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الظلم مؤذن خبراب العمران

أقرأ النص التالي من وحدة(الظلم مؤذن بخراب العمران) ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
وال تحسببببلن الظلببببم أخمببببا ببببل أكببببي المببببام أو الملبببب مببببن هببببد مال ببببه مببببن يببببر عببببل
المشببرل ،بببظ الظلببم أعببم مببن ذل ب
،بببر

و ببظ مببن أكببي ملبب أحببد أو

وال سببببلب مببببا ببببل

ببله ،ببي عملببه أو قاللببه ب يببر حبب

او

عليبببه حيبببا لبببم هقر بببه الشبببر ،يبببد غلمبببة ،ملببباة األمبببلام ب يبببر حيربببا غلمبببة والمعتبببدون عليربببا

غلمبببة والمنترلبببلن لربببا غلمبببة والمببباخعلن لحيبببلل النبببا
بخببببراب العمببببران الببببي

غلمبببة ووببببام ذلببب

لبببه عا بببد علببب الدولبببة

ببببل ما ترببببا * إل ذ ابببببه اممببببام مببببن أ لببببه واعلببببم أن ببببي الح مببببة المي ببببل ة

للشبببا، ،ببببي تحببببرهم الظلم ببببل مببببا هنشببببا عنببببه مببببن ،سببببا العمببببران وكرابببببه وذل مببببؤذن باخي ببببا النببببل
اللشببببر

و ببببي الح مببببة المراعيببببة للشببببر ،ببببي جميببببح ميالببببد ال ببببرو،هة الخمسببببة مببببن حقبببب الببببدهن

والبببنقا والعيبببظ والنسبببظ والمبببام* ،لمبببا بببان الظلبببم مبببا ،أهبببا مؤذخبببا باخي بببا النبببل لمبببا أ

أليبببه مبببن

تخرهب العمران اخا ح مة الخ ر ،يه ملجل ة وأ لته من اليران والسنة ثيرة)....
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عدد أنواع الظلم الواردة في النص.
كيف فسر الكاتب تحريم هللا سبحانه وتعالى الظلم؟
بين المقصود ب(وبال –مؤذن -جباة)
ما عالقة الظلم بالحفاظ على النوع البشري؟
أشكل حرف الجيم في (جباة) العين في (العمران)
ما عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمتين؟
ما جذر كل من الكلمات اآلتية (جباة) (عائد)؟
 -8علل ندرة الصورة الفنية عند ابن خلدون.
اعلببم أن العببدوان علبب النببا ،ببي أمببلالرم ذا ببب ب مببالرم ،ببي تح ببيلرا وا تسببابرا رلمببا هروخببه حينئببي مببن
أن اهترببببا وم ببببير ا اخترابرببببا مببببن أهببببدهرم .وأذا ذ لببببا أمببببالرم ،ببببي ا تسببببابرا وتح ببببيلرا* اخيل ببببا
ببان اليعبببل
أهببدهرم عببن السبببعي ،ببي اال تسبباب ،بببءذا ببان االعتبببداع ثيببرا عامببا ،بببي جميببح أبببلاب المعبببا
عبببن ال سبببب بببيل ر لي اببببه باممبببام جملبببة بدكللبببه مبببن جميبببح أبلابربببا وان بببان االعتبببداع هسبببيرا بببان
االخيلا عن ال سب عل خسلته ).

 -1ذكر ابن خلون في النص نتائج العدوان على الناس،وضح هذه النتائج والذي يترتب عليها0
 -2وضح معنى كال من (انتهابها،غايتها)
 -3وضح الصورة الفنية في قول الكاتب (فإذا كان االعتداء كثيرا عاما في جميع أبواب المعاش)
 -4استخرج من النص طباقا.
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 -5ما عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة؟
 -6ما جذر الكلمات التالية(:العدوان-انتهابها -االعتداء)؟
 -7ما الموضوع األساسي للنص المأخوذ من مقدمة ابن خلدون؟
 -8ما سبب شهرة ابن خلدون؟
والعمبببران و،ببببل ،وخقببببال أسببببلاقه أخمببببا ببببل باألعمببببام وسببببعي النببببا
وجببببا ين ،ببببءذا قعببببد النببببا

عببببن المعببببا

واختي بببا األحبببلام واببببيع ير النبببا

،ببببي الم ببببال والم اسببببب ذا لببببين

واخيل ببببا أهببببدهرم عببببن الم اسببببب سببببد أسببببلال العمببببران

،بببي ام،بببال مبببن يبببر تلببب االهالبببة ،بببي قلبببب البببر ل ،يمبببا كبببر عبببن

خ اقربببا ر،خبببا سبببا ن الي بببر وكلبببا هبببا ،وكرببببا أم بببا ،واكتبببظ باكتللبببه حبببام الدولبببة والسبببل ان
رلما أخرا لل،ة للعمران تقسد بقسا ما ترا

رو،ة ).

 -1ناقش رأي ابن خلدون في أسباب انتشار العمران .
 -2ما معنى كال من المفردات(نفاق -انتقضت -ابذعر-االيالة -كسدت)؟
 -3أشكل حرف النون في(نفاق) – القاف في (القطر) – الراء في (خربت)
 -4أذكر مخاطر قعود الناس عن المعاش.
 -5هل أثر ندرة الصورة الفنية على نص ابن خلدون؟
 -6ما جذر كال من (االيالة -ابذعر -المعاش -انتقضت)؟
واخظبببر ،بببي ذلببب مبببا ح بببا المسبببعل ،بببي أكلبببا ،القبببر عبببن الملببببيان –لببباحب البببدهن عنبببد م – أهبببا
بربببرا ببببن بربببرا ومبببا عببب ير ببببه للملببب ،بببي أخ بببا ،مبببا بببان عليبببه مبببن الظلبببم وال قلبببة عبببن عا دتبببه علببب
الدولببة ب ببرب المثببام علبب لسببان اللببل حببين سببمح المل ب ألببلاترا وسبب له عببن ،رببم لمرببا ،يببام لببه :
أن بلمببا ذ ببرا هببرو خ بباب بببل أخث ب وأخرببا يب شبرقا عليببه عشببرهن قرهببة مببن الخببراب ،ببي أهببا برببرا ،يلببظ
يرقرا وقام لرا أن اما أها المل أق عت ألا قرهة و يا أسرظ مرا ) .
ا-لم اختار الكاتب البوم دون سائر الطيور في تلك الحكاية؟
 -2ما معنى كال من الكلمات التالية (الموبذان -عائدته -يروم –عرّض)؟
 -3ما المغزى من تلك الحكاية(البوم)؟
 -4ما داللة عبارة (ان دامت أيام الملك أقطعتك ألف قرية)؟
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رهب عل الخليج (بد ،يا ر السياب)

باألمس حين مررت بالمقهى ،سمعتك يا عراق ...
وكنت دورة اسطوانة
تكور لي زمانه
هي دورة األفالك من عمريّ ،
في لحظتين من الزمان ،وان تكن فقدت مكانه
هي وجه أمي في الظالم
وصوتها ،يتزلقان مع الرؤى حتى أنام
وهي النخيل أخاف منه إذا ادله ّم مع الغروب
ّ
فاكتظ باألشباح تخطف كل طفل ال يؤوب
من الدروب
وهي المفل ّية العجوز وما توشوش عن حزام
وكيف ُ
ش ّق القبر عنه أمام (عفراء) الجميلة
فاحتازها  ..إال جديلة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ما معنى كل من المفردات التالية (يتزلقان – ادلهم – احتازها –يؤوب -اكتظ)؟
ما الذكريات التي استعادها الشاعر في هذا المقطع؟
لم لجأ الشاعر إلى هذه الذكريات في هذه القصيدة؟
ما الطريقة التي كانت األم تنوم فيها طفلها؟
وضح الصورة الفنية في قول الشاعر(وكنت دورة اسطوانة)
اذكر اثنين من الدواوين الشعرية للشاعر بدر شاكر السياب .
بم رمز الشاعر إلى( األم) في القصيدة؟

واحسرتا ،لن أعل أل العرال!
و ظ هعل
من ان تعل ِ النيل ؟ و يا تدكر النيل
وأخا ت ظ اذ تمل ؟ وأخا تنق ما همل
به ال را عل ال عا ؟
لتل ين عل العرال
،ما لده سل الدمل
وسل اختظا،ك ون جدو للرهاب ولليلل !
 -1ما معنى كال من (تدخر -جدوى)؟
 -2لم اختار الكاتب النقود لتكون أداة لخطابه؟
 -3بين العاطفة التي سيطرت على الشاعر في هذا المقطع؟
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 -4ما الرمز المقصود ب(النقود ) في هذا المقطع؟
 -5أذكر الحالة التي سيطرت على الشاعر في قوله (:لتبكين على العراق .)...
 -6فسر الشعور المرير بالغربة على الرغم من أن الشاعر على بعد خطوات من وطنه العراق.
 -7ما المعنى الذي خرج اليه االستفهام في (هل يعود؟)؟
 -8ما مناسبة القصيدة؟
 -9سم ديوانيين للشاعر؟
-10

ما التفعيلة الرئيسة في األبيات؟

الره تلرث بالرميرة المثا عل األليظ
وعل اليلل تظظ ت ل او تنشير للرحيظ
حم الخليج برن م تدحلن جلاب يل بحا،
حاف خ ا عا،
من ظ
ٍ
وعل الرمام عل الخليج
جلا ال رهب هس يرب الل ر المحيير ،ي الخليج
وهر يد أعمدة ال ياع بما ه يعد من خشيج
" أعل من العلياب هرد ، ،ل ومن ال ميج
لل تقمر ،ي قرا،ة خقسي الث ل  :عرال
الم يد ه عد السحابة الدمل ال العيلن
الره ت رخ بي  :عرال
والمل هعلم بي  :عرال عرال ليا سل
عرال!
اللحر أوسح ما ه لن وأخا ابعد ما ت لن
واللحر وخ ها عرال
 -1من الغريب المقصود في النص؟
 -2ما معنى كال من (الهجيرة – الجثام -األصيل – مكتدحون -الثكلى -يعول)
 -3ما الصوت الذي تفجر في نفس الشاعر؟
 -4بم تفسر تكرار لفظة (عراق )لدى الشاعر؟
 -5ما داللة قول الشاعر من كل حاف نصف عار؟
 -6وضحححح الصحححورة الفنيحححة (الحححريح تلهحححج بحححالهجيرة)( -صحححوت تفجحححر فحححي قحححرارة نفسحححي الثكلحححى)(المحححوج يعحححول بحححي
عراق) :ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر؟
أحللا ،ي عرال ،وحي او حللت اخا ،يه
ها أختما م لاب ،وحي أختما وات المساع
والليظ اقل ،لتشعا ،ي جا ،ل اتيه
لل جئا ،ي الللد ال رهب الي ما مظ اللياع
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الملتي ب والعرال عل هد  ..ل اللياع
هخض مي أليه ان ظ مي ايتراع
يلل
ي
جل اليه  ..مل ظ ال ره ال الرلاع
ايرأب من الظل أل اللال ة !
يلل المنين اذا
ي
أخي ألعمب يا هم ن أن هخلن الخا نلن!
أهخلن أخسان بل ؟
أن كان معن أن ه لن  ،يا هم ن أن ه لن ؟
الشما أجمظ ،ي بل من سلا ا والظل
حت الظل ناك أجمظ ،رل هحت ن العرال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

من المخاطب في النص؟
وضح الصورة الفنية في السطر الثاني.
ما داللة (المساء) الواردة في المقطع
تحدث الشاعر عن لقاءين ناقص وتام أذكرهما.
بين مدى اشتياق الشاعر لوطنه في األبيات:
ما الذي يتعجب منه الشاعر؟
كيف عبر الشاعر عن توحد العراق وحبيبته في نفسه؟

 -8ما معنى كال من (اشرأب -يخضّ – دجاه)؟
 -9ما جذر كلمة الخائنون؟
واحسرتا مت أخا
 ،حا أن عل اللسا ة
من ليل ال يقي قل ،يه ع رك ها عرال ؟
بين الير المتريلا ك ا والمدن ال رهلة
نيا تربت الحليلة
ما لا ا رب مترب اليدمين أيعا ،ي الد،وب
تحا الشمل األجنلية
متخا ،االقما ،ابسط بالسؤام هدا خدهة
لقراع من ذم وحم  :ذم يحاذ رهب
بين العيلن األجنلية
بين احتيا ،واخترا ،وا و،ا .. ،أو " شك ية "
والمل أ لن من " ك ية "
من ذل اإليقال تع ر العيلن األجنلية
ق را ماع  ..معدخية
ها  ..خيل
،لتن ق ها أخا ها ق را ها
ها ،ه ها ابرأ تخيط لي الشرا مت أعل
ال العرال ؟ مت أعل ؟
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ها لمعة األملا ،خيحرن ممداف هرو
بي الخليج وها لا له ال ليرة ها خيل
 -1ما المعنى الذي خرج اليه االستفهام في قوله (متى أنام؟)؟
 -2ما الذي يتحسر عليه الشاعر؟
 -3لم يلجأ الشاعر الى النوم؟
 -4اشرﺡ الصورة التي رسمها الشاعر لنفسه في الغربة؟
 -5استخرج من المقطع األلفاظ الدالة على هم الغربة: .الشموس االجنبية – القرى المتهيبات-
 -6ما الذي يراه الشاعر أصعب من الموت؟
 -7ما رمز النقود الوارد في المقطع؟
 -8ما معنى المفردات (مترب – األطمار – أضرب -خطية – ازورار )؟
 -9ما جذر (المهيبات) ؟
سقا،
ليا السقا ن ال تيا ي ،ا ليرا عن ِ
األ ،العرهض بل بحا!،
أو ليا أن األ،
ما لا احسب ها خيل أعد ن واستزهد
ما لا اخيص ها خيل ب ن من مد ا ترابي
ما لا أوقد بالتماعت ن خا،يتي وبابي
،ي ال قة األكر ناك ،حدثيني ها خيل
مت أعل ؟ مت أعل ؟
أترا ه ف قلظ ملتي ذل اليل السعيد
س ،ي ،ي ذاك ال لاب و،ي السماع من السحاب
سر و،ي النسما بر مشلح بع ل ،آب
وأ ه بالثؤباع بييا من خعاسي الحماب
من الحرهر هشاي عما ال هلين وما هلين :
عما خسيا و د ال أخس وي ،ي هيين.
وه يع لي -واخا ام يد هد ألللا من ثيابي-.
ما نا ابحث عنه ،ي عتما خقسي من جلاب
لم همل القرب الخقي يعاب خقسي ال لاب ؟
اليل واخد ،السرو ،عل يي هقاج خي أعل
-1ما الذي يتمناه الشاعر؟
-2ما الصباﺡ الذي يشير إليه الشاعر؟
 -3وضح المقصود بقوله اليوم السعيد؟
 -4بين صورة الصباﺡ الذي أشار اليه الشاعر؟
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 -5ما معنى كال من (يأزف -الثؤباء -شعاب)؟
-6ما جذر( يفجأني -الثؤباء)-؟
 -7ما خصائص شعر بدر شاكر السياب؟

الشرقة والممتمح

وتبببيب عنبببه وقبببح
"هيبببل قبببل أ ،خنبببا الشبببام علببب ممملعبببة مبببن الرواسبببي الثابتبببة التبببي تحقببب أمنبببه
ي
اإلسبببباعة ومببببا ه ببببمر لببببه عببببدو أو جا ببببظ مببببن سببببلع وتنيسببببم ببببي الرواسببببي العظببببا ألبببب بلببببل،تين
عنيببل هتين ت قببلن ثلببا

عامببا

ببيا الببلقن واسببتيرا ،وأماخببهر العنيببل العسبب ر ومببا هتقببر عنببه مببن

أجربببز ة وأجنحبببة برهبببة وجلهبببة وبحرهبببة و يبببر ذلببب وعنيل امنبببي بمبببا هن بببل تحبببا بببيا المسبببم مبببن
أجرببببزة اسببببتخلا،تية وامببببن اكلببببي وعلقببببا عامببببة ويببببرقة ممتمعيببببة األكيببببر منرببببا جرببببا جدهببببد تببببابح
لمربببا األمبببن العبببا ومبببرتلط ببببه ملايبببرة وهلحبببد ما الربببدف والقلسبببقة العامبببة وقبببد أسبببرما الظبببروف
والمت يببببرا ا الجتماعيببببة والعالميببببة والسبببب اخية ،ببببي وال ة ببببيا المرببببا األمنببببي " الشببببرقة الممتمعيببببة "
واسبببتحداثه لي بببلن الر هبببا والمبببؤا  ،ألجربببزة العدالبببة المنا يبببة بعامبببة وأجربببزة الشبببرقة بخالبببة علببب
أسبببا

المشبببا ،ة ببببين مؤسسبببا الممتمبببح الرسبببمية و يبببر الرسبببمية اخ لقبببا مبببن ميللبببة اليا بببد األعلببب

