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جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم

1

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدةاألولى:

الفصل :األول

األسئلة و إجاباتها

التنشئة الصالحة
االستماع:

بم شبه الكاتب األسرة؟
َ -1
أهم خلية فيه.
ّ
شبهها بنواة المجتمع و ّ

 -2كيف تسهم األسرة في خلق التوافق في العالقات االجتماعية داخل المجتمع؟

بتوسيع مدارك أفرادها ،وتغذية أفكارهم ،ومنحهم معتقداتهم ،ودفعهم إلى العمل والتعاون

مع اآلخرين.

 -3ترتبط األسرة بجملة من الروابط ،عدد ثالثة منها.
النفسية.
الروابط
ّ
الروابط الدينية ،و ّ
الروابط األخالقية ،و ّ
الروابط االجتماعية ،و ّ
ّ
وظيفتي ِن من وظائف األسرة.
 -4اذكر
ْ

االقتصادية.
االجتماعية ،والوظيفة
توفير القبول االجتماعي لألبناء ،والتّنشئة
ّ
ّ
ّ
 -5ورد في النص نمطان لألسرة ،بينهما.

الممتدة؛ تتكون من األب واألم
األسرة النواة؛ مقتصرة على األب واألم وأطفالهما ،واألسرة
ّ
واألطفال واألقارب الذين يسكنون في سكن مشترك.

أيك؟
 -6ما واجبات الفرد تجاه أسرته في ر َ

أيضا لتقدير المعلم والطالب.
احترامها ،وااللتزام نحوها .ويترك ً
 -7اقترح وسائل يمكن أن تقدمها األسرة ألبنائها من أجل بناء شخصياتهم.

أيضا
توفير المناخ المالئم لألبناء لإلبداع والعطاء ،ومتابعة ميولهم وهواياتهم .ويترك ً

طالب.
لتقدير المعلم وال ّ

مناسبا للنص.
 -8ضع عنواًنا آخر
ً
أيضا للطالب.
أهمية األسرة .ويترك ً
األسرة والمجتمعّ ،
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التحدث
يترك لتقدير المعلم
القراءة:
الم ْع َج ُم َو َّ
الدال َل ُة
ُ
ُ -2عد إلى المعجم ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
الشمس.
النهار إلى طلوع ّ
اإلبكار :أول ّ
وفضل.
اصطفى :اختار ّ

شكر على
الدعاء ،واقنتي :الزمي عبادة هللا ًا
قنت :أطاع هللا وأطال القيام في الصالة و ّ
اقنتيَ :
اصطفائه.

بالب َرص ،وهو بياض يعتري الجلد.
األبرص :المصاب َ
تحته خط في ما يأتي:
 -3فرق في المعنى في ما َ
أ -قال تعالىِ " :إِني ن َذرت َلك ما ِفي ب ْ ِ
خلصا للعبادة والخدمة.
َ
طني ُم َح َّرًار "ُ .م ً
ّ َُْ َ َ
الن ّ ِ
أع ْد ُت كتابة َّ
خالصا من األخطاء.
حرًار بالّلغة العر ّبية .منّق ًحا،
ص ُم َّ
َ
ً
ِ
ِ
ِ
امنح.
هب لي م ْن َ
طيب ًة" .أعط و ْ
لدنك ذرّي ًة ّ
رب ْ
ب -قال تعالى ":قال ّ
اح ُسب ،من أفعال القلوب ،جامد ال يأتي ّإال في
حل المسألةْ .
َهبـْـ َك ساعدتني على ّ
صورة األمر.

ِ
أنجب ُت
رب ّإني َ
وض ْعتُها أنثى"ْ .
ج -قال تعالى " :قالت ّ
أوجد
وضع
العروضَ .
بن َ
الخليل ُ
علم َ
ُ
َ
أحمد َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
يل" .الكتابة.
د -قال تعالىَ " :وُي َعّل ُم ُه اْلكتَ َ
اب َواْلح ْك َم َة َوالت ْوَرَاة َواإلنج َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ين" (.سورة البقرة ،آية .)2القرآن الكريم.
اب الَ َرْي َب فيه ُهًدى ّلْل ُمتَّق َ
قال تعالىَ " :ذل َك اْلكتَ ُ
 -4لفظ (عاقر) يستوي فيه المذكر والمؤنثُ ،ع ْد إلى المعجم وتبي ْن جمعه لكل منهما.
وعَّقر وعواقر للمؤنث.
جمع عاقرُ :عَّقر للمذكرُ ،
ما الجذر ُّ
اللغوي لما يأتي:
-5
سم َو
الع ِشيَ :ع َش َو
ُذ ّرّيةَ :ذ َأر أو َذ َّر( َذ َرَر)
ّ
سميتهاَ :
َ ّ
ُع ْد إلى المعجم الوسيط ،وبين الفرق بين كل من:
-6
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غالبا
الك ْهل :من جاوز الثالثين إلى نحو الخمسينّ .
َ
الش ْيخ :من أدرك الشيخوخة وهي ً
الكهل ودون اله ِرم .اله ِرم :من بلغ أقصى ِ
الك َبر وضعف.
عند الخمسين وهو فوق َ ْ
َ
َ

ال َف ْه ُم َو َّ
ليل:
الت ْح ُ
بعض":
بعضها من
ٍ
 -1قال تعالى" :ذري ًة ُ
بم وصف هللا تعالى ذرّية األنبياء؟
أَ -

بأن بعضها من بعض؛ من ذرية آدم ثم ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم.
وصفها ّ
عالم ُيد ُّل ذلك؟
ب-
َ

الصالح.
أن هللا تعالى اصطفاهم ألنهم متجانسون في ّ
ّ
الدين ،والتّقى ،و ّ
 -2جرًيا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية
بم استعانت على تحقيق ذلك؟
القبول من هللاَ ،
التوكل على هللا.
بالعبادة وال ّ
طاعة وصدق ّ

 -3في ضوء فهمك اآليات الكريمة ،بين كيف هيأ هللا – تعالى -مريم – عليها

السالم -لالضطالع بأمر عظيم ،وهو ميالد عيسى عليه السالم.

جع ــل هللا تع ــالى زكري ــا علي ــه الس ــالم ك ــافال له ــا ،وأوج ــد عن ــدها رزًق ــا ف ــي غي ــر أوان ــه،
وطهرها على نساء العالمين.
واصطفاها لعبادتهّ ،

 -4كيف استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما السالم؟

وبالدهشــة
الســن ،وام أرتــه عــاقرّ ،
باســتبعاد تحّققهــا فــي م ـوازين البشــر؛ ألنــه كبيــر فــي ّ
التعجب ،واستعظام قدرة هللا تعالى.
و ّ

دليال على حمل زوجته،
 -5بين األمارة التي أعطاها هللا تعالى لزكريا-عليه السالمً -
وتحقق البشرى.

ومسب ًحا في آخر
ذاكر هللا ذك ار كثيرا،
ّأال يكّلِم الناس ّإال باإلشارة ثالثة أيام بلياليهاً ،ا
ّ
النهار وأوله.

اآليتين (42و:)43
 -6في ضوء فهمك
ْ
فضل هللا تعالى على مريم عليها السالم؟
أ -ما
ُ
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وطهرها على نساء العالمين.
ّ
أن هللا اصطفاها ّ
ب -اذكر ما يستوجبه هذا الفضل.

أن تطيع هللا ،وتلزم عبادته.
وح ِ
 -7في قوله تعالىََٰ " :ذلِك ِم ْن أَنب ِ
اء اْل َغي ِب ُن ِ
يه ِإَلْي َك":
َ
ْ
َ
"ذلك"؟
أ -ما المشار إليه في َ

كل ما ذكره هللا تعالى ،من قصة [ امرأة عمران ] ،وابنتها [ مريم البتول ] ومن قصة
ّ
[ زكريا ويحيى ].

إليك"؟
بَ -م ِن المخا َ
ط ُب في " َ
الرسول محمد صّلى هللا عليه وسّلم.
ّ

جَ -لم خاطبته اآلية؟
المغيبة ،واألخبار
قص هللا تعالى عليه هذه األنباء
ً
ّ
نبوة الرسول الكريمّ ،
تأكيدا لصدق ّ
المهمة التي أوحى هللا تعالى بها إلى رسوله ،وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من
ّ

معجزات ُتد ُّل على قدرة هللا تعالى.
 -8استخلص من اآليات صفات كل من مريم وزكريا عليهما السالم.

مريم عليها السالم :طاهرة ،اصطفاها هللا على نساء العالمين إلنجاب طفل من غير

العبودية.
أب ،مخلصة في
ّ

السالم.
لسن ،صبورّ ،
متعبد ،كافل مريم عليها ّ
زكريا عليه السالم :كبير في ا ّ
أمور خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها.
 -9عرضت اآليات الكريمة ًا

والدة عيسى عليه السالم من غير أب ،الرزق في غير أوانه عند مريم ،والدة يحيى من

أم عاقر وأب بلغ من الكبر عتيا ،معجزات عيسى عليه السالم( إحياء الموتى ،شفاء
طير ).
فيصير ًا
طين
األكمه واألبرص ،ينفخ في ال ّ
ُ
 -11لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قوله تعالى على لسان زكريا عليه السالمَ " :ر ِب
ِ
طِيَبةً"؟
نك ُذ ِرَّي ًة َ
َه ْب لِي من ُلد َ
ِ
تدخل أو وسيط
ألن الهبة هي عطاء من غير ع َوض أو مقابل ،ومن غير سبب أو ّ
ّ
من زكريا عليه السالم؛ فهو كبير وامرأته العاقر ،فالهبة إحسان محض من عند هللا

توكله على هللا وإيمانه الصادق
تعالى (من لدنك) من غير .وفي ذلك صدق زكريا في ّ
ظنه برّبه.
وحسن ّ

الحسنة في تنشئة
َنب َت َها َنَب ًاتا َح َسًنا" ،ما أثر الرعاية
 -11في ضوء قوله تعالىَ " :وأ َ
َ
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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جيل صالح ،في رأيك؟
جيال سويا.
طيًبا ،والتربية الحسنة تنشئ ً
الصالحة ّ
الصالح يخرج نباتًا ّ
ّ
كالزرع ّ
الرعاية ّ
أيضا للطالب.
ويترك ً

 -12بعد دراستك اآليات الكريمة ،ناقش أثر ما يأتي في مجتمعك موض ًحا رأيك:
رعاية األيتام والمحتاجين.
أ-

مكنهم
تجعلهم أفرًادا قادرين على اإلنتاج والعطاء ،وتزيد من ثقتهم بأنفسهم ،وتُ ّ
في المجتمع.

ب-

تقدير دور المرأة.

يسهم في زيادة عطائها ،ويدفعها نحو النجاح في مجاالت الحياة كافة.

أيضا للطالب.
ويترك ً
 -13أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصي ،فما فائدة هذا األسلوب ؟
الدليل .
 بيان عظمة القرآن الكريم في إقامة ّ -أخذ العبرة والعظة.

متأمليها ،وتحمل مادة
ّ
التأمل؛ فقصص القرآن ذات أثر إيماني وتربوي في ّ
التدبر و ّ
تدبر القرآن وفهمه.
محبوبة تعين على ّ
 -بيان إيمان األنبياء ،وقوة صبرهم ويقينهم بموعود هللا.

 والقصص القرآني على كثرته وتنوعه بمثابة جذب لذاكرة النبي  -صّلى هللا عليهِ
الغي ِب نوحيه
وسّلم -نحو عبر الماضي؛ ُ
لينتََفع بها في الحاضر " .ذلك من أنباء ْ
إليك".
َ

يد ُّل
 -14تكاملت الرعاية اإللهية في إعداد األنبياء واصطفائهم وذكر صفاتهم،
عالم ُ
َ
هذا في رأيك؟
هللا سبحانه ال يختار من الخلق إال أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديه ،فاصطفى

ألن منهم األنبياء ،فكانوا أمناء على رسالته
آدم
ونوحا ثم آل إبراهيم وآل عمران ّ
ً
الرسالة.
وخصهم
الصدق واألمانة،
وبّلغوها ّ
بالنبوة و ّ
ّ
ّ
للناس ،وخصهم هللا بصفات ّ
أيضا للطالب.
ويترك ً
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َّ
ق الجمالي:
الت َذ ُّو ُ
َنب َت َها َنَب ًاتا َح َسًنا ".
 -1وضح جمال التصوير في قوله تعالىَ " :وأ َ
الصالح.
نموها وترعرعها وتربيتها الحسنة ّ
السالم في ّ
ّ
بالزرع ّ
صور مريم عليها ّ
 -2استخرج مثالين على الطباق من اآليات الكريمة.
أُ ِح ّلُ /ح ِّرم
الدنيا/اآلخرة
الع ِشي /اإلبكار
ّ
َ ّ
معان أخرى
 -3تخرج األساليب اإلنشائية في العربية عن معانيها الحقيقية إلى
ٍ

بالغية ،مثل:

الصديق:
بشار بن ُب ْرد
أ -األمر؛ نحو :قول ّ
مخاطبا من ال يحتمل ّ
ً
الزّلة من ّ
َف ِع ْش واحدا أو ِ
م ِ
ف َذ ْن ٍب َم َّرًة َو ُمج ِانُب ْه
فإنه
ص ْل
أخاك ّ
َ
قار ُ
ً ْ
ُ
فيفيد األمر هنا (التخيير).
ِ ِ
ِ
ِ
ئ َلَنا
وفي قوله تعالىِ" :إ ْذ أ ََوى اْلف ْتَي ُة ِإَلى اْل َك ْهف َفَقاُلوا َرَّبَنا آتَنا م ْن َلُدْن َك َر ْح َم ًة َو َهِي ْ
ِ
(الدعاء).
َم ِرَنا َر َشًدا" [سورة الكهف :آية  .]11يفيد ّ
م ْن أ ْ
النهي؛ نحو :قول المعر ّي
صديقي ِه:
مخاطبا
بّ -
ْ
ً
الس َّر عني يوم ٍ
ِ
غي ُر ُم ْغتََف ِر
نائبة
ّ
ّ
فإن َ
أمر ْ
ذلك ٌ
ال تطويا ّ
َ
الشاعر إلى َم ْن هما في منزلته.
ألنه صدر من ّ
فيفيد النهي هنا (االلتماس)؛ ّ
الشمس غير عاقل،
الشمس ،يفيد
ألن ّ
وفي قول القائل :ال تَ ْغ ُربي ّأيتها ّ
ّ
(التمني) ّ
فيستحيل إجابة طلبه.

الحمى:
جـ  -االستفهام؛ نحو قول
ّ
المتنبي في وصف ّ
ف وصْل ِت أ َْن ِت ِم َن ِّ
أِب ْن َت َّ
الزحامِ؟
الد ْه ِر ِع ْندي ُك ُّل ِب ْن ٍت
َف َك ْي َ َ َ
(التعجب).
ويفيد االستفهام هنا
ّ
وفي قوله تعالى" :أََّن َٰى ي ُكو ُن َل ُه وَلٌد وَلم َت ُكن َّل ُه ص ِ
احَبة" [سورة األنعام :آية .]111
َ
َ
َ َ ْ
يفيد االستفهام (االستبعاد).
النداء؛ نحو :يا ِ
ألهل الخير لمساعدة المحتاج.
دّ -

النداء هنا (االستغاثة) بأهل الخير.
ويفيد ّ
(الندبة).
وفي قول أحدهم :وا ُح ْرَق َة قلبي ،أو :وا كبدي ،يفيد النداء ّ
لك من ٍ
ٍ
التعجب) ألنك ال تقصد أن تناديه،
رجل كريم ،يفيد (
و في قولك
لشخص :يا َ
ّ
التعجب من حاله ومن كرمه.
وإنما تريد
ّ

بناء على ما تقدم ،ما المعنى البالغي الذي خرج إليه:
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مني".
فتقبل ّ
أ -األمر في قوله تعالىّ " :
الدعاء.
ّ

ب-

االستفهام في قوله تعالىّ " :أنى يكون لي ُغالم".
التعجب.
االستبعاد و ّ

-4ما المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة "وهللا أعلم بما وضعت"؟
تعظيم شأن هذه المولودة ،وجعلها وابنها آية للعالمين.

كل من:
 -5ما داللة ٍ

جدد.
أ -الزمن المضارع للفعل " أعيذها" في اآلية  .36االستمرار والتّ ّ
ِ
ار(اصطفاك) في اآلية .42
ب -تكر
كرر هللا تعالى "اصطفاك":
ّ
فخصها
"اصطفاك" األولى :أي أن هللا تعالى اختار مريم عليها السالم من بين سائر النساء ّ
بالكرامات.
و"اصطفاك" الثانية :أي أن هللا تعالى اختار مريم عليها السالم على سائر نساء العالمين؛
لتكون مظهر قدرة هللا في إنجاب ولد من غير أب.

تكرار (كلمة) في اآليتين .45 ،39

أن عيسى عليه السالم ولد من غير أب بكلمة (كن) من هللا الذي ال يعسر عليه
تأكيد ّ
أمر.
ِ
(بإذن هللا) في اآلية .49
تكرار

لتوهم
للتأكيد على أن معجزات عيسى عليه السالم كانت بمشيئة هللا وقدرته ،دفعا ّ
األلوهية عنه.

 -6الكناية :لفظ أُطلق وأُريد به الزم معناه مع جواز إيراد المعنى األصلي؛ أي أن
ّ
معنى حقيقيا وآخر مجازيا ،والمجاز ّي هو المقصود ،ومثال
تأتي بكالم
يتضمن معنيينً :
ّ
الرأس.
وقف
ُّ
ذلك قولناَ :
الجندي مرفوع ّ
عاليا.
المعنى
الحقيقي :رفع الرأس ً
ّ
الرأس كناية عن (الفخر واالعتزاز).
والمعنى المجاز ّي :الفخر واالعتزاز ،فمرفوع ّ
الرماد دليل على كثرة إشعال
الرماد ،كناية عن (كرمه)؛ ّ
ألن كثرة ّ
كثير ّ
وقولنا :فالن ُ
ّ ِ
الضيف.
النار لقرى ّ
وقول أحمد شوقي:
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هما الواهي الذي ثَ ِكل َّ
الشبابا
ولحم
َولي ْبي َن ّ
َ
دم ٌ
الضلوع ٌ
ولحم كناية عن (القلب) الذي بين ضلوعه.
فدم ٌ
ٌ

تحته خط في قوله تعالى:
بناء على ما تقدم ،وضح الكناية في ما َ
الناس ِفي اْلمهِد وَكه ًال و ِمن َّ ِ ِ
ِ
ين".
الصالح َ
َْ َ ْ َ َ
َ"وُي َكلّ ُم َّ َ

وليدا
ً
طفالً /

الكريمتي ِن اآلتيتين:
اآليتي ِن
(الخْلق) في
 -7وضح داللة َ
ْ
ْ
َّللاُ َي ْخُل ُق َما َي َشاء".
ال َك َذلِ ِك َّ
أ -قال تعالىَ " :ق َ

يخلق :يصنع ما يشاء على غير مثال سابق.
ِ
ين َكهي َئ ِة َّ
الط ْي ِر".
َخُل ُق َل ُكم ِّم َن ال ِّ
ب-قال تعالى " :أَّني أ ْ
ط ِ َْ
طير.
طين كشبه ال ّ
أصور لكم من ال ّ
أخلقّ :

قضايا لغوية:
النداء
 -1ميز المنادى المعرب من المنادى المبني في ما يأتي:

َنت َوَزْو ُج َك اْل َجَّن َة[ سورة األعراف :آية .]19
اس ُك ْن أ َ
أ -قال تعالى :ويا َآد ُم ْ
آدم :منادى مبني.
ُ

الشاعر:
ب -قال ّ
ٍ
الدنيا ِ
جامع ُّ
بالغة
لغير
أيا
َ

تجمع ُّ
تموت
الدنيا و ْأن َت
لِ َم ْن
ُ
ُ

ِ
جام َع :منادى معرب.
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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ج -قالت الخنساء:
تجمدا
َ
أعين َّي جودا وال ُ

أال تَ ْب ِ
كيان لِص ْخ ِر َّ
الندى
َ

ني :منادى معرب.
عي َّ
د -قال عبد الكريم الكرمي:
فلسطين الحبيب ُة كيف أحيا
ُ

ِ
الهضاب
بعيدا عن سهولِك و
ً

فلسطين :منادى مبني.
ُ
جميل ،ال تتهاون في أداء واجِب َك.
ه_
ُ
جميل :منادى مبني.
ُ
و -قال حافظ إبراهيم:
افعا راية ال ُّشورى ِ
وحارَسها
يا ر ً

جزاك ربُّك ا ِ
حبيها
خير م ْن ُم ّ
َ َ َ َ ً

افعا :منادى معرب.
رً
تحت ُه خط في ما يأتي:
 -2أعرب ما َ
أ -قال تعالى  :وإِ ْذ َقاَلت َ ِ ِ
َه َل َي ْث ِر َب َال ُمَقام َل ُك ْم َف ْارِج ُعوا [ سورة
ْ
طائَف ٌة م ْن ُه ْم َيا أ ْ
َ
األحزاب :آية .]13
أهل :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
َ
ب-

طيئة:
الح َ
قال ُ
اخ بذي َم َرٍخ
تقول ألفر ٍ
ماذا ُ
ظلِ َم ٍة
ألقيت
كاسبهم في َق ْع ِر ُم ْ
َ
َ
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ِ
شجر
ماء وال ُ
ُزْغب الحواصل ال ٌ
سالم هللاِ يا ُع َم ُر
عليك
فاغ ِف ْر
ْ
َ
ُ
10

محل نصب.
عمر :منادى مبني على ّ
الض ّم في ّ
ُ
فسك هِّذ ْبها.
اجيا رحم َة هللا،
َ
ج -يا ر ً
عليك ن َ
اجيا :منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره
ر ً
تحتها خط في ما يأتي:
 -3اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي َ
سم
مخاطبا عمر بن أبي َسَلمة راوي الحديث" :يا
أ -قال صّلى هللا عليه وسلّم
غالمِّ ،
ً
ُ
مما يليك".
وك ْل بيمينكُ ،
هللاُ ،
وك ْل ّ
(متفق عليه).
ب -قال ابن زيدون:
الصبا بلِّ ْغ تحيتَنا
نسيم َّ
ويا َ

من َلو على ِ
كان ُي ْحيينا
الب ْعد حيا َ
ُ
َْ ْ

 -4استخرج المنادى في اآليات الكريمة من سورة آل عمران التي درستهاِ ،
وحد ْد نوعه.
َر ّب :نوعه مضاف إلى ياء متكلم محذوفة وحكمه معرب.
يم :نوعه اسم علم وحكمه مبني.
يا مر ُ

مراجعة اسم الفاعل واسم المفعول
ِ -1
هات اسم الفاعل ،واسم المفعول من كل فعل من األفعال اآلتية:
الم ،روى.
التقىَ ،
انص َر َ
باعَ ،
فَ ،عّدَ ،
ملتق ،بائع ،م ِ
اسم الفاعلٍ :
عاد ،الئم ،رٍاو.
نصرفّ ،
ُ
مروي.
نصرف عنه ،معدود ،ملوم،
ّ
اسم المفعولُ :ملتقى ،مبيعُ ،م َ
 -2عين أسماء الفاعلين في النص اآلتي:
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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ِ
ِ
بغير عم ٍل ويرجو التّوب َة ب ُ ِ
ول ِفي ُّ
بقو ِل
" ال تَ ُك ْن م َّم ْن َي ْرجو اآلخرَة ِ َ َ َ َ ْ
طول األملَ ،يق ُ
الد ْنيا ْ
الزاهدين ويعمل فيها بعم ِل الراغبينِ ،إن أ ِ ِ
إن ُمِن َع ِم ْنهـا َل ْـم َيْق َن ْـع،
ّ
ُعط َي م ْنها َل ْم َي ْش َب ْعَ ،و ْ
ْ ْ
ََ ّ
ََْ َ ُ
ـاس
ـادة ِفـي مـا ب ِق
َي ْع ِج ُز َع ْـن ُش ْـك ِر مـا أُوِت
ـي َوَي ْبتَ ِغـي ّ
ْم ُر ّ
الزي َ
الن َ
ـيَ ،ي ْنهـى وال َي ْنتَهـيَ ،وَيـأ ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
بمــا ال ي ـأِْتيُ ،ي ِحـ ُّ
المـ َ
الصــال َ
حين وال َي ْع َمـ ُـل َع َمَل ُهـ ْـمَ ،وُيـ ْـبغ ُ
ـذنبين َو ُهـ َـو أ َ
َحـ ُـد ُه ْمَ ،ي ْكـ َـرهُ
ـب ّ
ض ُ
الموت لِ َك ْثرِة ُذنوِب ِه ويقيم على مـا ي ْكـره المـوت ِمـن أَجلِ ِـهِ ،إن س ِـقم َ ِ
ـح
ص َّ
َُ ُ َ
َ َُ َ ْ َ ْ َ
َ َ
ظ َّـل ناد ًمـاَ ،وإِ ْن َ
ْ َ َ
ِ
ط ِإذا ْابُتلِي".
الهياُ ،ي ْع َج ُب ِب َنْف ِس ِه ِإذا ُعوِف َي َو َيْق َن ُ
أَم َن ً
َ
ِ
ِ
الهيا
ّ
الم َ
الصال َ
ذنبينَ ،ناد ًماً ،
الزاهدينّ ،
الراغبينّ ،
حينُ ،
 -3ميز اسم الفاعل من اسم المفعول في العبارتين اآلتيتين:
مالبسها بذوق رفيع .مختارة :اسم فاعل
أ-الفتاةُ مختارةٌ
َ
ب-الهدي ُة مختارةٌ بعناية فائقة .مختارة :اسم مفعول
 -4استخرج اسم الفاعل واسم المفعول من اآليات الكريمة ( 33إلىى  )39مىن سىورة آل
عمران.
ِ
الصالحين.
اسم الفاعل :قائمُ ،م ّ
صدقاّ ،
حرًرا.
اسم المفعولُ :م ّ

الكتابة:
-1

حدد عناصر القصة.