جللببة الملبب علببد ث الثبباخي ابببن الحسببين  ( :أن بببظ مببلاقن كقيببر ) .وعليببه ،يببد اسببتحد جرببا الشبببرقة
الممتمعيبببة وبايبببر أوم أقسبببامه عملبببه ،عليبببا ،بببي مدهنبببة " أببببل خ بببير " السببب نية ،بببي األوم مبببن آذا ،عبببا
 6002عل خية ت اثر ي الخلها األمنية ،ي مختلا مناق الممل ة الحيا وبالتد،هج"
 -1ما معنى كال من المفردات التالية(تذبّ  -رواسي -المؤازر -خفير)؟
 -2ما الفن األدبي الذي ينتمي اليه النص؟
 -3عالم تد ّل تسمية الجهاز الشﱡرطيﱢ الجديد بـ ( الشرطة المجتمعيّة ) ؟
4ـ ماذا تستنتج من قول جاللة الملﻙ عبد اهللا الثاني ( إن كل مواطن خفير ) ؟
-5استخلص السمات األسلوبية للنص.
-6وضح الصورة الفنية في قول الكاتب (يقوم طود أردننا الشامخ على مجموعة من الرواسي العظام).
 -7ما الذي اسهم في والدة جهاز الشرطة المجتمعية؟
 -8ما جذر كال من (الرواسي – المؤازر)؟
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-10اضبط حرف الدال في كلمة(دعامات).
إن هذذذا الجهذذاز يقذذوم علذذى انفتذذاح الشذذرطة علذذى المجتمذذع المحلذذيا ُبغيذذة المبذذادرة فذذي التحذذرك نحذذو األحذذدا
المتوقعة ومعالجتها ،ال انتظار وقوعها والتصرف حسب مبدأ رد الفعل .واستنادا إلى ذلك فالشذرطة المجتمعيذة
خطذة ُ
ش يذرطية طويلذة المذدى ،تمسذل أسذلوبا جديذدا فذي العمذل الشذرطي مسذتندة إلذى فلسذفة التعامذل مذع حاجذذات
ال مجتمع المحلي ومشكالته بمشاركة المواطنين والمقيمين لمواجهذة المشذكالت ،وتفعيذل القذدرة علذى مواجهذة
وتعد هذذ الشذراكة منظمومذة
الجريمة ومكافحتها والوقاية منها ،عبر التنسيق مع مختلف األجهزة المسؤولةّ ،
عمذذل متالةمذذة مذذع قذذيم المجتمذذع وعاداتذذه وتقاليذذد  ،ومناسذذبة للوقذذوف فذذي وجذه التحذذديات والتهديذذدات األمنيذذة
وارتفاع معدالت الجريمة المعاصرة ،مسل اإلرهاب واإلجرام المنظم وجراةم المعلوماتية .فضال أن هذ الشراكة
تفذر األجهذزة
بين الشرطة المجتمعية وأفراد المجتمع توفر المتطوعين للقيام بالمهام البسيطة ،مما يسهم في ّ
األمنية للمهام الرةيسة ،وهي منسجمة مع مفهوم األمذن الشذاملا أي أن يكذون لكذل فذرد فذي المجتمذع دور فذي
تحقيق األمن واالستقرار الذي هو العمود الفِقري للدولة ،إلى جانب إسهامها في تقديم صورة مشرقة عن رجل
الشرطة في أذهان المواطنين ،وبناء روابط االحترام والسقة بذين المذواطنين والسذلطة ،األمذر الذذي يمكنهذا مذن
العمل على تجويد الخدمات األمنية المقدمة للمواطنين).
 -1ما هي األشياء التي تقوم عليها الشرطة المجتمعية ؟
 * -2ما هدف انفتاحها على المجتمع المحلي ؟
 -3بم وصف الكاتب منظومة عمل الشرطة المجتمعية؟
 -4ما مفهوم األمن الشامل؟
 -5وضح الصورة الفنية في قوله " األمن واالستقرار الذي هو العمود الفقري للدولة "

وفي آلية عملها القاةمة على الوقايذة والتصذدي للجريمذة والسذيطرة عليهذا ،تعتمذد الشذرطة المجتمعيذة علذى تعيذين
عناصر شرطية لمدة زمنية طويلة في الموقع ذاتها لتعزيز أواصر األلفة بينهم وبين أفراد المنطقة ،وتمكينهم مذن
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علذى عقذد االجتماعذات الدوريذة مذع أفذراد المجتمذع

ومؤسسذذاته ضذذمن برنذذامس مذذدروس للتواصذذل عبذذر النذذدوات والنشذذاطات المختلفذذة ،وتنفيذذذ البذذرامس السقافيذذة فذذي
المدارس والجامعات واألندية الرياضية .وتتضمن آلية عملها حزمذة مذن اإلجذراءات الوقاةيذة ،مسذل متابعتهذا إنذارة
الشذذوارع واألحيذذاء السذذكنية ،لتقليذذل فذذر

ارتكذذاب الجريمذذة ،وقيامهذذا بعمذذل دوريذذات مراقبذذة ل حيذذاء السذذكنية،

وتقويتها قنوات التواصل مع المواطنين وحسها لهم على اإلبذال عذن كذل مذا يذرون انذه يشذكل اخذالال بذاألمن أو قذد
يسيذذر شذذبهة فذذي ارتكذذاب جريمذذة .وتلتفذذت فذذي آليذذة عملهذذا إلذذى التركيذذز علذذى تربيذذة األحذذدا وت ذ هيلهما للحذذد مذذن
االنحراف في سلوكهم ،الى جانب عدد من االجراءات التحصينية العالجية ،مسل تسيير دوريات راجلة في الشوارع
واألحياء السكنية ،واالهتمام بنوعية األقفذال وجودتهذا للمصذالل التجاريذة والمنذازل وسذالمة األسذوار ،وال يفوتهذا
ايالء الرعايذة واالهتمذام الالحذق بمذن يذدخلون المؤسسذات والمراكذز اإلصذالحية ،بمكسذابهم مهذارات حرفيذة خذالل
إقامتهم فيها ،ومتابعتهم بعد مغادرتها ،وتوفير البيةة المناسبة لمصدر رزق شذريف يعتاشذون منذه ،ممذا يقلذل مذن
نسب البطالة والفرا اللذين يشكالن دافعا من دوافع الجريمة )
-1اذكر اآللية التي تعتمد عليها الشرطة المجتمعية  .وما السبب في ذلك ؟
 -2ما اإلجراءات التحصينية العالجية الذي يتضمن عملها؟
 -3ما دوافع الجريمة المذكورة في النص ؟ وكيف يتم الحد منها ؟
-3استخرج من النص كلمة توافق في معناها كلمة (روابط)
 -4وضح الصورة الفنية في قوله " تقوية قنوات التواصل بين المواطنين "
 -5تلتفت في آلية عملها على التركيز على تربية األحداث " "للحد من االنحراف"
ٌ
الخطة على تنوع مفراتهاا االجراةية والوقاةية والعالجيذة التحصذينية ،تسذهم فذي تحقيذق أهذداف الشذرطة
هذ
المجتمعية من خفض معدالت الجريمة وتقليل أسرها في النفوس ،وتجسد التقارب بين رجال الشرطة والمجتمع،
ويزداد بها مستوى الوعي االجتماعي والسقافذة األمنيذة لتحصذين المجتمذع مذن مخذاطر الجهذل الذذي يذؤدي الذى
الجريمذذة ،ومذذن شذذانها أن تطذذور مسذذتوى األداء الذذوظيفي والمهنذذي لرجذذل الشذذرطة بمكسذذابه مهذذارات تشذذاركية
خاصذذة مذذع المجتمذذع ،كاالعتمذذاد علذذى الذذنفس فذذي االجذذراءات المتخذذذة نتيجذذة الممارسذذة المسذذتمرة فذذي المذذرور
المنفرد في المنطقة والتقذاء أفرادهذا ،ومهذارة التفذاوض فذي حذل المنازعذات ،وتكسذبه سذمة االسذتقالل والعمذل
الميذذداني والتحذذرر مذذن العمذذل المكتبذذي الذذورقي واالستعاضذذة عذذن ذلذذك بالتوجيذذه واإلرشذذاد مذذن آن خذذر مذذن
المسؤولين أو من تبادل الخبرات ،كما تكسبه القذدرة علذى ابتكذار األسذاليب التذي مذن شذانها تحفيذز العالقذة مذع
الجمهور وبناء الحس األمني ومشاعر االنتماء).
 -1ما أهداف خطة الشرطة المجتمعية ؟
 * -2كيف تطور خطة الشرطة المجتمعية مستوى األداء الوظيفي لرجل الشرطة ؟
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 * -3ما المقصود بالحس األمني ؟
.

 -4استخرج المهارتين اللتين تكسبهما خطة الشرطة المجتمعية كما وردت في النص
 -5وضح الصورة الفنية * " تحصين المجتمع من مخاطر الجهل "
( وخالصه القول إن الشرطة المجتمعية في اهتمامها بعدد من المحاور المهمة كاألسرة وشؤون الجوار والتعاضذد
المجتمعي ،إنما تحقق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية وحست عليه من تنظيمذات وتشذريعات بذين األزواا واألبنذاء
والجيران واألفراد والدولة ،حتى ارتقى بعضها إلى درجة العبادة ،كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكذر واإلحسذان
ما يطمل إليه العمذل

للجار ومحاربة الشر والبعد عن الخديعة ،والعمل على إرساء الخير في المجتمع ،وهو ُجل

األمني االيجابي ،فعمل اإلنسان الداعي إلى الخير ال يقذف عنذد حذد الوقايذة مذن الجريمذة أو التصذدي لهذا ومكافحذة
التصرفات السلبية ،بل يتعداها ممتدا إلى بناء اإلنسان الخير والمجتمع السذليم ،الذذي يصذبل فيذه الفذرد رقيبذا علذى
نفسه وتصرفاته الذاتية من خالل قانونه الخلقي الداخلي ،ويغدو قادرا على حمايذة نفسذه باتخذاذ إجذراءات الحيطذة
والحذر للوقاية من الجريمة بالوعي والسقافة وارتقاء الفكر والنفس ).
 -1ما التشريعات التي ارتقت إلى درجة العبادة ؟
-2اذكر المحاور التي تهتم بها الشرطة المجتمعية كما ورد في النص؟
 -3ما دور الشريعة اإلسالمية في المجتمع كما ورد في النص؟
-4ما إجراءات الحيطة والحذر التي يحمي بها الفرد نفسه من الجريمة؟
-5هات الجذر اللغوي لكلمة (التعاضد) الواردة في النص ؟
-6هات معنى التصدي الواردة في النص؟
-7ما نوع المقالة التي اخذ منها هذا النص؟
-8وضح الصورة الفنية في قوله :
 " .محاربة الشر "
العمل على إرساء الخير في المجتمع "
 -9وضﱢح ما يحمله مفهوم ( جراﺌم المعلوماتيّة ) مع ذكر أمثلة مناسبة تسوقها من الحياة الواقعيّة

لمحا من الترا الشعلي القلس يني (مرمه جدا)
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( ال ينفصل الترا الشعبي في فلسطين بحال عذن التذرا الشذعبي فذي األردنا لمذا بذين األردن وفلسذطين مذن
تآخ ،وتواصل ،ووشاةس تنبسق من قاعدة حضارية مشذتركة صذنعها األجذداد عبذر أحقذاب متطاولذة مذن الزمذان.
وفي الوقت نفسه ،فان التذرا الشذعبي فذي هذذين القطذرين ال ينفصذل عذن التذرا الشذعبي فذي األقطذار العربيذة
األخذرىا الن سمذة قواسذذم مشذتركة مذذن اللغذة ،والتذذارية ،والحضذارة ،والمعتقذذدات تع امذق الجذذذور الواحذدة لهذذذ
األمة ،و ُتغني التنوع الحضاري لها وان ظل هذا التنوع في اطار الوحذدة .فلكذل قطذر عربذي خصوصذيات ينطبذع
بها تراسه ،ففي األردن خصوصية ينماز بها فن أبناء الكذرك وتذراسهم عذن الفذن الذذي يعذرف بذه أهذل الفحذي
وتراسهم ،وان ظل ترا المدينتين معا جزءا من وحدة النسيس الكلي لترا األردنيين جميعا ".
 *1ما السبب في ارتباط التراث الشعبي في فلسطين بالتراث الشعبي األردني ؟
-6ما مظاهر ارتباط التراث الشعبي في األردن وفلسطين بالتراث الشعبي العربي ؟ (محا أهميحة وجحود قواسحم مشحتركة
بين أقطار األمة الواحدة؟
-3وضح الصورة الفنية (وان ظل تراث المدينتين جزءا من وحدة النسيج الكلي)(تعمق الجذور الواحدة لهذه األمة)
-4ما معنى كل من(وشائج  /أحقاب )؟
 -5استخرج من النص اسم اشارة مبنيا في محل نصب ظرف.
بذدور مهذ فم فذي توجيذه الشذعب ،وفذي تصذوير
(ويتميز الترا الشعبي في فلسطين ب همية مزدوجةا فهو يضطلع ر
أنماط حياته وسذلوكه ،وهذو إلذى جانذب ذلذك يعكذس الكسيذر مذن حيذاة هذذا الشذعب ،وأفكذار  ،ومشذكالته ،وأمنياتذه،
وتوقه إلى االنعتاق من قيود التحكم والتسذلط األجنبيذين ،ولهذذا يذولي علمذاء االجتمذاع و"االنسروبولوجيذا" التذرا
الشعبي عنايتهما ألنه ُيتيل للدارسين فرصذا نذادرة ال تتيحهذا لهذم كتذب التذارية لتعذرف طبيعذة الحيذاة الشذعبية بمذا
يقدمذذه التذذرا مذذن صذذور أصذذيلة صذذادقة ،ال تختب ذ وراء الحذذواجز واألقنعذذة .وابذذرز ألذذوان التذذرا التذذي يوليهذذا
الدارسذذون اهتمذذام خاصذذا هذذو األعنيذذة الشذذعبية الفلسذذطينية ومذذا يرافقهذذا مذذن رقصذذات و دبكذذات والحذذان ،واألزيذذاء
الشعبية ال سيما ما كان منها للنساء ).
 * -1ما األهمية المزدوجة التي يتميز بها التراث الشعبي في فلسطين ؟
 *-2لماذا يحولي علمحاء اإلجمحاع واألنثرولوجيحا التحراث الشحعبي عنحايتهم ؟ قحارن بحين التحراث والمراجحع التاريخيحة فحي
توضيح طبيعة الحياة الشعبية؟
* -3لالستعمار والصهاينة رغبة قوية في طمس التراث الشعبي الفلسطيني علل ذلك؟
ألنهم يريدون تثبيت وجودهم وطمس الهوية الفلسطينية.
 -4ما معنى ( يضطلع /توقه/االنعتاق)؟
-5ما جذر (يوليها)؟
(إنّ تلك األعاني واألهازيس البريةة تضع بين أيدي الباحسين وسذاةق اجتماعيذة علذى قذدر كبيذر مذن األهميذة ،فهذي
تصور عادات الناس وتقاليدهم فذي هذذ المناسذبات ،مذع مذا يتخللهذا مذن أعذراف ،كالحذدي عذن أدبيذات الخطبذة،
وعقد القران ،وليلة الزفاف ،واالحتفاء بالمدعوين والعروسين .إضذافة إلذى مذا لهذذ األعذاني مذن دور ترويحذي،
فهي – على براءتها – تظل للنفوس والجسوم المكدودة بشقاء الحيذاة ومتاعذب العمذل ،فرصذة للراحذة والمتعذة،
في حين تحمل الكسير من األزجال والمواويل الفلسطينية هموم المغتربين* وتعبر عن أشواقهم الى أوطانهم ،كمذا
تصور فرحة الغاةبين وهم يعودون إلى قراهم ومدنهم ،وفرح اهليهم وذويهم بهم وهم يستقبلونهم " .
 *-1علل  " :األغاني واألهازيج تصنع بين أيدي الباحثين وثائق اجتماعية "
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 *2ما الدور الترويحي الذي تقوم به األغاني الشعبية ؟
 -3اشكل حرف الخاء في كلمة (الخطبة)؟
 -4ما جذر كلمة (االحتفاء ) ؟
 -5ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة.

(أما األزياء الشعبية الفلسطينية ،فهي عالمذات بذارزة دالذة علذى هويذة هذذا الشذعب حيسمذا حذل ا أفذراد وارتحلذوا.
ولها أيضا أهمية كبرى في نقل ترا السلف الذى الخلذف .واألمذر الالفذت للنظذر أن لكذل منطقذة فذي فلسذطين زيذا
نسويا خاصا ينماز احدها عن ا خر با لذوق الخا في تحليتذه بخيذوط الحريذر ،وب صذناف الحلذي وجذواهر التذي
تعلو الرؤوس ،او تزين بها الصدور .وهو – على الجملذة – زي يتميذز باالحتشذام والجمذال ،ويلمذس المذرء مذن
خالل خطوطه وأشكاله وألوانه تجانسا وتناسقا ينمان على ذوق فريد في تطريز وتفصيله) .
 -1ما أهمية التراث الشعبي (كما ورد في النص)؟
 -2بم يتميز الز ّ
ي الشعبي في فلسطين (كما يظهر في النص)؟
-3كيف تختلف األزياء الشعبية من منطقة إلى منطقة؟
 -4اشكل حرف الهاء في كلمة (هوية).
 -5ما جذر كلمة (ينماز) الواردة في النص؟
(كمذذا يزخذذر التذذرا الشذذعبي فذذي فلسذذطين باألمسذذال العاميذذة ،وهذذي علذذى قِصذذرها تختذذزن مواقذذف معينذذة ،وخبذذرات
خاصة .ومن خصاةصهاا سذهولة حفظهذا فذي الذذاكرة ،وسذهولة تلقينهذا .وهذي تتحذد بعفويذة مطلقذة عذن سذعادة
الناس وشقاةهم ،وعن فقرهم وبؤسهم ،وعن قُ اوتهم وضذعفهم حذين تعلذي مذن شذان القذوة واألقويذاء ،وتسذخر مذن
تخاذل المتخاذلين .كما تكشف األمسال الشعبية الفلسطينية عن مدى صلة الحاضذر الفلسذطيني بالماضذي الحضذاري
ألمة العرب ،وعالقة الفلسطينيين بمخوانهم في األقطذار العربيذة األخذرى مذن هذذا التطذابق او التشذابه بذين األمسذال
الفلسطينية واألمسال الفصيحة والعامية في تلك األقطار ).
 *1ما خصائص األمثال العامية في التراث الشعبي في فلسطين ؟
*2كيف تتناول األمثال قوة الناس وضعفهم؟
 -3عالم يدل التطابق أو التشابه بين األمثال الفلسطينية واألمثال الفصيحة والعامية لألقطار العربية؟.
ما معنى كلمة (يزخر)؟
-4
-5اشكل حرف التاء في كلمة (تعلي )؟
( وقد أدرك أبناء هذ األمة ما للترا الشعبي من دور في تجسيد روح التآخي بين أبناء فلسطين في الذداخل
والخارا ،وما لهذا التذرا كذذلك مذن صذلة فذي تعميذق العالقذة بذين األرض واإلنسذان ،فنشذطوا فذي تدوينذه خشذية
ضياعه واندسار  ،بسبب ما تعرضت له فلسطين من نكبات وكوار باعذدت بذين أبنذاء القريذة الواحذدة ،أضذف إلذى
ذلذذك التخذذوف مذذن انقذذراض جيذذل األجذذداد وا بذذاء الذذذين يحفظذذون ذلذذك التذذرا ويروونذذه .واذا علمنذذا ان المحتذذل
اإلسراةيلي يسعى الى محو الذاكرة الشعبية الفلسطينية ،واختطاف تراسها المميز ،حين انتحل الكسير من هذا االر
لنفسه زورا في محاولة لطمس الموهبة الشعبية الفلسطينية الخالقة – اذا علمنا هذا – عدا امر تدوين هذا الترا
ركيزة من الركذاةز الوطنيذة التذي يقذوم عليهذا وجذود هذذا الشذعب وهويتذه العربيذة واإلسذالمية ،وأمانذة فذي أعنذاق
العرب جميعا عليهم صونه من االستالب والتشويه ).
 *1ما دور التراث الشعبي الفلسطيني في تعميق روﺡ التآخي بين أبناء األمة العربية ؟
*2لماذا نشط ابناء فلسطين في تدوين التراث؟
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 * 3ما السبب في جعل تدوين التراث ركيزة من الركائز الوطنية التي يقوم عليها وجود الشعب الفلسطيني ؟
*4وضح الصورة الفنية في قولنا"تجسيد روﺡ التآخي"
* 5عالم يعود الضمير في قولنا"فنشطوا"
.و ي المقا ي والم قلحا امتية :
أ .التﱡراث :
ب .الطب الشعبيّ:
ج.الحُداﺀ :
د.األمثال الشعبيّة :
 { .وللشعب القلسقينيي -ما ل يم الشعوب والمماعا المستي،ية -ت،اثه الثيا،ي\ ومخ ونه الق \ ،
3
ومعتي اته الخا يةﹸ وتيالي المت،ا مةﹸ عل ،األميام وق توا،ثرا الخلفﹸ عن السيلف مشا،رةﹰ م يقاﹰ أليرا أو

منيﱢ اﹰ منرـاأو مع ﱢالﹰ ،يرا تلعاﹰ لروا ومستم يا ع ،ﹺ }
أ .كيف ينتقل التراث من جيل إلى جيل ؟
ب .فسﱢر سبب اإلضافة إلى التراث أو اإلنقاﺹ أو التعديل حسب فهمﻙ النﺹّ .
ج .ما المقصود بـ ( تبعا لهواه ) ؟
د .تدوين التراث يعدّ ركيزة من الرّكاﺌز الوطنيّة المهمّة .
ب .ما المقصود بـ ( هوﹺيّة الشعب ) ؟
 .و ي السيلب ال امن و،اﺀ يم نتيمة ،ي ما ي تي :
أ .البدﺀ بتدوين التﱡراث .
ب .سهولة حفظ األمثال .
ج .سعي االحتالل إلى طمسﹺ ومحو الذﹼاكرة الشعبيّة الفلسطينيّة .
 .1و

ال و،ة القنية ،ي الممم امتية مليناﹰ و ،ا ،ي تعميل القر وتو ي الق ،ة :

أ .يغ يم ت،ا ال ،ك والقحيﺹ م ﺀاﹰ وح ة النسيج ال ليﱢ لت،ا األ ،نييين مميعاﹰ.
ب .تعميل القلاسم المشتر ة من الل ة والتا،ه والح ا،ة و المعتيدا والميو،اللاحدة لره االمة.
 .يسع المحت يم اإلس،ائيليي أل محو الذﹼا ،ة الشعليية القلسقينيية.
ب ـ لماذا تميي الح اﺀ ون األلوانﹺ ال نائيية األخ، ،ي اللوا

والم،اعي الملليية ؟ (حق )

ب .أنع النغ، ،ي يم متياللين مميا ي تي وانغ ،أييرما مت من ،ي امخ ،حسب ،أيك معللﹰ اإلمالة.
 (.المخ ون الق  ،ي ) و ( المعتي ا الخا ية ).

املا عميد قرهش
 -1أذكر خصائص شعره
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ما مناسبة القصيدة؟

-3عدد ثالثا من دواوين مصطفى وهبي التل
هل لر دان من اها عدخان
تزاحما ،يه أب ام

ا،،ة

اعا ما ان من عز وسل ان
من األعا،ب من ييب ويلان

هؤمرم مد ،الد ،من يه

هنسي ما قيظ عن قا وسحلان

وبينرم من سراة اليل أخملرم

ما يئا من أ ب جم وعر،ان

هدعلن لللحدة ال راع ال وجظ

و ال بينرم من ،يه للخان

 -1ما معنى كل من المفردات التالية؟( غطارفة – مدره – وجل – الغراء -سراة)؟
 -2ما فائدة اليوم في البيت األول؟
 -3ما صفة الممدوحين في البيت الثاني والصفة التي ينفيها في البيت الخامس؟
 -4وضح الصورة الفنية في البيت الرابع؟
 -5ما هدف الوفدين كما يتضح البيت الخامس؟
-6ما جذر كل من (مدره -غطارفة)؟
 -7بين السمة األسلوبية التي تظهر من خالل البيت الثالج ؟
 مل،يلن أل الخيرا هع مرمجاع

مش أل عمان ا رة

 أن الحمية ما الا عرد موالرايميلن أ  ،النا

قاقلة

أذا تقرقا األسماع واكتلقا

عيظ وأهمان
حز
ي
تقمر من ٍ
وقالما سا

األوقان أوقاخي

ذكر الميامين من علياع عدخان
ب ن مز واأل ،ن لنلان .
،الي د هممح أكلاخا بءكلان

 -1وضح الصورة الفنية في البيت الثاني.
 -2ما داللة قول الكاتب "بأن زمزم واألردن صنوان"؟
 -3ما داللة القصد الوارد في البيت األخير؟
 -4استخرج العبارات الدالة على التأثر الديني.
 -5اشكل األوطان المخطوط تحتها في البيت الثاني
 -6ما معنى كل من (قاطبة – صنوان)؟
 -7وضح الصورة الفنية في البيت األخير
أ يملا عميد قرهش ،ي أ،ومته
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ي
القي ال ٌّظ وال واخي
والساب

ل الليية ،يرم والملذ لرم

أال أذا ا تر،لا من بحر  ،دان

لن هللغ العرب ما هرجلن من  ،د

و مة تمعظ اليالي ل الداخي
أ اع ا و ي ،ي ذ ٍّم وأذعان

علم و ،ظ وآ،اع مسد ة
وح مة تيا األحدا حا رة

 -1ما معنى كل من المفردات التالية(أ ّموا  /أرومته  /موئل /الفذ /كل /واني /اذعان)؟
 -2ما داللة قول الشاعر(وما لهم غيره من موئل ثاني)؟
 -3ما معنى قول الشاعر والسابق الفذ الكل وال واني ؟
 -4وضح الصورة الفنية في البيت الثالج "اال اذا اغترفوا من بحر رغدان"
 -5وضح األثر الذي تحدثه همة الممدوﺡ كما يظهر في البيت الرابع
 -6وضح الصورة الفنية في البيت األخير (وحكمة تقف األحداث حائرة)
 -7ما جذر الكلمات (حائرة -ازاءها – موئل -اغترفوا – القاصي)
ير السياسة ،ي مين وبرتان

أن السياسة ،ي  ،،بل لخب
و اذب القعظ لم هقل وأن لدقا

من األالعيب حينا بعد احيان

،مرحلا بزعيم لم هر أبدا

ير الحييية ،ي سر وأعلن
ش

وحلله خخلةٌ مظع العيلن

لرم قد ،سما ير،ا ما ،لل يلان

،حي ث آماال معليةً

ب م و هين تيماخا بتيمان

حت خر العرب من أبناع ممل ٍة

تلحد تحا غ يظ الساب اللاخي
ي

 -1تحدث الشاعر عن نوعين من السياسة اذكرهما
 -2ما صفة الحاكم الظالم كما يظهر في البيت الثاني؟
 -3ورد في البيت الثالج خطا ً لغويا وضحه
 -4ما المقصود باالمال المعلقة ؟
 -5من المقصود بقول الشاعر"السابق الباني"؟
 -6ما العاطفة الواردة في األبيات
 -7ما معنى المفردات (كيوان -مين -نخبة)؟

 :1استعن بالمعمم لتتلين معن

ظﱢ مقر ة مما ه تي وما ترا الل لهة:

المين ـ قاﻃبة ـ مدره ـ أرومة .
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س :2كيف علل الشاعر مقدم الوفد الزائر كما تفهمه من البيت العاشر؟
س :3هيلم م

ق و ﱯ التظﹼ:
،الي د هممح أﹺكلاخا بءﹺكلان

أذا تـقـرقااألسماﺀ واكتلقا

وما لرم ير من مل ظﹴ ثاخي

أملا عـميـد قرهش ﹴ،ي أﹶ،ومته

أ ـ اشرﺡ الداللة المعنوية التي تحملها كلمة (القصد)في البيت األول .
ب ـ إالم يرمي الشاعر بقوله( :مالهم غيره موئل ثاني) ؟
 :٥أخعم النظر ،ي الليتين األكيرهن من الي يدة ثم أجب عن السؤالين امتهين:
أ ـ اشرﺡ قصد الشاعر فيقوله ( آماالﹰ معلﱠقة ) بما يتفق وداللةﹶ السياق .
ب ـ وضح المشاعر التي تنعكس من أمنية الشاعر في البيت األخير من القصيدة .
س :7استخد الشاعر ،ي الليا السا

لمتي ( مل،ﱠيلن ) و( هع مرم ):

أ  -هل تلمس في استخدامهما تأثرا دينيا ؟ اشرﺡ إجابتك.
ب -يرى الشاعر أنﹼ ضيوفه موفﱠقون الى لخيرات ،حدد مواضع من القصيدة تستنتج منها ما يدلﱢلعلى هـذه الرﺅية.
 :1أ ـ و

ال ل ،اللياخية ،ياألبيا امتية:

 .جاﺀَت دمشق الى عمانﹶ زائرةﹰ

وﻃالما سادت األَوﻃانﹶ أﹶوﻃاني

 .إذا تفرقت األسماﺀُ واختلﹶفﹶت

فالقصد يجمع إﹺخوانا بإﹺخوان

 .لن يبلﻎﹶ العرب ما يرجونﹶ من رغد

إالﹼ إذا اغترفوا من بحرﹺ رغدان

وحـكـمـةﹲ تقف األحداثﹸ حائرةﹰ

إﹺزاﺀَهـا وهي في ذﹸلﱟ وإذﹾعــان

س :2اهتم عرار بوصف الممدوﺡ بصفات وفضائل خلقية ومعنوية ،علل ذلك .
س :3من السمات األسلوبية ﰲ القصيدة؛ التأثر بالتراث ،واستخدام أدوات التوكيد .هات مواضع دالة علـى
هاتين السمتين من النص.
 :٥أ .أال هرمي الشاعر ب ظٍّ من :
أ .والهاشميونﹶ أﹶدرى الناسﹺ قاﻃبةﹰ
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ب .وطالما سادتاألوﻃانﹶ أوﻃاني.
ج .توحدت تحت ﻇلﱢ السابقﹺ الباني.
6ـ ،س ،ما هاتي و، ،رم النص :
أ ـ زيارة عبد الرحمن الشهبندر ووفده األردن .
ب ـ وصف الشاعر سراة القوم من الزوار بالنجباﺀ وأصحاب العقول وااليمان.
جـ ـ عدم بلوﻍ العرب ما يرجونه دون اغترافهم من بحر غدان
7ـ قسم الشاعر المده ،ي الي يدة بين ال يا والم يا
أ ـ ظ تر ما هلر ،ذل ،ي

لﺀ معر،ت األحدا ﹶ السياسية لللﻃن الع،بي بداهة اليرن العشرهن؟

ب ـ ما اللعد الي أثا ،حماسة الشاعر ،ي ي الزها،ة و ،عه ال خظم الي يدة ؟
 ٨ه ا عرا ،السياسة ،ييلم:
ير السياسة ،يمينﹴ وبرتان

أنﹼ السـياسـة ﹶ،ي ،ﹺ ،ﹴ بل لخبﹴ
أ .كيف يرى الشاعر السياسة في البيت؟

ب .ما المقصود بالسياسة الصاخبة ؟ وهل تراها مرادفة في المعنى لسياسة المين والبهتان ؟
 ٩قام الشاعر:
لن هللغﹶ العرب ما هرجلنﹶ من  ،د

أالﹼ أذا ا تر،لا من بحرﹺ  ،دان

وضح نوع الرغد الذي يقصده الشاعر في البيت.

الميامة الحر هة
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 -1عرف الميامة
-2ما اهلدف من كتابة املقامة؟
 -3كيف تطور فن املقامة ؟
 -4عرف الحرز لغة واصطالحا

األسئلة الل ا،هة عل الميامة الحر هية -1لماذا ليب اتب الميامة (بدهح الزمان)؟
-2

ولا اتب الميامة الليلة التي مروا برا بالناب ية ما اللة يا الللا؟ يا احتام ب ظ الميامة (االس ند) ،
عل  ،اب السقينة؟

-3

ما معن ( :الع ب) ( خيدخا ) ؟

-4

لا الحالة النقسية التي ان عليرا الل ظ (االس ند ) ،ما غرر ،ي (ال هخ ظ جقنه وال تلتظ عينه)

-5

عل هعل ال مير ،ي لمة (لاحله)اللا ،ة ،ي النص؟

-6

ما اسم أيرر اتب للمياما ،ي الع ر الحدهث ما و، ،ي ي اللحدة؟ وقدهما :

-7

ما المي ل باللحرهن اللا ،ة ،ي النص؟

-8

ما القن اللدهعي األ ثر و،و ا ،ي النص الساب ؟

-9

يا اقم ن الل ظ أل اخه لن هعاقب ،ي حام ،شظ حيلته؟

-10

ما وجه الشله بين الليلة التي ولقرا ال اتب وليلة الناب ة؟

-11

يا استثمر ب ظ ي الميامة الحر الي ا ع اخه همتل ه؟

-12

ال ل،ة القنية ،ي قلله "وبيينا ،ي هد الحين"

و

-13
-14

ا المي ،الل ل ل لمة (منشرحه)اللا ،ة ،ي النص
و

سلب تعمب  ،اب السقينة من الرجظ

-15

يا احتام ب ظ الميامة عل  ،اب السقينة؟

-16

ما ر

ب ظ الميامة من االحتيام؟

-17

عل هدم التزا اتب الميامة بالسمح؟

-18

أي ظ حرف الدام ،ي لم(هعدخي)

-19

بم واجه  ،اب السقينة األك ا ( ،ما و، ،ي النص)؟

 .1اخت ،المعن ال يحي لما تحته خقﹼ :
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 ( .1بمثابة الهلﻙ ) تعني :
( .2وبقينا في يد الحـينﹺ  ،بين البحرينﹺ) :
 (.3لمّـا بلغت بي الغربةﹸ باب األبوابﹺ):
( .4ومن السفنﹺ عسّافﹲ براكبه ) :
 .2تعد شخصيّة ( اإلسكندريّ ) في هذه المقامة :
 .3وضّح معنى ما يأتي من المفردات مستعيناﹰ بالمعجم:
تحوذ
غارب:
العدّة:
 .5أ .فسﱢر تسمية المقامة بالمقامة الحرزﹺية
 .6أ .لماذا قرّر عيسى بن هشامﹴ العودةﹶ إلى دياره ؟
ب .فسّر سبب خوفه من الرّحيل مع أنه راغب فيه .
ج .استخرج من النﺹّ مثالﹰ يضرب لمن خاب سعيه ورضي من الغنم بالسّالمة.
ب .ما غرض اإلسكندريّ من االحتيال ؟
 .٨عيﱢن مو عاﹰ ،ي الميامة يشي ،أل :
أ .سلوﻙ إسالميّ .
ب .أثر جاهليّ في سلوﻙ المجتمع العبّاسيّ .
 .9اذكر ثالث فواﺌد للصّبر كما بيّنها اإلسكندريّ في أبياته .
 .10عيين ،ي الميامة ما ي تي :
الشخوﺹ. :
الزّمان:
المكان
 .2يظهر اإلسكندريّ براعةﹰ في استخدام الحيلة في سبيل كسب العيش .
أ .عبﱢر عن رأيﻙ في هذا النمط من كسب العيش.
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.
.4أ .ما أسباب وقوع ركاب السّفينة في شرﻙ اإلسكندريّ في رأيﻙ ؟

(مهم)

ب .كيف أَمن اإلسكندريّ انتقام ركابﹺ السّفينة إذا لم تنجح حيلته ؟
 -٥و ي ال يو ،القنيية :
تحوذ من الغيم جباال:
بقينا في يد الحين :
ابت يده الى جيبه:
البحر وثاب بغاربه:
كيف نصرﻙ الصبر وخذلنا؟
 .أ .بيّن الحبكة في المقامة الحرزيّة .
ب .اختر عنواناﹰ آخر للمقامة.
تتميّز المقامة بغزارة استخدام األفعال  .بيّن األثر الفنيّ لذلﻙ.
 .11وضّح اللون البديعيّ في ك ّل عبارة ممّا يأتي :
أ " .وقعدت من الفلﻙ بمثابة الهلﻙ" .
ب ".وأصبحنا نتباكى و نتشاكى ".
ج ".بريحﹴ ترسل األمواج أزواجاﹰ واألمطار أفواجاﹰ ".
 .12السمح سمة لا ،ة ،ي الميامة ال ت ا تخلو منه علا،ة .
أ .وضّح معنى السّجع .
ب .إلى أيّ فنّ من فنون البالغة ينتمي السّجع ؟
ج .هل يعد التزام الكاتب السّجع في مقامته دليالﹰ على براعته اللغويّة ؟ وضّح إجابتﻙ.
د .ما تأثير السّجع في وضوﺡ المعنى في المقامة؟
 .13ما الذي حقق عنصر التشويق في المقامة؟
.