رد األمانة.
المكان :مكان في الحج ،وبيت الرجل الذي ّ
الحج وما بعده.
ّ
الزمان :وقت ّ

التأزم :عندما زلقت رجل التاجر وانكسر اإلناء وذهب جميع ما فيه.
(العقدة) ذرة ّ

رد األمانة.
الرجل الذي ّ
الشخوص :التّاجر ،زوجة التّاجرّ ،
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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الحدث :أحداث القصة بتطوراتها.
الصراع الداخلي؛ ومثله :زوجة التاجر وصراعها مع آالم الوالدة /صراعها مع الجوع.

الصراع الخارجي؛ ومثله :التاجر عندما هام على وجهه وصارع الليلة المطيرة.

رد كيس النقود إلى التّاجر.
الحلّ :
 -2صنف الشخصيات الواردة في القصة ،وبين نوعها.

رد األمانة.
ّ
الرجل الذي ّ
الشخصيات الرئيسة :التّاجر ،زوجة التّاجرّ ،
الشخصيات النامية :التّاجر
ّ
رد األمانة.
الرجل الذي ّ
الشخصيات الثابتة :زوجة التاجرّ ،
-3

ما العبرة المستفادة من القصة؟

رد األمانات إلى أصحابها /حفظ األمانة
ّ

تفسير آيات سورة آل عمران (من اآلية  33إلى اآلية )51
مريم ابنة عمران
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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بالع ِشىي واإلبكىار ] مىن
قال هللا تعالى [ :إن هللا اصطفى أدم ونوحا  . .إلىى  . .وسىبح َ
آية ( )33إلى نهاية آية (.)41
المناسبة:
الرســل وطــاعتهم ،ذكــر َمـ ْـن أحـ ّـبهم واصــطفاهم
لمــا بـ ّـين تعــالى أن ّ
محبتــه ال تــتم ّإال باتّبــاع ّ
ّ
وثنــى بنــوح ،ثــم أتــى
الرســل ،وبـ ّـين علـ ّـو درجــاتهم وشــرف مناصــبهم ،فبــدأ بــندم أولهــمّ ،
مــن ّ

ابعــا بــنل عم ـران
ثالثًــا بــنل إب ـراهيم فانــدرج فــيهم رســول هللا ص ـّلى هللا عليــه وس ـّلم ثــم أتــى ر ً
الســالم ،وأعقــب ذلــك بــذكر ثــالث قصــص :قصــة مــيالد م ـريم،
فانــدرج فيــه عيســى عليــه ّ
وقصة ميالد يحيى ،وقصة ميالد عيسـى علـيهم السـالم ،ومـا فيهـا مـن خـوارق للعـادة ت ُـد ُّل
على قدرة العلي القدير.

المفردات:
اصطفى :اختار ،أي جعلهم صفوة خلقه.
محررا :الخالص هلل عز وجل الذي ال يشوبه شيء من أمر الدنيا.
ّ
أعيذها :عاذ بكذا :اعتصم به.
كّفلها :الكافل هو الذي ينفق على إنسان ويهتم بمصالحه.

المحراب :الموضع العالي الشريف ،وسيد المجالس وأشرفها ،وكذلك هو من المسجد.

حصورا :الذي يحبس نفسه عن الشهوات ،وال يأتي النساء ال للعجز بل للعفة.
عاقر :عقيم ال تلد ،والعاقر من ال يولد له ولد من رجل أو امرأة.
رمزا :اإلشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهما.
ً
الشمس.
النهار إلى طلوع ّ
اإلبكار :أول ّ
الشمس إلى المغرب.
الع ِشي :الوقت من زوال ّ
َ

التفسير:
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ونوحـ ــا وآل إب ـ ـراهيم وآل عم ـ ـران علـ ــى العـ ــالمين] أي اختـ ــار للنبـ ـ ّـوة
[ ّ
إن هللا اصـ ــطفى آدم ً
الســالم (شــيخ المرســلين) ،وآل إب ـراهيم؛ أي
صــفوة خلقــه ،وهــم:آدم أبــو البشــر ،ونــوح عليــه ّ
الرســول
عشــيرته وذوي قربــاه وهــم إســماعيل وإســحق واألنبيــاء مــن أوالدهــم ومــن جملــتهم ّ
الســالم خــاتم
ص ـّلى هللا عليــه وس ـّلم ،وآل عم ـران ،ومــنهم المســيح عيســى ابــن مــريم عليــه ّ
أنبياء بني إسرائيل.
وخص هللا تعالى هؤالء األنبياء بالذكر؛ألن األنبياء والرسل جميعا من نسلهم.
الصالح.
ذرية بعضها من بعض ] أي اصطفاهم متجانسين في ّ
[ ّ
الدين ،والتقى ،و ّ
[ وهللا سميع عليم ] أي سميع ألقوال العباد عليم بضمائرهم.
رب ّإني نذرت لك ما في بطني ] أي اذكر لهم قـول امـرأة عمـران:
[ إذ قالت امرأة عمران ّ
نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله في بطني.
مخلصا للعبادة والخدمة.
محر ار ] أي
[ ّ
ً
بنيتى.
السميع لدعائي العليم ّ
[ ّ
السميع العليم ] أي ّ
فتقب ْل مني إنك أنت ّ
ِ
التحســر
رب ّإنــي وضــعتُها أنثــى ] أي لمــا ولــدتها قالــت علــى وجــه
[ فلمــا َ
وضـ َـع ْتها قالــت ّ
ّ
النـذر ّإال الـذكور ،فقبـل هللا
رب إنها أنثى ،وقالت هذا ألنه لم يكن ُيقبل فـي ّ
واالعتذار :يا ّ

تعالى مريم.

وضع ْت ] وهللا أعلم بالشيء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله.
[ وهللا أعلم بما
َ
طَلَبت ــه ك ــاألنثى الت ــي ُو ِهبته ــا ب ــل ه ــذه
[ ول ــيس الـ ـ ّذكر ك ــاألنثى ] أي ل ــيس الـ ـذكر ال ــذي َ
*

أفضل .

___________________________

* «وَليس َّ
كاأل ُْنثى » أي أن الذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه  ،ال يتحقق به هذا األمر العظيم
الذ َك ُر ْ
َ َْ
السالم » فالتشبيه قائم
الذي جعل ّ
َّللا إظهاره على يد هذه األنثى التي ستلد مولود البشرّية البكر  « :عيسى عليه ّ
على مفاضلة بين الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران واألنثى التي وضعتها ،فليس الذكر كاألنثى لتحقيق هذا األمر

يما
َّللا  ،واختص هذه األنثى به ،وهى أن تلد
ً
العظيم الذي أراده ّ
مولودا من غير أب ،هو المسيح .والجملة تعظ ً
لشأنها .عبد الكريم الخطيب ،التفسير القرآني للقرآن ،دار الفكر العربي ،القاهرة.436/2 ،
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تعظيما لشأن هذه المولودة ،وما علق بها من
والجملتان معترضتان من كالمه تعالى،
ً
عظائم األمور ،وجعلها وابنها آية للعالمين.
[ و ّإني

[ و ّإني

سمي ُت هذه األنثى مريم ومعناه في لغتهم العابدة خادمة الرب.
سميتها مريم ] أي ّ
ّ
شر
أعيذها بك وذريتها من ّ
الرجيم ] أي أجيرها بحفظك وأوالدها من ّ
الشيطان ّ

الرجيم ،فاستجاب هللا لها ذلك .قال تعالى:
ّ
الشيطان ّ
فتقبلها رّبها بقبول حسن ] أي قبلها هللا قبوال حسنا ،وسلك بها طريق السعداء.
[ ّ

ونشأها تنشئة صالحة.
[ وأنبتها نباتا حسنا ] أي رّباها تربية كاملةّ ،
هدا للقيام بمصالحها ،حتى إذا بلغـت مبلـغ
[ وكّفلها زكريا ] أي جعل زكريا ً
ومتع ً
كافال لها ّ
تتعبد.
النساء انزوت في محرابها ّ
[ كّلما دخل عليها زكريا المحـراب وجـد عنـدها رزًقـا ] أي كّلمـا دخـل عليهـا زكريـا حجرتهـا
الش ــتاء،
الص ــيف ف ــي ّ
ومك ــان عبادته ــا ،وج ــد عن ــدها فاكه ــة وطعام ــا :وج ــد عن ــدها فاكه ــة ّ

الصيف.
وفاكهة ّ
الشتاء في ّ
لك هذا ] ؟ أي من أين ِ
[ قال يا مريم ّأنى ِ
لك هذا؟
إن هللا يـرزق مـن يشـاء بغيـر حسـاب ] أي رزًقـا واس ًـعا بغيـر جهـد
[ قالت هو من عند هللا ّ
وال تعب.
[ هنالك دعا زكريا ربه ] أي في ذلك الوقت الـذي رأى فيـه (زكريـا) ك ارمـة هللا لمـريم ،دعـا
ومتضرًعا.
متوس ًال
ّ
ربه ّ
ـالحا  -وكــان
[ قــال ّ
رب هـ ْـب لــي مــن لــدنك ذريــة طيبــة ] أي أعطنــي مــن عنــدك ولـ ًـدا صـ ً
طيبة  :صالحة مباركة.
شيخا ًا
ً
كبير وامرأته عجوز وعاقر  -ومعنى ّ

الدعاء ] أي مجيب دعاء َم ْن ناداك.
[ إنك سميع ّ
قائمــا فــي
[ فنادتــه المالئكــة وهــو قــائم يص ـّلي فــي المح ـراب ] أي نــاداه جبريــل حــال كونــه ً
الصالة.
ّ

يبشرك بغالم اسمه يحيى.
يبشرك بيحيى ] أي ّ
إن هللا ّ
[ ّ
وس ّمي عيسى " كلمـة هللا "
مصد ًقا بكلمة من هللا ] أي
[
ّ
ّ
مصد ًقا (بعيسى) ً
مؤمنا برسالتهُ ،
ألّنه خلق بكلمة " ُك ْن " من غير أب.
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وسيدا ] أي يسود قومه ويفوقهم.
[ ّ
وحصور ] أي يحـبس نفسـه عـن الشـهوات عفـة وزه ًـدا ،وال يقـرب النسـاء مـع قدرتـه علـى
ًا
[
ذلك.

بنبوتــه بعــد البشــارة
ّ
[ونبيــا مــن الصــالحين ] أي ويكــون ً
نبيــا مــن األنبيــاء ،وهــذه بشــارة ثانيــة ّ
بوالدته وهي أعلى من األولى.

ِ
رب ّأنى يكون لي غالم ] قال زكريا عليه السالم :كيف يأتيني الولد؟
[ قال ّ
[ وقد بلغني ِ
الكَبر ] وقد أدركتني الشيخوخة ،وكان عمره حينذاك مئة وعشرين سنة.
[ وام أرتــي عــاقر ] أي عقــيم ال تلــد ،وكانــت زوجتــه بنــت ثمــان وتســعين ســنة.فقد اجتمــع
فيهما الشيخوخة والعقم في الزوجة ،وكل من السببين مانع من الولد.
[ قال كذلك هللا يفعل ما يشاء ] أي ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر.

رب اجعل لي آية ] أي عالمة على حمل امرأتي.
[ قال ّ
[ قــال آيتــك ّأال تكلــم الن ــاس ثالثــة أيــام ّإال رم ـ از ] أي عالمت ــك عليــه ّأال تكّلِــم الن ــاس ّإال

باإلشارة ثالثة أيام بلياليهـا ،مـع أنـك سـوي صـحيح ،والغـرض ّأنـه مـانع سـماوي يمنعـه مـن
الكالم بغير ذكر هللا.
ـر ] أي اذكــر هللا ذك ـ ار كثي ـ ار بلســانك شــك ار علــى النعمــة ،فقــد ُمِنــع عــن
[ واذكــر رّبــك كثيـ ًا
الكالم ولم ُي ْمنع عن الذكر هلل ،والتسبيح له ،وذلك أبلغ في اإلعجاز.
ظــم رّبــك
بالع ِشـ
[ وسـبح
النهــار وأولـه ،بمعنــى :ع ّ
ـي واإلبكــار] أي سـّـبح هللا تعـالى فــي آخــر ّ
َ ّ
بالع ِشي واإلبكار.
بعبادته َ
قىىال هللا تعىىالى [ :واذ قالىىت المالئكىىة يىىا مىىريم إن هللا اصىىطفاه  . .إلىىى  . .هىىذا ص ى ار
مستقيم ] من آية ( )42إلى نهاية آية (.)51
المناسبة:
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لمــا ذكــر تعــالى قصــة والدة "يحيــى بــن زكريــا" مــن عجــوز عــاقر وشــيخ قــد بلــغ مــن ِ
الكَبــر
ّ
الســنن الكونيــة شــيء خــارق للعــادة ،أعقبهــا بمــا هــو أبلــغ وأروع فــي
ّ
عتيــا ،وذلــك بمقتضــى ّ

خرق العادات ،فذكر قصة ميالد السيد المسيح عيسى من غير أب ،وهي شيء أعجب

ـدل علــى بشـرّيته ،وأعقبــه بــذكر مــا ّأيــده هللا بــه
مــن األول ،فــذكر والدتــه مــن مـريم البتــول ليـ ّ
مــن المعجـزات ،ليشــير إلــى رســالته ،وأنــه أحــد الرســل الكـرام الــذين أظهــر هللا علــى أيــديهم

خوارق العادات.
المفردات:

المهم.
أنباء :جمع نبأ وهو الخبر
ّ

نوحيه :نلقي المعنى في النفس في خفاء.
أقالمهم :والمقصود هنا السهام التي ُيقترع بها.
المسيح :لقب من األلقاب المشرفة ومعناه المبارك.

وجيها :شريفا ذا جاه وقدر.
المهدِ :فراش الطفل.
الكهل :ما بين الشاب والشيخ.
األكمه :الذي يولد أعمى.

األبرص :المصاب بالبرص وهو مرض يعتري الجلد وداء ُعضال.

التفسير:
إن هللا
إن هللا اصـطفاك ] قـول المالئكـة أي جبريـل :يـا مـريم ّ
[ وإذ قالت المالئكـة يـا مـريم ّ
فخصك بالكرامات.
اختارك من بين سائر النساء ّ
طهرك من األدناس واألقذار وما اتهمك به اليهود من الفاحشة.
وطهرك]أي ّ
[ ّ
[ واصـطفاك علـى نسـاء العـالمين ] أي اختـارك علــى سـائر نسـاء العـالمين لتكـوني مظهــر
قدرة هللا ،في إنجاب ولد من غير أب.
شكر على اصطفائه.
اقنتي لربك ] أي الزمي عبادته وطاعته ًا
[ يا مريم ُ
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اقنتــي :الزمــي عبادتــه وطاعتــه شــك ار
ـت :أطــاع هللا وأطــال القيــام فــي الصــالة والـ ّـدعاءُ ،
قنـ َ
على اصطفائه.
[ واسجدي واركعي مع الراكعين ] أي صّلي هلل مع المصّلين.

[ ذلك مـن أنبـاء الغيـب نوحيـه إليـك ] أي هـذا الـذي قصصـناه عليـك يـا ّأيهـا الرسـول ،مـن
قصــة ام ـرأة عم ـران وابنتهــا م ـريم البتــول ومــن قصــة زكريــا ويحيــى إنمــا هــي مــن األنبــاء
محمد ،ما كنت تعلمها من قبل.
الم ّ
غيبة ،واألخبار المهمة التي أوحينا بها إليك يا ّ
ُ
[ وما كنت لـديهم إذ يلقـون أقالمهـم ّأيهـم يكفـل مـريم ] أي مـا كنـت عنـدهم إذ يختصـمون

كل يريدها في كنفه ورعايته.
ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا سهامهم للقرعةّ ،
[ وم ــا كن ــت ل ــديهم إذ يختص ــمون ] أي يتن ــازعون ف ــيمن يكفله ــا م ــنهم ،والغ ــرض أن ه ــذه
ـافال لهــا لســعادتها
األخبــار كانــت مــن عنــد هللا العلــيم الخبيــر .وإنمــا قـ ّـدر هللا كــون زكريــا كـ ً
صالحا.
وعمال
علما جما
ً
ً
لتقتبس منه ً

يبشـرك بكلمــة منـه ] أي بمولــود يحصـل بكلمــة مــن هللا
[ إذ قالـت المالئكــة يـا مـريم إن هللا ّ
بال واسطة أب.
[ اســمه المســيح عيســى ابــن م ـريم ] أي اســمه [ عيســى ] ولقبــه المســيح ،ونسـ َـبه إلــى أمــه
تنبيها على أنها تلده بال أب.
ً
ومعظما فيهما.
سيدا
وجيها في ّ
الدنيا واآلخرة ] أي ً
[ ً
ً
منالمقربين عند هللا.
قربين ]
ّ
الم ّ
[ ومن ُ
طفال قبل وقت الكالم ،ويكلمهـم كه ًـال ،فـيكّلِم
[ ويكّلِم الناس في المهد
وكهال ] أي يكلمهم ً
ً
الن ــاس ف ــي ه ــاتين الح ــالتين ك ــالم األنبي ــاء ،م ــن غي ــر تف ــاوت ب ــين ح ــال الطفول ــة وح ــال

أن ذلك غاية في اإلعجاز.
شك ّ
الكهولة،وال ّ
الصالح.
[ ومن الصالحين ] أي وهو من الكاملين في التّقى و ّ
رب ّأنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ] أي كيـف يـأتيني الولـد وأنـا لسـت بـذات
[ قالت ّ

زوج؟
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[ قال كـذلك هللا يخلـق مـا يشـاء ] أي هكـذا أمـر هللا عظـيم ،ال يعجـزه شـيء ،يخلـق بسـبب
من الوالدين وبغير سبب.

ـأخر وال
فإنمــا يقــول لــه كــن فيكــون ] أيــإذا أراد شـ ً
ـيئا حصــل مــن غيــر تـ ّ
[ إذا قضــى أم ـ ار ّ
حاجة إلى سبب ،يقول له " كن " فيكون.
[ ويعّلمه الكتاب ] أي الكتابة.
السداد في القول والعمل ،أو سنن األنبياء.
[ والحكمة ] أي ّ
[ والتوراة واإلنجيل ] أي ويجعله يحفظ التوراة واإلنجيل.
قائال لهم:
[ ورسوًال إلى بني إسرائيل ] أي ويرسله رسوًال إلى بنيإسرائيلً ،

ـأني قــد جئــتكم بعالمــة تـ ُـد ّل علــى صــدقي ،وهــى مــا
[ ّأنــى قــد جئــتكم بنيــة مــن ربكــم ] أيبـ ّ
ّأيدنى هللا به من المعجزات ،وآية صدقي:

أصور لكم من الطين مثل صورة الطير.
[ ّأنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ] أي ّ
طير بإذن هللا .فيطيـر
الصورة فتصبح ًا
[ فأنفخ فيه فيكون ًا
طير بإذن هللا ] أي أنفخفي تلك ّ

وجل ،الذي جعل هـذا معجـزة لـه تـدل علـى أنـه أرسـله ،وهـذه المعجـزة
عيانا ،بإذن هللا ّ
عز ّ
األولى.
األك َمـ َـه واألبــرص ] أي أشــفي الــذي ولــد أعمــى ،كمــا أشــفي المصــاب بــالبرص،
[ وأب ـرأل ْ
وهذه المعجزة الثانية.
[ وأحيي الموتى بإذن هللا ] أي أحيي بعض المـوتى ال بقـدرتي ،ولكـن بمشـيئة هللا وقدرتـه،
ـوهم
وق ــد أحي ــا أربع ــة أنف ــس كم ــا ذك ــر القرطب ــي وغيـ ـره ،وك ـ ّـرر لف ــظ [ ب ــإذن هللا ] دفع ــا لت ـ ّ
األلوهية عنه ،وهذه المعجزة الثالثة.

أنبــئكم بمــا تــأكلون ومــا تـ ّـدخرون فــي بيــوتكم ] أي وأخبــركم بالمغيبــات مــن أحـوالكم التــي
[وّ
ال تشكون فيها؛ فكان يخبر الشخص بما أكل ،وما ّادخر في بيته ،وهذه المعجزة الرابعة.

[ ّإنفــي ذلــك آليــة لكــم إن كنــتم مــؤمنين ] فــي مــا أتيــتكم بــه مــن المعجـزات عالمــة واضــحة
مؤيـدا لرسـالة موسـى،
ُتد ُّل على صدقي ،إن كنتم
ّ
مصدقين بنيات هللا ،ثم أخبرهم أنـه جـاء ّ
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مؤيـدا لمـا
فقال[ :
ّ
ـدي مـن التّـوراة ] أي وجئـتكم مص ّـدقا لرسـالة موسـىّ ،
ومصدقا لما بـين ي ّ
جاء به في التوراة.
محرًمــا علــيكم فــي
[ وألحـ ّـل لكــم بعــض الــذي ُحـ ّـرم علــيكم ] أي وألحـ ّـل لكــم بعــض مــا كــان ّ
شريعة موسى.
ـحة رســالتي ،وهــى مــا ّأيــدنى
[ وجئـتكم بنيـة مــن رّبكــم ] أي جئــتكم بعالمــة شــاهدة علــى صـ ّ
تأكيدا.
وكرره ً
هللا به من المعجزاتّ ،
[ فاتقوا هللا وأطيعون ] أي خافوا هللا وأطيعوا أمري.

جل وعال.
[ إن هللا رّبي وربكم فاعبدوه ] أي أنا وأنتم سواء في العبودية له ّ
فإن تقوى هللا وعبادته ،واإلقرار بوحدانيته هـو الطريـق المسـتقيم
[ هذا صراط مستقيم ] أي ّ
الذي ال اعوجاج فيه.

المراجع:
 .1محمـ ــد علـ ــي الصـ ــابوني ،صىىىىفوة التفاسىىىىير ،المجلـ ــد األول ،دار الق ـ ـرآن الك ـ ـريم،
بيروت ،الطبعة الرابعة1981 ،م.
 .2عب ــد الكـ ـريم الخطيـ ــب ،التفسىىىىير القرآنىىىىي للقىىىىرآن ،دار الفكـ ــر العرب ــي ،القـ ــاهرة،
.436/2
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إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة الثانية:

الفصل :األول

األسئلة و إجاباتها

صناعة السرور
االستماع:

بناء على فهمك النص؟
 -1ما المقصود بالطاقة ً
أيضا
أفكار إيجابية تجعل صاحبها ًا
قادر على مواجهة األمور الحياتية بهمة وسعادة .ويترك ً
للطالب.
 -2ما الفرق بين الطاقة اإليجابية والطاقة السلبية؟

األولى تجعلنا قادرين على مواجهة الحياة بهمة وسرور ،بينما الطاقة الثانية تبعث فينا
اإلحباط واليأس والتقاعس عن العمل.

 -3ما فائدة الشعور بالطاقة اإليجابية؟

أن تساعدنا على مواجهة معوقات الحياة ،وعلى اإلحساس
إن الطاقة
اإليجابية يمكن ْ
ّ
ّ
بجمالها عن طريق االهتمام باألمور اليسيرة.

أربعا من السبل التي تقودنا إلى الطاقة اإليجابية.
 -4اذكر ً
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الرحمة ،ومجالسة األطفال ومداعبتهم التي
النفس
َّ
االبتسامة التي تضفي على ّ
الحب و ّ
المودة و ّ
إيجابية في َّ
أيضا االبتعاد عن األماكن أو
تبعث شحنات
النْفس ،والتفاؤل بالخير ،ومنها ً
ّ

الصفح والمسامحة وتحرير
الضيق واإلزعاج،
ً
يسببون ّ
األشخاص الذين ّ
فضال عن ّ
ِ
حب الحياة واالستمتاع بها.
الدماغ من األفكار
ّ
ّ
السلبية ،وتشجيع النفس على ّ
 -5اذكر ثالثة من األسباب التي ِ
تولد الطاقة السلبية في اإلنسان.
المادية وعملهم
السلبية لدى بعض الناس نتيجة اندماجهم في الحياة
طاقة
قد تتوّلد ال ّ
ّ
ّ
الخارجية من األشخاص
المؤِثّرات
ّ
باستمرار ،وعدم وجود أهداف محددة ُن ْ
صب أعينهم ،و ُ

الشكوى.
المتبرمين دائمي ّ
ّ
 -6أتظن أن إخفاق اإلنسان ونجاحه يعتمدان على الحظ؟ وضح رأيك.