اإلجابة
أقرأ النص التالي من وحدة(الظلم مؤذن بخراب العمران) ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
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( وال تحسبببلن الظلبببم أخمبببا بببل أكبببي المبببام أو الملببب مبببن هبببد مال بببه مبببن يبببر عبببل وال سبببلب مبببا بببل
ببله ،ببي عملببه أو قاللببه ب يببر حبب او
المشببرل ،بببظ الظلببم أعببم مببن ذل ب و ببظ مببن أكببي ملبب أحببد أو
،بببر عليبببه حيبببا لبببم هقر بببه الشبببر ،يبببد غلمبببة ،ملببباة األمبببلام ب يبببر حيربببا غلمبببة والمعتبببدون عليربببا
غلمبببة والمنترلبببلن لربببا غلمبببة والمببباخعلن لحيبببلل النبببا غلمبببة ووببببام ذلببب لبببه عا بببد علببب الدولبببة
بخببببراب العمببببران الببببي ببببل ما ترببببا * إلذ ابببببه اممببببام مببببن أ لببببه واعلببببم أن ببببي الح مببببة المي ببببل ة
للشبببا، ،ببببي تحببببرهم الظلم ببببل مببببا هنشببببا عنببببه مببببن ،سببببا العمببببران وكرابببببه وذل مببببؤذن باخي ببببا النببببل
اللشببببر و ببببي الح مببببة المراعيببببة للشببببر ،ببببي جميببببح ميالببببد ال ببببرو،هة الخمسببببة مببببن حقبببب الببببدهن
والبببنقا والعيبببظ والنسبببظ والمبببام* ،لمبببا بببان الظلبببم مبببا ،أهبببا مؤذخبببا باخي بببا النبببل لمبببا أ أليبببه مبببن
تخرهب العمران اخا ح مة الخ ر ،يه ملجل ة وأ لته من اليران والسنة ثيرة)....
 -8عببد أخبببلا الظلبببم البببلا ،ة ،بببي البببنص( .كحححل محححن اخحححذ ملححك أححححد – غصحححبه فحححي عملحححه – فحححرض عليحححه حقحححا لحححم
يفرضه الشرع)
 -9يبببا ،سبببر ال اتبببب تحبببرهم ث سبببلحاخه وتعبببال الظلبببم؟ يحححؤدي الحححى خحححراب العمحححران وهحححو محححؤذن بانقطحححاع
النوع البشري
بين المي ل ب(وبام –مؤذن -جلاة) ( :سوء العاقبة -مخبر – القائمين على جمع المال)
-10
مبببا علقبببة الظلبببم بالحقببباغ علببب النبببل اللشبببر ؟ يحححؤدي الحححى خحححراب العمحححران وهحححو محححؤذن بانقطحححاع
-11
النوع البشري
أي ظ حرف الميم ،ي (جلاة) العين ،ي (العمران)  :الضمة  /الكسرة
-12
ما علمة الترقيم المناسلة م ان النممتين؟ فاصلة منقوطة  /نقطة
-13
ما جي ،ظ من ال لما امتية (جلاة) (عا د)؟ :جبي /عود
-14
 -8علظ خد،ة ال ل،ة القنية عند ابن كلدون .انشغل عنها بالحجج والبراهين التي تدعم رأيه
(اعلبببم أن العبببدوان علببب ا لنبببا ،بببي أمبببلالرم ذا بببب ب مبببالرم ،بببي تح بببيلرا وا تسبببابرا رلمبببا هروخبببه حينئبببي
مبببن أن اهتربببا وم بببير ا اخترابربببا مبببن أهبببدهرم .وأذا ذ لبببا أمبببالرم ،بببي ا تسبببابرا وتح بببيلرا* اخيل بببا
ببان اليعبببل
أهببدهرم عببن السبببعي ،ببي اال تسبباب ،بببءذا ببان االعتبببداع ثيببرا عامببا ،بببي جميببح أبببلاب المعبببا
عبببن ال سبببب بببيل ر لي اببببه باممبببام جملبببة بدكللبببه مبببن جميبببح أبلابربببا وان بببان االعتبببداع هسبببيرا بببان
االخيلا عن ال سب عل خسلته ).
 -٩ذ ر ابن كللن ،ي النص ختا ج العدوان عل النا

و

ي النتا ج والي هترتب عليرا0

ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها ؛لما يرونه حينﺌذ من أن غايتها ومصيرها ،انتهابها من أيديهم
ل من (اخترابرا اهترا):اخذها بالقوة  /هدفها

-10

و

معن

-11

و

ال ل،ة القنية ،ي قلم ال اتب (،ءذا ان االعتداع ثيرا عاما ،ي جميح أبلاب المعا )

شبه المعاش ببناء له أبواب
-12

استخر من النص قلاقا :.كثيرا ويسيرا

-13

ما علمة الترقيم المناسلة م ان النممة؟ الفاصلة

-14

ما جي ،ال لما التالية(:العدوان-اخترابرا -االعتداع)؟ عدو  /نهب  /عدي

-1٥

ما المل ل األساسي للنص الم كلذ من ميدمة ابن كلدون؟ الظلم
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ما سلب يررة ابن كلدون؟ لخص البردة والف كتابا في الحساب

(والعمبببران و،بببل ،وخقبببال أسبببلاقه أخمبببا بببل باألعمبببام وسبببعي النبببا
وجببببا ين ،ببببءذا قعببببد النببببا

عببببن المعببببا

واختي بببا األحبببلام واببببيع ير النبببا

،بببي الم بببال والم اسبببب ذا لبببين

واخيل ببببا أهببببدهرم عببببن الم اسببببب سببببد أسببببلال العمببببران

،بببي ام،بببال مبببن يبببر تلببب االهالبببة ،بببي قلبببب البببر ل ،يمبببا كبببر عبببن

خ اقربببا ر،خبببا سبببا ن الي بببر وكلبببا هبببا ،وكرببببا أم بببا ،واكتبببظ باكتللبببه حبببام الدولبببة والسبببل ان
رلما أخرا لل،ة للعمران تقسد بقسا ما ترا

رو،ة ).

 -٩خاقش ،أ ابن كلدون ،ي أسلاب اختشا ،العمران .
باالعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائيين
ما معن

-10

ل من المقر ا (خقال -اختي ا -ابيعر-االهالة -سد )؟

رواج /تغيرت /تفرق/قطعة من االرض يحكمها والي يعينه السلطان /خربت
أي ظ حرف النلن ،ي(خقال) – الياف ،ي (الي ر) – الراع ،ي (كربا)

-11

الفتحة /الضمة /الكسرة
أذ ر مخاقر قعل النا

-16

عن المعا .

كسحححدت أسحححواق العمحححران ،وانتقضحححت األححححوال ،وابحححذع ّر النحححاس فحححي اآلفحححاق محححن غيحححر تلحححك االيالحححة فحححي طلحححب
الرزق
-13

بببظ أثبببر خبببد،ة ال بببل،ة القنيبببة علببب خبببص اببببن كلبببدون؟ ال الحححنص قحححوي متماسحححك ابتعحححد عحححن نسحححق

االخبار واالفراط في االختصار
-14

ما جي ،ل من (االهالة -ابيعر -المعا  -اختي ا)؟ :اول /بذعر/عيش/نقض

( واخظبببر ،بببي ذلببب مبببا ح بببا المسبببعل ،بببي أكلبببا ،القبببر عبببن الملببببيان –لببباحب البببدهن عنبببد م – أهبببا
بربببرا ببببن بربببرا ومبببا عببب ير ببببه للملببب ،بببي أخ بببا ،مبببا بببان عليبببه مبببن الظلبببم وال قلبببة عبببن عا دتبببه علببب
الدولببة ب ببرب المثببام علبب لسببان اللببل حببين سببمح المل ب ألببلاترا وسبب له عببن ،رببم لمرببا ،يببام لببه :
أن بلمببا ذ ببرا هببرو خ بباب بببل أخث ب وأخرببا يب شبرقا عليببه عشببرهن قرهببة مببن الخببراب ،ببي أهببا برببرا ،يلببظ
يرقرا وقام لرا أن اما أها المل أق عت ألا قرهة و يا أسرظ مرا ) .
ا-لم اكتا ،ال اتب اللل ون سا ر ال يل، ،ي تل الح اهة؟
يرمز للتشاﺅم وقبح المنظروالصوت
 -6ما معن

ل من ال لما التالية (الملبيان -عا دته -هرو –ع ير

)؟

صاحب الدين عند الفرس /ما يعود على البلد من منافع /يطلب /قال قوال لم يبين قصده
 -3ما الم ز من تل الح اهة(اللل )؟ بيان سياسة الملك الظالمة
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 -4مببببا اللببببة علببببا،ة (ان امببببا أهببببا الملبببب أق عتبببب ألببببا قرهببببة)؟ ان الحححححاكم ظححححالم وان حكمححححه مهححححدد
بالزوال
(قصيدة عريب على الخليس) الشاعر بدر شاكر السياب
باألمس حين مررت بالمقهى ،سمعتك يا عراق ...
وكنت دورة اسطوانة
تكور لي زمانه
هي دورة األفالك من عمريّ ،
في لحظتين من الزمان ،وان تكن فقدت مكانه
هي وجه أمي في الظالم
وصوتها ،يتزلقان مع الرؤى حتى أنام
وهي النخيل أخاف منه إذا ادله ّم مع الغروب
ّ
فاكتظ باألشباح تخطف كل طفل ال يؤوب
من الدروب
وهي المفل ّية العجوز وما توشوش عن حزام
وكيف ُ
ش ّق القبر عنه أمام (عفراء) الجميلة
فاحتازها  ..إال جديلة
 -٨ما معن ظ من المقر ا التالية (هتزليان – ا لرم – احتا ا –هؤوب -ا ت )؟
يتزينان /اشتد الظالم /ملكها /يرجع  /ازدحم
 -9ما الي رها التي استعا ا الشاعر ،ي يا المي ح؟ (االم /جدته /النخيل)
لم لم الشاعر أل ي الي رها ،ي ي الي يدة؟(هروبا من واقعه االليم)
-10
ما ال رهية التي اخا األ تنل ،يرا ققلرا؟ تغني له
-11
ال ل،ة القنية ،ي قلم الشاعر(و نا و،ة اس لاخة):شبه الذكريات باالسطوانة
و
-12
اذ ر اثنين من الدواوهن الشعرهة للشاعر بد ،يا ر السياب ( .أساطير /أزهار ذابلة)
-13
بم ،مز الشاعر أل ( األ ) ،ي الي يدة؟ الطمأنينة والحنان
-14
واحسرتا ،لن أعل أل العرال!
و ظ هعل
من ان تعل ِ النيل ؟ و يا تدكر النيل
وأخا ت ظ اذ تمل ؟ وأخا تنق ما همل
به ال را عل ال عا ؟
لتل ين عل العرال
،ما لده سل الدمل
وسل اختظا،ك ون جدو للرهاب ولليلل !
ما معن ل من (تدكر -جدو )؟ :تخبأ لحين الحاجة  /فائدة
-11
-12

لم اكتا ،ال اتب النيل لت لن أ اة لخ ابه؟ ألنها تعيده للوطن

-13

بين العاققة التي سي ر عل الشاعر ،ي يا المي ح؟ الطمأنينة والحنان
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-14

ما الرمز المي ل ب(النيل ) ،ي يا المي ح؟ الرفاهية والقدرة والسلطة

-15

أذ ر الحالة التي سي ر عل الشاعر ،ي قلله (:لتل ين عل العرال  .)...اليأس

-12

،سر الشعل ،المرهر بال ربة عل الر م من أن الشاعر عل بعد ك لا من وقنه العرال.

ألنه اليملك النقود /نظرات االشفاق من الغرباء
-17

ما المعن الي كر اليه االستقرا ،ي ( ظ هعل ؟)؟ النفي

-18

ما مناسلة الي يدة؟ الفقر والضياع واالغتراب

-19

سم هلاخيين للشاعر؟ اساطير /اقبال

-20

ما التقعيلة الر يسة ،ي األبيا ؟ متفاعلن (بحر الكامل)

الره تلرث بالرميرة المثا عل األليظ
وعل اليلل تظظ ت ل او تنشير للرحيظ
حم الخليج برن م تدحلن جلاب يل بحا،
حاف خ ا عا،
من ظ
ٍ
وعل الرمام عل الخليج
جلا ال رهب هس يرب الل ر المحيير ،ي الخليج
وهر يد أعمدة ال ياع بما ه يعد من خشيج
" أعل من العلياب هرد ، ،ل ومن ال ميج
لل تقمر ،ي قرا،ة خقسي الث ل  :عرال
الم يد ه عد السحابة الدمل ال العيلن
الره ت رخ بي  :عرال
والمل هعلم بي  :عرال عرال ليا سل
عرال!
اللحر أوسح ما ه لن وأخا ابعد ما ت لن
واللحر وخ ها عرال
 -8من ال رهب المي ل ،ي النص؟ الشاعر نفسه
 -٩ما معن ل من (الرميرة – المثا -األليظ – م تدحلن -الث ل  -هعلم)
نصحححف النهحححار عنحححد اشحححتداد الححححر/الكحححابوس/وقحححت الغحححروب -يكسحححبون بمشحححقة – األم الفاقحححدة لولحححدها – يرفحححع
صوته بالبكاء
ما ال ل الي تقمر ،ي خقا الشاعر؟ صوت الحنين الى الوطن
-10
بم تقسر ت را ،لقظة (عرال )لد الشاعر؟ سيطرة فكرة االغتراب على الشاعر
-11
ما اللة قلم الشاعر من ظ حاف خ ا عا،؟ الفقر والتشرد
-12
و ببب ال بببل،ة القنيبببة (البببره تلربببث ببببالرميرة)( -لبببل تقمبببر ،بببي قبببرا،ة خقسبببي الث لببب )(المبببل
-13
هعبببلم ببببي عبببرال) :شحححبه الحححريح بانسحححان يلهحححج  /صحححور نفسحححه بحححاالم الفاقحححدة لولحححدها /شحححبه المحححوج بانسحححان
يصرخ
ما العاققة التي سي ر عل الشاعر؟ الشوق والحنين
-14
أحللا ،ي عرال ،وحي او حللت اخا ،يه
ها أختما م لاب ،وحي أختما وات المساع

أكرم أبو السيد

0785865016

0790829058/

أكرم أبو السيد

0785865016

0790829058/

والليظ اقل ،لتشعا ،ي جا ،ل اتيه
لل جئا ،ي الللد ال رهب الي ما مظ اللياع
الملتي ب والعرال عل هد  ..ل اللياع
هخض مي أليه ان ظ مي ايتراع
يلل
ي
جل اليه  ..مل ظ ال ره ال الرلاع
ايرأب من الظل أل اللال ة !
يلل المنين اذا
ي
أخي ألعمب يا هم ن أن هخلن الخا نلن!
أهخلن أخسان بل ؟
أن كان معن أن ه لن  ،يا هم ن أن ه لن ؟
الشما أجمظ ،ي بل من سلا ا والظل
حت الظل ناك أجمظ ،رل هحت ن العرال
من المخاقب ،ي النص؟ العراق والمحبوبة
-10
ال ل،ة القنية ،ي الس ر الثاخي .شبه العراق والمحبوبة بالمصباﺡ
و
-11
ما اللة (المساع) اللا ،ة ،ي المي ح؟ الخوف في الغربة
-12
تحد الشاعر عن لياعهن خاقص وتا أذ ر ما.
-13
تا مع محبوبته داخل العراق وخاقص مع محبوبته خارج العراق
بين مد ايتيال الشاعر للقنه ،ي األبيا  :مثل الغريق للنجاة والجنين للوالدة
-14
ما الي هتعمب منه الشاعر؟ ان يخون انسان بالده
-15
يا علر الشاعر عن تلحد العرال وحليلته ،ي خقسه؟
-12
-17
-18

هخض – جا )؟ :مد عنقه  /يدفع بقوة  /شدة الظالم
ما معن ل من (ايرأب-
ي
ما جي ،لمة الخا نلن؟ خون

واحسرتا مت أخا
 ،حا أن عل اللسا ة
من ليل ال يقي قل ،يه ع رك ها عرال ؟
بين الير المتريلا ك ا والمدن ال رهلة
نيا تربت الحليلة
ما لا ا رب مترب اليدمين أيعا ،ي الد،وب
تحا الشمل األجنلية
متخا ،االقما ،ابسط بالسؤام هدا خدهة
لقراع من ذم وحم  :ذم يحاذ رهب
بين العيلن األجنلية
بين احتيا ،واخترا ،وا و،ا .. ،أو " شك ية "
والمل أ لن من " ك ية "
من ذل اإليقال تع ر العيلن األجنلية
ق را ماع  ..معدخية
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ها  ..خيل
مت أعل

،لتن ق ها أخا ها ق را ها
ها ،ه ها ابرأ تخيط لي الشرا
ال العرال ؟ مت أعل ؟
ها لمعة األملا ،خيحرن ممداف هرو
بي الخليج وها لا له ال ليرة ها خيل
-10

ما المعن الي كر اليه االستقرا ،ي قلله (مت أخا ؟)؟ التمني

-11

ما الي هتحسر عليه الشاعر؟ عدم مقدرته على النوم

-12

لم هلم الشاعر ال النل ؟ هروبا من واقعه االليم
ايرب ال ل،ة التبببببي ،سمرا الشاعر لنقسه ،بببببي ال ربة؟ متسحححححول بحححححائس ينهشحححححه االلحححححم والجحححححوع

-13
والخوف
استخر من المي ح األلقاغ الدالة عل
-11

م ال ربة: .الشمل

االجنلية – الير المتريلا -

-15
-16

ما الي هرا الشاعر ألعب من المل ؟ نظرات االشفاق من الغرباء
ما ،مز النيل اللا، ،ي المي ح؟ الرفاهية والقدرة والسلطة

-11

ما معن المقر ا (مترب – األقما – ،أ رب -ك ية – ا و،ا) ،؟

مغبر – الثوب البالي – اسير باحثا عن رزقي – كلمة تدل على الشفقة – ميل واعراض
-18

ما جي( ،المريلا ) ؟ هيب

سقا،
ليا السقا ن ال تيا ي ،ا ليرا عن ِ
األ ،العرهض بل بحا!،
أو ليا أن األ،
ما لا احسب ها خيل أعد ن واستزهد
ما لا اخيص ها خيل ب ن من مد ا ترابي
ما لا أوقد بالتماعت ن خا،يتي وبابي
،ي ال قة األكر ناك ،حدثيني ها خيل
مت أعل ؟ مت أعل ؟
أترا ه ف قلظ ملتي ذل اليل السعيد
س ،ي ،ي ذاك ال لاب و،ي السماع من السحاب
سر و،ي النسما بر مشلح بع ل ،آب
وأ ه بالثؤباع بييا من خعاسي الحماب
من الحرهر هشاي عما ال هلين وما هلين :
عما خسيا و د ال أخس وي ،ي هيين.
وه يع لي -واخا ام يد هد ألللا من ثيابي-.
ما نا ابحث عنه ،ي عتما خقسي من جلاب
لم همل القرب الخقي يعاب خقسي ال لاب ؟
اليل واخد ،السرو ،عل يي هقاج خي أعل

أكرم أبو السيد

0785865016

0790829058/

أكرم أبو السيد

0785865016

0790829058/

-1ما الي هتمنا الشاعر؟ ان ال تاخذ السفن اجرة من ركابها
-2ما ال لاب الي هشير أليه الشاعر؟ صباﺡ العودة الى الوطن
المي ل بيلله اليل السعيد؟ يوم العودة الى الوطن
 -3و
 -4بين لل،ة ال لاب الي أيا ،اليه الشاعر؟ وفي السماء من السحاب
كسر وفي النسمات برد مشبع بعطور آب
 -5ما معن ل من (ه ف -الثؤباع -يعاب)؟ :يقترب – التثاﺅب  -حاالت
-6ما جي (،هقم خي -الثؤباع)-؟ فجأ  -ثؤب
ما ك ا ص يعر بد ،يا ر السياب؟ عمق الصورة الشعرية – صدق االنتماء للوطن
-15
وتبببيب عنبببه وقبببح
"هيبببل قبببل أ ،خنبببا الشبببام علببب ممملعبببة مبببن الرواسبببي الثابتبببة التبببي تحقببب أمنبببه
ي
اإلسبببباعة ومببببا ه ببببمر لببببه عببببدو أو جا ببببظ مببببن سببببلع وتنيسببببم ببببي الرواسببببي العظببببا ألبببب بلببببل،تين
عنيببل هتين ت قببلن ثلببا

عامببا

ببيا الببلقن واسببتيرا ،وأماخببهر العنيببل العسبب ر ومببا هتقببر عنببه مببن

أجربببزة وأجنحبببة برهبببة وجلهبببة وبحرهبببة و يبببر ذلببب وعنيل امنبببي بمبببا هن بببل تحبببا بببيا المسبببم مبببن
أجرببببزة اسببببتخلا،تية وامببببن ا كلببببي وعلقببببا عامببببة ويببببرقة ممتمعيببببة األكيببببر منرببببا جرببببا جدهببببد تببببابح
لمربببا األمبببن العبببا ومبببرتلط ببببه ملايبببرة وهلحبببد ما الربببدف والقلسبببقة العامبببة وقبببد أسبببرما الظبببروف
والمت يببببرا االجتماعيببببة والعالميببببة والسبببب اخية ،ببببي وال ة ببببيا المرببببا األمنببببي " الشببببرقة الممتمعيببببة "
واسبببتحداثه لي بببلن الر هبببا والمبببؤا  ،ألجربببزة العدالبببة المنا يبببة بعامبببة وأجربببزة الشبببرقة بخالبببة علببب
أسبببا

المشبببا ،ة ببببين مؤسسبببا الممتمبببح الرسبببمية و يبببر الرسبببمية اخ لقبببا مبببن ميللبببة اليا بببد األعلببب

جللببة الملبب علببد ث الثبباخي ابببن الحسببين  ( :أن بببظ مببلاقن كقيببر ) .وعليببه ،يببد اسببتحد جرببا الشبببرقة
الممتمعيبببة وبايبببر أوم أقسبببامه عملبببه ،عليبببا ،بببي مدهنبببة " أببببل خ بببير " السببب نية ،بببي األوم مبببن آذا ،عبببا
 6002عل خية ت اثر ي الخلها األمنية ،ي مختلا مناق الممل ة الحيا وبالتد،هج"
بببيب، -واسببببي -المببببؤا  -،كقيببببر)؟ (:تححححدفع – ثوابححححت – المسححححاند –
ببببل مببببن المقببببر ا التاليببببة(تب ي

 -4مببببا معنبببب
حارس)
 -5ما القن األ بي الي هنتمي اليه النص؟ (مقالة أدبية اجتماعية)
 -6عل ت يم تسمية المرا الشﱡ،قيﱢ الم ي لـ ( الش،قة الممتمعيية ) ؟
يهتم بتحسين العالقات االجتماعية ويقوم على التواصل بين أفراد المجتمع
1ـ ماذا تستنتج من قوم مللة الملك عل اث الثاني ( أن م مواقن خقي ) ،؟
ان مسؤولية األمن التقع على عاتق الشرطة بل على جميع افراد المجتمع
-٥استخلص السما األسللبية للنص.

التنظيم والتدرج في عرض األفكار الرئيسة والجزئية في النص استخدام اللغحة لمناسحبة هحذه المقالحة األدبيحة واسحتخدام
الصور البيانية وربط مضمون النص بالشريعة اإلسالمية.
-2و بببب ال ببببل،ة القنيببببة ،ببببي قببببلم ال اتببببب ( هيببببل قببببل أ ،خنببببا الشببببام علبببب ممملعببببة مببببن الرواسببببي
العظا ).
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شبه االردن بالجبل العظيم
ما الي اسرم ،ي وال ة جرا الشرقة الممتمعية؟

-15

وقد أسهمت الظروف والمتغيرات االجتماعية والعالمية والسكانية
ما جي ،ل من (الرواسي – المؤا )،؟ رسو  -أزر

-16

-10ا لط حرف الدام ،ي لمة( عاما ) .الكسرة
(إن هذا الجهاز يقوم على انفتاح الشرطة على المجتمع المحليا ُبغية المبادرة في التحرك نحذو األحذدا المتوقعذة
ومعالجتها ،ال انتظار وقوعها والتصرف حسب مبدأ رد الفعل .واستنادا إلى ذلك فالشرطة المجتمعية خطة ُ
ش يذرطية
طويلذة المذذدى ،تمسذذل أسذذلوبا جديذذدا فذذي العمذذل الشذذرطي مسذتندة إلذذى فلسذذفة التعامذذل مذذع حاجذذات المجتمذذع المحلذذي
ومشكالته بمشاركة المواطنين والمقيمين لمواجهة المشذكالت ،وتفعيذل القذدرة علذى مواجهذة الجريمذة ومكافحتهذا
وتعذد هذذ الشذراكة منظمومذة عمذل متالةمذة مذع قذيم
والوقاية منها ،عبر التنسيق مع مختلف األجهزة المسؤولةّ ،
المجتمذع وعاداتذذه وتقاليذذد  ،ومناسذذبة للوقذذوف فذذي وجذه التحذذديات والتهديذذدات األمنيذذة وارتفذذاع معذذدالت الجريمذذة
المعاصذذرة ،مسذذل اإلرهذذاب واإلجذذرام المذذنظم وجذذراةم المعلوماتيذذة .فضذذال أن هذذذ الشذذراكة بذذين الشذذرطة المجتمعيذذة
تفذر األجهذزة األمنيذة للمهذام الرةيسذة،
وأفراد المجتمع توفر المتطوعين للقيام بالمهذام البسذيطة ،ممذا يسذهم فذي ّ
وهي منسجمة مع مفهوم األمن الشاملا أي أن يكون لكل فرد في المجتمع دور في تحقيق األمن واالستقرار الذي
هو العمود الفِقري للدولة ،إلى جانب إسهامها في تقديم صورة مشذرقة عذن رجذل الشذرطة فذي أذهذان المذواطنين،
وبناء روابط االحترام والسقة بين المواطنين والسلطة ،األمر الذي يمكنها مذن العمذل علذى تجويذد الخذدمات األمنيذة
المقدمة للمواطنين).
ما ي األيياع التي تيل عليرا الشرقة الممتمعية ؟
بُغية المبادرة في التحرك نحو األحداث المتوقعة ومعالجتها ،ال انتظار وقوعها والتصرف حسب مبدأ رد الفعل.
* ما دف اخقتاحرا عل الممتمح المحلي ؟
مستندة إلى فلسفة التعاملل ملح حاجلال المجتملح المحللي ومشلكشتر بمشلاركة الملوامنيم والمويمليم لمواجهلة
المشللكشل ،وتفعيللل الوللدرة علللى موا جهللة الجريمللة ومكافحتهللا والوقايللة منهللا ،عبللر التنسلليه مللح مختلللف األجهللزة
المسؤولة،
بم ولا ال اتب منظلمة عمظ الشرقة الممتمعية؟
متشئمة مح قيم المجتمح وعاداتر وتواليده ،ومناسبة للوقوف في وجر التحديال والتهديدال األمنيلة وارتفلام معلدالل
الجريمة المعاصرة
ما مقرل األمن الشامظ؟ا أي أم يكوم لكل فرد في المجتمح دور في تحويه األمم واالستورار
-و

ال ل،ة القنية ،ي قلله " األمن واالستيرا ،الي

ل العمل القير للدولة "

شبه الدولة بانسان واألمن هو العمود الفقري لها
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( وفي آلية عملها القاةمة على الوقاية والتصدي للجريمة والسيطرة عليها ،تعتمذد الشذرطة المجتمعيذة علذى تعيذين
عناصر شرطية لمدة زمنية طويلة في الموقع ذاتها لتعزيز أواصر األلفة بينهم وبين أفراد المنطقة ،وتمكينهم مذن
معايشة مشكالتها وطبيعذة السذلوك المجتمعذي فيهذا ،وتحذر

علذى عقذد االجتماعذات الدوريذة مذع أفذراد المجتمذع

ومؤسسذذاته ضذذمن برنذذامس مذذدروس للتواصذذل عبذذر النذذدوات والنشذذاطات المختلفذذة ،وتنفيذذذ البذذرامس السقافيذذة فذذي
المدارس والجامعات واألندية الرياضية .وتتضمن آلية عملها حزمذة مذن اإلجذراءات الوقاةيذة ،مسذل متابعتهذا إنذارة
الشذذوا رع واألحيذذاء السذذكنية ،لتقليذذل فذذر

ارتكذذاب الجريمذذة ،وقيامهذذا بعمذذل دوريذذات مراقبذذة ل حيذذاء السذذكنية،

وتقويتها قنوات التواصل مع المواطنين وحسها لهم على اإلبذال عذن كذل مذا يذرون انذه يشذكل اخذالال بذاألمن أو قذد
يسيذذر شذذبهة فذذي ارتكذذاب جريمذذة .وتلتفذذت فذذي آليذذة عملهذذا إلذذى التركيذذز علذذى تربيذذة األحذذدا وت ذ هيلهما للحذذد مذذن
االنحراف في سلوكهم ،الى جانب عدد من االجراءات التحصينية العالجية ،مسل تسيير دوريات راجلة في الشوارع
واألحياء السكنية ،واالهتمام بنوعية األقفذال وجودتهذا للمصذالل التجاريذة والمنذازل وسذالمة األسذوار ،وال يفوتهذا
ايالء الرعايذة وااله تمذام الالحذق بمذن يذدخلون المؤسسذات والمراكذز اإلصذالحية ،بمكسذابهم مهذارات حرفيذة خذالل
إقامتهم فيها ،ومتابعتهم بعد مغادرتها ،وتوفير البيةة المناسبة لمصدر رزق شذريف يعتاشذون منذه ،ممذا يقلذل مذن
نسب البطالة والفرا اللذين يشكالن دافعا من دوافع الجريمة )
اذ ر املية التي تعتمد عليرا الشرقة الممتمعية  .وما السلب ،ي ذل ؟
 .تعييم عناصر شرمية لمدة زمنية مويلة في الموقح ذاتر؛ لتعزيز أواصر األلفة بينهم وبيم أفراد المنموة
ما اإلجراعا التح ينية العلجية الي هت من عملرا؟
تسلليير دور يللال راجلللة فللي الشللوارم واألحيللاء السللكنية ،واال تمللام بنوعيللة األقفللال وجودتهللا للمصللال
التجارية والمنازل وسشمة األسوار
ما وا،ح المرهمة المي ل،ة ،ي النص ؟ و يا هتم الحد منرا ؟ الفراﻍ والبطالة ويتم الحد منها بتوفير مصدر رزق
عل تيل آلية عمظ الشرقة الممتمعية؟ الوقاية والتصدي للجريمة والسيمرة عليهااستخر من النص لمة تلا، ،ي معنا ا لمة (،وابط) أواصر
ال ل،ة القنية ،ي قلله " تيلهة قنلا التلالظ بين الملاقنين "
و
شبه التواصل بقنوات
تلتقا ،ي آلية عملرا عل التر يز عل تربية األحدا " "للحد من االخحراف"
شبه االنحراف بوباء منتشر
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( هذ ٌ
الخطة علذى تنذوع مفراتهذاا االجراةيذة والوقاةيذة والعالجيذة التحصذينية ،تسذهم فذي تحقيذق أهذداف الشذرطة
المجتمعية من خفض معدالت الجريمة وتقليل أسرها في النفوس ،وتجسد التقارب بين رجال الشرطة والمجتمع،
ويزداد بها مستوى الوعي االجتماعي والسقافذة األمنيذة لتحصذين المجتمذع مذن مخذاطر الجهذل الذذي يذؤدي الذى
الجريمذذة ،ومذذن شذذانها أن تطذذور مسذذتوى األداء الذذوظيفي والمهنذذي لرجذذل الشذذرطة بمكسذذابه مهذذارات تشذذاركية
خاصذذة مذذع المجتمذذع ،كاالعتمذذاد علذذى الذذنفس فذذي االجذذراءات المتخذذذة نتيجذذة الممارسذذة المسذذتمرة فذذي المذذرور
المنفرد في المنطقة والتقذاء أفرادهذا ،ومهذارة التفذاوض فذي حذل المنازعذات ،وتكسذبه سذمة االسذتقالل والعمذل
الميذذداني والتحذذرر مذذن العمذذل المكتبذذي الذذورقي واالستعاضذذة عذذن ذلذذك بالتوجيذذه واإلرشذذاد مذذن آن خذذر مذذن
المسؤولين أو من تبادل ا لخبرات ،كما تكسبه القذدرة علذى ابتكذار األسذاليب التذي مذن شذانها تحفيذز العالقذة مذع
الجمهور وبناء الحس األمني ومشاعر االنتماء).
ما أ داف ك ة الشرقة الممتمعية ؟
خفض معدالل الجريمة وتوليل أثر ا في النفوس ،وتجسد التوارب بيم رجال الشلرمة والمجتملح ،ويلزداد
بها مستوى الوعي االجتماعي والثوافة األمنية
* يا ت ل ،ك ة الشرقة الممتمعية مستل األ اع اللغيقي لرجظ الشرقة ؟
بإكسابر مهارال تشاركية خاصة مح المجتمح
* ما المي ل بالحا األمني ؟
.