ظ
صب أعين بعض الناس يجعلهم يلقو َن الّلوم على الح ّ
إن عدم وجود أهداف محددة ُن ْ
لكنه يبقى مكتوف اليدين ،ومنهم من يعرف ما
في إخفاقهم ،وهناك من يعرف ما يريد ّ
يريد وكيف يحصل عليه ولكنه ال يؤمن بقدراته ،أو يتراجع عنه إن واجهته عوائق.

أيضا للطالب.
ويترك ً
 -7يمكن لإلنسان أن ِ
يردد عبارات تخلصه من الطاقة السلبية ،اذكر بعضها.
ْ
أنا قادر وأنا أستطيع مهما كانت الظروف.
 -8كيف ِ
التمارين الرياضية الطاقة السلبية؟
تبدد
ُ
طاقة واالسترخاء وزيادة التّركيز
ياضية يساعد على تجديد ال ّ
القيام ببعض التّمارين الر ّ
واكتشاف المهارات والمواهب.
فوز في العام الماضي ،فكيف ستشحذ هممهم
 -9سيواجه فريق مدرستك فريًقا آخر حقق ًا
في رأيك؟
طالب.
يترك لتقدير المعلم وال ّ

 -11اقترح وسائل أخرى تمدنا بالطاقة اإليجابية.
أيضا
سيما ماء البحر .ويترك ً
الرحالت مع األصدقاء ،التأمل في الطبيعة وال ّ
اإليمان باهللّ ،
للطالب.
التحدث
يترك لتقدير المعلم
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القراءة:
الم ْع َج ُم َو َّ
الدال َل ُة
ُ
ُ -2عد إلى المعجم ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية:
ِ
الغبطة :النعمة والسرور.

ط َرْنج
الش ْ
السفر والجندي الراجل ،ومنه بيدق ِّ
الب ْي َدق :وهوّ :
البيادق :مفردهاَ :
الدليل في ّ
ط َرْنج) وهو المقصود هنا.
الش ْ
(جندي ِّ
ِّ
الزمام :خيط ُي ُّ
الكه ،أي :قوامه وعنصره األساسي.
شد به .وزمام األمرِ :م ُ
ّ
-3وردت في الفقرة الثانية كلمات من مثل :البهاء ،يتألق ،المحيا ،استخرج كلمات مقاربة
لها في المعنى من الفقرة نفسها.

نور
البهاءً :ا
يتأّلق :يلمع ،يشرق
المحيا :وجهه
ّ

تحتهما خط في العبارة اآلتية كلمة ِ
تؤدي
-4استبدل بكل تركيب من التركيبين اللذين َ
المعنى نفسه:

الصدر ،كاسف الوجه".
" تراه َح ِرج ّ
الصدر :ضائق .كاسف الوجه :عابس أو حزين
حرج ّ
ال َف ْه ُم َو َّ
ليل:
الت ْح ُ
ى
بم يستطيع اإلنسان تحقيقها وفق رأي الكاتب؟
 -1القدرة على السرور نعمة كبر َ ،
إن لم تكن.
إن وجدت أسبابه ،ويخُلقها ْ
يستمتع بالسرور ْ
لم عد الكاتب السرور ًّ
فنا؟
َ -2

الفن
فن؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا ّ
السرور كسائر شؤون الحياة ّ
ّ
ألن الحياة َف ٌّن ،و ّ
استثمره واستفاد منه ِ
ومن ْلم يعرفه لم يعرف أن يستثمره.
وحظي بهْ ،
َ

 -3قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السرور لنفسه ،وضح هذا.

ألن
قوة االحتمال تجعل صاحبها يتخ ّ
طى الهموم من غير أن يأبه لها؛ ذلك ّ
ّ
إن ّ
الصدر ،كاسف الوجه،
اإلنسان الضعيف ما ْ
إن يصاب بالتّافه من األمر حتى تراه َح ِرَج ّ
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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وتقض مضجعه ،وتؤرق َجْفنه ،وهي إذا
ُّ
ناكس البصر ،تتناجى الهموم في صدره،
حدثت لمن هو أقوى
ولم تُ َح ِّرك منه َنَف ًسا ،ونام ملء جفونه
احتماال ،لم يلق لها ً
ً
باالْ ،
ِ
الصدر.
رض َّي البال فارغ ّ

 -4يعتمد تحقيق السعادة على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف المحيطة بالشخص،
معارضا الكاتب.
افقا أو
بين رأيك مو ً
ً
السرور – في رأي الكاتب -على نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما يعتمد على
يعتمد ّ

أن السرور والرضا ينبعان من
الظروف المحيطة .أوافق الكاتب في ما ذهب إليه؛ ذلك ّ
داخل اإلنسان وجوهره وإن كان محيطه حز ًينا ،فيستطيع إسعاد نفسه بقناعته ورضاه.

أيضا للطالب.
ويترك ً
-5من أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه:
أ -اذكر أبرز مظاهر هذا االنغالق في اإلنسان.

النجوم
كثرة تفكير اإلنسان في نفسه ،حتّى كأنها مركز العالم،
وكأن ّ
الشمس والقمر و ّ
ّ
كل المسائل
السعادة و ّ
الرخاء كّلها ُخلقت لشخصه؛ فهو يقيس ّ
والبحار واألنهار واألمة و ّ
بمقياس نفسه ،ويديم التفكير في نفسه وعالقة العالم بها ،وهذا  -من غير ريب  -يسبب

البؤس والحزن؛ فمحال أن يجري العالم وفق نفسه؛ ألن نفسه ليست المركز ،و ّإنما هي
نقطة صغيرة على المحيط العظيم.

ب -كيف يستطيع تجاوزه؟


بأن األعباء التي تثقل
بتوسيع أفقه ،ونظره إلى العالم الفسيح ،ونسيان نفسه ،حتى يشعر ّ
فشيئاَّ ،
فشيئا.
شيئا ً
لت ً
شيئا ً
كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفسه قد خّف ْت ً
وتحل ْ

 -6قال أبو العتاهية:

غو ِ
إن َّ
أي َم ْف َس َد ْه
الج َد ْه
َّ
باب وال َف ار َ
للمْرِء ُّ
الش َ
َم ْف َس َد ٌة َ
استخرج من النص ما يتوافق ومعنى هذا البيت ،مبيًنا رأيك فيه.

أشدهم ضيًقا بنفسه"
"أكثر الناس فر ً
اغا ّ
أشغل وقتَ ُه ،واستثمره بالعمل المفيد،
إن هو
بالضيق أو الفراغ ْ
يحس ّ
ذلك أن اإلنسان ال ّ
َ
طالب.
أيضا لل ّ
فيشعر بل ّذة إنجازه ويحصد ثمر تعبه .ويترك ً

-7كيف يحقق العمل السعادة لإلنسان؟

وفكر في ما حوله ،كان له من ذلك ل ّذة مزدوجة :ل ّذة
إذا استغرق اإلنسان في عملهّ ،
الفكر والعمل ،ول ّذة نسيان النفس.
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 -8على اإلنسان أن يوجه تفكيره إلى الفرح والبهجة ،بين ذلك.

ِّ
تعرض لموضوع
أن يقبض المرء على زمام تفكيره؛
فيصرفه كما يشاء؛ فإن هو ّ
مْقِب ٍ
كأن يناقش أسرته في أمر من األمور المحزنة ،أو يجادل شريكه ،أو صديقه
ضْ -
ُ

سارًة ينسى بها
حول ناحية تفكيره ،وأثار مسألة أخرى َّ
يؤدي إلى الغضب َّ -
في ما ّ
تفكيرك كما تنقل
مسألته األولى المحزنة؛ فإن تضايْقت من أمر فتكّلم في غيره ،وانقل
َ
طرنج.
الش ْ
بيادق ِّ

 -9قال تعالىَ ﴿ :ف َال َت ُغَّرَّن ُك ْم اْل َحَيا ُة ُّ
الدْنَيا﴾ [ سورة لقمان:]33 :
فسر قوله تعالى في اآلية السابقة.
أّ -

ال تلهكم الحياة الدنيا بما فيها من عيش رغد ونعيم زائل عن العمل الصالح لخآخرة.

النص ما يقاربها في المعنى.
ب -استخرج من ّ
هينة ،فاعمل الخير ما استطعت".
ّ
"أال تقدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة ِّ

للدنيا ،ما
الرسول صّلى هللا عليه وسلّم" :ما لي وما ّ
ج -ناقش ما استخرجته في ضوء قول ّ
رمذي).
الدنيا ّإال كراكب
أنا في ّ
ّ
ثم راح وتركها"( .رواه التّ ّ
استظل تحت شجرة ّ

يستظل تحت شجرة ال يعمد إلى
الراكب الذي
اإلنسان في هذه الحياة الدنيا عابر سبيل ،و ّ
ّ
تيسر وسهل ،فال يصنع لنفسه ما يدوم
أثاث فخم يضعه في ّ
ظل الشجرة ،و ّإنما إلى ما ّ

الدنيا.
له فيها ّ
ألنه راحل وعابر سبيل في هذه ّ
 -10كيف يجعل المرء السرور عادة في رأي الكاتب؟

طبعا،
السرور واالبتسام في مواقف حياته
ّ
ويتعودها حتى ّ
يصبح التكّلف ً
ّ
يتصنع الفرح ّ
فيفعل ما يفعله الفنانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون
شاعرا ،ويتخاطب حتى
ً

كاتبا.
يصير
خطيبا ،ويتكاتب حتى يصير ً
ً
 -11اقترح ًّ
لكل من:
حال يحقق السعادة ٍ
أ -شخص يخاف من اإلخفاق.

ويجرب وينطلق بأفكاره ،فالمرء ال يصل إلى النجاح إال بعد اجتياز العقبات
يتدرب
ْ
ّ
أن ّ

وتحدي الصعوبات.
ّ

ب -شخص ينظر إلى الحياة بمنظار أسود.
يحملها ما ال تحتمل.
ّ
أن الحياة ّ
هينة بسيطة فال ّ
جـ-شخص غارق في الهموم.
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يحول ناحية تفكيره إلى ما يسعده.
أن ّ
أيضا للطالب.
ويترك ً

 -12في ضوء فهمك النص ،وازن بين شخصين :أحدهما قادر على خلق السرور،
واآلخر شديد الضيق بنفسه من حيث صفات كل منهما.
األول سيكون
قادر على تحمل جميع الصعاب.
متفائال سع ًيدا واثقا بنفسه ًا
ً
متشائما ال يستطيع مواجهة الصعاب
والثاني على النقيض تماما؛ إذ سيكون حز ًينا
ً

بهمة و إرادة.
ّ
كبير في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ،بين كيف يتحقق هذا في
أثر ٌ
-13لألسرة ٌ
رأيك.

كل ما يفسد العالقة بين أفرادها ،وإشاعة
السرور في جو
ّ
األسرة ،واالبتعاد عن ّ
بخلق ّ
األلفة والمحبة واألمان ،وترّقب الخير والنجاح في أعمالها ،فيصبح كل فرد فيها مطمئن
طالب.
أيضا لل ّ
البال ،ساكن النفس ،قاد ار على العطاء .ويترك ً
-14اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبيًنا التوافق بينها وبين الفقرة الثامنة من النص:
نافذتك أو تضيق يتسع الكو ُن الذي تعيش فيه أو يضيق".
قد ِر ما تتسع
ُ
"على ْ

اسعا
إذا امتلك اإلنسان ً
عقال و ً
اسعا سيرى العالم من حوله و ً
اعيا وبصيرة منفتحة وأفًقا و ً

أما إذا انغلق اإلنسان على نفسه ولم
رحبا،
شيئا ً
فتخف أعباؤه وهمومه وتتحّلل ً
ّ
ً
فشيئاّ ،
وتؤرقه .فبقدر رؤية اإلنسان
أسير لنفسه
يفكر إال في ذاته سيبقى ًا
ّ
ّ
وستتمكن منه همومه ّ
ومدى أفقه ستسعده الحياة أو تشقيه.

 -15هل ترى أن الكاتب ُوِفق في توضيح أثر العاملين الداخلي والخارجي في

جلب السرور لإلنسان؟ علل إجابتك.

كل منهما في إسعاد اإلنسان أو إتعاسه،
نعم أراه وّفق في ذلك؛ فقد ّبين الكاتب أثر ّ

إن
أن العامل ّ
الداخلي هو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنسان؛ إذ ّ
وأوافق الكاتب في ّ

أيضا
السعادة رغم وجود عامل خارجي صعب .ويترك ً
نفس اإلنسان يمكن لها خلق ّ
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للطالب.
 -16اقترح وسائل أخرى تجدها أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم السرور.
طالب.
يترك لل ّ
َّ
ق الجمالي:
الت َذ ُّو ُ
 -1وضح الصور الفنية في كل مما تحته خط في ما يأتي:
ِ
محياه ،ويلمع في عينيه،
أ -يخلق حوله جوا
يتشربه فيشرق في ّ
ثم ّ
ً
مشبعا بالغبطة و ّ
السرورّ ،
ويتأّلق في جبينه ،ويتدّفق من وجهه.
ق
نور يضيء وجه صاحبه.
السرور ًا
فيشر في محياه :صور الكاتب ّ

نبعا
ماء يتدفق من وجه المسرور ،وصور الوجه ً
ويتدفق من وجهه :صور ّ
السرور ً
يتدفق منه هذا الماء.
أن يشتري ضحكة عميقة.
ب-ال يستطيع ْ
صور الضحكة سلعة تُشترى.
ّ
فشيئا.
شيئا ً
بأن األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفسه قد خّفت ً
ج -شعر ّ
صور األعباء بقيود ثقيلة الوزن تقيد صاحبها عن االنطالق والعمل.
ّ

د -تتناجى الهموم في صدره.

بعضا على عواطفهم وأسرارهم.
صور الهموم
أشخاصا ُي ْ
طلعون بعضهم ً
ّ
ً
ه -فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضيء بقدر كمصباح النوم ،ومنهم ذو
القدرة الهائلة كمصباح الحفالت.

أي نوع من السرور
صور من ال يستطيع خلق ّ
فمنهم المظلم كالمصباح المحترقّ :
مصباحا محترًقا.
ً
السرور بضوء
ومنهم المضيء بقدر كمصباح النوم:
ّ
وصور من فيه قليل من ّ

ليال.
المصباح الخافت ً

وصور من يقدر على خلق السرور وبثّه
ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت:
ّ
مصباحا ينير في الحفالت بطاقة كبيرة.
في اآلخرين حوله
ً
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تحته خط في ما يأتي:
 -2وضح الكنايات في كل مما َ
أ -نام ملء جفونه رضي البال فارغ الصدر .كناية عن الراحة وال ُّ
طمأنينة.
ّ
ّ
َ
ّ
تقض مضجعه .كناية عن القلق وقّلة النوم.
ُّ
ب-
العبوس.
ج -ناكس البصر .كناية عن الحزن و ُ

 -3وظف الكاتب في النص بعض عناصر الطبيعة:
أ -اذكر اثنين منها.
الشمس  ،القمر  ،النجوم  ،البحار  ،األنهار..

ب -إلى أي مدى نجح في توظيفها في رأيك؟

توهج الشمس
(السرور) الذي عالجه الكاتب ،ففي ّ
جاءت منسجمة مع موضوع ّ
السرور ،وكذلك القمر في تقّلده هالة .واألنهار والبحار
ألق وبر ٌ
والنجوم ٌ
يق يبعث على ّ
ظفها الكاتب خدمة للفكرة التي أرادها في كثرة تفكير
والنجوم والقمر والشمس عناصر و ّ
كأن هذه العناصر ُخلِقت له فقط.
اإلنسان بنفسه حتى ّ
 -4وضح داللة كل عبارة مما يأتي:
ضعف.
أّ -
غي ْر مصباحك إن ُ
ُيد ُّل على ضرورة أن يغير المرء من حياته النفسية ويبحث عن أسباب السرور كّلما افتقدها.

كأنها مركز العالم.
ب -كثرة تفكير اإلنسان في نفسه حتّى ّ
اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكيره في عالقته مع اآلخرين.
 -5في الفقرة الثالثة لون بديعي هو المقابلة:
أ -استخرجه.

الشقاء.
الناس من يشقى في النعيم ،ومنهم من ينعم في ّ
وفي ّ

بّ -بين داللته.
ُتد ّل على براعة الكاتب في توكيد المعنى ،وتوضيحه ،وتقريبه من نفس المتلقي.
 -6أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل:
أ -استخرج مثالين على هذا.

أشد ،أقوى.
أكثرّ ،
ب -عّلل كثرة استخدامه.

تميزها وأفضليتها.
المقارنة بين األشياء لبيان ّ
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قضايا لغوية:
الهمزة
 -1اضبط حرف الشين أو السين للكلمات اآلتية:
منشأةِ ،
نشأ ،م ِ
مسؤولُ ،سئل.
نشءُ ،ي ْن ِشئونَ ،
نشئَ ،
ناشئْ ،
منشأْ ،
َ ُ
 -2اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي:

اتيجيات تدريس ..........للمحتوى التعليمي( .مالءمة ،مالئمة)
أ -يستخدم المعلم إستر ّ
ّ
لتميزه( .مكافئة /مكافأة)
طالب
فت لل ّ
ص ِر ْ
مالية ّ
الجامعيّ .............
بُ -
ّ
بالسعادة( .أبذل /ابذل)
جهد َك
جَ .......... -
ُ
تشعر ّ
تحته خط في العبارات
 -3بين سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما َ
اآلتية.

متطرفة وما قبلها حرف ساكن.

كبير.
عب ٌء ٌ
أ -المسؤولي ُة ْ
الشيء ّ ِ
كر .متطرفة وما قبلها حرف ساكن.
بالش ْيء ُي ْذ ُ
بُ ْ ّ -
التعليم نحو االقتصاد المعرفي .همزة وصل /مصدر لفعل خماسي
تطوَر
جّ -
ُ
ّ
(اقتصد -اقتصاد)
ِ
اليتيم .فعل ثالثي مهموز الفاء.
المبرةُ
دَ -أوت ّ
َ
ٍ
ماض سداسي.
بعد عملِ ِه .همزة وصل /فعل
اح
العامل َ
ه -استر َ
ُ

فشيئا"
شيئا
ً
ُ -4عد إلى الفقرة الثامنة التي تبدأ بى " ولعل من أهم  ....إلى ...وتحللت ً
من نص القراءة ،واستخرج منها الكلمات المهموزة ،وبين سبب كتابة الهمزة بالصورة
التي رسمت عليها.

مد ساكن.
المسائل :كتبت على نبرة؛ ألنها مكسورة وما قبلها ّ
الب ْؤس :كتبت على واو؛ ألنها ساكنة وما قبلها مضموم.
ُ

مد ساكن.
األعباء :كتبت منفردة على السطر؛ ألنها متطرفة بعد ّ
شيئا :كتبت على نبرة؛ ألن الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" ،والحرف
ً
الذي قبلها من الحروف التي يمكن وصلها بما بعدها.

الحزن ،األفق ،اإلنسان ،العالم ،الشمس ،القمر ،النجوم ،البحار ،األنهار ..إلخ (أل)

التعريف همزتها وصل دخلت على أسماء.
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أفق ،إنسان ،أهم ،أسباب ،أفقه ،أعباء  ...إلخ همزة قطع في بداية االسم/ألنها أسماء
ليست من مجموعة األسماء التي فيها همزة وصل وهي :امرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابن

وابنة واسم.

إن ،همزة قطع ألنها حروف مهموزة.
أنْ ،
ألنْ ،
إن ،إلىّ ،
كأنّ ،
ّ
الكتابة

تتره لتقدير المعلم
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إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الكتاب :اللغة العربية

الصف :الثاين الثانوي
الوحدة الثالثة

الفصل :األول

األسئلة و إجاابهتا

الصداقة 
يف أدب ّ

االستماع:

 -11علل ما يأتي:
تكوين العالقات الناجحة مع األصدقاء أمر أساسي للمرء.
أ-
ّ
الجسمية ،واستمتاعه بحياة فضلى ،فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه.
النفسية و
لصحته
ّ
ّ
ّ

الصداقة كّلما تقدم بنا العمر.
ب -تزداد أهمية ّ
الشّدة.
المحبة ،وهي المالذ عند الضيق و ّ
ألنها ّ
تمدنا بالعطف و ّ
 -12عدد ثالثة من حقوق الصديق على صديقه.

سره ،وستر عيوبه ،وحسن اإلصغاء إليه عند الحديث،
المبادرة إلى مساعدته ،وكتمان ّ
السالم عند لقائه.
وّ
السرور لرؤيته ،و ّ
الدفاع عنه في غيبته ،والوفاء ألهله ،وإظهار ّ

 -13اذكر أمرين يجب مراعاتهما عند اختيار األصدقاء.

االعتدال في عدد األصدقاء ،ومقدار الوقت المقضي معهم.
ّ
عبء على صاحبها في بعض األوقات؟ بين رأيك.
 -14هل ترى أن الصداق َة
ٌ

عبئا على صاحبها إذا كانت على حساب الحرّية الشخصية،
الصداقة ً
تكون ّ
الخاصة.
التفرد ،وتنمية المواهب
و ّ
ّ

 -15ورد في النص آداب للتعامل مع األفراد الذين تربطنا بهم عالقة ال ترقى إلى
مستوى الصداقةِ ،
هات اثنين منها.
التأدب معهم ،والتماس األعذار لهم ،والهدوء في مجلسهم مع حسن
اإلحسان إليهم ،و ّ
الحديث.

محتاجا إلى الصديق في رأيك.
أسبابا أخرى تجعل اإلنسان
 -16اذكر
ً
ً
طالب.
أيضا لل ّ
مشاركته أفكاره ومشاعره ،مشاورته في أعماله .ويترك ً

 -7تضمن كل بيت مما يأتي رًأيا في الصداقة ،بين أثره في اختيار الصديق
والحفاظ على صداقته في رأيك.
ُّ ٍ
قارِن َيقتَدي
وس ْل َع ْن قر ِين ِه
عن المرِء ال
ْ
بالم َ
فكل قرين ُ
تسأل َ
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ِ
ِ
اتب ْه
عاتبا
كل
إذا ْ
صديَق َك َل ْم َتْل َق الذي الَ تُ َع ُ
األمور ُم ً
كن َت في ّ
َ
شخصا فاسأل عن األشخاص الذين
األول :إذا أردت أن تعرف
ً
ألن كل صديق يقتدي بصديقه.
يصادقهمّ ،

كل شيء.
الثانيّ :
الصديق ومعاتبته في ّ
تجنب لوم ّ
أيضا للطالب.
ويترك ً

مناسبا للنص.
-8اقترح عنواًنا آخر
ً
طالب.
أيضا لل ّ
لصداقة وحقوقها .ويترك ً
الصداقة ،أهمية ا ّ
أدب ّ

التحدث

يتره لتقدير المعلم

القراءة:
الم ْع َج ُم َو َّ
الدال َل ُة
ُ
 -2عد إلى أحد معاجم اللغة العربية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
السير سريع.
ّ
الو ْخد ،وهو ضرب من ّ
الوخادة :مفردها :الواخدة ،وهي اإلبل التي تسير َ
ِ
الديمة ،وهي المطر يدوم في سكون.
الد َيم :مفردهاّ :
ّ
الِّذمم :مفردها :ال ّذ ّمة ،وهي العهد.
النهى :مفردهاُّ :
ُّ
الن ْهية ،وهي العقل.
الجذر اللغو ُّي لكل من:
 -3ما
ُ
مقةَ :و ِم َق
ص َم.
يصمَ :و َ
ُ
ّتدعيَ :د َع َو.
جمع كل من:
 -4ما ُ

َسَقم :أسقام.
صم :خصوم.
َخ ْ

ُغ ّرةُ :غ َرر.
تحتهما خط في المجموعتين اآلتيتين:
 -5فر ْق في المعنى بين كل كلمتين َ
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ِ
نكم بتَ ِ
كرَم ٍة
أَ -ما َ
كان أخَلَق َنا م ُ ْ
أجدرَنا
َ
 َل َعم ِري َلِئ ْن أَخَلْق ُت ثَ ْو َب التَّ ُّغزِل
ْ
فر َّب مصون ٍ
ات َب َك ْرَن لُِن ْزَه ٍة
ُ َُ َ
أبلي ُت
ْ
كل مرحَلةٍ
بَ -أرى ّ
الن َوى َيقتَضيني َّ َ ْ َ
البعد

ِ
ِ
أم ُم
َل ْو ّ
أن ْ
أم َرُك ُم من أمرَنا َ
الغي ِ
ور ِب َم ْع ِزِل
َص َب ْح ُت َع ْن َع ْي ِن َ
وأ ْ
َف َواَف ْي َن في ُغ ّمى بأ َْن َِزه َم ْن ِزِل
ِ
الرُس ُم
الو ّخ َادةُ ُّ
ال تَ ْستَق ُّل بها َ

تعلف
تزوجت
بنت أبي بكر ّ
مال وال ٌ
أسماء ُ
مورد ،فكانت ُ
وليس له ٌ
العوا ِم َ
الز َ
بير ب َن ّ
ّ
ُ
النوى ِ
وتد ُّق َّ
لدابته.
فرس ُهُ ،
َ
جمع نواة ،وهي نواة التمر ،أي :بذرتها.

ال َف ْه ُم َو َّ
ليل:
الت ْح ُ
 -1ما الغرض الشعري لهذه القصيدة؟
العتاب.

-2

الجفاء.
-3

مم يشكو الشاعر في البيت األول؟
َّ

َحر قلبه نتيجة هذا
من جفاء سيف ّ
ألم به وأ ّ
الدولة وبرود قلبه ،ومن َسَقم ّ
وازن الشاعر بين حبه لسيف الدولة وحب اآلخرين له ،بين هذا.

الدولة صادق ليس فيه تمّلق أو تكّلف وقد أنحله وأبرى
حب ّ
الشاعر لسيف ّ
ّ
الدولة ظاهره صادق وباطنه متكّلف.
وحب اآلخرين لسيف ّ
جسدهّ ،

 -4برزت الحكمة في أشعار المتنبي ،اذكر ثالثة أبيات تضمنت الحكمة في

القصيدة ،ووضحها.

فأي نفع له في
النور وال ّ
يميز اإلنسان البصير بين ّ
البيت السادس :إذا لم ّ
ظلمةّ ،
بصره.
البيت الثاني عشر :المعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال يضيعونها.

البيت الثامن عشر :أسوأ البالد مكان ال صديق فيه ،وأقبح األعمال تلك التي تجلب

المذمة لصاحبها.
العيب و ّ
جليا:
 -5ظهر عتاب الشاعر لسيف الدولة ًّ
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عالم عاتبه؟
أَ -
عاتبه على سماعه كالم الواشين فيه.

وضح ذلك في ضوء األبيات اآلتية:
ب -عاتب ّ
الدولة بلباقة ّ
الشاعر سيف ّ
وتأدبّ ،
يف الدو ِ
وتَّدعي ح َّب س ِ
لة األ َُم ُم
ُكِتّ ُم ُحبا َق ْد َبرى َج َسدي
مالي أ َ
ّْ
َ
ُ َ
ليتجنب
الحب الذي أبرى جسده وأنحله وهو كاتم له،
ّ
عاتبه بإظهار مدى ّ
حبه له ،هذا ّ
ونيات غير صادقة.
حبه كما ّيدعيه غيره ،بقلوب غير خالصةّ ،
التمّلق في ّ

ٍ
ِ
أن ُن ِ
كم َع َد ُم
فارَق ُه ْم
ِو ُ
جداننا ُك َّل شيء َب َ
يا َم ْن َيع ّز َعَل ْينا ْ
عد ْ
الدولة ،وال أحد يمكن أن يخلف سيف الدولة عند
ال يستطيع االفتراق عن سيف ّ
المتنبي ،أو أن يكون للشاعر منه بدل.
ِ
ض ِّم َن ُّ
الد َّر ّإال ّأن ُه َكلِ ُم
تاب َك ّإال ّأن ُه ِمَق ٌة
قد ُ
َهذا ع ُ
در
ألن العتاب يجري بين
أكد ّ
ّ
أن عتابه ما هو ّإال محبةّ ،
الشاعر ّ
ّ
المحبين ،وهو ّ
محبة خالصة
عج ْت سيف الدولة فهي ّ
بحسن لفظه ونظمه ّإال ّأنه كلمات ،وإن أز َ
ومودة صادقة.
ّ
بالرحيل ،والتّذكير
ج -لجأ ّ
الشاعر إلى أساليب شتّى في عتابه ،منها :التّعريض ّ
ضح ذلك.
بالواجب ،و ّ

التعريض بالرحيل :في قوله:

كل َم ْر َحَل ٍة
النوى َيقتَضيني َّ
أرى ّ
َلِئن تَرْكن ضمي ار عن م ِ
يامِننا
ْ َ َ ُ ًَْ َ ْ َ
عن َق ْو ٍم َوَقد َق َدروا
إذا تَ َرّحْل َت ْ
التذكير بالواجب :في قوله:

ِ
الرُس ُم
الو ّخ َادةُ ُّ
ال تَ ْستَق ُّل بها َ
لم ْن َوَّد ْعتُ ُه ْم َن َد ُم
َل َي ْحُدثَ ّن َ
فارَقهم فالر ِ
احلو َن ُه ُم
ْ
أن ال تُ ِ ُ ْ ّ

ِ
ذاك م ِ
أه ِل ُّ
النهى ِذ َم ُم
إن
عرَف ٌة
ّ
ف في ْ
المعار َ
َوَب ْي َننا َل ْو َرَع ْيتُ ْم َ َ
 -6دلل ببيت من القصيدة على كل من:

أ-

الشاعر بنفسه.
اعتداد ّ

أنام ِم ْل َء ُجفوني َع ْن َشو ِارِدها
ُ
الشاعر بشعره.
ب -اعتداد ّ

يختَ ِ
ص ُم
الخْل ُق َج ّراها َو ْ
َوَي ْس َه ُر َ

ِ
ِ
ص َم ُم
األعمى إلى َأدبي
أنا الذي َن َ
ظ َر ْ
َو ْ
أس َم َع ْت َكلماتي َم ْن به َ
ورمٍ".
ج-
مضمون المثل " :استَ ْس َم ْن َت ذا َ
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ات ِمنك ِ
أعي ُذها ن َ ٍ
شحم ُه َوَرُم
صادَق ًة
ّ َ
ْ
ظر ْ َ
حم فيمن ُ
أن َ
تحس َب ال ّش َ
 -7استخلص ثال ًثا من القيم اإليجابية التي حملتها القصيدة.

الناس ،االلتزام بالعهود ،عدم االنخداع بالمظاهر.
الصديق ،العدل في معاملة ّ
احترام ّ
 -8كيف تتصرف في ِ
كل موقف مما يأتي:
عيبا في صديقك.
أ-
حينما تجد ً
ب -حينما يجافيك صديقك.
يترك لتقدير المعلم والطالب.

-9

هذا.

ثمة فرق بين االعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها والغرور ،بين رأيك في

الثقة بالنفس اعتزاز اإلنسان بنفسه ،وبقدرته على تحقيق أهدافه ،وهو أمـر إيجـابي

ـوهم اإلنس ــان الش ــعور بالكم ــال
ي ــدفع اإلنس ــان نح ــو الرق ـ
أم ــا الغ ــرور فه ــو ت ـ ّ
ـي والتق ـ ّـدمّ .
ّ
أيضا للطالب.
والعظمة ،وهو سلوك
سلبي .ويترك ً
ّ
 -11لو كنت مكان الشاعر ،هل تختار الرحيل عن سيف الدولة ،وضح وجهة
نظره؟

طالب.
يترك لل ّ

ِ
األحباب":
العتاب هدي ُة
 -11يقال" :
ُ
تضمن هذا المعنى.
أشر إلى البيت الذي
أ-
ّ
ِ
ض ِّم َن ُّ
الد َّر ّإال ّأن ُه َكلِ ُم
تاب َك ّإال ّأن ُه ِمَقةٌ
قد ُ
َهذا ع ُ
الشاعر هذه المقولة.
بّ -بين إلى أي مدى التزم ّ

طالب.
الشاعر
أيضا لل ّ
أرى ّ
محبة لسيف الدولة .ويترك ً
ملتزما ذلك ،فما عتابه ّإال ّ
ً
 -12قال أبو العتاهية:
ِ
ِ
الب َصْر
بصير الفؤاد
كفيف
وكم من
ٍ
َ
وك ْم من فؤ ٍاد كفيف َ
ْ
أشر إلى البيت الذي ينسجم مع قول أبي العتاهية.
أ-
وما انِتفاع أخي الدنيا ِب ِ
ِ
األنوار و ُّ
الظَل ُم
ناظ ِره
ّْ
َ ْ ُ
إذا ْ
استَ َو ْت ع ْن َدهُ ْ ُ َ
وضح رأيك في ذلك
ب-البصر ُيري اإلنسان ظاهر األشياء ،والبصيرة تُريه حقائقهاّ ،

أشرت إليه.
في ضوء البيت الذي
َ
ال فائدة لإلنسان في بصره ،إن لم تكشف له بصيرته حقائق األمور .بمعنى يجب
أيضا للطالب.
أن يكون اإلنسان
ً
فطنا ً
متعقال ً
مدركا ذا بصيرة وبعد نظر .ويترك ً
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 -13ما أهمية أن يتحقق اإلنسان من صدق ما يسمع في بناء عالقات إنسانية
مستقرة في تصوره؟

كثير من الخالفات والخصومات التي قد تقع إذا لم يتحقق من
يجنب اإلنسان ًا
ّ
صدق ما يسمع.
طالب.
أيضا لل ّ
ويترك ً
عذرا ،فإن لم تجد فُل ْم نفسك":
 -14قيل" :إذا رأيت من أخيك زلة فاطلب له سبعين ً
الشاعر وصديقه قد تمثّال هذا المعنى من وجهة
أن ّ
أي مدى تجد ّ
أ-إلى ّ
نظرك؟

وصدقه ،وأعرض عن المتنبي.
سيف الدولة استمع إلى كالم الواشين
ّ
المحب.
الدولة ،فعاتبه عتاب
يصا على صلته بسيف ّ
ّ
ّ
المتنبي كان حر ً
طالب.
أيضا لل ّ
ويترك ً
ب -ما القيم اإليجابية التي تركها هذا القول في نفسك؟

طالب.
أيضا لل ّ
للصديق ،مراجعة النفس ،ترّقب الخير .ويترك ً
التماس العذر ّ
لتثنيه عن
 -15كيف تنظر إلى من يكثر من ذكر محاسنه؟ قدم له
ً
مقنعا َ
نصحا ً
هذا.

اإلنسانية ،وهي ليست من عند البشر،
أن هللا تعالى واهب المحاسن في النفس
ّ
ّ
طالب.
أيضا لل ّ
تغتر بما لديك .ويترك ً
فال ّ
َّ
ق الجمالي:
الت َذ ُّو ُ
 -1وضح الصورة الفنية في كل مما يأتي:
ِ
ِ
َليت الغمام الذي عندي صو ِ
الد َي ُم
اعُق ُه
ُيزيُل ُه ّن إلى َم ْن ع ْن َدهُ ّ
َ
َْ َ َ
وصور إيذاء سيف الدولة صواعق تنتج عن هذا
سحابا،
الشاعر سيف الدولة
صور ّ
ً
ّ
ّ

غيوما ماطرة.
صور عطايا سيف الدولة إلى غيره
السحاب ،كما ّ
ّ
ً
ِ
ِ
ِ
ض ّم َن ُّ
الد َّر ّإال ّأن ُه َكل ُم
َهذا عتــا ُبك إالّ ّأنه م ـَق ٌة
قد ُ
بالدر لحسن لفظه ونظمه.
صور ّ
الشاعر ما نظمه من كالم في قصيدته ّ
ّ
تحته خط في البيتين اآلتيين:
 -2وضح الكناية في ٍ
كل مما َ
وم ْن ِ
بج ْسمي َوحالي ِع َندهُ َسَق ُم
مم ْن َقْلُب ُه َشِب ُم
وَ
اح َّر َقْلباهُ ّ
ََ
وصده عنه.
بالمتنبي،
كناية عن قّلة اهتمام سيف الدولة
ّ
ّ
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يختَ ِ
ِ
ص ُم
الخْل ُق َج ّراها َو ْ
أنام م ْل َء ُجفوني َع ْن َش َو ِارِدها َوَي ْس َه ُر َ
ُ
كناية عن إراحة الفكر ،واالطمئنان.

تحته خط في كل من ما يلي:
-3ما داللة التركيب الذي َ
ِ
ذاك م ِ
أه ِل ُّ
النهى ِذ َم ُم
إن
عرَف ٌة
ّ
ف في ْ
المعار َ
َوَب ْي َننا َل ْو َرَع ْيتُ ْم َ َ
الدولة.
الراجحة ،ومنهم سيف ّ
ذوو العقول ّ
وتمن:
-4أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية من استفهام ونداء
ٍ
لكل منها في القصيدة.
أ-اذكر مثاال ّ

ب-ما داللة استخدام مثل هذه األساليب؟
االستفهام:
ُكِتّ ُم ُحبا َق ْد َبرى َج َسدي
ما لي أ َ
ويفيد االستفهام هنا التعجب.
وما انِتفاع أخي الدنيا ِب ِ
ناظ ِره
ّْ
َ ْ ُ
ويفيد االستفهام هنا النفي.

يف الدو ِ
وتَّدعي ح َّب س ِ
لة األ َُم ُم
ّْ
َ
ُ َ
ِ
األنوار و ُّ
الظَل ُم
إذا ْ
استَ َو ْت ع ْن َدهُ ْ ُ َ

النداء:

أعد َل ّ ِ
عامَلتي
يا َ
الناس ّإال في ُم َ
ِ
أن ُن ِ
فارَق ُه ْم
يا َم ْن َيع ّز َعَل ْينا ْ
ويفيد النداء هنا االستعطاف.
مم ْن َقْلُب ُه َشِب ُم
وَ
اح ّر َقْلباهُ ّ
ويفيد النداء هنا الندبة.

التمني:
ّ

ِ
الح َك ُم
أنت َ
صام َو َ
َ
ص ُم َو َ
الخ ْ
فيك الخ ُ
ٍ
كم َع َد ُم
ِو ُ
جداننا ُك َّل شيء َب َ
عد ْ
وم ْن ِ
بج ْسمي َوحالي ِع َندهُ َسَق ُم
ََ

كان َي ْج َم ُعنا ُح ٌّب لِ ُغ ّرِت ِه
ْ
إن َ
َليت الغمام اّلذي عندي صو ِ
اعُق ُه
َْ
َ

ِ
الح ِّب َنْقتَ ِسم
َفَل ْي َت ّأنا بَق ْد ِر ُ
ِ
ِ
الد َي ُم
ُيزيُل ُه ّن إلى َم ْن ع ْن َدهُ ّ

حسر.
ويفيد ّ
التمني هنا التّ ّ
الشاعر وغرض القصيدة ،فاستطاع بها
وجاءت األساليب اإلنشائية منسجمة مع حالة ّ
أن ينفث آالمه ،ويبث عتابه.
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 -5لماذا عبر الشاعر بالفعل الماضي (نظر ،أسمعت) في قوله:

أنا الذي نظر األعمى إلى شعري

لبيان تحّقق معناهما وثبوته.

ص َم ُم
أسم َع ْت كلماتي من به َ
و َ

-6ما العاطفة البارزة في كل مما يأتي:

مم ْن َقْلُب ُه َشِب ُم
وَ
اح َّر َقْلباهُ ّ
التحسر)
(عاطفة األلم و ّ
ِ
أن ُنَف ِارَق ُه ْم
يا َم ْن َيع ّز َعَل ْي َنا ْ
الحب)
(عاطفة ّ

األع َمى إلى َأدبي
أنا الذي َن َ
ظ َر ْ
(عاطفة الفخر)

وم ْن ِ
بج ْسمي َوحالي ِع َندهُ َسَق ُم
ََ
ٍ
كم َع َد ُم
ِو ُ
جداننا ُك َّل شيء َب َ
عد ْ
ِ
ِ
ص َم ُم
َو ْ
أس َم َعت َكلماتي َم ْن به َ

بعضا من مظاهر الطبيعة في قصيدته:
 -7وظف المتنبي ً
ِأش ْر إلى ذلك.
أ-
ُّ
الديم ،الصواعق.
األنوار ،الظَلم ،الغمامّ ،
الفنية لتوظيفها؟
ب-ما القيمة ّ

ـجما
توظيــف عناصــر الطبيعــة جــاء خدمــة للتجربــة الشــعورية عنــد الشــاعر ،ومنسـ ً

معهــا ،فمــثال وصــف المطــر ومتعلقاتــه يشــي بحــزن الشــاعر ،وعتابــه ،واألن ـوار والظلــم
ـدل علـى قدرتـه
تنسجم مع الفكرة التـي أراد الشـاعر إيصـالها فـي مضـمون البيـت ،بمـا ي ّ
في استلهام عناصر الطبيعة في صور شعرية.

-8استخرج مثالين على الطباق مما ورد في القصيدة.
ُّ
شبم/حر
ار/الظَلم
األنو
ّتدعي/أكتّم
الحكم
ّ
الخصمَ /
ِوجدان/عدم

أنام/يسهر

قضايا لغوية:
الشر
-1استخرج مما يأتي أدوات الشر الجازمة وغير الجازمة ،مبيًنا فعل الشر
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وجوابه:
أ -قال تعالىِ :إن ي َش ْأ ي ْذ ِهب ُكم ويأ ِ
ْت ِب َخْل ٍق َجِد ٍيد [ سورة فاطر.]16 :
ْ َ ُ ْ ْ ََ
ذهب/جواب الشرط
يش ْأ /فعل الشرط
إن :جازمة
ْ
ُي ْ
ِ
ض ُهم ِب َب ْع ٍ
َّللاِ َّ
َّللاَ ُذو
ض َوَل ِك َّن َّ
ب -قال تعالىَ  :وَل ْوالَ َد ْف ُع َّ
ض َلَف َس َدت األ َْر ُ
الن َ
اس َب ْع َ ْ
ِ
ين [ سورة البقرة.]251 :
َف ْ
ض ٍل َعَلى اْل َعاَلم َ
لوال :غير جازمة

فعل الشرط /جملة اسمية من المبتدأ(دفع)وخبره محذوف تقديره موجود :أي

لوال دفع هللا الناس بعضهم موجود.

جواب الشرط /جملة فعلية (فسدت األرض)

ج -قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم " :آي ُة الم ِ
ثالث ِإذا َحَّد َث َك َذ َبَ ،وإِذا
ناف ِق ٌ
َ ُ
ِ
ان "( .متفق عليه)
َو َع َد أ ْ
فَ ،وإِذا ْاؤتُم َن َخ َ
َخَل َ

إذا :غير جازمة.

حدث
فعل الشرطّ :

جوابه :ك َذ َب
جوابه :أخلف

فعل الشرط :اؤتمن

جوابه :خان

فعل الشرط :وعد

طيئة:
الح َ
د -قال ُ
َّللاِ و ِ
الناس
عد ْم َجو ِازَي ُه
فع ِل ال َخ َير ال َي َ
رف َب َ
الع ُ
ال َي َ
ذه ُب ُ
َم ْن َي َ
ين َ َ
يعدم /جواب الشرط
يفعل/فعل الشرط
من :جازمة
ْ
ْ
ال ْ
طك.
يكثر َسَق ُ
كالمك ْ
هـ -متى ْ
يكثر ُ
يكثر/فعل الشرط
متى :جازمة
ْ

يكثر/جواب الشرط
ْ

-2استخرج أسلوب الشر الوارد في ِ
كل من البيتين اآلتيين ،ثم صنفه إلى جازم
وغير جازم:
أ-

كان َي ْج َم ُعنا ُح ٌّب لِ ُغ ّرِت ِه
ْ
إن َ

ِ
الح ِّب َنْقتَ ِس ُم
َفَل ْي َت ّأنا بَق ْد ِر ُ

إن :أداة الشرط /جازمة
ْ
حب.
جملة (فعل الشرط) /كان يجمعنا ّ
نقتسم،
جملة (جواب الشرط) /ليت ّأنا
ُ
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عن َق ْو ٍم َوَقد َق َدروا
إذا تَ َرّحْل َت ْ

فارَقهم فالر ِ
احلو َن ُه ُم
ْ
أن ال تُ ِ ُ ْ ّ

إذا :أداة الشرط /غير جازمة
الشرط/ترحلت
فعل
ّ
جواب الشرط :الجملة االسمية (الراحلون هم)
-3أدخل إحدى أدوات الشر الجازمة على األفعال اآلتية ،ثم وظفها في جملة
مفيدة من إنشائك مع إجراء التغيير الالزم:
يحترم ،تجتهدون ،يلقى.
الناس يحترموهُ.
َم ْن يحترِم َ
إن تجتهدوا تنالوا مبَل َغكم.
ْ
ِ
تلق في ِك َب ِر َك.
تفعل في ص َغ َ
مهما ْ
رك َ
خيرا.
متى
ْ
تلق ً
تحسن َ
تحت ُه خط في العبارة اآلتية:
-4أعرب ما َ
للن ِ
روك.
اضع ّ
اس ّ
ْ
يقد َ
إن تتو ْ
فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون وهو فعل الشرط ،والفاعل ضمير مستتر
تقديره (أنت).

الصفة المشبهة

ُ -1صغ الصفة المشبهة من األفعال اآلتية:
َج ُملَ ،ع ِطشَ ،س ُهلَ ،زرِقَ ،رُعن.
َج ُمل :جميل.
طشى.
طشانَ /ع ْ
َع ِطشَ :ع ْ
َس ُهلَ :س ْهل.
َزرِق :أزرق /زرقاء.
َرُعن :أرعن /رعناء.
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ِ
هات صيغة المبالغة من األفعال اآلتية:
-2
ضافِ :مضياف.
َ
شكرَ :شكور.
َ

صوام.
صامّ :
َ
 -3ميز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة في ما يأتي:
َّ
اب األَ ِش ُر  [ سورة القمر:آية ]26
أ-
قال تعالىَ  :س َي ْعَل ُمو َن َغًدا َم ِن اْل َكذ ُ
الك ّذاب :صيغة مبالغة.
ب-

األ َِشر :صفة مشبهة

ص ِ
قال تعالىِ  :
ص ُموا ِفي َرّبِ ِه ْم [ سورة الحج :آية ]19
مان ْ
هذان َخ ْ
اختَ َ

(خصم) :صفة مشبهة.
خصمان ْ
المتنبي:
ج -قال
ّ
جو ٌاد على ِ
ِ
بالمال ُكّل ِه
الع ّال ِت
َ َ
َجواد ،بخيل :صفة مشبهة.

خيل
َوَل ِكّن ُه ّ
بالد ِارِع َ
ين َب ُ

الحل َس ْه ٌل.
دْ -
ظنن ُت ّ
أن ّ
مشبهة.
َس ْهل :صفة ّ

ُ -4عد إلى األبيات األربعة األولى من القصيدة ،واستخرج منها صفتين
مشبهتين مبيًنا وزنهما.
صمَ :ف ْعل.
َشِبمَ :ف ِعل.
َ
الخ ْ

الكتابة:
-1

ما مضمون هذه الرسالة؟

رسالة شكر وتقدير من الشاعر القروي إلى عباس محمود العقاد الذي أعلن رأيه

القروي.
الجميل في شعر
ّ
ِ
هات ثالث خصائص للرسالة من خالل ما قرأت.
-2
اإليجاز ،الوضوح ،غلبة العاطفة.



 -3بين معنى كلمة ( َو َش ًال ) كما دل عليها السياق.
قليال.
ماء ً
َو َش ًالً :
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شرح قصيدة (واحر قلباه)
احر قلبي واحتراقه ،بمن قلبه عني بارد ال اعتناء له بي ،وال إقبال
احر (ندبة) يقول :و ّ
البيت األول :و ّ
معتل الجسم.
حبي ،وأنا عنده
حبه ،وقلبه بارد من ّ
حار من ّ
له علي ،فقلبي ّ
ّ
بحبـه ،وغيـري
حبي لسيف الدولة قـد أنح َـل جسـمي وأنـا كـاتم لـه،
ّ
ألتجنـب التمّلـق ّ
البيت الثاني :يقولّ :
بحبهم ،ويتكّلفونه.
يتمّلقون إليه ّ
مودتــه ،فليــت ّأنـا نقتســم المنــازل عنــده بقــدر مــا نحــن عليــه مــن
حبـه و ّ
البيىىت الثالىىث :إن كــان يجمعنــا ّ
بخس المخلـص حّقـه ،وال يبـذل للمتصـنع ب ّـره.
محبتنا الخالصة ،وما نعتقـده مـن ّ
مودتنـا الصـادقة ،فـال ُيـ َ
الدولة ،فليت أنا نقتسم ّبره وعطاياه كما
حب لسيف ّ
أي :أي إن كان يجمعنا من آفاق البالد المتباعدة ّ
حبنا له تكون عطاياه.
حبه ،وعلى ْقد ِر ّ
نقتسم ّ
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البيىىت الرابىىع :يقــول لســيف الدولــة :أنــت أعــدل النــاس ّإال إذا عــاملتني فــإن عــدلك ال يشــملني؛ وفيــك
خصامي وأنت خصمي وحكمي ،ألنك ملك ال أحاكمك إلى غيرك ،فأنا أخاصمك إلى نفسك.