عمق االنتماء للوطن

استخر المرا،تين اللتين ت سلرما ك ة الشرقة الممتمعية ما و،

،ي النص

االعتماد على النفس  /التفاوض في حل المنازعات
* " تح ين الممتمح من مخاقر المرظ "
شبه الجهل بانسان
(وخالصه القول إن الشرطة المجتمعية في اهتمامها بعدد من المحاور المهمة كاألسرة وشذؤون الجذوار والتعاضذد
المجتمعي ،إنما تحقق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية وحست عليه من تنظيمذات وتشذريعات بذين األزواا واألبنذاء
والجيران واألفراد والدولة ،حتى ارتقى بعضها إلى درجة العبادة ،كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكذر واإلحسذان
للجار ومحاربة الشر والبعد عن الخديعة ،والعمل على إرساء الخير في المجتمع ،وهو ُجل

ما يطمل إليه العمذل

األمني االيجابي ،فعمل اإلنسان الداعي إلى الخير ال يقذف عنذد حذد الوقايذة مذن الجريمذة أو التصذدي لهذا ومكافحذة
التصرفات السلبية ،بل يتعداها ممتدا إلى بناء اإلنسان الخير والمجتمع السذليم ،الذذي يصذبل فيذه الفذرد رقيبذا علذى
نفسه وتصرفاته الذاتية من خالل قانونه الخلقي الداخلي ،ويغدو قادرا على حمايذة نفسذه باتخذاذ إجذراءات الحيطذة
والحذر للوقاية من الجريمة بالوعي والسقافة وارتقاء الفكر والنفس ).
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،جة العلا ة ؟ ، ،كاألمر بالمعروف والنهي عم المنكر واالحسان للجار

يا ه ل اإلخسان كييرا ؟
اليقذذف عنذذد حذذد الوقايذذة مذذن الجريمذذة أو التصذذدي لهذذا ومكافحذذة التصذذرفات السذذلبية ،بذذل يتعذذداها ممتذذدا إلذذى بنذذاء
اإلنسان الخير والمجتمع السليم،
اذ ر المحاو ،التي ترتم برا الشرقة الممتمعية ما و، ،ي النص؟ األسرة وشؤوم الجوار والتعاضد المجتمعي
ما و ،الشرهعة اإلسلمية ،ي الممتمح ما و، ،ي النص؟
حثل علير مم تنظيمال وتشريعال بيم األزواج واألبناء والجيرام واألفراد والدولة ،حتى ارتوى بعضها إلى درجلة
العبادة
ما أجراعا الحي ة والحي ،التي هحمي برا القر خقسه من المرهمة؟ الوعي والثقافة وارتقاء الفكر والنفس
ا المي ،الل ل ل لمة (التعا د) اللا ،ة ،ي النص ؟ عضد
ا معن الت د اللا ،ة ،ي النص؟ المواجهة
-2ما خل الميالة التي اكي منرا يا النص؟ مقالة أدبية اجتماعية
و

ال ل،ة القنية ،ي قلله :

 " .محا،بة الشر "

شبه الشر بانسان

العمظ عل أ،ساع الخير ،ي الممتمح " شبه الخير ببناء ترسى قواعده
و ﱢ ما يحمله مقرو ( م،ائ المعلوماتيية ) مح ذ  ،أمثلة مناسلة تسوقرا من الحياة الواقعيية
جرا م المعللماتية  :الجرائم المعلوماتية عبر االنترنت وتقنية المعلومات مثل التجارة غير المشروعة وسحرقة
المعلومات عبر االنترنت سرقة المعلومات عن طريق البريد االلكتروني
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الترا الشعلي القلس يني
( ال ينفصل الترا الشعبي في فلسطين بحال عن الترا الشعبي في األردنا لما بين األردن وفلسذطين مذن
تآخ ،وتواصل ،ووشاةس تنبسق من قاعدة حضارية مشذتركة صذنعها األجذداد عبذر أحقذاب متطاولذة مذن الزمذان.
وفي الوقت نفسه ،فان ا لتذرا الشذعبي فذي هذذين القطذرين ال ينفصذل عذن التذرا الشذعبي فذي األقطذار العربيذة
األخذرىا الن سمذة قواسذذم مشذتركة مذذن اللغذة ،والتذذارية ،والحضذارة ،والمعتقذذدات تع امذق الجذذذور الواحذدة لهذذذ
األمة ،و ُتغني التنوع الحضاري لها وان ظل هذا التنوع في اطار الوحذدة .فلكذل قطذر عربذي خصوصذيات ينطبذع
بها تراسه ،ففي األردن خصوصية ينماز بها فن أبناء الكذرك وتذراسهم عذن الفذن الذذي يعذرف بذه أهذل الفحذي
وتراسهم ،وان ظل ترا المدينتين معا جزءا من وحدة النسيس الكلي لترا األردنيين جميعا ".
* ما السلب ،ي ا،تلاق الترا الشعلي ،ي ،لس ين بالترا الشعلي األ ،خي ؟
لما بيم األردم وفلسميم مم تآخ ،وتواصلل ،ووشلائت تنبثله ملم قاعلدة حضلارية مشلتركة صلنعها األجلداد
عبر أحواب متماولة مم الزمام.
* ما مظا ر ا،تلاق الترا الشعلي ،ي األ ،ن و،لس ين بالترا الشبعلي العرببي ؟ (مبا أ ميبة وجبل قلاسبم
مشتر ة بين أق ا ،األمة اللاحدة؟
الم ثمة قواسم مشتركة مم اللغة ،والتاريخ ،والحضارة ،والمعتودال تعمِّه الجذور الواحدة لهذه األمة ،و ُتغني التنوم
الحضاري.
ال ل،ة القنية (وان غظ ترا المدهنتين جزعا من وحدة النسيج ال لي)
و
شبه تراث المدينتين بخيوط اللحمة او بالنسيج
ما معن لمة (ويا ج )؟ عالقات قرابة
بذدور مهذ فم فذي توجيذه الشذعب ،وفذي تصذوير
(ويتميز الترا الشعبي في فلسطين ب همية مزدوجةا فهو يضطلع ر
أنماط حياته وسذلوكه ،وهذو إلذى جانذب ذلذك يعكذس الكسيذر مذن حيذاة هذذا الشذعب ،وأفكذار  ،ومشذكالته ،وأمنياتذه،
وتوقه إلى االنعتاق من قيود التحكم والتسذلط األجنبيذين ،ولهذذا يذولي علمذاء االجتمذاع و"االنسروبولوجيذا" التذرا
الشعبي عنايتهما ألنه ُيتيل للدارسين فرصذا نذادرة ال تتيحهذا لهذم كتذب التذارية لتعذرف طبيعذة الحيذاة الشذعبية بمذا
يقدمذذه التذذرا مذذن صذذور أصذذيلة صذذادقة ،ال تختب ذ وراء الحذذواجز واألقنعذذة .وابذذرز ألذذوان التذذرا التذذي يوليهذذا
الدارسذذون اهتمذذام خاصذذا هذذو األعنيذذة الشذذعبية الفلسذذطينية ومذذا يرافقهذذا مذذن رقصذذات و دبكذذات والحذذان ،واألزيذذاء
الشعبية ال سيما ما كان منها للنساء ).
* ما األ مية المز وجة التي هتميز برا الترا الشعلي ،ي ،لس ين ؟
يضملح ْ
بدور مه ٍّم في توجير الشعب ،وفي تصوير أنمام حياتر وسلوكر ،و و إلى جانب ذللك يعكلس الكثيلر
مم حياة ذا الشعب ،وأفكاره ،ومشكشتر ،وأمنياتر.
* لمباذا هببللي علمبباع اإلجمببا واألخثروللجيبا التببرا الشببعلي عنبباهترم ؟ قببا،ن ببين التببرا والمراجببح التا،هخيببة ،ببي
تل ي قليعة الحياة الشعلية؟
ألنر يُتي للدارسيم فرصا نادرة ال تتيحها لهم كتب التاريخ .
*للستعما ،وال راهنة  ،لة قلهة ،ي قما الترا الشعلي القلس يني علظ ذل ؟
ألخرم هرهدون تثليا وجل م وقما الرلهة القلس ينية.
ما معن ( ه لح /تلقه/االخعتال)؟  :ينهض – شوقه -التحرر
ما جي( ،هلليرا)؟ ولي
(إنّ تلك األعاني واألهازيس البريةة تضع بين أيدي الباحسين وسذاةق اجتماعيذة علذى قذدر كبيذر مذن األهميذة ،فهذي
تصور عادات الناس وتقاليدهم فذي هذذ المناسذبات ،مذع مذا يتخللهذا مذن أعذراف ،كالحذدي عذن أدبيذات الخطبذة،
وعقد القران ،وليلة الزفاف ،واالحتفاء بالمدعوين والعروسين .إضذافة إلذى مذا لهذذ األعذاني مذن دور ترويحذي،
فهي – على براءتها – تظل للنفوس والجسوم المكدودة بشقاء الحيذاة ومتاعذب العمذل ،فرصذة للراحذة والمتعذة،
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في حين تحمل الكسير من األزجال والمواويل الفلسطينية هموم المغتربين ،وتعبر عن أشواقهم الى أوطذانهم ،كمذا
تصور فرحة الغاةبين وهم يعودون إلى قراهم ومدنهم ،وفرح اهليهم وذويهم بهم وهم يستقبلونهم " .
* علظ  " :األ اخي واأل ا هج ت نح بين أهد اللاحثين وثا اجتماعية "
تصور عادال الناس وتواليد م في لذه المنا سلبال ،ملح ملا يتخللهلا ملم أعلراف ،كالحلديث علم أدبيلال الخمبلة،
وعود الورام ،وليلة الزفاف ،واالحتفاء بالمدعويم والعروسيم.
* ما الدو ،التروهحي الي تيل به األ اخي الشعلية ؟
تظل للنفوس والجسوم المكدودة بشواء الحياة ومتاعب العمل ،فرصة للراحة والمتعة.

(أما األزياء الشعبية الفلسطينية ،فهي عالمذات بذارزة دالذة علذى هُويذة هذذا الشذعب حيسمذا حذل ا أفذراد وارتحلذوا.
ولها أيضا أهمية كبرى في نقل ترا السلف الذى الخلذف .واألمذر الالفذت للنظذر أن لكذل منطقذة فذي فلسذطين زيذا
نسويا خاصا ينماز احدها عن ا خر بالذوق الخا في تحليتذه بخيذوط الحريذر ،وب صذناف الحلذي وجذواهر التذي
تعلو الرؤوس ،او تزين بها الصدور .وهو – على الجملذة – زي يتميذز باالحتشذام والجمذال ،ويلمذس المذرء مذن
خالل خطوطه وأشكاله وألوانه تجانسا وتناسقا ينمان على ذوق فريد في تطريز وتفصيله) .
ما أ مية الترا الشعلي ( ما و، ،ي النص)؟
عشمال بارزة دالة على ُوية ذا الشعب حيثما ح َّل أفراده وارتحلوا .ولها أيضا أ مية كبرى في نول تراث
السلف الى الخلف.
بم هتميز الز ي الشعلي ،ي ،لس ين ( ما هظرر ،ي النص)؟
زي يتميز باالحتشام والجمال.
يا تختلا األ هاع الشعلية من من ية أل من ية؟
ينماز احد ا عم اآلخر بالذوه الخاص في تحليتر بخيوم الحرير ،وبأصناف الحلي وجوا ر التي تعلو الرؤوس،
او تزيم بها الصدور
(كمذذا يزخذذر التذذرا الشذذعبي فذذي فلسذذطين باألمسذذال العاميذذة ،وهذذي علذذى قِصذذرها تختذذزن مواقذذف معينذذة ،وخبذذرات
خاصة .ومن خصاةصهاا سذهولة حفظهذا فذي الذذاكرة ،وسذهولة تلقينهذا .وهذي تتحذد بعفويذة مطلقذة عذن سذعادة
الناس وشقاةهم ،وعن فقرهم وبؤسهم ،وعن قُ اوتهم وضذعفهم حذين تعلذي مذن شذان القذوة واألقويذاء ،وتسذخر مذن
تخاذل المتخاذلين .كما تكشف األمسال الشعبية الفلسطينية عن مدى صلة الحاضذر الفلسذطيني بالماضذي الحضذاري
ألمة العرب ،وعالقة الفلسطينيين بمخوانهم في األقطذار العربيذة األخذرى مذن هذذا التطذابق او التشذابه بذين األمسذال
الفلسطينية واألمسال الفصيحة والعامية في تلك األقطار ).
* ما ك ا ص األمثام العامية ،ي الترا الشعلي ،ي ،لس ين ؟
سهولة حفظها في الذاكرة ،وسهولة تلوينها
* يا تتناوم األمثام قلة النا و عقرم؟
تعلي مم شام الووة واألقوياء ،وتسخر مم تخاذل المتخاذليم.
عل هدم الت اب أو التشابه بين األمثام القلس ينية واألمثام الق يحة والعامية لألق ا ،العربية؟.
صلة الحاضر الفلسميني بالماضي الحضاري ألمة العرب.
ما معنى كلمة (يزخر)؟ :يمتلىء
اشكل حرف التاء في كلمة (تعلي )؟ الضمة
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( وقد أدرك أبناء هذ األمة ما للترا الشعبي من دور في تجسيد روح التآخي بين أبناء فلسطين في الذداخل
والخارا ،وما لهذا التذرا كذذلك مذن صذلة فذي تعميذق العالقذة بذين األرض واإلنسذان ،فنشذطوا فذي تدوينذه خشذية
ضياعه واندسار  ،بسبب ما تعرضت له فلسطين من نكبات وكوار باعذدت بذين أبنذاء القريذة الواحذدة ،أضذف إلذى
ذلذذك التخذذوف مذذن انقذذراض جيذذل األجذذداد وا بذذاء الذذذين يحفظذذون ذلذذك التذذرا ويروونذذه .واذا علمنذذا ان المحتذذل
اإلسراةيلي يسعى الى محو الذاكرة الشعبية الفلسطينية ،واختطاف تراسها المميز ،حين انتحل الكسير من هذا االر
لنفسه زورا في محاولة لطمس الموهبة الشعبية الفلسطينية الخالقة – اذا علمنا هذا – عدا امر تدوين هذا الترا
ركيزة من الركذاةز الوطنيذة التذي يقذوم عليهذا وجذود هذذا الشذعب وهويتذه العربيذة واإلسذالمية ،وأمانذة فذي أعنذاق
العرب جميعا عليهم صونه من االستالب والتشويه ).
* ما و ،الترا الشعلي القلس يني ،ي تعمي ،وب الت كي بين أبناع األمة العربية ؟
صلة في تعميه العشقة بيم األرض واإلنسام
*لماذا خشط ابناع ،لس ين ،ي تدوهن الترا ؟
خشية ضياعه واندثاره
* ما السلب ،ي جعظ تدوهن الترا  ،يزة من الر ا ز اللقنية التي هيل عليرا وجل الشعب القلس يني ؟
انتحل العدو الصهيوني الكثير مم ذا االرث لنفسر زورا في محاولة لممس المو بة الشعبية الفلسمينية الخشقة
ال ل،ة القنية ،ي قللنا"تمسيد ،وب الت كي"
*و
شبه التاخي بالجسد الذي له روﺡ
*عل هعل ال مير ،ي قللنا"،نش لا"
أبناء هذه االمة
.و ي المقا ي والم قلحا امتية :
أ .التﱡ،ا  :هو مجموعة العادات والتقاليد والسلوكات االجتماعية والثقافية واالقتصادية  ،وجملة القيم لشعبﹴ
مـا ،إضافةﹰ إلى مجمل المنجزات الحضارية والمعنوية والمادية التي وصلته وراثةﹰ عمن سلفه من األجيال .
ب .القب الشعليي :هو الممارسات الطبية والعالج المتوارث من جيل إلى جيل ،وقد خبروه بالتجرﹺبـححححححححححححححححححححححححة
والمحاولـة دون أسس علمية أو استناد إلى مختبرات علمية .
ج.الح اﺀ  :الغناﺀ الفردي الذي يقوم به الرعاة أثناﺀ تأدية مهمة الرعي ،ليﺅنسوا به وحدة أنفسهم  ،وغالبـححححا مـححححا يكون
بلحنﹴ غناﺌيﱟ فيه لمسةﹲ حزينةﹲ  ،نظرا للوحدة والتعبﹺ والبعد النسبي عن الديار.
د.األمثام الشعليية  :هي أقوال قصيرة موجزة تختزن مواقفﹶ معيﱠنةﹰ وخبـححححرات خاصـححححةﹰ  ،وهـححححي سـححححهلةﹸ الحفـححححظ
والتلقين،وتستخدم في مواقفﹶ مشابهة ،وهي تحم ُل انعكاسا واضحا لشقاﺀالنـحححححاس وسـحححححعادتهم وضـحححححعفهم وفقـحححححرﹺهم
وبﺅسهم.
 { .وللشعب القلسقينيي -ما ل يم الشعوب والمماعا المستي،ية -ت،اثه الثيا،ي\ ومخ ونه الق \ ،
3
ومعتي اته الخا يةﹸ وتيالي المت،ا مةﹸ عل ،األميام وق توا،ثرا الخلفﹸ عن السيلف مشا،رةﹰ م يقاﹰ أليرا أو