ـحما،
البيت الخامس :أعيذ نظراتك ّ
الصادقة أن ترى الشيء بخالف ما هو عليه ،وأن تحسب الورم ش ً
سمنا وقوة.
فتكون كمن يحسب َّ
السَقم صحة ،والورم ً
النور و ُّ
فأي نفع له في بصره ،أي يجـب أن
الظلمةُّ ،
يميز اإلنسان البصير بين ّ
البيت السادس :إذا لم ّ
ظلمة.
النور وال ّ
تمي ُز بين ّ
ممن لم يبلغ درجتي بما ّ
ّ
تميز بيني وبين غيري ّ
أن شـعره سـار فـي آفـاق
البيت السابع :إ ّن األعمى أبصـر أدبـي ،وكـذلك األص ّـم سـمع شـعري ،يعنـيّ :
الدولــة :أنــا الــذي
الــبالد واشــتهر حتــى تحّق ـق عنــد األعمــى واألصــم أدبــهّ .
وكأنــه يريــد أن يقــول لســيف ّ
ينظـر األعمـى إلــى أدبـي ،أفـال تنظــر إليـه وأنـت مبصــر؟ وأسـمعت كلمـاتي األصـ ّـم ،وأنـت سـميع ،أفــال
تفهم ما أقول؟

مطمئنا مرتاح الفكر عـن قصـائد الشـعر ألنـي أدركهـا متـى شـئت
البيت الثامن :أنام ملء جفوني؛ أي
ً
ـإنهم يسـهرون ألجلهـا ويتعبـون ويتنـازعون فــي
بسـهولة مـن غيـر إتعـاب فكــر ،أمـا غيـري مـن الشـعراء فـ ّ

دقيق معانيها ،وجودة مبانيها.

عدما ،يعني ال يخلفكم أحد وال يكون
البيت التاسع :يا من ّ
يشتد علينا فراقهمّ ،
كل شيء َ
وج ْدناه بعدكم ً
لنا منكم بدل.

ببركم ،وتكرمتكم ،وإيثاركم ،لو أن أمركم في االعتقاد لنا على نحو أمرنا في
البيت العاشر :ما أجدرنا ّ
االعتقاد لكم ،وما نحن عليه من الثقة بكم .بمعنى :لو كنتم تحبوننا ،كما نحبكم ،لكنتم تكرموننا.
فإن
البيت الحادي عشرْ :
إن سررتم بقول حاسدنا وطعنه فينا فقد رضينا بذلك إن كان لكم به سرورّ ،
ألما.
الجرح الذي يرضيكم ال نجد فيه ً
ـق المعرفـة،
البيت الثاني عشر :يقول إ ْن لم
ْ
الحب فقد جمعتنا المعرفة ،وأهـل العقـل ي ارعـون ح ّ
يجمعنا ّ
إن أحســنتم مراعاتهــا فل ــن
فالمعــارف عنــدهم عهــود وذمــم ال يضــيعونها .أي :وبينن ــا وصــائل معرفــةْ ،
تضيع.
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عيبا تعيبوننا به فيعجـزكم وجـوده ،وهـذا الـذي تفعلونـه
البيت الثالث عشر :يقول تطلبون أن تلحقوا بنا ً
مكروه عند هللا وعند الكرام.
البيت الرابع عشر:
السحابة.
الغمام :مفردها َ
َ
الغمامة ،وهي ّ
الصواعق :جمع صاعقة ،وهي النار التي تسقط من السماء في رعد شديد.
الديم :مفردها ديمة ،وهي المطر يدوم في سكون من غير برق أو رعد.
َ
شبهها بالصـواعق .وقصـد الشـاعر
يعني َ
بالغمام :سيف الدولة ،وبالصواعق :ما يلحقه من األذية منهّ ،
(الديم) عطاء سيف الدولة عند غيره.
(بالغمام) سيف الدولة و(صواعقه) إيذاء سيف الدولة للشاعر و ّ
يقول :ليت الممدوح الذي يشبه الغمام -والذي تصيبني صواعقه(أذاه وسـخطه) ويصـيب غيـري مطـره(

ِب ّره ورضاه) -يزيل ذلك األذى إلى من عنده ذلك الِب ّر فينتصف الفريقان.
البيت الخامس عشر:
النوى :البعد.
يقتضيني :يطالبني ويكّلفني.

كل مرحلة ال تقـوم بقطعهـا اإلبـل المسـرعة ،لبعـد منالهـا ،وال تطيقهـا لش ّـدة
أي يكّلفني ُ
البعد عنكم قطع ّ
أهوالها.
ـدثن
ضـ َم ْير :جبــل علــى يمــين قاصـد مصـر مــن الشــام .إن قصـ ْـد ُت مصــر ليحـ ّ
البيىىت السىىادس عشىىرُ :
ودعتهم ندم على مفارقتي لهم ،وأسف على رحيلي عـنهم ،يشـير بـذلك إلـى سـيف الدولـة أنـه ينـدم
لمن ّ
على فراقه.

البيت السىابع عشىر :إذا س ْـر َت عـن قـوم وهـم قـادرون علـى إك ارمـك حتـى ال تحتـاج إلـى مفـارقتهم فهـم
الـذين اختـاروا االرتحـال .يريـد بهـذا :أنـتم تختـارون ِ
الفـراق إذا ألجـأتموني إليـه .والمعنـى :أنـه يخاطـب
قائما ذلك عن نفسه بحجته.
نفسه ،ويشير إلى سيف الدولة ،حتى ال َّ
يذمه في رحيلهً ،
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إن شـ ّـر الــبالد مكــان ال يوجــد فيــه صــديق ،وشـ ّـر األعمــال مــا يجلــب لصــاحبه
البيىىت الثىىامن عشىىرّ :
المذمة.
العيب و ّ
ألن العتاب يجري
البيت التاسع عشر :هذا الذي أتاك من ّ
الشعر عتاب ّ
محبة ّ
وود؛ ّ
مني إليك ّإال ّأنه ّ
ـودة
بــين
محبــة خالصــة ومـ ّ
عج ْتـ َ
ـك فهــي ّ
ّ
المحبــين ،وهــو ّ
در بحســن لفظــه ونظمــه ّإال ّأنــه كلمــات ،وإن أز َ
صادقة.

المراجع:
 .1شىىىرح ديىىىوان المتنبىىىي ،عب ــد ال ــرحمن البرق ــوقي ،مؤسس ــة هن ــداوي للتعل ــيم والثقاف ــة ،الق ــاهرة،
2012م.
 .2شرح ديوان المتنبي ،التبيان في شرح الديوان ،أبـو البقـاء العكبـري ،تحقيـق :مصـطفى السـقا
وآخرون ،دار المعرفة ،بيروت.

 .3شىىرح دي ىوان المتنبىىي ،أبــو الحســن الواحــدي النيســابوري ،تحقيــق :عمــر فــاروق الطبــاع ،دار
األرقم ،بيروت1990 ،م.

إدارة المناهج والكتب المدرسية
الصف :الثاني الثانوي
الوحدة الرابعة:

إجابات األسئلة

الكتاب :اللغة العربية

الفصل :األول

األسئلة و إجاباتها
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الثقافة الصحية
االستماع:

 -1ما ال ِبْنسلين؟

طر.
مضاد
الِب ْنسلين
الف ْ
حيوي تفرزه بعض سالالت ُ
ٌ
ّ
َ -2من مكتشف ال ِبْنسلين؟ ومتى اكتشفه؟

األسكتلندي "ألكسندر فليمنج" عام 1928م.
الطبيب
ّ
 -3اذكر حد ًثا أدى إلى انتشار ال ِبْنسلين.
ملحة إليه في الحـرب العالميـة الثانيـة؛ لعـالج التهابـات جـروح المصـابين ،والح ّـد
ظهرت الحاجة ّ
من انتشار العدوى البكتيرّية.
 -4ورد في النص شكالن دوائيان لل ِبْنسلين ،اذكرهما.
الحقن ،والتناول بالفم.

 -5اذكر اثنين من أعراض حساسية ال ِبنسلين.
أحيانا هبوط الضغط ،وضيق التنّفس.
االحمرار ،وال ّ
التورم ،و ً
طفح الجلدي ،واالنتفاخ ،و ّ
يجب فحص المريض قبل عالجه بالبنسلين؟
لم ُ
َ -6

حساسية من هذا العالج.
الناس لديهم
ألن بعض ّ
سلبا بهّ ،
للتأكد من ّ
ّ
أن المريض ال يتأثّر ً
 -7هل تنتج الحساسية عن استعمال األدوية وحدها ،وضح ذلك.

ال ،فهناك حساسية تسببها بعض األطعمة وأخرى من الج ّـو أو فـي مواسـم معينـة مـن السـنة فـي
فصل الربيع.
إسهامات جليل ًة في خدمة اإلنسانية؟
 -8ما واجبنا نحو العلماء الذين قدموا
ٍ
أيضا للطالب.
تقديرهم واالعتراف بفضلهم والسير على خطاهم .ويترك ً
المستعصية؟ بين رأيك.
 -9هل يمكن أن يكتشف الطب
ً
عالجا لألمراض ُ

أيضــا
المستعصــية ،بســبب التقــدم العلمـ
ـب
ـي .ويتــرك ً
يمكــن أن يكتشــف الطـ ّ
ً
عالج ـا لألم ـراض ُ
ّ
للطالب.

التحدث:
يترك لتقدير المعلم
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم

47

القراءة:

الم ْع َج ُم َو َّ
الدال َل ُة
ُ
ُ -1ع ْد إلى أحد المعاجم اللغوية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
الوجيزة :القصيرة.

حدة التأثر.
التهيجّ :
ّ
المعمورة :األرض المبنّية أو المسكونة.

 -3ابحث في أحد معاجم المصطلحات الطبية عن معنى كل مما يأتي:
أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ ،والتي تحمل وظيفة محددة،

كالنسيج الطالئي ،والنسيج العصبي ،وغيرها من أنسجة الجسم.

جدا تشبه الشعر ،ويتكون جدارها من طبقة خلوية واحدة،
ّ
الشعيرات ّ
موية :قنوات دقيقة ً
الد ّ
لتسمح للمواد الغذائية الصغيرة بتغذية الخاليا حولها.

األنفية :فراغات مليئة بالهواء ،تتّصل بالتجويف األنفي عبر فتحات خاصة ،تقع ضمن
الجيوب
ّ
عظام الجمجمة والوجه.

جسمية األخرى يفرزها الجسم إلضعاف
األجسام
ّ
المضادة :بروتينات تتواجد في الدم والسوائل ال ّ
األجسام الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرها.
المخاطية :تبطينات تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم كالفم واألذنين واألنف،
األغشية
ّ
تستخدم في الهضم واإلفراز.
تجاوبا مع مثيرات مختلفة.
الرْبو القصبي :مرض يسبب تضيق متغير في القصبات الهوائية،
َّ
ً
األبواغ :مفردها َب ْوغ ،وهي خلية تكاثر الجنسي ،تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط
أو العكس ،ولها أشكال كثيرة ومختلفة في الفطريات والطحالب والجراثيم وغيرها.

كل كائن حي.
التركيب الجيني :مجموعة المعلومات الوراثية التي يحملها ّ
ّ
جذر اللغو ُّي لكل كلمة من الكلمات اآلتية:
 -4ما ال ُ
التهاباتَ :ل ِه َب.
ظ.
ظ :ك ّ
مكت ّ
ظَ
ظ/كَ

عد َد.
االستعدادّ :
عدَ /
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ُ -5ع ْد إلى أحد المعاجم واستخرج مفرد كلمة (جراثيم).
ُج ْرثوم.

 -6اضبط بالشكل حرفي الميم والعين في كلمة (معدة) بالرجوع إلى أحد المعاجم ،مبيًنا

أوجه ضبط الكلمة.
َم ِعدة و ِم ْعدة.
 -7اضبط بالشكل حرف الفاء في كلمة (الفطريات) ،والراء في كلمة (الرْبوية).
وية.
الفطرياتَّ ،
ُ
الرْب ّ
 -8استعمل تركيب (وال سيما) في جملة مفيدة من إنشائك.

كتب األدب.
أحب
الكتب وال ّ
ّ
سيما َ
َ
ال َف ْه ُم َو َّ
ليل:
الت ْح ُ
 -1في ضوء فهمك النص ،أجب عن ما يأتي:
بالحساسية؟
أ -ما المقصود
ّ
ِ
سيما لدى األطفال ،ولها أسباب
الحساسية مرض من أمراض العصر الشائعة وال ّ
ّ
الربيع الذي
شتّى ،وتنش ُ
اسم معينة ،وخاصة في نهاية موسم البرد ،وفي موسم ّ
ط في مو َ
طلع.
يكثر فيه غبار ال ّ

لحساسية.
ب -اذكر أربعة أسباب ل
ّ

تفاعل غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة ،مثل :غبار
ّ
السامة ،أو بعض األدوية مثل
ال ّ
طلع ،أو مواد التجميل ،أو شعر الحيوانات ،أو المواد ّ

الحيوي الِب ْنسلين.
المضاد
ّ
الحساسية في داخل الجسم؟
جـ -كيف تحدث
ّ

الحساسية إلى داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو
تصل مسببات
ّ
ُ
ُّ
دفاعية تؤثر
مضادة
فتهيج األماكن التي وصلت إليها ،ما يؤدي إلى تولد أجسام
ّ
ّ
الحقنّ ،
الحساسية.
المسببة ألعراض
في النسيج المصاب والشعيرات الدموية المحيطة
ّ
ِّ

 -2تقيم بعض مسببات حساسية الصدر واألنف والجلد َم َعنا في البيوت ،كيف نقي
أنفسنا من خطر اإلصابة بها؟
َ
يمكن الوقاية منها بتغيير الوسائد على فترات متقاربة ،واستعمال مواد التنظيف

بدال من الصناعي في الوسائد،
والمطهرات الجيدة أسبوعيا ،واستعمال القطن الط
بيعي ً
ّ
ّ ّ
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الشمس
وضرورة التهوية الدائمة و
المستمرة للمنازل ،وتعريض محتويات الغرف ألشعة ّ
ّ
تجنب تكديس حجرة النوم
من وقت إلى آخر ،لتعقيمها من الجراثيم ،عالوة على ّ

وتجنب ترك األحذية فيها.
بالمالبس خارج أماكنهاّ ،
 -3وضح المقصود بالتحسس الغذائي.

معين من الغذاء ،لوصول أي بروتين غذائي إلى خاليا
حساسية اإلنسان نحو نوع ّ
ّ
الجسم أو أنسجته من غير هضم.

عرضين لكل من:
 -4اذكر َ
أ-حساسية اللبن.

انتفاخ في المعدة ،مغص وإسهال.

الحساسية الناتجة عن درجات الح اررة المرتفعة أو المنخفضة.
ب-
ّ
ِّ
وية
القيء واإلسهال والمغص
الرْب ّ
الرشح أو األزمات ّ
المتكرر في البطن أو العطس أو ّ
الجلدي المعروف باألكزيما ،وقد تظهر أورام وانتفاخات في مناطق مختلفة من
طفح
أو ال ّ
ّ
الجسم

 -5علل ما يأتي:
الحساسية مرض من أمراض العصر.
أ-
ّ
ألنها تصيب الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة.

الحساسية.
ب -ال يجوز االستهانة بمرض
ّ

كل من يصاب به.
ألخطاره على ّ
الحساسية.
حرصا على وقاية نفسها من
ّ
جُ -
يجب على المرأة أن تكون أكثر ً
َّ
تأثير من التركيب الجيني لألب من حيث االستعداد
ألن التركيب الجيني لألم أشد ًا
الحساسية.
الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض
ّ

 -6وضح العالقة بين التلوث ومرض الحساسية.
التلوث يعني إمكانية وصول أي نوع من الجراثيم إلى الجهاز الهضمي والتنفسي مما
وتحسسها.
تهيج األنسجة
يؤدي إلى ّ
ّ
 -7ما أكثر أنسجة الجسم عرضة لإلصابة بالحساسية؟
المخاطية للجهازين :الجهاز الهضمي ،والجهاز التّنفسي.
أنسجة الجلد واألغشية
ّ
ّ
ّ
 -8متى تزداد نسبة إصابة الطفل بمرض الحساسية؟
العمات.
كّلما كان األخوال والخاالت المصابو َن به َ
أكثر من األعمام و ّ
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 -9بعد دراستك النص ،اقترح تدابير يمكن أن تجنبنا اإلصابة بمرض الحساسية في
حياتنا اليومية في كل حالة من الحاالت اآلتية:

أ -سوء استخدام المنظفات.

اتباع اإلرشادات والتعليمات الصحيحة في استخدام المنظفات كاستخدام الكمامات والقفازات.

السكن.
ب -انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماكن ّ

سن قوانين
السامةّ ،
وضع الفالتر على مداخن المصانع للتقليل من انبعاث الغازات ّ
الحد المسموح به ،زراعة
دولية
ومحلية لمنع المصانع من إطالق الغا ازت بنسبة تتجاوز ّ
ّ
ّ
األشجار لتنقية الهواء ،السكن في أماكن بعيدة عن المصانع قدر المستطاع.

جـ -ارتفاع درجات الح اررة أو انخفاضها.

استخدام التدفئة المناسبة والمالبس الواقية في حالة انخفاض درجات الح اررة،

التعرض ألشعة
وتجنب
واستخدام أجهزة التكييف المناسبة في حالة ارتفاع الح اررة،
ّ
ّ
الشمس المباشرة.

أيضا للطالب.
ويترك ً
 -11يقال :المعدة بيت الداء ،والحمية هي الدواء ،ناقش هذا الرأي في ضوء فهمك
النص.

طالب.
تسبب
أيضا لل ّ
ّ
كل فرد .ويترك ً
ّ
تجنب األطعمة التي ّ
الحساسية عن ّ
 -11اذكر أهم الموضوعات الصحية التي ينبغي أن نمتلك ثقافة كافية عنها كي نتجنب
أضرارها في رأيك.

أيضا
السمنة ،وغيرها .ويترك ً
السكري ،والسرطان ،وارتفاع ضغط الدم ،و ّ
أمراضّ :
للطالب.

وسلبا.
إيجابا
 -12اذكر سلوكات يقوم بها اإلنسان يمكن أن تؤثر في صحته
ً
ً
سلبا :التدخين ،تناول الوجبات السريعة.
ً
إيجابا :شرب الماء الكافي ،تناول الغذاء المتوازن ،ممارسة الرياضة.
ً
طالب.
أيضا لل ّ
ويترك ً

ار صحية ،بين كيف
 -13حققت الثورة الصناعية للبشرية فوائد كثيرة جلبت معها أضرًا
نفيد من منجزاتها ،ونتجنب أضرارها من وجهة نظره.
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أجهزة االتّصال الحديثة وأضرارها ،أكياس البالستيك وأضرارها ،الصناعات واألبخرة
السامة الناتجة عنها وأضرارها.
ّ
وتجنب أضرارها .ويترك أيضا للطالب.
كل منها لالستفادة منها ّ
التّعامل بحذر مع ّ

التذوق الجمالي:

 -1وضح الصور الفنية في العبارة اآلتية:

إن هــذا النــوع مــن الحساسـ ّـية هــو معــارك كيميائيــة تحــدث بــين أي بــروتين غــذائي يــنجح فــي
" ّ
المضادة له".
الوصول إلى خاليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ،وبين األجسام
ّ
صور الكاتب الحساسية معركة ،وصور البروتين الغـذائي واألجسـام المضـادة جيشـين يخوضـان

هذه المعركة.

 -2مىىن خصىىائص المقالىىة العلميىىة اسىىتخدام المصىىطلحات العلميىىة ،واالسىىتناد إلىىى الحقىىائق،
ومخاطبة العقل ،مثل لكل واحدة من هذه الخصائص من النص.

الفطريات ،سكر اللبن ...إلخ
المصطلحات
الرْبو القصبيُ ،
ّ
العلمية ،مثلّ :
الحساسية لإلنسان.
االستناد إلى الحقائق :مثل :تسبب بعض األغذية
ّ

الفنية
علمية مباشرة ،وندرة الصور ّ
مخاطبة العقل :استخدام لغة ّ
 -3بين إلى أي مدى ُوفق الكاتب في عىرض الموضىوع بشىكل واضىح ومفهىوم ،وفىي تثقيىف

صحيا والتأثير فيه.
المتلقي
ًّ

كــان الكاتــب موّفًقــا فــي إيصــال فكرتــه إلــى حـ ّـد كبيــر؛ ألنــه التــزم ســمات المقــال العلمــي مــن
حيــث تسلســل األفكــار ،واالعتمــاد علــى الحقــائق العلميــة ،وعــرض ذلــك بلغــة ســهلة واضــحة مــع

عرف الحساسية وذكـر مسـبباتها
قصر العبارات والمعاني المباشرة
مخاطبا العقل ال العاطفة؛ إذ ّ
ً
وأنواعها وأعراضها وطرق الوقاية منها.
قضايا لغوية

البدل

– 1عين البدل في ما يأتي ،واذكر نوعه:
اط َّ ِ
صـر ِ
ِ ٍ
اط مسـتَقي ٍم ِ
ِ ِ
السـموات ومـا
أ -قال تعالىَ  :وإَِّن َك َلتَ ْهدي إلـى صـر ُ ْ
َّللا الـذي لـه مـا فـي ّ
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َّللاِ تَصير ْاألُمور [ سورة ُّ
الشورى :اآليتان .[53 ،52
في األرض أال ِإلى َّ
ُ
ُ
صراط (الثانية) /بدل مطابق.

ـين بكــت مــن َخ ْشــية
النــار :ع ٌ
تمســهما َ
ب-قـال رســول هللا صـّلى هللا عليــه وسـّلم " :عينــان ال ّ
َّللا" .رواه التّرمذي.
َّللا،
وعين ْ
ٌ
باتت تحرس في سبيل َ
َ

عين األولى :بدل تفصيل.
ٌ
الشاعر:
ج -قال ّ

حود ِ
القلب بالِب ِّر والتَُّقى
أداوي ُج َ
ٍ
قاس :بدل تفصيل.

ٍ
ِ
احم
وال يستوي القلبان :قاس ور ُ

اجعها.
د -أفادتني المكتب ُة مر ُ
كل.
مراجعها :بدل بعض من ّ

المسرحية.
شخصية البطل في
صه
تقم ُ
ّ
ّ
هـ -أدهشني الطالب ّ
صه :بدل اشتمال.
تقم ُ
ّ
تحتها خط:
 -2اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي َ
أ -استل ّذ َّ
الطعام مذاقهَ .مذاَق ُه.
ف
الض ْي ُ
َ
طتَ ُه.
الطالب
أعد
طتهُ .خ ّ
البحث خ ّ
َ
بّ -
ُ

تاما:
-3أعرب ما َ
تحته خط في ما يأتي إعرًابا ً
أ -ق ــال تع ــالى  :إ َّن هـ ـ َذا اْلُق ــرآن يه ـ ِـدي لَِّلِت ــي ِه ــي أَْق ــوم ويب ِّش ــر اْلم ــؤ ِمِن َّ ِ
ين َي ْع َمُل ــو َن
ين ال ــذ َ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ
َ
ْ َ َْ
الصالِح ِ
ات أ َّ
ير [ سورة اإلسراء ،آية .]9
َج ًار َكِب ًا
َن َل ُه ْم أ ْ
َّ َ
القرآن :بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ب-

نصف ُه.
ان َ
حت ّ
تصّف ُ
الديو َ

نصـ َـف ُه :بــدل بعــض مــن كـ ّـل منصــوب وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى آخ ـره ،وهــو
الضم في محل جر باإلضافة.
مضاف .والهاء :ضمير متّصل مبني على ّ
ٍ
األدب والعّفة واألمانة.
بع
خصال ُ
العلم و ُ
ج -أر ُ
يسود بها المرُءُ :
الضمة الظاهرة على آخره.
العلم :بدل تفصيل مرفوع وعالمة رفعه
ّ

يجها.
شم ْم ُت
َ
الوردة أر َ
دَ -
يجهــا :بــدل اشــتمال منصــوب وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى آخـره ،وهــو مضــاف،
أر َ
محل جر باإلضافة.
والهاء ضمير متّصل مبني في ّ
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ُ -4عد إلى الفقرات :الثانية ،والسابعة ،واألخيرة ،واستخرج منها أمثلة على البدل.
الحيوي الِب ْنسلين.
الفقرة الثانية :بعض األدوية مثل المضاد
ّ
البنسلين :بدل مطابق.

الفقرة السابعة :للجهازين :الجهاز الهضمي ،والجهاز التّنفسي.
ّ
ّ
الجهاز :بدل تفصيل.

دور أساسيا في الوقاية من هذا الّداء.
أن للمرأة ًا
الفقرة األخيرة :أشارت بعض الدراسات إلى ّ
الداء :بدل مطابق.

اسما الزمان والمكان

ُ -1صغ اسم المكان أو الزمان من األفعال اآلتية مع ضبط عين الكلمة:
أوىَ :مأ َْوى.
صف.
استوصفُ :م ْ
ستو َ
وعدَ :م ْو ِعد.
َ
لعبَ :مْل َعب.
َ

التقىُ :ملتَقى.

 -2يخطىىئ بعىىض النىىاس فىىي لفىىظ كلمىىة (معىىرض) كمىىا فىىي قىىولهم"ُ :زْر ُت َمعىَىرض األلبسىىة"،
اعتمادا على ما ورد في القواعد السابقة.
اذكر اللفظ الصحيح،
ً
الص ـ ـواب كسـ ــر الـ ــراء (عـ ــين الكلمـ ــة) :معـ ـ ِـرض أي علـ ــى وزن ِ
ـرض:
(مفعـ ــل) ألن مضـ ــارع عـ ـ َ
ّ
ّ
َ
َ
ِ
يعرض.
 -3ميز اسم المكان من اسم الزمان في ما يأتي.

ِ
الفجر [ سورة القدر ،آية .]5
طَلع
سالم هي حتّى َم ْ
أ -قال تعالىٌ  :
مطلع :اسم زمان.
ِِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين
يهــا تَحَّيـ ًة َو َسـ َـال ًما َخالــد َ
ب -قــال تعــالى :أُوَلئـ َ
صـ َـب ُروا َوُيَلقـ ْـو َن ف َ
ـك ُي ْجـ َـزْو َن اْل ُغ ْرَفـ َة ب َمــا َ
ِ
اما.
فَ
يها َح ُس َن ْت ُم ْستََق ار َو ُمَق ً
ُمستقرا :اسم مكان.
قاما :اسما مكان.
ُم ً
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ج -قال َّ
الش ْنفرى:

وفي األ َْر ِ
ض َم ْنـأى لِْل َكريـ ِم َع ِن األَذى
منأى :اسم مكان.

وِفيها لِمن خاف ِ
القَلى ُمتَ َع َّـزُل
َ َ َْ
َ

د -النادي الثقافي ُملتقى الشباب.
ُملتقى :اسم مكان.
الع ْذب كثير ِّ
الزحام.
الم ْوِرد َ
هَ -
الم ْوِرد :اسم مكان.
َ

وَ -م ْو ِعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح اليوم.
َم ْو ِعد :اسم زمان.

مكان.

ُ -4عد إلى الفقرتين األولى والرابعىة مىن الىنص ،واسىتخرج منهمىا اسىم زمىان واسىم
اسم زمان :موسم ،ومواسم :مفردها م ِ
وسم.
َ
اسم مكان :منازل :ومفردها م ِ
نزل.
َ

الكتابة

تتره لتقدير المعلم
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إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة الخامسة

الفصل :األول

األسئلة و إجاباتها

وأنت الحب

يا أردن

االستماع:

 -1ما الغرض من إنشاء السدود التخزينية في األردن؟
لالستفادة من مياه األمطار ،وزيادة المخزون المائي.

 -2أين يقع سد وادي العرب؟

في الجهة الشمالية الغربية من مدينة إربد.

 -3صف المنطقة المحيطة بالسد.

الشـتاء
بالسد بانتشـار الغطـاء العشـبي األخضـر ،وال سـيما فـي فصـلي ّ
ّ
تتميز المنطقة المحيطة ّ
الربيع.
وّ

 -4ما الموسم المناسب لزيارة منطقة السد؟ ولماذا.
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الربيع؛ العتدال الطقس ودرجات الح اررة.
فصل ّ
نصح بتجنب زيارة وادي العرب وقت المنخفضات الجوية ،علل.
ُ -5ي َ
لمخاطر الغرق نتيجة لتدّفق المياه.
آخري ِن في األردن.
سدي ِن ْ
 -6سم ْ

طالب.
أيضا لل ّ
سد زقالبّ ،
ّ
سد وادي شعيب .ويترك ً
سبال أخرى غير إنشاء السدود لالستفادة من المياه السطحية.
 -7اذكر ً

أيضا للطالب.
حفر اآلبار ،تركيب الم ازريب وتوجيهها إلى اآلبار ،حفر القنوات .ويترك ً
بم تنصح زوار السدود التقاء خطر الغرق؟
َ -8

السدود المتدّفقة.
السدود وقت المنخفضات
الجوية الشديدةّ ،
ّ
ّ
وتجنب االقتراب من مياه ّ
تجنب زيارة ّ

التحدث:
يترك لتقدير المعلم

القراءة:

الم ْع َج ُم َو َّ
الدال َل ُة
ُ
 -2عد إلى أحد المعاجم ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية:
ط ْيف :الخيال الطائف ،وما يراه النائم .والجمع أطياف.
ال ّ
ِ
الوجدان :منبع الشعور.

َّ
الظَفر :الفوز.
 -3ما الجذر اللغوي لكل من:
شع َع.
شعاعّ :
شعَ /
ُملهمةَ :ل ِه َم.

مد َد.
امتدتّ :
ّ
مدَ /
البشرى ،وال ِبشارة.
 -4عد إلى المعجم الوسيط ،وتبين جمع كل منُ :
البشائر.
الب َشر.
الِبشارةَ :
الب ْشرىُ :
ُ
 -5ما مفرد كل مما يأتي:
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الرْبوة.
الربىَّ :
ُّ
المحنِ :
ِ
الم ْحنة.
َ
ِ
السيرة.
الس َيرّ :
ّ
الحّد.
الحدودّ :

 -6يخلط بعض الناس بين استخدام (رؤيا) ،و(رؤية):
كل منهما.
أُ -ع ْد إلى المعجمّ ،
وبين معنى ّ
الم ْرئي)
رؤية :ما ُيرى في اليقظة (إدراك
النوم.
رؤيا :ما ُيرى في ّ
َ ّ
وضح ذلك.
ب-هل وّفق ّ
الشاعر في استخدام (رؤيا) لتحّقق المعنى الذي أراده؟ ّ

الشاعر (رؤيا) وأراد بها التطّلع نحو أمر ما ،لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم
استخدم ّ

يحّقق المعنى الذي أراده.
ِ -7
تحتهما خط في ما يأتي:
فرق في المعنى بين
اللتين َ
الكلمتين ْ
ْ
َت َس َكًنا
أ -فروحي ما أر ْ
اك يا وطني.
اك ...سو َ
سو َ
(غيرك)
َ

ب -قال الشاعر:
لو ِ
ما اخترت من دو ِن األنا ِم سو ِ
صرت من سَقمي َشبيه ِسو ِ
اك
اك
ُ
ُ
َ
َ
(عود يتخذ من شجر األراك ونحوه ُيستاك به).

الفهم

الفهم والتحليل

 -1اق أر المقطع الشعري األول ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

الشاعر عن شوقه لوطنه ،اذكر مظهرين لهذا الشوق.
عبر ّ
أّ -
" وأرسم رحلة للشوق" و "ظالل الشوق تطلبني" و "بشوق ثم تحضنني".
شعر في وطنه ،ورسمه لوح ًة في شوقه إلى وطنه ،والعودة إلى وطنه كّلما ناداه.
كتابته ًا
حبه لوطنه ،أين تجد ذلك في المقطع؟
ب -انتقى ّ
ليعبر بها عن ّ
كل ما هو جميل من الكلمات ّ
الشاعر ّ
كل ما أهوى ،وما يحلو إلى الوطن".
قوله" :سأكتب ّ
ج -األردن بلد الخير مع قلة موارده:

 -1استخرج من المقطع ما ُيد ُّل على هذا؟
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للب َشر".
في قوله "
وكل الخير َ
سأذكر ّأنك البشرىّ ،
ُ
لكل من يحتاجه ويلجأ إليه.
ّ
األردن بلد الخير والعطاء والمساعدة ّ

صور من هذا الخير في وقتنا الحاضر.
ًا
 -2اذكر
أيضا
ويقدم لهم العون و ّ
يستقبل األردن الالجئين من مختلف مناطق الوطن العربيّ ،
الدعم .ويترك ً
طالب.
لل ّ

د -ال تقف العوائق أمام الشاعر في تلبية نداء الوطن:

الشاعر عن هذا المعنى؟
عبر ّ
-1كيف ّ
أن العوائق ال تقف أمام
في قوله " :سنتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن" بمعنى ّ
بر أو
بحر أو ا
الشاعر في تلبية نداء وطنه حالما يدعوه ،حتى وإن لم تتوافر لديه وسيلة للنقل ًا
ّ

حاجز أمامه.
ًا
جوا تقّله إلى وطنه ،فهذا العائق ال يقف

يدل ذلك؟
عالم ُّ
َ -2
شدة شوقه لوطنه ،وتعّلقه به.
ُيد ُّل ذلك على ّ
 -2أنعم النظر في المقطع الشعري الثاني ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
الشعرية في
الشاعر عن
وضح ذلك في ضوء فهمك األسطر ّ
عبر ّ
التوحد بين ال ّذات والوطنّ ،
أّ -
ّ
المقطع المشار إليه.
بعيدا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بين
ذات ّ
الشاعر تحيا في وطنه حتى لحظة َق َدره ،وإن كان ً
الشاعر
دائما ال يهوى غيره ،والوطن متّحد في ّ
ذات الشاعر وذات الوطن ،فالوطن أمام مرأى الشاعر ً
وهو فيه " :أنت أنا".

ب -تضمن المقطع ما ُيد ُّل على لهفة الشاعر ،وشوقه إلى العودة إلى وطنه ،أين تجد ذلك؟
أحالما".
إعصارا ،وآتي في نسيم الفجر
في قوله " :سنتي في رياح الليل
ً
ً

ج-

استنتج ما ُيد ُّل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه.
يعبر عن مدى
قوله " :وأنت
أردن"  " ،أنت ال ّ
الحب يا ّ
الصور" ّ
ّ
طيف في الوجدان واألفكار و ّ
كل األفكار والصور في
عمق ارتباطه بوطنه ،فالوطن هو منبع الشعور والملهم للشاعر ،وهو ّ

بعيدا عنه.
الشاعر ،وهو حاضر في وجدان ّ
مخيلة ّ
إن كان ً
الشاعر و ْ
-3 -1اق أر المقطع الشعري الثالث ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
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بأنه مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضرهّ ،بين ذلك.
أ -وصف ّ
الشاعر األردن ّ
األردن
الشاعر براية
أن
مشرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه ،ويفخر ّ
ّ
ّ
ّبين الشاعر ّ
لألردن سيرة تار ّ
يخية ّ
ومجده ورفعته ،وماضيه من معركة مؤتة إلى معارك الثورة العربية الكبرى إلى بطوالت الكرامة،
وغيرها من البطوالت التي ُتد ّل على مكانة األردن في التاريخ ،وسير أبطاله العظماء من مثل كايد
مفلح عبيدات أول شهيد أردني على أرض فلسطين عام 1920م.

األسماء ال تُحصى" إلى عدد من الصفات والفضائل التي يمتاز
لك
ب -أشار ّ
فسجلنا َ
الشاعر بقولهّ " :
َ
وسمي بها ،مثل قولناُّ :
باألردن
أردن الكرامة ،اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت
ّ
بها األردنّ ،
مبيًنا داللتها.
ّ

وعزهم.
العزة والنخوة ،داللة على شهامة رجالها ّ
أردن ّ
ّ
أيضا للطالب.
ّ
القوية .ويترك ً
أردن أرض العزم :داللة على إرادة أهله ّ
 -4 4في ضوء المقطع الشعري الرابع ،أجب عن األسئلة اآلتية:
الزرع؟
حب ،ما ثمرة هذا ّ
أ -الوطن مزروع بال ّ
رفع الراية األردنية رمز االستقالل.

وضح هذا.
ب -يرى ّ
الشاعر ّأنه بعيد وقريب من وطنه في الوقت نفسهّ ،
الشاعر كظّله ال يفارقه ،ويجالسه كروحه ،فهو بعيد جغرافيا عن وطنه ،لكنّه
الوطن يسير مع ّ
قريب منه نفسيا.
أت َس َكنا
ج -ماذا قصد ّ
الشاعر بقوله " :فروحي ما ر ْ
اك يا وطني"؟
سواك  ...سو َ

الشاعر تسكن جسده ليعيش-
سكنا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح ّ
لم يجد ّ
الشاعر ً
الروح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن.
ألنه ال حياة للجسد من غير روحّ -
فإن هذه ّ

يد ُّل على:
-5
استخرج من القصيدة ما ُ
ْ
النفسي.
أ -رْفض ّ
الشاعر فكرَة االغتراب ّ
" فما أحسست في يوم بأني كنت مغتربا".
" فكيف أكون مغترًبا".

الشاعر ،ومخّفف وطأة ألمه.
السرور في نفس ّ
بّ -
أن الوطن باعث ّ
" وأطوي رحلة األوجاع و ِ
الم َحن".
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الشاعر حتّى مماته.
حب الوطن يتنامى في نفس ّ
جّ -
أن ّ
"سأبقى فيك ال أحيا سواك مدى ،وأحيا فيك حتّى لحظة الَق َدر".
يعبر بها عن انتمائه إلى وطنه.
ًا
الربيع
أن ّ
دّ -
صور ّ
جعل التّراب والماء و ّ
الشاعر َ
الصدر
" سأجعل من ترابك إ ْذ تسامى خفقة ّ
يبدد قسوة العمر
وأغسل في مياهك ما ّ
وأنسج من ربيعك ما يخّلد بهجة العمر".

ِ -6 6
مثاال من القصيدة على التكرار في المعاني واألفكار ،معل ًال.
أعط ً
سكنا"  ،داللة
أردن أسكنها وتسكنني" " ،فروحي ما رأت ً
و ّأنك في حنايا القلب تسكنني"" ،وأنت الدار يا ّ
الشاعر .
أن الوطن يسكن في ذات ّ
على ّ

التوحد مع ذات الوطن.
"أحيا فيك" و " سأبقى فيك" و " أنت أنا" داللة على تأكيد
ّ
-7 7وردت لفظة (الرايات) غير مرة في القصيدة ،بين القيم الوطنية السامية التي ترتبط بها.

الوطنية.
وية
الرفعة والشرف والكرامة و ّ
ّ
اله ّ
الرايات رمز لالستقالل و ّ
ّ
النصر و ُ
ِ
ِ
َّ
َن َّ ِ
ظَر
َّللا َعْن ُه -أ َّ
ان ِإ َذا َق ِد َم ِم ْن َس َف ٍر َفَن َ
َ -8ع ْن أََن ٍ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َمَ -ك َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
س َ-رض َي َّ ُ
()1
ِإَلى جدر ِ
ات اْلم ِديَن ِة أَو َضع ر ِ
ان َعَلى َد َّاب ٍة َحَّرَك َها ِم ْن ُح ِب َها( .متفق عليه)
احَل َت ُه َوا ْ
ِن َك َ
ْ ََ
ُ َُ
َ
بين عالقة النص بمضمون الحديث الشريف.
الشاعر :سنتي في ريا ِح الّل ِ
إعصارا.
يل
حب الوطن ،والحنين إليه،
وتعجل العودة إليه .كقول ّ
ّ
العالقة ّ
ً
 -9ما الذي زاد من تعلق الشاعر بوطنه ،من وجهة نظره؟
أيضا
تجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ،ومعاناة الشاعر في البعد عنه ،واشتياقه إليه .ويترك ً

للطالب.

 -11أي مقاطع القصيدة أحبها إليك ،ولماذا؟
يترك للطالب.
وطنك.
صور ومواقف من حياتك يمكن أن تعبر بها عن انتمائك إلى
ًا
 -11اذكر
َ

أوض َع راحلته :جعلها تُسرع.
()1
َ
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طالب.
يترك لل ّ
 -12بدت عالقة الشاعر بوطنه كأنها عالقة طفل بأمه أو محب بحبيبه ،هل يماثل الوطن األم أو
الحبيب في هذا؟ بين رأيك.

الوطن يحتضن أبناءه في أرض واحدة ،كما تحتضن األم أطفالها في بيت واحد ،وهو الحبيب الذي
أيضا للطالب.
يحمل الخير واألمان ،وهو الجذر واألصل ومنبع الذكريات .ويترك ً
 -13أحب الشاعر وطنه بمسوغ ومن غير مسوغ ،فهل يحتاج الوطن إلى مسوغات لهذا الحب؟
بين وجهة نظره.

يحبه أبناؤه ،فهو األرض التي نشأ عليها أبناؤها ،وشربوا من مائها،
لمسوغ حتى ّ
ال يحتاج الوطن ّ
طالب.
أيضا لل ّ
ولعبوا في ربوعها .ويترك ً
 -14ظهرت حالة التوحد بين الشاعر ووطنه واضحة في القصيدة:
أ-

مخالفا.
تعد هذه الحالة من المبالغات الشعرّية؟ عّلل إجابتك موافًقا أو
ً
هل ّ

توحده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنه وشوقه إليه،
أجدها مبالغة مقبولة ،فمبالغة ّ
الشاعر في ّ
يحب اإلنسان األرض التي نشأ عليها ،ويصبح جزءا ال ينفصل عنها.
ومن الطبيعي أن ّ
الشاعر هذه الحالة؟
حد تشارك ّ
أي ّ
ب  -إلى ّ
طالب.
يترك لل ّ

التذوق الجمالي
-1وضح الصورة الفنية في كل عبارة من العبارات اآلتية:
أ-

أ -وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن.
صور كالمه في وطنه (القصيدة التي كتبها) لوحة جميلة ،دفعه شوقه إلى كتابتها.
ّ
ِ
هتف ْت ظالل ُّ
تطلبني.
ب -فنتي كّلما َ
الشوق ُ
ُ
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أشخاصا تناديه وتطلبه.
وصور الظالل
ظالال تالزمه،
الشاعر شوقه لوطنه
ً
صور ّ
ّ
ّ
ً
اع َك كي تعانَقني.
ج -وآتي كّلما ّ
امتدت ذر ُ
يمد ذراعه ليعانقه.
الشاعر الوطن
صور ّ
إنسانا ّ
ً
ّ
نهضت رباك ُّ
الط ْه ُر تسأُلني.
د -سنتي كّلما
ْ ُ
أشخاصا تسأله العودة.
الشاعر الجبال في وطنه
صور ّ
ّ
ً
ِ
خالدة.
الحب
ً
بذور ّ
هـ -ترُابك قد زرْع َت به َ
بذور تُزرع.
الحب ًا
إنسانا يزرع األرض،
الشاعر الوطن
صور ّ
ً
وصور ّ
ّ
ّ
 -2ما داللة كل من:
أ -وأطوي رحل َة األيام واألوجاع و ِ
الم َحن.
قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الغربة.
بّ -أن َك في حنايا القلب تسكنني.
الشاعر بوطنه.
مدى تعّلق ّ
الظْل ِ
مس و َّ
الش ِ
ماء و ِ
القمر.
ج -سنتي في شعاع ّ
كل الظروف.
عودة ّ
الشاعر إلى وطنه في ّ

يف و ِ
ِ
الصور.
جدان في
أنت ال ّ
دَ -
الو ُ
ط ُ
األفكار و ّ
الشاعر وفي مخيلته وعقله.
حضور الوطن في نفس ّ

للح ِّب أحمُلها وتحمُلني.
فع راي ًة ُ
ه -وأر ُ
الشاعر ووطنه.
حب الوطن متبادل بين ّ
ّ
 -3 -ما الغرض من:

تكرار ال النافية في قوله" بال خيل ،وال طير ،وال سفن".

أ-

الشاعر إلى وطنه متحققة مع نفي وجود وسيلة تقّله.
تأكيد النفي ،بمعنى عودة ّ
ب-

استخدام السين في قوله :سأذكر ،سنتي ،سأجعل ،سأبقى.
السين ُتد ُّل على المستقبل القريب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال في القريب.

أفعاال من مثل " :تسامى ،تعلو ،تنامى"؟
-4ما قيمة توظيف الشاعر ً
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النمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه
كل هذه األفعال فيها معنى
ّ
السمو والرفعة و ّ
ّ
األردن.
الشاعر؛ وطنه الحبيب
ّ
ّ
-5االتكاء على عناصر الطبيعة جلي في القصيدة ،وضح داللة ذلك.
الربى ،ربيعك ،الليل ،سهال ،صحراء" ،عناصر الطبيعة جاءت
"رباكّ ،
الشمس ،القمرّ ،
أشد ما يكون في
الشاعر ،فأظهرت شوق ّ
منسجمة مع التجربة الشعورية لدى ّ
الشاعر ،والذي ّ
فعبر بها
غربته خارج حدود الوطن ،وكشفت عن تعّلقه به ّ
ألن هذه العناصر جزء من وطنهّ ،
حبه لوطنه بعيدا كان أم قريبا.
عن ّ

-6برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني والحركي:
أ -دّلل على ذلك من النص.
الحب يا
الصور"" ،أنت
الوجداني :منها" :لم تفارقني"" ،أنت ال ّ
ّ
طيف والوجدان في األفكار و ّ
أردن"" ،كما روحي تنادمني" " ،فأنت العالم المزروع في ذاتي".
طوفت في
الحركي :منها ":سنتي في شعاع الشمس"" ،سنتي في رياح الليل
ً
إعصارا"" ،إذا ّ
الدنيا"" ،وخفقة وادي العرب"" ،لتخفق في ديار المجد".
النص؟
ب -ما األثر الفني لألبعاد الحركية والوجدانية في ّ
البعد الوجداني امتزجت به عواطف الشاعر في صور جمالية فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ينتمي إليه
بإخالص وصدق.
ملبيا له ،لبث الحيوية في الصورة الشعرية.
والبعد الحركي جاء
منسجما مع البعد الوجداني ّ
ً
-7هل نجح الشاعر في المراوحة بين عواطف الشوق ،والفخر ،واالنتماء في رأيك؟ بين ذلك.
أيضا
نعم  ،فقد ظهر الشاعر مشتاقا لوطنه ،فخو ار ببطوالته ،صادقا في انتمائه إليه .ويترك ً
للطالب.
معا في وطن واحد في قول الشاعر " :أحب َك في الدنا
 -8ما داللة وجود السهل والصحراء ً
سهال وصحراء"؟
ً
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سهال وصح ارء ،ببدوه وحضره وكل فئاته.
يحب جغرافية بلده المتنوعة؛ ً
بمعنى ّ
أن الشاعر ّ
أردن"؟
-9ما المعنى الذي أفاده قول الشاعر في جملة:
"حماه هللا يا ُّ
َ
الدعاء لوطنه بالحماية.
ّ

 -11خاطب الشاعر وطنه مخاطبة اإلنسان لإلنسان ،ما الذي يضفيه هذا األسلوب على القصيدة
من وجهة نظره؟

الشاعر العميق بالمكان وإحساسه به ،وارتباطه ،وعن مدى حضور
هذا الخطاب يكشف عن وعي ّ

كأنه شخص يكلمه ،مما دفع
الوطن في نفس ّ
الشاعر ،وعمق االتّصال بين الشاعر ووطنه حتى ّ
ذاتية للوطن.
الشاعر إلى أن يتجه بلغته
ً
اتجاها تشخيصيا في شكل مناجاة أو مخاطبة ّ

الصورة الشعرية في القصيدة ،ويجعلها أكثر قدرة على التعبير عن المشاعر
وهذا يضفي جمالية على ّ
الداخلية.
ّ

قضايا لغوية

إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر

تحت ُه خط في ما يلي:
 -1أعرب ما َ
ِ
ش ِفي ْاأل َْر ِ
أ -قال تعالى :وال تَم ِ
طوًال[ 
ال ُ
ض َم َرًحا ِإَّن َك َل ْن تَ ْخر َ
ِق ْاأل َْر َ
ض َوَل ْن تَْبُل َغ اْلج َب َ
َ ْ
اإلس ارء.]37 :
فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة (الياء) من آخره ،والفاعل ضمير
مستتر تقديره أنت.

ِ
ب-قال تعالىَ  :قاُلوا يا موسى ِإ َّما أ ِ
ين [ طه.]65 :
َن ُتْلق َي َوإِ َّما أ ْ
ْ
َن َن ُكو َن َن ْح ُن اْل ُمْلق َ
َ ُ
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره
أنت.

ج -قال تعالىِ  :إَّنما يخشى َّ ِ ِ ِ ِ
فور [ فاطر.]28 :
ماء ِإ َّن َّ
َ َْ
َّللاَ َع ِزٌز َغ ٌ
َّللاَ م ْن عباده اْل ُعَل ُ
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورها التعذر.

ظننت ّأنه
د -قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم " :ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى
ُ
ورثه"( .متّفق عليه).
سي ّ
ُ
يوصي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل،

والفاعل ضمير مستتر تقدير هو.
ه -قال الشاعر:
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وما يست ِطيب العيش ّإال الم ِ
ِ
سام ُح
ف َع ْي ُش ُه
إذا
ُ َْ َ
يص ُ
َ
ص ْد ُر المرء ْلم ْ
ُ
َ
ضاق َ
فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة (الواو) من آخره.

تحته خط في قول أبي األسود الدؤلي:
 -2علل حذف ألف الفعل الذي َ
عن ُخُل ٍق وتأْتي مثَل ُه
ال ْتن َه ْ
َ

عظيم
علي َك إذا َفعْل َت
عار ْ
ٌ
ُ

ألنه مجزوم بـ (ال) الناهية /عالمة جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر حذف حرف العلة من

آخره.

سليما:
طا
تحته خط ضب ً
 -3اضبط آخر ما َ
ً
تؤدي واجباتك بانتظام.
أن ّ
احرص على ْ
تود َي.
ّ

ُ -4ع ْد إلى المقطعين الشعريين األول والرابع ،واستخرج منهما الفعل المضارع المعتل اآلخر،
وأعربه.
أهوى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورها التعذر،
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.