منيﱢ اﹰ منرـاأو مع ﱢالﹰ ،يرا تلعاﹰ لروا ومستم يا ع ،ﹺ }
أ .يف ينتيم الت،ا من ميم أل ميم ؟
يتوارثها الجيل عن سلفه مشافهةﹰ .
ب، .سﱢ ،سلب اإل ا،ة أل الت،ا أو اإلنياﺹ أو التع يم حسب ،رمك النﺹي .
لمناسبة حال العصر الذي يعيشه ك ّل جيل  ،ولما لك ّل عصر منها من خصوصية واحتياجات وطبيعة حيـححاة تـححدفع
باألفراد لﻺنقاﺹ أو الزيادة أو التعديل.
 .ما المي و لـ ( تلعا لروا ) ؟
أي حسب ما يريد ويرغب ويتناسب مع حياته ومستجدات عصره .
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 .ت وين الت،ا يع ي  ،ي ة من ال،ي ائ الوقنيية المرمية .
. 1ألن له دوراﹰ مهماﹰ في تجسيد روﺡ التآخي بين أبناﺀ فلسطين في الداخل والخارج ،وتعميـحححححححق عالقـحححححححة اإلنسـحححححححان
باألرض .
.2وألن هذا التراث عرضة للضياع بموت جيل اآلباﺀ واألجداد الذين يحفظونه ويروونه .
 .3وألن المحت ّل اإلسراﺌيلي ينتحل هـذا اإلرث لنفسـه زورا ويحـاو ُل طمـس الموهبـة الشـعبية الفلسـطينية
الخالﹼقة،ويسعى لمحو الذﹼاكرة الفلسطينية .
ب .ما المي و لـ ( وﹺيية الشعب ) ؟
ما يميزه عن الشﱡعوب األُخرى ويعرف به ويحم ُل عالمته الدالةﹶ التي تثبتﹸ وجوده وكيانه وحضارته .
ج .المحت يم اإلس،ائيليي وعملية ت وين الت،ا .
المحت ّل اإلسراﺌيلي كان السبب المباشر في التﹼفكيرﹺ في تدوين التراث والبدﺀ بـه ؛ فهـو سـبب تفريـق الشﱠـعب
الفلسطيني وشتاته  ،وابتعاد أهل القرية الواحدة والمدينة الواحدة عن بعضهم  ،فضالﹰ عما يقوم به من عمليـححححححححححححححححححـ ّات
االنتحال والتـزوير ومحاوالت طمسﹺ الهوﹺيﱠة والذﹼاكرة الفلسطينية الخالﹼقة.
د .علماﺀ االمتما واأل نية الشعليية .
يعتني علماﺀ االجتماع عنايةﹰ خاصةﹰ باألغنية الشعبية ألسباب كثيرة،ويفضلون دراسة التراث عبر دراستهم األغنية
الشعبية للمناطق المختلفة والمناسبات المختلفة.
 . ٨و ي السيلب ال امن و،اﺀ يم نتيمة ،ي ما ي تي :
أ .الل ﺀ لت وين التﱡ،ا .
. 1الخشية من انقراض جيل اآلباﺀ واألجداد ممن يحفظون التراث ويروونه وسحححححعي المحتححححححل لطمحححححس الموهبححححححة
الفلسطينية عبر عمليات التزوير واالنتحال.
 . 2سعي المحت ّل لطمس الموهبة الفلسطينية الخالﹼقة عبر عمليات التزوير واالنتحال.
ب .سرولة حقغ األمثام .
قصرها  ،وسهولة حفظها وتلقينها ،واختزانها مواقف معينة تتكرر في الحياة.
 .سعي االحتلم أل قم ﹺ ومحو الذﹼا ،ة الشعليية القلسقينيية .
.1ليضمن عدم وجود تراث شعبي يعكس حضارة الشعب الفلسطيني .
.2الرغبة في اقتالع هذا الشعب من جذوره ليسه َل تعايشه واندماجه في أي بقعة من األرض ،وبالتـالي تضـحعف عالقة
هذا الشعب بأرضه وببقية أفراده من الفلسطينيين.
ال و،ة القنية ،ي الممم امتية مليناﹰ و ،ا ،ي تعميل القر وتو ي الق ،ة :
 .1و

أ .يغ يم ت،ا ال ،ك والقحيﺹ م ﺀاﹰ وح ة النسيج ال ليﱢ لت،ا األ ،نييين مميعاﹰ.
** يصور تراث المدينة الواحدة بخيط اللحمة او السداة في القمحاش يشحكل مجمحوع تحراث المحدن األردنيحة وححدة نسحيج
متكاملة ومترابطة
ب .تعميل القلاسم المشتر ة من الل ة والتا،ه والح ا،ة و المعتيدا والميو،اللاحدة لره االمة.
**شبه القواسم المشتركة لألمة العربية بالكاﺌن الحي الذي يستطيع أن يساعد الجذور في التعمق  ،وشبه الوحـححححححححححححححححدة
العربية بالشجرة التي تضرب جذورها وتتعمق في األرض .
 .يسع المحت يم اإلس،ائيليي أل محو الذﹼا ،ة الشعليية القلسقينيية.
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**صور محاوالت االحتالل اإلسراﺌيلي بالممحاة التي يمكن أن تمسح كتابـحححححةﹰ وتخفـحححححي أثرهـحححححا ،وشـحححححبه الـحححححذﹼاكرة
الفلسطينية بشيﺀ مكتوبﹴ يمكن محوه وإزالته .
.
ب ـ لماذا تميي الح اﺀ ون األلوانﹺ ال نائيية األخ، ،ي اللوا والم،اعي الملليية ؟ (حق )
ألنه غناﺀ فردي يناسب الحال الذي يكون فيها الرعاة  ،وله لحن يميل للرنة الحزينة.
ب .أنع النغ، ،ي يم متياللين مميا ي تي وانغ ،أييرما مت من ،ي امخ ،حسب ،أيك معللﹰ اإلمالة.
 (.المخ ون الق  ،ي ) و ( المعتي ا الخا ية ).
المعتقدات الخاصة متضمﱠنة في المخزون الفكري ؛ ألن مجموع المعتقدات تشكﱢل مجمل المخزون الفكري
لﻺنسان ولشعب ما .
ق و لي التظ)

أملا عميد قرهش (م

أذكر خصائص شعره
 -1غلبت على شعره النزعة اإلنسانية والصبغة الوطنية.
 -2يعبر في شعره عن آمال أبناء وطنه وهمومهم .
 -3يناصر الفقراء ويتحامل على المستغلين .
 -4بقيت أشعاره مبعثرة لم تجمع إال بعد وفاته في ديوان " عشيا وا

اليابا " الدهلان الي اكي من الي يدة

*التعريف بالقصيدة :ما مناسبة القصيدة؟
ألقى هذه القصيدة في االحتفال الذي أقامته بلدية عمان بمناسبة زيارة الحزعيم السحوري " عبحد الحرحمن الشحهبندر لحألردن والملحك
عبد هللا األول وتناول فيها :
ممد بني ايم مناقلرم وح مترم السياسية الترحيب بالل،د ال يا .
عد ثلثا من واوهن م
 :هلان عشيا وا

ق و لي التظ

اليابا األ مة من قرهش أو،ال عرا ،السياسية ،

 2يوم لرغدان من ايام عدنان
تزاحمت فيه أبطال غطارفة
يؤمهم مدره كالدر منطقه
وبينهم من سراة القوم أنجبهم
يدعون للوحدة الغراء ال وجل
 -1ما معن

ظ من المقر ا التالية؟(

اعاد ما كان من عز وسلطان
من األعارب من شيب وشبان
ينسيك ما قيل عن قس وسحبان
ما شﺌت من أدب جم وعرفان
و ال بينهم من فيه لونان
ا،،ة – مد – ،وجظ – ال راع -سراة)؟

مفردها غطريف السيد الشريف -السيد الكريم زعيم وخطيب القوم – الواضحة -السيد
 -6ما ،ا دة اليل ،ي الليا األوم؟
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أعاد للعرب عزهم (من أيام العرب المجيدة)
 -3ما لقة الممدوحين ،ي الليا الثاخي وال قة التي هنقيرا ،ي الليا الخاما؟
سادة كرماء من شيب وشباب  /ال يخافون وال ينافقون في سبيل تحقيق الهدف
 -1و

ال ل،ة القنية ،ي الليا الرابح؟

ان منطق زعيم الوفد مثل اللؤلؤ
الليا الخاما؟

 -٥ما دف الل،دهن ما هت
تحقيق الوحدة العربية
-2ما جي ،ظ من (مد- ،

ا،،ة)؟

دره  /غطرف
 -1بين السمة األسللبية التي تظرر من كلم الليا الثالث ؟
التأثر بالتراث  /سعة ثقافة الشاعر
 مل،يلن أل الخيرا هع مرمجاع

مش أل عمان ا رة

 أن الحمية ما الا عرد موالرايميلن أ  ،النا

قاقلة

أذا تقرقا األسماع واكتلقا
 -1و

عيظ وأهمان
حز
ي
تقمر من ٍ
وقالما سا

األوقان أوقاخي

ذكر الميامين من علياع عدخان
ب ن مز واأل ،ن لنلان .
،الي د هممح أكلاخا بءكلان

ال ل،ة القنية ،ي الليا الثاخي.

شبه الكاتب دمشق بفتاة تزور عمان
 -6ما اللة قلم ال اتب "ب ن مز واأل ،ن لنلان"؟
الربط بين األردن ومكة اظهارا لنسب الملك عبدهللا األول
 -3ما اللة الي د اللا، ،ي الليا األكير؟
الهدف المحوري والرئيس(الوحدة العربية)
 -1استخر العلا،ا الدالة عل الت ثر الدهني.
موفقون – يعصمهم ألن هذه العبارات ال تكون اال لألنبياء
 -٥اي ظ األوقان المخ لق تحترا ،ي الليا الثاخي
الفتحة
 -2ما معن

ظ من (قاقلة – لنلان)؟

 جميعا  /األخ الشيي -1و

ال ل،ة القنية ،ي الليا األكير
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شبه القصد بأنسان يوحد العرب
أ يملا عميد قرهش ،ي أ،ومته

وما لرم ير من مل ٍظ ثاخي
ي
القي ال ٌّظ وال واخي
والساب

ل الليية ،يرم والملذ لرم
لن هللغ العرب ما هرجلن من  ،د
علم و ،ظ وآ،اع مسد ة
وح مة تيا األحدا حا رة
 -1ما معن

أال أذا ا تر،لا من بحر  ،دان
و مة تمعظ اليالي ل الداخي
أ اع ا و ي ،ي ذ ٍّم وأذعان

ظ من المقر ا التالية(أ يملا  /أ،ومته  /مل ظ /القي  /ظ /واخي /اذعان)؟

قصدوا  /اصل المسكن والشجرة والمقصود مكان االقامة /ملجأ /ملل /ضعيف /خضوع
 -6ما اللة قلم الشاعر(وما لرم ير من مل ظ ثاخي)؟
ان الملك الهاشمي هو الملجأ الوحيد للعرب
 -3ما معنى قول الشاعر والسابق الفذ الكل وال واني ؟
ان الملك المؤسس هو المبادر الى الخيرات دون كلل أو تقصير
 -4وضح الصورة الفنية في البيت الثالج "اال اذا اغترفوا من بحر رغدان"
شبه كرم الملك المؤسس بالبحر العظيم
 -5وضح األثر الذي تحدثه همة الممدوﺡ كما يظهر في البيت الرابع
تجعل البعيد قريبا
 -6وضح الصورة الفنية في البيت األخير (وحكمة تقف األحداث حائرة)
شبه األحداث بالشخص الحائر أمام حكمة الملك المؤسس
 -7ما جذر الكلمات (حائرة -ازاءها – موئل -اغترفوا – القاصي)
حير -أزي – وأل – غرف – قصو

أن السياسة ،ي  ،،بل لخب

ير السياسة ،ي مين وبرتان

و اذب القعظ لم هقل وأن لدقا

من األالعيب حينا بعد احيان

،مرحلا بزعيم لم هر أبدا

ير الحييية ،ي سر وأعلن
ش

وحلله خخلةٌ مظع العيلن
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،حي ث آماال معليةً

ب م و هين تيماخا بتيمان

حت خر العرب من أبناع ممل ٍة

تلحد تحا غ يظ الساب اللاخي
ي

 -1تحد الشاعر عن خلعين من السياسة اذ ر ما
 سياسة الرفق – سياسة الكذب واالفتراء -6ما لقة الحا م الظالم ما هظرر ،ي الليا الثاخي؟
سوف يكتشفه الناس ولو بعد حين
 -3و، ،ي الليا الثالث ك ا ً ل لها و حه
استخدم لم مع الظرف أبدا والصواب ان يستخدم الظرف قط
 -1ما المي ل باالمام المعلية ؟
اآلمال التي يحلم بها كل عربي والمقصود الوحدة العربية
 -٥من المي ل بيلم الشاعر"الساب اللاخي"؟
الملك المؤسس عبدهللا االول وشبهه بالخيمة العالية
 -2ما العاققة اللا ،ة ،ي األبيا
-1عاطفة الحب والوالء
 -2عاطفة قومية
 -7ما معنى المفردات (كيوان -مين -نخبة)؟
نجم عالي في السماء – الكذب واالفتراء – جماعة "المختار من كل شىء
 :1استعن بالمعمم لتتلين معن

ظﱢ مقر ة مما ه تي وما ترا الل لهة:

المين ـ قاﻃلة ـ مد ،ـ أ،ومة .
المين من الجذر ( مين ) ومعناها الكذب  ،قاﻃلة من الجذر ( قطب ) ومعناها جميعهم ،مد ،من الجذر (دره)
ومعناها السيد الشريف زعيم قومه وخطيبهم ـ أ،ومة من الجذر (أﹶرم) ومعناها أصل الشيﺀ.
 :6يا علظ الشاعر ميد الل،د الزا ر ما تقرمه من الليا العاير؟
كان هدف الزيارة الدعوة إلى الوحدة وهي الهدف الذي يوحد العرب .
س :3هيلم م

ق و ﱯ التظﹼ:

إذا تـفـرقتاألسماﺀُ واختلفت
أموا عـميـد قريش ﹴفي أﹶرومته

فالقصد يجمع إﹺخوانا بإﹺخوان
وما لهم غيره من موئلﹴ ثاني

أ ـ ايرب الداللة المعنلهة التي تحملرا لمة (الي د)،ي الليا األوم .
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تحمل معنى الهدف المحوري والرئيس.
ب ـ أال هرمي الشاعر بيلله( :مالرم ير مل ظ ثاخي) ؟
يقصد أنﹾ يقول :إنﹼالملك الهاشمي هو ملجؤهم الوحيد واألخير .
 :٥أخعم النظر ،ي الليتين األكيرهن من الي يدة ثم أجب عن السؤالين امتهين:
أ ـ ايرب ق د الشاعر ،يقلله ( آماالﹰ معلﱠية ) بما هتق و اللةﹶ السيال .
يقصد آماالﹰلم تتحقﱠق بعد ،ويحلم بها كل عربي مخلص (الوحدة).
بـو

المشاعر التي تنع ا من أمنية الشاعر ،ي الليا األكير من الي يدة .

مشاعر االنتماﺀ والوﻃنية ،والرجاﺀ لتحقيق ما يصبو إليه العرب من الوحدة .
س :7استخد الشاعر ،ي الليا السا

لمتي ( مل،ﱠيلن ) و( هع مرم ):

أ  -ظ تلما ،ي استخدام ما ت ثرا هنيا ؟ ايرب أجابت .
يظهر بعض التأثﱡرفي بعض األلفاظ ،فالعصمة لألنبياﺀ من هللا  ،وقد وهب هللا عز وجلﱠ هـؤالﺀ األبطـال
األعاريب العقل واإليمان والحزم وهو نوع من العصمة ،ووفقهم إلى الخيرات ،حيجﹸ إنﹼ التوفيق ال يكون إالﹼ للمسعى
الخير النابع من اإلخالﺹ واإليمان.
ب -هر الشاعر أنﹼ

يل،ه مل،ﱠيلن ال لخيرا

حد ملا ح من الي يدة تستنتج منرا ما هدلﱢظعل

ـي الرﺅهة.