يحلو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورها الثقل،

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

آتي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورها الثقل،
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.

أطوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورها الثقل،
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.

تدعو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورها الثقل،

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

محل له من اإلعراب.
لتبق :الالم :الم األمر ،حرف جزم مبني على الكسر ،ال ّ
َ
تبق :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة (األلف) من آخره ،والفاعل ضمير
َ
مستتر تقديره أنت.

محل له من اإلعراب.
لتعلو :الالم :الم التعليل ،حرف مبني على الكسر ،ال ّ
َ
تعلو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
َ

جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم

66

اسم المرة واسم الهيئة
ُ -1ص ْغ اسم المرة من األفعال اآلتية :نزل ،أجاب ،باع ،غطى ،زار ،سعى.
َن ْزلة ،إجابة واحدةَ ،ب ْيعة ،تغطية واحدةَ ،زْورةَ ،س ْعية.
مات ،هز ،وقف.
ُ -2ص ْغ اسم الهيئة من األفعال اآلتيةَ :
ِميتةِ ،ه َّزةِ ،وْقَفة.
-3عين اسم الهيئة واسم المرة في ما يأتي:
احدة َفِإ َذا هم ج ِم َّ
ِ
ِ َّ
ض ُرو َن[ سورة يس :آية
ص ْي َح ًة َو َ ً
أ -قال تعالىْ :
يع ل َد ْي َنا ُم ْح َ
ُْ َ ٌ
إن َك َان ْت إال َ
مرة.
. [53
ص ْيحة واحدةّ /
َ
ِ
وبشروهُ بغالم علين[ سورة الذاريات:
تخف ّ
ب-قال تعالى : :فأوجس منهم خيفة قالوا ال ْ
آية ِ . [28خيفة /هيئة.
ِ
منه َزّل ًة.
تجاف
جـ -ال
إن ْ
أخاك ْ
َ
بدت ُ
ة/مرة.
زّل ّ
د -رب رم ٍ
ية من غير ارمٍ.
ّ َْ
مرة.
َرْميةّ /
هـ -أحشًفا وسوء ِك ٍ
يلة؟
ََ
َ
ِك ٍ
يلة/هيئة.
يعيش المؤمن ِعيش ًة كريم ًة.
و-
ُ
ِعيشة /هيئة.
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تحتها خط بما يتناسب والمعنى المقصود في ما يأتي:
-4اضبط (فاء) كل كلمة َ
تمام:
أ -قال أبو ّ

الد ِ
هر وهو فتى
َم ْجٌد َرعى َتَلعات ّ

اله ِرِم
حتّى غدا ّ
الد ُ
هر يمشي مشية َ

ِم ْش َي َة :ألنها اسم هيئة.
الج ْهم:
ب -قال ُّ
علي ُ
بن َ
لجلسة مع أ ٍ
ذاك َرٍة
َديب في ُم َ
َ

أَنفي ِبها اله َّم أَو استَجلِب َّ
الط َربا
ُ
َ ْ

َل َجْل َس ٍة :ألنها اسم مرة.
 -5قال الشاعر:
ما بين َغم ِ
ضة عين واْن ِ
تباهتها
َ ْ

حال إلى ِ
حال
هللا من ٍ
يبدل ُ

كال منهما ،واذكر فعله.
عين ّ
مرةّ ،
في هذا البيت اسما ّ
ض.
َغ ْم َ
ضةَ :غ َم َ
انتباهةْ /انتََب َه.
ُ -6ع ْد إلى المقطع الشعري الثالث ،واستخرج منه اسم مرة.
َخْفَقة.
الكتابة

تتره لتقدير المعلم
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عنك يا وطني)
شرح قصيدة
(سأكتب َ
ُ
المقطع األول
الشــاعر عــن شــوقه إلــى وطنــه حــين كــان بعيـ ًـدا عنــه ،فيدفعــه شــوقه إلــى كتابــة قصــيدة فــي
يعبــر ّ
ّ

وصور هذه القصيدة لوحة جميلة بما فيهـا مـن عبـارات يبعثهـا إلـى الـوطن الـذي يسـكن وجدانـه
وطنه،
ّ
ـر عــن حنينــه وانتمائــه إليــه ،ويكتــب كـ ّـل مــا يليــق ببلــده مــن
ـألردن تعبيـ ًا
حبــه لـ ّ
أينمــا حـ ّـل .ويرفــع اريــة ّ
البشـرى واألمـل،
أن
عبارات جميلة ،ويذكر ّ
ّ
الشـاعر ّ
األردن بلـد الخيـر والعطـاء لك ّـل مـن يحتاجـه ،فهـو ُ

شمسا أو ظلمة ،لينهي أوجاع
ّ
ويلبي الشاعر دعوة وطنه عندما يناديه ،في كل األوقات ليال أو ً
نهاراً ،
َ
ـر
ـر وبـ ًا
الماديــة بحـ ًا
ـاز كــل العوائــق
ـدفوعا بانقيــاده إلــى وطنــه الغــالي وشــوقه إليــه ،مجتـ ًا
غربتــه ،فيــأتي مـ ً
ّ

العزة.
وجوا ،وفي نهاية المقطع يدعو ّ
الشاعر لوطنه بالبقاء و ّ
ً

للشوق تسكن رحلة الـزمن" :ص ّـور كالمـه فـي وطنـه (القصـيدة التـي كتبهـا) لوحـة جميلـة،
"وأرسم لوحة ّ
دفعه شوقه إلى كتابتها.
المقطع الثاني
الشــاعر تحيــا فــي وطنــه حتــى لحظــة َقـ َـدره
الشــاعر عــن
التوحــد بــين ذاتــه والــوطن ،فــذات ّ
يعبــر ّ
ّ
ّ
بعيدا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بـين ذات الشـاعر وذات الـوطن ،فـالوطن أمـام
(موِته) ،وإن كان ً
يعبــر بهــا عــن انتمائــه
دائمــا ال يهــوى غي ـره .وجعــل ت ـراب وطنــه ومياهــه وربيعــه صـ ًا
ـور ّ
م ـرأى الشــاعر ً
للــوطن؛ فبعلـ ّـو ت ـراب الــوطن ينــبض قلبــه ،وبمياهــه يزيــل قســوة غربتــه ،وبربيعــه تــبهج أيامــه .وي ـرفض

وترحلـت بعي ًـدا
الشاعر فكرة اغترابه النفسي عـن وطنـه ،ويقـول :ال أكـون مغتربـا عـن وطنـي إذا تنقّلـت ّ
متلهفـا للعـودة فـي الليـل أو
وحبي الذي ال حـدود لـه .ويبـدو الشـاعر
عنه ،ثم عدت إليه
ً
ً
حامال أشواقي ّ

الســارة والخيـر فــي
أي وقــت كاإلعصــار ،فـ
ـاألردن مــزروع فــي ذات ّ
ّ
الفجــر وفــي ّ
الشــاعر ،وهــو البشــارة ّ
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الشــاعر،
يعبــر عــن مــدى عمــق ارتباطــه بوطنــه وعــن
التوحــد بينهمــا "أنــت أنــا" فــالوطن هــو ّ
نفســه .و ّ
ّ
الشــاعر ،وهــو حاضــر فــي
والــوطن هــو منبــع الشــعور والملهــم ،وهــو كـ ّـل األفكــار والصــور فــي مخيلــة ّ

بعيدا عنه.
إن كان ً
وجدانه و ْ

المقطع الثالث
فأحبهم
الشاعر هللا تعالى أن يحمي
يدعو ّ
ّ
بحب أبنائهّ ،
األردن ،هذا الوطن الذي كبر ّ
مشرفة
وأحبوه ،وهو مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره،
ّ
فلألردن سيرة تار ّ
يخية ّ

األردن ومجده ورفعته،
الشاعر براية
بمواقفه وبطوالت أبنائه ،وسير أبطاله العظماء .ويفخر ّ
ّ
أردن العزة .ويتساءل
ومكانته في التاريخ ،وأسمائه التي ارتبطت ببطوالته،
كأردن الكرامة ،و ّ
ّ

الشاعر كيف يكون مغترًبا والوطن يسكن في داخله بصحرائه وسهوله ،ببدوه وحضره،
ّ
وبوادي العرب.
المقطع الرابع:
الحب أبناء يعشقون األردن ويدافعون عنه
بالحب والخير ،وثمرة هذا
تراب الوطن مزروع
ّ
ّ
بعيدا عن وطنه،
لتعلو رايته ًا
رمز للنصر واإليمان والفخرّ ،
مرة أخرى أنه وإن كان ً
ويؤكد ّ
فكرة
ّ
يوما ،فهو كظّله يسير معه ،وكروحه تجالسه وتالزمه ،ويعود إلى ّ
فاألردن لم يفارقه ً
سكنا مثله.
التوحد مع الوطن ،فالوطن يسكن وجدان ّ
يوما ً
ّ
الشاعر وروحه التي ما رأت ً
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إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة السادسة:

الفصل :األول

األسئلة و إجاباتها

بين األصالة والحداثة
االستماع:

بم يختص الفلكلور؟
َ -1
معينـ ــة مـ ــن التّ ـ ـراث اإلنسـ ــاني ،وال سـ ـ ّـيما العـ ــادات والتقاليـ ــد
ـتص الفلكلـ ــور بد ارسـ ــة جوانـ ــب ّ
يخـ ـ ّ
ّ
والممارسات واألمثال القديمة وغيرها.
 -2اذكر شرطين يجب أن يتواف ار في الفلكلور.
صــفة ِ
تقليديــة موروثــة عبــر األجيــال ،ومعروفــة وممارســة مــن عــدد كبيــر
مادتــه
القـ َـدم ،وأن تكــون ّ
ّ
يميز الفلكلور ذلك المجتمع من غيره من المجتمعات.
من أفراد المجتمع ،وأن ّ
 -3يضم الفلكلور األساطير والقصص الشعبية ،اذكر لونين آخرين منه مما ورد في النص.

الطب الشعبي.
األمثال واألغاني ّ
الش ّ
عبية و ّ
ّ
 -4كيف تنتقل مواد الفلكلور من جيل إلى جيل؟
مشافهة أو عن طريق المالحظة.

 -5الفلكلور يميز ثقافة األمة ويعبر عن عواطف المجتمع ،فكيف يمكن المحافظة عليىه فىي
رأيك؟

طالب.
أيضا لل ّ
بإحيائه وتجديده ،ونقله من جيل إلى جيل .ويترك ً
 -6تتعدد أشكال التعبيىر االجتمىاعي عىن الفىرح فىي المجتمىع األردنىي ،اذكىر شىكلين منهمىا،
مبيًنا رأيك فيهما.
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إطالق العيارات النارية وهو أمر مرفوض.
إعداد الطعام بشكل مبالغ فيه وهو أمر مستثقل.

استخدام زامور السيارات في األفراح وهو أمر مرفوض.

الشعبية وغيرها وهو أمر حسن بشـرط عـدم إزعـاج النـاس بمكبـرات الصـوت.
الدبكات واألغاني
ّ
ّ
أيضا للطالب.
ويترك ً

التحدث
يترك لتقدير المعلم
القراءة

المعجم والداللة:

ُ -2ع ْد إلى المعجم ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
ِ
ِ
الدين وغيره ،جمعهاِ :ب َدعٌ.
استُ ْحدث في ّ
الب ْدعة :ما ْ
المْفخرة.
الم ْنَق َبة ،وهي الفعل الكريم و َ
المناقب :مفردهاَ :
االنسالخ :االنكشاف واالنفصال.
الم ْستمَلح المكذوب.
ُ
الخرافة :الحديث ُ
األساطير :األباطيل واألحاديث العجيبة.

 -3فرق في المعنى بين كل كلمتين متشابهتين تحتهما خط في ما يأتي:
طر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العربي.
أ-
ولكل ُق ْ
ّ
ّ
(بلد)

يمر بمركزها؟
 أتعرف أن ُق ْطر الدائرة يجب أن ّ
مار بمركزها)
الدائرة ومحيطها قسمين متساويين ًا
(الخ ّ
ط المستقيم الذي يقسم ّ
ب -يقدم للبشرّية من المخترعات الحديثة ما كان الحديث عنها ُّ
يعد ضرًبا من الخرافة.
(نوعا)
ً

يل َّ ِ
ِ
 ق ــال تع ــالى :لِْلُفَق ــرِاء َّال ـ ِـذين أ ِص ــروا ِف ــي سـ ـِب ِ
ض ـ ْـرًبا ِف ــي ْاأل َْر ِ
ض
يعو َن َ
َ ْ
َّللا َال َي ْس ــتَط ُ
ُح ُ
َ
َ
يحسبهم اْلج ِ
ِ
ِ
ِ
اء م َن التَّ َعُّفف[ البقرة.]273 :
اه ُل أ ْ
َ ْ َ ُُُ َ
َغن َي َ
وسفرا).
(سعيا
ً
ً
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ُ -4ع ْد إلى المعجم ،واضبط فاء كل كلمة مما يأتي:
َوحدةَ ،فرعُ ،رقعة.
 -5ما الجذر اللغوي لكل كلمة مما يأتي:
سرَر.
ُّ
السريَ :س َّرَ /
التّماثيلَ :مَث َل.
التراثَ :وِر َث.
سلسلةَ :سْل َس َل.

الدواءَ :د ِو َي.
ّ
إحياءَ :حِيي.
َ
الفهم والتحليل

 -1تراث أي أمة أحد أبرز أسباب نهضتهاِ ،
هات من النص ما يؤكد هذا.

الروم ــان
ب ــدأ عص ــر النهض ــة ف ــي أوروب ــا بإع ــادة اكتش ــاف التّـ ـراث األدب ــي والعلم ـ
ـي للع ــرب و ّ
ّ
ّ
الرائعــة
األدبيــة فــي الــوطن العربـ
واليونــان ،كمــا بــدأت حركــة اإلحيــاء
ـي معتمــدة النمــاذج ّ
ّ
الشــعرية ّ
ّ
الشـرق واألنـدلس مـن أمثـال أبـي تمـام والبحتـري
لعصور االزدهار المتمّثلة في أشعار العرب في ّ
والمتنبي وابن زيدون وابن خفاجة وغيرهم من قمم الشعر العربي في عصور االزدهار.

يدل إسهام التراث العربي في صناعة النهضة الحديثة في أوروبا؟
 -2عالم ُ
أن األوروبيــين وجــدوا فــي التـراث العربــي اإلســالمي وفــي الثقافــة العربيــة اإلســالمية
ـدل علــى ّ
يـ ّ
ضــالتهم المنش ــودة ،ف ــي غياه ــب العص ــور الوســطى ،بينم ــا كان ــت الحض ــارة اإلس ــالمية ف ــي أوج

تقدم العلم والطب والفلسفة ،وغيرها.
ازدهارها ،فقد أسهم العلماء العرب ًا
كثير في ّ
جدير بالعناية؟
 -3متى يكون الماضي ًا

إذا كانــت لــه أفكــاره التــي تســهم فــي صــنع الحاضــر ،وتشـ ّـكل لــه لبنــة فــي البنــاء الــذي تظـ ّـل
الثقافية.
البشرية تقيم عليه أبنيتها
العلمية و ّ
ّ
 -4أشار الكاتب إلى سلبيات التحيز المفر للتراث أو المعاصرة:

يرد هذا؟
إالم ّ
أَ -
التعصــب ،وفقــدان المنظــور الفكــري النــابع مــن الواقــع ومــن العناصــر
يـ ّ
ـرده إلــى الجهــل و ّ
لألمة الواحدة.
ّ
الثقافية ّ

السلبيات على الطرفين.
ب -اذكر أبرز تلك ّ
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ـبي ِن للماضـي أو للحاضـر ،فحـين
يقي ِن المتعص ْ
الخصومات والمشـاحنة بـين أتبـاع الفـر ْ
تسود الخصومة تضيق رقعة الفهم بين الطرفين ،ويضيع العقل ،وتتشابك النظرات.

 -5ألمح الكاتب إلى أن لكل بلد عربي ما يخصه من التراث:
أ -اذكر اثنين من أشكاله.

التراث الديني واألدبي وبين النقوش والعمارة والفنون األخرى بمختلف أنواعها.
ّ
ّ
ب -بين قيمة تراث كل بلد في سياق تراث األمة.
إنسانية كبرى.
يكون مع تراث سائر األقطار وحدة ذات قيمة حضارية
ّ
ّ
مناسبا لكل مشكلة يعانيها تراثنا العربي مما يأتي:
حال
 -6اقترح ً
ً

يظل في كثير من األحيان حبيس الخزائن.
أ -ما كان منه مخطو ً
طا ّ
إحياء هذا التراث بالعمل على تحقيقه ،ودراسته ،ونشره.

للرياح واألمطار واألتربة.
ًا
نقشا أو
ب -ما كان ً
معمار فهو عرضة ّ
ترميم وإصالح ما تأثّر منه بالعوامل المختلفة من قبل جهات خاصة وميزانية خاصة.

طالب.
أيضا لل ّ
ويترك ً
معمار فهو عرضة لأليدي العابثة التي ال تقيم وزًنا للتراث.
ًا
نقشا أو
ج -ما كان ً
بأهمية هذه اآلثار من خالل النشرات التثقيفية ،وإحاطة المستطاع منها بحاجز.
التوعية
ّ
 -7علل ما يأتي:

أ -تعاني بعض الشعوب من بعض ظروف األلم النفسي والفكري والوجداني.

النفصال حاضرها عن ماضيها وفكرها المشوش المنقطع عن جذوره.
ب -يميل اإلنسان إلى الحداثة والمعاصرة.

ـر عــن همومــه وانســجامه مــع تطلعاتــه نحــو
ألنهــا أقــرب إلــى ميــول اإلنســان وأكثــر تعبيـ ًا

الجديد.

ج -يجب ّأال يعادي محبو الحداثة والمعاصرة التراث.

ألن التـراث فــي اللغــة التــي نتكّلمهــا ،وفــي المــاء النظيــف الــذي نشـربه ،وفــي القــيم التــي نســير
ّ
الشعر والموسيقا واألعياد ،في الفنون والتماثيل.
على ضوء توجيهاتها ،وهو معنا في ّ

سلبيا من التراث.
د -يقف الشباب
أحيانا ً
ً
موقفا ً
نوعا من االنقياد إلى الماضي والوقوف
بدعوى االنتماء إلى العصر ،فيرون االهتمام بالتراث ً
يكنون أدنى تعاطف مع
على األطالل ،فيكون انتماؤهم إلى الحاضر ال يزيد على كالم ،فهم ال ّ
الحاضر أو المستقبل.
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خطر على األجيال.
أي من التراث والمعاصرة ًا
هـّ -
يعد اإلفراط في رفض ّ
ـوعية للماضــي والحاضــر معــا ،وال يخــدمان ســوى
علميــة وال موضـ ّ
كــال المــوقفين إدانــة غيــر ّ

الجهل والتخّلف واالنسالخ عن الذات.

ـب وغيـره إلـى ضـرورة االلتفــات إلـى الماضـي فــي
و-يـدفعنا التق ّـدم العلم
ـي الواســع فـي مجـال الطـ ّ
ّ
صناعة الحاضر.

ـر مـن مكاسـب اإلنســان فـي العصـر الحــديث ليسـت نبتًـا عصـرًيا نمـا وترعـرع وازدهــر
ألن كثي ًا
ّ
الرحلة الطويلة التي قطعها اإلنسان في آالف السنين ،ومـن المعلومـات
في سنواتّ ،إنه حصيلة ّ

العلميــة
ـانية ،واتّســعت بــذلك التطــورات
ّ
الصــغيرة ومــن الخب ـرات المحــدودة تكونــت المعــارف اإلنسـ ّ
الطب.
ومنها
ّ
 -8سمِ بعض العادات السلبية الموروثة التي يجب التخلص منها في مجتمعنا األردني.

الزواج ،إطالق العيارات النارية في األفـراح ،المبالغـة فـي تقـديم الطعـام .ويتـرك
تجنب تغريب ّ
ّ
أيضا للطالب.
ً

حججا أخرى تقنع بضرورة االهتمام بالتراث.
 -9اذكر
ً
العدو من احتاللنا فكريا وعقائديا وثقافيا ،كما أن التقـدم
إن انسالخنا عن تراثنا األصيل ّ
ّ
يمكن ّ

أيضا للطالب.
الحالي ال ينفصل بحال عن أمجادنا التليدة .ويترك ً
دافعا إلى الخْلق واإلبداع في رأيك؟
-11كيف يكون النظر في تراث األمم السابقة ً

َّ
السابقة ،جزء مهم فـي التط ّـور الحضـاري ،فلـه تـأثيره فـي الحاضـر،
التأمل في تراث األمم َّ
إن ُّ
فالتراث ينحدر مـع األجيـال إلـى الحاضـر .فتـراث األمـم السـابقة وعـاء كبيـر مـن الخبـرات و ِ
العبـر
التبصر فيها.
وممتلكات تركها األولون يجب االستفادة منها و ّ
 -11في رأيك ،كيف يستطيع الجيل الحالي أن يستثمر وسائل التقنيىة التىي فىتح لهىا العىالم

أبوابه بما ينفعنا وال يضرنا؟
طالب.
يترك لل ّ

 -12إلى أي مدى يمكن أن يسهم التراث في حفظ ُهوية األمة في تصوره؟
وية،
وية األمة في عاداتها وتقاليدها وثقافتها ،ويو ّ
إلى ّ
اله ّ
حد كبير ،فالتراث يحمل ُه ّ
طد هذه ُ
وينقل حضارتها في فنون العمارة واألدب وغيرها.
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بعيدا عن رأي الكاتب ،إلى أي رأي تميل مما يأتي معل ًال:
ً -13
أ -أن ننتصر للتراث بمعزل عن المعاصرة.
ب -أن نتخّلى عن التراث وننطلق من المعاصرة.

يضرنا.
جـ -أن نأخذ من التراث والمعاصرة ما ينفعنا ونترك ما ّ

طالب.
يترك لل ّ

 -14ما سمة التراث الذي ترغب في أن تتركه لألجيال القادمة من وجهة نظره؟
أيضا للطالب.
فنون العمارة ،األمثال
الشعبية ،عاداتنا الحسنة .ويترك ً
ّ

التذوق الجمالي

 -1وضح الصورة الفنية في ما تحته خط مما يأتي:

الس ّر ّي الذي يربط الماضي بالحاضـر ،وهـو
أ -التراث
الرباط ُّ
الحي في أبسط تفسير له هو ّ
ّ
ـيال بعـد جيـل إلـى
يشد المسافر ج ً
يشكل بمعطياته الحضارية والفكرية ِحزام األمان الذي ّ
لغته ووطنه .

صور التراث بالكائن الحي.
بّ .
ّ
السري الذي يربط األم بالجنين.
صور التراث الذي يربط الماضي بالحاضر بالحبل ُّ
تّ .
ـالما
ث .صور معطيات التراث بحزام األمان الذي يحمي المسافر ويعيده إلى أهله ووطنـه س ً
معافى.

ب -وال ماضي من غير أن تكون له أفكاره وثقافته التي تسهم في صـنع الحاضـر ،وتشـكل
الثقافية.
تظل البشرية تقيم عليه أبنيتها
العلمية و ّ
ّ
له لبنة في البناء الذي ّ
صور الماضي بحجر األساس الذي يوضع في األرض ليبني عليه اآلخرون منازلهم.
ّ

تحتها خط في ما يأتي:
 -2ما داللة العبارات التي َ
الشعر العربي.
أ -أبو تمام والبحتري والمتنبي وابن زيدون وغيرهم من قمم ّ
ّ
داللة على شهرتهم وفحولتهم

إن التـراث هــو الصــلة التــي تـربط األجيــال الماضــية باألجيــال الالحقــة بمــا يضـ ّـمه مــن ألـوان
بّ -
المعرفة والثقافة.
تنوع المشارب التراثية واختالفها.
داللة على ّ
المشوش المنقطع عن جذوره وبين الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على
ج -االنفصال بين فكرة
ّ

اقتالع كل األجسام المعّلقة في الفضاء.
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وتخبطها.
فكره
المشوش :اختالط أفكاره ّ
ّ
الواقـع الــذي يـدفع برياحــه القـادرة علــى اقـتالع كــل األجسـام المعّلقــة فـي الفضــاء :سـير الشــباب

المعاصر مع رياح التغيير وابتعادهم عن ثوابت األصالة.

ولكل قطر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العربي.
دّ -
ّ
كل بلد عربي.
قيمة التراث في ّ
ّ
هـ -فهو في كثير من األحيان حبيس الخزائن.
غير منشور وغير محّقق.

تحته خط في العبارة اآلتية:
 -3وضح الكناية في ما َ
 وكم هو مفزع كالم شاب طائش يسخر من التراث ،ويرى االهتمام به نوعا من االنقيادإلى الماضي والوقوف على األطالل.

االنقياد إلى الماضي والتعّلق به.