البيت الخامس وما جاﺀ فيه من دعوة إلى الوحدة ،دون خوف أو نﹺفاق.
البيت الثامن عشر :وما جاﺀ فيه من السعي الى الحقيقة دائما ،وأنﹼ سرهم وعالنﹺيتهم واحدة.
 :1أ ـ و
 .1جاﺀش

ال ل ،اللياخية ،ياألبيا امتية:

مشل ال عمانﹶ ا رةﹰ

وﻃالما سا

األشوﻃانﹶ أﹶوﻃاخي

شبه دمشق وعمان بفتاتين تتزاوران ،وأنهما قادرتان على القيام بفعل الزيارة ،وشبه وﻃنه األردنﱠ بالسـيد
الذي يمتلك مؤهالت القيادة.
 .10أذا تقرقا األسماﺀ واكتلﹶقﹶا

،الي د هممح أﹺكلاخا بءﹺكلان

شبه القصد والهدف بإنسان قادر على القيام بعملية جمع شمل اإلخوان.
 .13لن هللغﹶ العرب ما هرجلنﹶ من  ،د

أالﹼ أذا ا تر،لا من بحرﹺ  ،دان

شبه الحكمة والحنكة الهاشمية المتمثلة عبد هللا األول المقيمﹸ فيرغدان بالبحر الذي يمكن لﻶخـرين
االغتراف منه إذا أرادوا بلوﻍ الرغد واستقرار العيش.
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أﹺ اﺀش ـا و ي ،ي ذﹸمٍّ وأذﹾعــان

شبه األحداث باإلنسان الﹼذي يقف حائرا مرتبكا ،وذليالﹰ منصاعا ،وهو يشاهد الحكمة الهاشمية ،وكيفيـة
معالجتها االمور.
 :6ا تم عرا ،بللا الممدوب ب قا و ،ا ظ كليية ومعنلهة علظ ذل ( .حق )
ألنﹼ الهدف الذي يركﱢز عليه الشاعر هدف معنويﱞ ينبى عن انتماﺀٍ ووﻃنية متميزة ،وقد أراد إبراز ذلك فيه،
إﹺضافة إلى أنﱠ عرار لم يكن متكسباﹰ في هذه القصيدة ليقوم بالوصف على عادة الشعراﺀ ،من الكرم والعطاﺀ ،فجاﺀ
الوصف للخلق والقيم التي يعتنقها الممدوﺡ وتظهر فيه.
 :3من السما األسللبية ﰲ الي يدةر الت ثر بالترا

واستخدا أ وا التل يد .ا ملا ح الة علـ

اتين السمتين من النص.
األولى تظهر في البيت الثالج فيقوله :ينسِيك ما قيل عن قس وسحبان , ،وهمامن المعروفين في التراث بالبالغة
والفصاحة  .الثانية تظهر البيت الثامن والسادس عشر باستخدامه أداة التوكيد (إنﹼ) واستخدام ضمير الشأن في البيت.12
 :٥أ .أال هرمي الشاعر ب ظٍّ من :
أ .والرايميلنﹶ أﹶ  ،النا ﹺ قاﻃلةﹰ

ب ﹶنﱠ مز واأل ،نﱠش لنلان

أراد أن يربط بين األردنﹼ ومكة إﻇهارا لنسب الملك عبد اهللا األول رﲪه اهللا.
ب .وقالما سا األوﻃانﹶ أوﻃاخي.
يرمي إلى تميز موقع األردنﹼ بين الدول العربية وفي نفوس الناس وسيادته بين الدول .
 .تلحد تحا ﻇظﱢ الساب ﹺ اللاخي.
أراد الملك عبد اهللا األول رﲪه اهللا وهو السابق الى الخيرات والداعي إلى الوحدة ولم شتات العرب.
6ـ ،س ،ما هاتي و، ،رم النص :
أ ـ ها،ة علد الرحمن الشرلند ،وو،د األ ،ن .
كانت الزيارة سعيا لتحقيق الوحدة العربية ،وتقوية العالقات األردنية السورية ،وايمانا بأنﹼ القوة تأتي مـن
التكاتف والتعاضد .
ب ـ ولا الشاعر سراة اليل من الزوا ،بالنملاﺀ وألحاب العيلم واالهمان.
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ألنﹼلهم منطقا قويا بليغا عند الحديج ،وهم أذكياﺀ ألنهم رأوا هدف الوحدة وسعوا بالزيارة إلى تحقيقه،
وهو ما يثبت رجحان عقولهم وايمانهم
جـ ـ عد بللﻍ العرب ما هرجلخه ون ا ترا،رم من بحر دان
ألهمية دور األردنﹼ وموقعه االستراتيجي بين الدول العربية ،وللدور ﹺالمهم الذي يؤديه الهاشميون وال غنى
للعرب عنه.
7ـ قسم الشاعر المده ،ي الي يدة بين ال يا والم يا
أ ـ ظ تر ما هلر ،ذل ،ي

لﺀ معر،ت األحدا ﹶ السياسية لللﻃن الع،بي بداهة اليرن العشرهن؟

إنﹼ سعي الزعيمين للوحدة في عقود تميزت بالسيطرة االستعمارية من االنجليز والفرنسيين،ثمﹼ ﻇهور محاوالت
التحرر ،والخيانة البريطانية للعرب وما ترتب عليها ،جعلت الشاعر يعجب بالضيف والمضيف اللﱠذين يسعيان الهدف
واحد ،وهو الوحدة ،وتقوية العالقات العربية.
ب ـ ما اللعد الي أثا ،حماسة الشاعر ،ي ي الزها،ة و ،عه ال خظم الي يدة ؟
رﺅيته ألحالمه بالوحدة وإمكانية تجسيدها على أرضﹺ الواقع بالزيارﹺة التي قام بها الزعيم السوري لـألردنﹼ،
فقد عرﹺف عن الشاعر وﻃنيته وانتماﺅه وحميته للعرب .
 ٨ه ا عرا ،السياسة ،ييلم:
أنﹼ السـياسـة ﹶ،ي ،ﹺ ،ﹴ بل لخبﹴ

ير السياسة ،يمينﹴ وبرتان

أ .يا هر الشاعر السياسة ،ي الليا؟
يرى الرفق في السياسة أجدى وأنفع وهو ما يتمتع به الهاشميون  ،وهي سياسة ال تتصف بالكذب والتلفيـق
والمداهنة ،فالرفق واللين ال يعنﹺيان الكذب والبهتان.
ب .ما ،أهك بمن هيلم :أنﹼ السياسة ،ي ،ﹺ ،ﹴ ي ي ظﹲ من أي ام ال عا؟
السياسة في رفقﹴ مع الحزم عند الحاجة إليه ال يمكن أن تكون ضعيفة ،أما إذا كانت تتصف بالرفق حتى
المواقف التي يجب الحزم فيها والقوة فيها فهي ضعيفة  ،ألنها ستؤدي الى الفوضى وضياع الحقوق.
ج .ما المي ل بالسياسة ال اكلة ؟ و ظ ترا ا مرا ،ة ،ي المعن لسياسة المين واللرتان ؟
السياسة الصاخبة هي التي تعتمد الترويج والعلنية في كذب ومواربة  ،ويهمها ذيوع الصيت حتى لو لم تكن
مسيرتها حسنةﹶ السريرة
 ٩قام الشاعر:
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أالﹼ أذا ا تر،لا من بحرﹺ  ،دان

خل الر د الي هي د الشاعر ،ي الليا.
االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،والكرامة الشخصية للفرد وكرامة الوﻃن .
الميامة الحر هة

عرف الميامة
فن نثري ظهر يف العصر العباسي متخذا الشكل السردي وتدور معظم أحداثها حول الكدية
ما اهلدف من كتابة املقامة؟
يهدف كاتبها إىل االستعراض البياني والنقد االجتماايي بسسابوي يعتماد الساامل واملقابباة وا ناا
والطباق " البديمل " وكثريا ما خيتم املقامات بسبيات من الشعر تعرب ين فبسفة يف احلياة.
كيف تطور فن املقامة ؟
 ت ل، ،ن الميامة عل هد بدهح الزمان تتخذ المقامات بطال وراوية أما البطل في مقامات الهمذاني هو أبو الفتح االسكندري والرواية عيسى بن هشام .عرف الحرز لغة واصطالحا:
 الحبببر  :ل ةﹰ :ما يحفظ به األشياﺀ من صندوق ونحوه  .الح ،ا قلحاﹰ :ك ّل ما يزعم أنه يحمي حامله من الخطر أو يبلغهإلى غاية أو يحفظ عليه صحته أو يقيه مـن مرض ،وقد نهى اإلسالم عنه( .مرم)
األسئلة الل ا،هة عل الميامة الحر هية
 -20لماذا ليب اتب الميامة (بدهح الزمان)؟ إعجابا بأدبه
-21

ولا اتب الميامة الليلة التي مروا برا بالناب ية ما اللة يا الللا؟ شدة الليلة وقسوتها واشارة إلى ليلة
النابغة الذبياني

-22

يا احتام ب ظ الميامة (االس ند ) ،عل  ،اب السقينة؟ انه يملك حرزا يقيهم الغرق واخذ منهم نقودا مقابل
ذلك

-23

ما معن ( :الع ب) االضطراب – الخوف – الهالﻙ -الموت ( خيدخا ) أعطيناه نقودا ؟

-24

لا الحالة النقسية التي ان عليرا الل ظ (االس ند ) ،ما غرر ،ي (ال هخ ظ جقنه وال تلتظ عينه)

كان هادئ البال –مطمﺌنا – مرتاﺡ الضمير –رابط الجأش
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-25

عل هعل ال مير ،ي لمة (لاحله)اللا ،ة ،ي النص؟ يعود على الحرز

-26

ما اسم أيرر اتب للمياما ،ي الع ر الحدهث ما و، ،ي ي اللحدة؟ ناصيف اليازجي وقدهما
:الزمخشري والسيوطي

-27

ما المي ل باللحرهن اللا ،ة ،ي النص؟بحر السماء وبحر األرض

-28

ما القن اللدهعي األ ثر و،و ا ،ي النص الساب ؟مثل عليه بمثال واحد (السجع) وأصبحنا نتباكى ونتشاكى

-29
-30
-31

يا اقم ن الل ظ أل اخه لن هعاقب ،ي حام ،شظ حيلته؟سيكون عندها قد غرق معهم
ما وجه الشله بين الليلة التي ولقرا ال اتب وليلة الناب ة؟ القسوة المعاناة الشديدة أو طول الليلة أو الخوف
يا استثمر ب ظ ي الميامة الحر الي ا ع اخه همتل ه؟ انه يملك حرزا يحميهم من الغرق او اتخذ الحرز
وسيلة لجمع المال

-32

و

-33
-34
-35

ال ل،ة القنية ،ي قلله "وبيينا ،ي هد الحين" :صور الموت أو الهالﻙ بأنه شخص
ا المي ،الل ل ل لمة (منشرحه)اللا ،ة ،ي النص :شرﺡ

و

سلب تعمب  ،اب السقينة من الرجظ :انه كان مرتاﺡ البال مطمﺌن وعدم الخوف

يا احتام ب ظ الميامة عل  ،اب السقينة؟ادعى انه يملك حرزا يحميه من الغرق
ب ظ الميامة من االحتيام؟ الكدية والحصول على المال

-36

ما ر

-37

عل هدم التزا اتب الميامة بالسمح؟ مقدرة الكاتب اللغوية –االستعراض البياني

-38

أي ظ حرف الدام ،ي لم(هعدخي):يعدَني

-39

بم واجه  ،اب السقينة األك ا ( ،ما و، ،ي النص)؟

الدعاء – البكاء -الرجاء.
 .1اخت ،المعن ال يحي لما تحته خقﹼ :
 ( .1لمثالة الرلك ) تعني :
أ .بموضع يأوي إليه الهالﻙ.
ب .بموقف يشبه الهالﻙ .
ج  .بموضعﹴ قريب من الهالﻙ.
( .6وليينا ،ي ي الحـينﹺ لين اللح،ينﹺ) :
أ .بحر الشمال وبحر الخزر .
ب .بحر السّماﺀ وبحر األرض .
ج .بحر الغيوم وبحر المطر.
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لي ال ،لةﹸ لاب األلوابﹺ):

أ .ثغر ال يليه إال البحار .
ب .ثغر تكثر في سوره األبواب .
ج .ثغر تصعب فيه ظروف المعيشة.
( .1ومن السقنﹺ عسيافﹲ ل،ا له ) :
أ .السفن الصّغيرة التي ال يأمن فيها الرّاكب على حياته .
ب .السفن التي تسير على غير طريق .
ج .السفن السريعة.
 .6تع شخ يية ( اإلس ن  ،ي ) ،ي ذ الميامة :
أ .رﺌيسيّة ثابتة.
ب .رﺌيسية نامية .
ج .ثانوية نامية .
 .3و ي معن ما ي تي من المق ،ا مستعيناﹰ لالمعم ( :حق )
تحوذ :تسوق.
ا،ب :أعلى الموج.
الع ية :ما يستعان به على قهر العدو.
 .5أ، .سﱢ ،تسمية الميامة لالميامة الح ،ﹺية
سميت بالحرزية نسبة إلى الحرز الذي قامت عليه حيلة البطل .
 .2أ .لماذا ق،ي ،عيس لن شا ﹴ العو ةﹶ أل

يا ،؟

ألنه لم يكن موفقاﹰ في سفره ولم يغنم منه شيﺌاﹰ .
ب، .سي ،سلب خو،ه من ال،يحيم مح أنه ،ا ب ،يه .
خطورة ركوب بحر الخزر المشهور بالهياج واالضطراب .
 .استخ ،من النﺹي مثلﹰ ي ،ب لمن خاب سعيه و ،ي من ال ن لالسيلمة.
"ورضيت من الغنيمة باإلياب".
ب .ما ،

اإلس ن  ،ي من االحتيام ؟ الكديةﹸ ( الحصول على المال )

 .٨عيﱢن مو عاﹰ ،ي الميامة يشي ،أل :
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أ .سلوك أسلميي .
قول الراوي عيسى بن هشام " استخرت اهللا في القفول ".
ب .أث ،ما ليي ،ي سلوك الممتمح العلياسيي .
استخدام الحرز للحماية من الموت .
 .٩اذ  ،ثل ،وائ لل يل ،ما ليينرا اإلس ن  ،ي ،ي ألياته .
أ -يمأل الكيس ذهباﹰ.

ب -يبلﻎ المجد.

ج -يشتد أزره ويقوى.

 .10عيين ،ي الميامة ما ي تي :
الشخوﺹ :اإلسكندري  ،وعيسى بن هشام  ،وركاب السفينة .
ال يمان :العصر العباسي  ،القرن الرابع الهجري منه
الم ان :معظم أحداثها كانت على ظهر سفينة في بحر الخزر انطلقت من باب األبواب وانتهت بوصول الراوي
إلى دياره.
 .2يغر ،اإلس ن  ،ي ل،اعةﹰ ،ي استخ ا الحيلة ،ي سليم سب العي

.

أ .علﱢ ،عن ،أيك ،ي ذا النمق من سب العي .
كسب العيش الحالل البد له من سبل مشروعة .أما النمط الذي اتبعه اإلسكندري في الكسب فهو قاﺌم على الحيلـة
والخدعة  ،وبما أن الغاية ال تبرر الوسيلة فكسب اإلسكنري غير مشروع. .
.4أ .ما أسلاب وقو  ،اب السيقينة ،ي ش،ك اإلس ن  ،ي ،ي ،أيك ؟

(مهم)

الجهل في أمور الدين وبساطة التفكير  ،فالموت والحياة بيد اهللا .
ب .يف أشمن اإلس ن  ،ي انتيا  ،ابﹺ السيقينة أذا ل تنم حيلته ؟
ألنه إذا نجا وركاب السفينة من الغرق صدقوه  ،وإذا مات فلن يطالبوه بما وعدهم به من السالمة .
 -2و ي ال يو ،القنيية :
تحلذ من ال يم جلاال :يله ال يم بالملام الشامخة
بيينا ،ي هد الحين :يله الحين اخساخا له هد
ابا هد ال جيله :يله اليد اخساخا هعل ال منزله
اللحر وثاب ب ا،به:لل ،اللحر حيا له وثلا ا،ا هة عل غرر
يببا خ ببرك ال ببلر وكببيلنا:لببل ،ال ببلر أخسبباخا قلهببا سبباعد السب ند ،علب التحمببظ ،معلببه منت ببرا وتخلب عببنرم وقببا
الم يلة  ،خر ترم الشدا د
 .أ .ليين الحل ة ،ي الميامة الح ،يية .
تكمن الحبكة في شعور الركاب بالخوف من الغرق وهم على ظهر السفينة يبكون ويدعون اهللا ويسـألون
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اإلسكندري" :ما الذي أمنﻙ من العطب ؟".
ب .اخت ،عنواناﹰ آخ ،للميامة .غناﺌم الصبر
تتميي الميامة ل ا،ة استخ ا األ،عام  .ليين األث ،القنيي لذلك.

(حق )

غزارة األفعال أدت إلى غزارة في األحداث وبالتالي إلى تشويق القارئ .
 .11و ي اللون الل يعيي ،ي يم علا،ة مميا ي تي ( :مرم)
أ " .وقع

من القلك لمثالة الرلك"  .سجع وجناس.

ب ".وأ لحنا نتلا

و نتشا

" .سجع وجناس.

ج ".ل،ي ﹴ ت،سم األموا أ واماﹰ واألمقا ،أ،واماﹰ " .سجع وجناس.
 .12السمح سمة لا ،ة ،ي الميامة ال ت ا تخلو منه علا،ة .
أ .و ي معن السيمح .
هو التكلﱡم بكالم له فواصل كفواصل الشﱢعر مقفى غير موزون.
ب .أل أ ي ،ني من ،نون اللل ة ينتمي السيمح ؟
ينتمي إلى البديع.
 .م يع الت ا ال اتب السيمح ،ي ميامته ليلﹰ عل ل،اعته الل ويية ؟ و ي أمالتك.
السجع سمة بارزة في المقامة ال تكاد تخلو منه عبارة .وهو سجع فنﹼي طبيعي يد ّل على مقدرة الهمذاني اللغوية
وسعة قاموسه اللغوي .
 .ما ت ثي ،السيمح ،ي و وب المعن ،ي الميامة؟
جاﺀ السجع طبيعياﹰ في المقامة لمقدرة الهمذاني اللغوية  ،لذا فإنه ال ينتقﺹ من المعنى بل يزيده وضوحاﹰ ويقربـه
من األذهان .
 .13ما الذ حيل عن  ،التشويل ،ي الميامة؟
جمال الوصف وغزارة األحداث والصور الفنية .إضافة إلى األسلوب القصصي.
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