 -4في ضوء المقالة التي درستها:

الربط بين عناصرها؟ ولم؟
أ -هل وفق الكاتب في ّ
ـدءا مـن تعريـف
أرى ّ
أن الكاتب قد وّفق في الربط بين عناصر مقالته ،ورتّبهـا تر ً
تيبـا منطقيـا ب ً
أهميـة تـراث كـل بلـد
التراث ،وتوضيح أهميته ،ثـم ذكـر مواقـف المثقفـين مـن التـراث والمعاصـرة ،و ّ
ـر الــدعوة إلــى المحافظــة علــى
ـأن الماضــي جــزء كبيــر مــن الحاضــر ،وأخيـ ًا
عربـ
ـي ،ثـ ّـم التــذكير بـ ّ
ّ
التراث والعيش بحاضر تقبله حضارة العصر.

أحيانا ،فما غايته من هذا؟
 -5لجأ الكاتب إلى االستدالل العقلي
ً
مقدمات تقنع المتلقي.
الوصول إلى النتائج من ّ
ج -تفتقر المقالة التي بين يديك إلى أساليب اإلنشاء ،بم تعّلل ذلك؟
ألنها تخاطب العقل أكثر من إثارة العاطفة.

 -5أكثىىر الكاتىىب مىىن ذكىىر الثنائيىىات المتضىىادة مىىن مثىىل (الت ىراث والمعاصىىرة) ،و(الماضىىي،
والحاضر) ،و(القديم ،والجديد) ،ما داللة ذلك؟

ـادات علـى ال ّـرغم مـن
لكشف العالقات الداخلية في النص ،وانسجامها وتجاذبهـا ،فهـذه المتض ّ
تضادها إال أنها أوجدت عالقات بين األصالة والمعاصرة ،فال معاصرة من غير تـراث وأصـالة،

قوي بينهما.
فثمة رباط ّ
وال جديد من غير قديمّ ،
 -6اذكر مواقف من المقالة برزت فيها العواطف اآلتية:

الشـعرية
دبيـة فـي الـوطن العرب
ـي معتمـدة النمـاذج ّ
اإلعجاب ،ومنه" :بدأت حركـة اإلحيـاء األ ّ
ّ
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الشــرق واألنــدلس مــن أمثــال أبــي تمــام
الرائعــة لعصــور االزدهــار المتمّثلــة فــي أشــعار العــرب فــي ّ
ّ
والبحتري والمتنبي".

"ولكـ ّـل قطــر مــن أقطارنــا العر ّبيــة رصــيده الثّمــين مــن التّـراث العربــي الــذي يجمــع بــين التـراث
ّ
ن
الديني واألدبي وبين النقـوش والعمـارة والفنـون األخـرى بمختلـف أنواعهـا ،ويك ّـو مـع تـراث سـائر
ّ
ّ
إنسانية كبرى".
ية
ر
حضا
قيمة
ذات
وحدة
األقطار
ّ
أن
"واستطاع اإلنسان أن يمتلك في مناطق ع ّـدة مـن العـالم زمـام التطـور الحضـار ّي والجم
ـالي ،و ْ
ّ
يقـ ّـدم للبش ـرّية مــن المخترعــات الحديثــة الكثي ـرة والمختلفــة مــا كــان الحــديث عنهــا يعـ ُّـد ض ـرًبا مــن
ونوعا من األساطير".
ُ
الخرافة ً
الخىىىوف ،ومنــه" :وكــم هــو مفــزع كــالم شــاب طــائش يســخر مــن الت ـراث بــدعوى االنتمــاء إلــى

نوعا من االنقياد إلى الماضي والوقوف على األطالل".
العصر ،ويرى االهتمام به ً
طـا فهـو فـي
الضـياع ،فمـا كـان منـه مخطو ً
اإلشفاق :ومنه" :وقد بقي هذا التـراث عرضـة ّ
للتلـف و ّ
للري ــاح واألمط ــار
نقش ــا أو معم ـ ًا
كثي ــر م ــن األحي ــان حب ــيس الخـ ـزائن ،وم ــا ك ــان ً
ـار فه ــو عرض ــة ّ
واألتربة واأليدي العابثة التي ال تقيم وزًنا للتراث".

قضايا لغوية

التوكيد

تحتهما خط في ما يأتي:
-1حدد العالمة اإلعرابية للكلمتين اللتين َ
ظلِم ِّم ْن ُه َش ْيًئا َوَف َّج ْرَنا ِخ َالَل ُه َما َن َه ًرا]
ُكَل َها َوَل ْم تَ ْ
أ -قال تعالىِ :كْلتَا اْل َجَّنتَْي ِن آتَ ْت أ ُ
[ سورة الكهف :آية .]33
المقدرة.
الضمة ّ

ِ
ِ
ثم َرِغم أنفه ،قيلَ :من
ثم َرغم أنفهّ ،
ب -قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلمَ " :رغم أنفهّ ،
الجنة".
ثم لم يدخل ّ
يا رسول هللا ؟ َقال" :من أدرك والديه عند الكبر ،أَحدهما أو كليهماّ ،
(رواه مسلم).
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الياء؛ ألنه ملحق بالمثنى.

 -2ميز التوكيد المعنوي من اللفظي في ما يأتي:
أ -قال تعالى :وعّلم آدم األسماء َّ
كلها[ سورة البقرة ،آية .]31
َ
كّلها  /معنوي
ب -هذا الفرع من السؤال محذوف وغير مطلوب.
المحاضر ِ
ِ
عين ِه ساعتين.
ج-اقتصرت المحاضرة على
عينه /معنوي

النجاح.
االجتهاد
د-
يق ّ
ُ
ُ
االجتهاد طر ُ
االجتهاد (الثانية) /لفظي

تحتهما خط بالحركة اإلعرابية المناسبة مبيًنا ما كان منهما
 -3اضبط الكلمتين اللتين َ
للتوكيد:
أ -قال زهير بن أبي ُسْلمى:

وم ْن َي ِ
يحسب عدوا صديَقه
غترب ْ
َ
توكيدا)
نفس ُه /مفعول به (ليست
ً
َ

ومن ال ُي ِّ
كرِم
كرم نفسه ال ُي َّ
ْ

القصة.
ب -حضر الوزير نفسه االحتفال
الخاص بتكريم ال ّ
ّ
طلبة الفائزين بمسابقة ّ
نفس ُه  /توكيد معنوي
ُ

 -4عد إلى الفقرة الخامسة من النص ،واستخرج منها ألفاظ التوكيد ،وأعربها.

عينه".
"إن التّراث ليس الماضي َ
ّ
عينه :توكيد معنوي منصـوب وعالمـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـى آخـره ،وهـو مضـاف ،والهـاء:
َ

الضم في محل جر باإلضافة.
ضمير متّصل مبني على
ّ
"ليست المعاصرة هي الحاضر نفسه".

نفســه :توكيــد معنــوي مرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى آخ ـره ،وهــو مضــاف ،والهــاء:

الضم في محل جر باإلضافة.
ضمير متّصل مبني على
ّ
"إن التّراث والمعاصرة كليهما في دمائنا"
ّ

كليهما :توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاف،
والهاء :ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة.
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اسم اآللة
ُ -1صغ من األفعال اآلتية اسم آلة:
ربط ،كوى ،طرق ،وزن.

ربطِ :م ْرَبط.
كوىِ :م ْكواة.

ط َرَقة.
طرقِ :م ْ
وزنِ :ميزان.

تحته خط مما يأتي:
 -2ميز اسم اآللة من صيغة المبالغة في ما َ
ِ
ِ
ان ِباْل ِق ْس ِط َوَال تَ ْب َخسوا َّ
اء ُه ْم َوَال تَ ْعثَ ْوا
اس أ ْ
ال َواْلم َيز َ
الن َ
أ-قال تعالىَ  :وَيا َق ْو ِم أ َْوُفوا اْلم ْك َي َ
ُ
َش َي َ
ِفي ْاألَر ِ ِ ِ
ين سورة [ سورة هود:آية .]85
ض ُمْفسد َ
ْ
المكيال ،الميزان /اسم آلة.

ِ
ش[ سورة المدثر،
اح ٌة ّلِْل َب َ
ب -قال تعالىَ  :و َما أ َْد َر َ
اك َما َسَق ُر ال تُْبقي َوال تَ َذ ُر َل َّو َ
اآليات .]29-27
ّلواحة /صيغة مبالغة.
السيارة في الفضاء.
ج -تبهرني عظم ُة الخالق في اتّساق األجرام َّ
السيارة /صيغة مبالغة.
ّ
ِ
ِ
الحقل بالم ْحراث.
دَ -
حرث المزارعُ
َ
المحراث /اسم آلة.
رجل ِم ْعطاء.
هـّ -
جدي ٌ
معطاء :صيغة مبالغة.

 -3اضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية مبيًنا ما كان منها
السم اآللة أو اسم المكان.
الشوائب.
خاليا من ّ
أخر َجت المعصرة ّ
الزيت نقيا ً
أَ -
ِ
صرةُ :اسم آلة.
الم ْع َ
السالم.
ب -قال ابن بطوطة عن جبل قاسيونّ :إنه مصعد األنبياء عليهم ّ
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ص َعُد :اسم مكان.
َم ْ
ج-مضيق جبل طارق هو معبر يصل بين مياه البحر األبيض المتوسط ومياه

المحيط األطلسي.
ّ
َم ْع َبٌر :اسم مكان.
ُ -4ع ْد إلى الفقرة الخامسة من النص ،واستخرج منها اسم آلة ،واذكر وزنه.
فعالة.
السيارة ّ
(سيارة)ّ :
ّ
الكتابة

تتره لتقدير المعلم

إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
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إجاابت األسئلة
الصف :الثاين الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة السابعة:

الفصل :األول

األسئلة و إجاابهتا

العروض
بحر الوافر:
 -1قطع األبيات اآلتية من بحر الوافر ،واذكر تفعيالتها ،ممي ًاز الوافر التام من مجزوئه:

الص ْب ُح ال َيأتي
وهذا ُّ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مفاعْلتن
مفاعْلتن َ /
َ
مجزوء الوافر

ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مفاعْلتن
َ

ِ
ياك حظا
إذا ما نْل َت ْ
من ُد ْن َ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ
مفاعْلتن/فعولن
مفاعْلتنَ /
َ
الوافر التام

ِ
شيًئا
تستَط ْع ْ
إذا ْلم ْ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ ــ/

يقرب
وال يدنو وال ْ

َف َد ْع ُه
ب ــ ــ

مفاعْلتن/فعولن
مفاعْلتنَ /
َ
الوافر التام

هي األخالق تَنبت َكالنَّ ِ
بات
َ ْ ُ ُْ ُ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ب ب ـ ـ  /ب ـ ـ ـ ـ

مفاعَلتن/فعولن
مفاعْلتنَ /
َ
الوافر التام
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مفاعْلتن
َ /

ِ
وللفقير
للغني
َح ِس ْن
ِ
َفأ ْ
ّ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ب ب ـ ـ  /ب ـ ـ ـ ـ
تن/مفاعَلتن /فعولن
مفاعْل
َ
َ

ِ
تستطيع
وجاوْزهُ إلى ما
ُ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ
مفاعْلتن/فعولن
مفاعْلتنَ /
َ

ماء الم ْكر ِ
إذا س ِقيت ِب ِ
مات
ُ َْ
َ ُ
ب ـ ـ ب ب ـ ـ  /ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ
تن/مفاعْلتن /فعولن
مفاعَل
َ
َ
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منه
أيا َم ْن جاءني ُ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مفاعْلتن
مفاعْلتنَ /
َ
مجزوء الوافر

وَل ْم
ب

صبا
ٌ
كتاب يشتكي َ
الو َ
ب ــ ــ ــ  /ب ــ ب ب ـــ

مفاعَلتن
مفاعْلتنَ /
َ

أر في ُع ِ
يوب َّ
شيئا
الناس ً
َ
ـ ـ ب ب ـ ـ  /ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ـ

كنْق ِ
ين على التّما ِم
ص القادر َ
ب ـ ـ ـ ـ ــ /ب ـ ـ ب ب ـ ـ  /ب ـ ـ ـ ـ
مفاعَلتن/فعولن
مفاعْلتنَ /
َ

مفاعْلتن /فعولن
مفاعَلتنَ /
َ
الوافر التام

 -2افصل بين ِ
كل بيت من األبيات اآلتية:

َّ ِ
تسام
بك
األوقات حتّى ّ
لقد َح ُس ْ
ْ
ُ
نت َ
كأن َك في َف ِم الد ْهر ْاب ُ

األوقات حتّى
بك
ْ
لقد َح ُس ْ
ُ
نت َ

َّ ِ
تسام
ّ
كأن َك في ف ِم الد ْهر ْاب ُ

ِ
للمدارس ِم ْن ر ٍ
ِ
كم ُزُهو ار
ياض لنا ْقد
َف ُسْقًيا
ْ
أنبتت م ْن ْ

للمدارس ِم ْن ر ٍ
ِ
ياض
َف ُسْق ًيا

أنبتت ِم ْن ُك ْم ُزهو ار
لنا ْقد
ْ

ِ
غير سا ٍع
المقاص َد ُ
فما بَل َغ َ

ردد في ٍ
ِ
ديدا
غد َن َ
ظ ًار َس ً
ُي ّ ُ

ردد في ٍ
قاصد غير ٍ ِ
ِ
ديدا
غد َن َ
ظ ًار َس ً
ساع ُي ّ ُ
الم َ ُ
فما بَل َغ َ

 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية:
 ويسأَل في  .......ذو صو ٍاب
ُْ ُ
الم ْوضوِع
الم ْش ِكَل ِة
بَ -
أُ -
 لساني بالقر ِيض وبالَقوافي
َ
الغواصِ
ب -التّأثيرِ
أَ -
 عسى الكرب َّالذي أمسيت ِفيه
َْْ ُ
ُْ
ََ
اءهُ
أَ -ب ْع َدهُ
بَ -ور َ
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له صوابا
هل تَ َر َك
الجمال ُ
َف ْ
ُ
الر ِ
ْي
دّ -أ
الحو ِاد ِث
جـَ -

(ج)

وباألش ِ
أم َه ُر في ( ..............أ)
ْ
عار ْ
ج ـِ -
د -الَق ْو ِل
الح ْك َم ِة
يب
فرٌج َقر ُ
َيكو ُن َ ........
جـِ -
فيه
د -منتهاهُ

(ب)
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بحر المتقارب

 -1قطع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،ممي ًاز المتقارب التام من مجزوئه:
النْف ِ
فاء *
كبير على ّ
ٌ
س هذا َ
الع ُ
ب  /- -ب  /- -ب  /- -ب  -ب
فعول
فعولن /فعولن /فعولن/
ُ
المتقارب التام

وصع ٌب على ِ
القلب هذا الهموْذ
ْ
ب  /- -ب  /- -ب  /- -ب ° -
فعولن/فعول
فعولن /فعوُلن/
ْ

* تفعيلة (فعولن) في عروض المتقارب يلحقها (القبض) وهو سقوط الحرف الخامس الساكن
(فعول) ،بمعنى أنها ال تشبع في عروض المتقارب إذا كان آخره
من التفعيلة فتصبح
ُ
قصير (حرفا واحدا متحركا) .وتشبع إذا كان آخر حرف في الشطر األول هو
ًا
مقطعا
ً
نفسه حرف الروي في الشطر الثاني وبصوت واحد ،كما في البيت الوارد في الكتاب

من البحر المتقارب:
ِ
الس ِّن ِت ْر َب الهال ِل
َلئ ْن ُك ْن َت في ّ

ورها
ْ
فإن ُ
تك َع ْيني َخبا ُن ُ
ب -ب /ب /- -ب  /- -ب-

فعول /فعولن /فعولن /فعو
ُ
المتقارب التام
َوُي ْم ِطُلنا في الهوى

ب -ب /ب /- -ب -
فعول /فعولن /فعو
ُ
مجزوء المتقارب

سأ ِ
احتي
َ ْ
َحم ُل ُروحي على ر َ

ب -ب /ب /- -ب  /- -ب-
فعول /فعولن /فعولن /فعو
ُ
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الح ِ
بدر الكما ِل
ْ
سن َ
لقد فق َت في ُ

نور ٍ
عين َخبا
َ
فك ْم ْقبَلها ُ
ب  /- -ب  /- -ب  /- -ب -
فعولن /فعولن /فعولن /فعو

ِ
المَل ْل
ْ
فنصب ُر َرْغ َم َ
ب -ب /ب /- -ب -
فعول /فعولن /فعو
ُ

الردى
وأُْلقي ِبها في َمهاوي َّ

ب /- -ب /- -ب  /- -ب-
فعولن /فعوُلن /فعولن /فعو
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المتقارب التام

بالح ِّب لي
َقضى هللاُ ُ
ب /- -ب  /- -ب-
فعولن /فعولن /فعو

ص ْب ًار على ما َقضى
َف َ
ب /- -ب  /- -ب-
فعولن /فعولن /فعو

مجزوء المتقارب
ِ
الجبال*
صعود
ومن ال ُي ِح َّب
َ
ْ
ب /- -ب -ب /ب  /- -ب -ب
فعول
فعول /فعولن/
فعولن/
ُ
ُ
المتقارب التام/

ِ
أبد َّ
الحَف ْر
يع ْش َ
الد ْه ِر ْبي َن ُ
ب  -ب /ب  /- -ب  /- -ب –

فعول /فعولن /فعولن /فعو
ُ

(فعول) .و (القبض) هو سقوط
*تفعيلة (فعولن) في (عروض) المتقارب جاءت مقبوضة
ُ
(فعول) في عروض (المتقارب)
الحرف الخامس الساكن من التفعيلة فتصبح
ُ

 -2افصل بين ِ
كل بيت من األبيات اآلتية:
ْ
ور َّب األ َُم ْم
 إذا َم َدحوا آدميا َالموالي َ
مد ْح ُت َم ْولى َ
ور َّب األ َُم ْم
مد ْحـ
إذا َم َدحوا آدميا َ
الموالي َ
ُت َم ْولى َ
ٍ
حاجة مرِس ًال فأَرِسل حكيما وال تُ ِ
وص ِه
 إذا ُك ْن َت فيُْ
ْ ْ َ ً
ٍ
فأَرِسل حكيما وال تُ ِ
وص ِه
حاجة ُم ْرِس ًال
إذا ُك ْن َت في
ْ ْ َ ً
ِ
مين والمس ِم ُ ِ
صاِبها
عات بُق ّ
الياس ُ َ ُ ْ
 َوشاه ُدنا َالوْرُد َو َ
ِ
ُن والمس ِم ُ ِ
صاِبها
الياسميـ
عات بُق ّ
َ ُْ
َوشاه ُدنا َ
الوْرُد َو َ
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية:
وأحِبب ِ ِ
(ب)
أحِب ِب
ص ْح َب ُة .........
ْ ْ ّ
بأيامه ْ
 أال حبَّذا ُالشر ِ
ِ
ِ
المدر ِ
س
يف
المكتب
ب-
الكتاب
أ-
جـّ -
دّ -
( أ)
بعدها ُمقتَ َرْح
لغ  .........آماَل ُه
له َ
إذا َب َ
فليس ُ
َ
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اإلنسان
ب-
أ -المرُء
ُ
وثقت
وعل ُم َك .........إذا ما َ
قليل
ضائع
أ-
بٌ -
ٌ

المجتهد
د-
جل
ج ـَّ -
ُ
الر ُ
(د)
ؤم ُن ِم ْن َغ ْد ِِره
بم ْن َ
ليس ُي َ
َ
دَ -ج ْه ٌل
جـ -معرف ٌة

بحر الرجز

-1قطع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،ممي از الرجز التام من مجزوئه:

ِ
الهوى
القلب ْ
َم ْن ذا ُيداوي َ
من داء َ

 - -ب  - -/ -ب  - -/ -ب –

مستفعلن /مستفعلن /مستفعلن

جود
للهوى َم ْو ُ
اء َ
إ ْذ ال دو َ

  -ب  /-ب -ب- - -/-مستفعلن /متفعلن /مستفعل

الرجز التام
غو ِ
َّ َّ
الج َد ْه
الف ار َ
باب و َ
إن الش َ
 - -ب / -ب  -ب / -ب  -ب –

مستفعلن /متفعلن/متفعلن

أي َمْف َس َد ْه
للم ْرِء ُّ
َمْف َس َدةٌ َ
 -ب ب  -- /-ب /-ب  -ب –

مستعلن/مستفعلن /متفعلن

الرجز التام

َي َم ٍ
كان أ َْرتَِقي
أ َّ

 -ب ب  -- /-ب-

مستعلن/مستفعلن

َي َعظي ٍم أَتَّقي
أ َّ

 -ب ب  -- /-ب-

مستعلن/مستفعلن

مجزوء الرجز
من لـم يكن لس ِِ
ـره كتوما
َْ ْ ْ ّ
 - -ب  / -ب  -ب / -ب - -

مستفعلن /متفعلنُ /متَْفعل
الرجز التام

وشـ ٍ
لمــا َبــدا
ـادن ّ
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فال يُلم في ك ْـش ِ
فه نديما
َْ
ب -ب -- /-ب /-ب - -

متفعلن /مستفعلنُ /متَْفعل

ـلمــني إلى الـ ّـردى
ْ
أس َ
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ب  -ب  - -/ -ب -

-بب–/ب-ب-

متفعلن /مستفعلن

مستعلن/متفعلن

ِ
ٍِ
ف هوى
ال تَ ْع َج َب ْن م ْن هالك َك ْي َ
 - -ب  - -/ -ب  -/ -ب ب –

اع َج َب ْن ِم ْن سال ٍم َك ْيف َنجا
َب ْل َف ْ
 - -ب  - -/ -ب  -/ -ب ب –

مجزوء الرجز

مستفعلن /مستفعلن /متفعلن

مستفعلن /مستفعلن /مستعلن

الرجز التام
 -2افصل بين شطري ِ
كل بيت من األبيات اآلتية:
تدب فو َق ِم َبرِد
الفْل ُك فو َق ُل ّج ٍة كأََّنها
عقارب ُّ
وُ
ٌ

الفْل ُك فو َق ُل ّج ٍة كأََّنها
وُ

تدب فو َق ِم َبرِد
عقارب ُّ
ٌ

اب
أن يْف َتن َك ّ
أن َي ُغ َّر َ
باب و ْ
اك ْ
ّإي َ
السر ُ
الش ُ
عين َك ّ

باب
أن يْف َتن َك ّ
اك ْ
ّإي َ
الش ُ

اب
أن َي ُغـ َّر َ
وْ
السر ُ
عين َك ّ

ِ
يوما ِآف ُـل
فإنما ّ
ائل ْ
ّ
الش ُ
باب ظ ٌّـل ز ُ
وبد ُرهُ ال ُب َّـد ً
ِ
يوما ِآف ُـل
ائل
فإنما ّ
ْ
ّ
الش ُ
باب ظ ٌّـل ز ُ
وبد ُرهُ ال ُب َّـد ً
تان في ِ
الح ِ
عصفور ِ
جاز حلَّتا على َف َن ْن
تان في ِ
عصفور ِ
ِز حّلتا على َف َن ْن
الحجا

 -3امىأل الفراغ بالكىىلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية:
ِ
وشاه ٌـد َلـه ِبَف ْ ِ
• الصم ُت ِ
(أ)
الحـ ْك ِم
السْل ِم
ُ
ضل ُ
ّ ْ
للم ْرءّ ......
َ
ِ
ِ
د -صاح ُب
أمل
ب -مسانُد
حليف
أ-
ُ
ج ـُ -
(ب)
.......عـقُل ُه فـَق ْـد َنجــا
على
العْق ِل اْل َهوى َف َم ْن َعال
َ
• وآف ُة َ
جـ -ج ِ
عاطفِت ِه
د-
نان ِه
أ -نْف ِس ِه
َ
َ
بَ -هواهُ
راح ِب ِه الو ِ
ظ ْيو ًما ْأو غدا (ج)
ظ ُهَ ......ل ْم َي ْنَف ْع ُه ما
• َم ْن َل ْم َي ِعـ ْ
اع ُ
َ
أَّ -
الزم ُن

ب -والداهُ
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حاب ُه
أص ُ
دْ -
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عروضيا ،واذكر تفعيالتها:
 -4تفهم معاني األرجوزة اآلتية ،ثم قطعها
ًّ

أس َرَع ْت في نْقضي
ّ
إن الّليالي ْ
أخ ْذ َن َب ْعضي وتَ َرْك َن َبعضي
ط َوْين َع ْرضي
َح َن ْي َن طولي و َ

أس َرَع ْت في نْقضي
ّ
إن الّليالي ْ
  -ب  - -/ -ب - - - / -مستفعلن /مستفعلن /مستفعل

أخ ْذ َن َب ْعضي وتَ َرْك َن َبعضي
ب -ب  -/ -ب ب / -ب - -
متفعلن /مستعلنُ /متَْفعل

ط َوْين َع ْرضي
َح َن ْي َن طولي و َ
ب -ب  -/ -ب ب / -ب - -
متفعلن /مستعلنُ /متَْفعل
تدريب عام

قطع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،واسم البحر في كل منها:
الال ِ
في ِ
ط
الش ْه ِر
ناح ًال
وبالص ْب ِح اختَل ْ
ُّ
صار ِه ً
آخر ّ
وَ
الب ْد ُر َق ْد َ
  -ب  - / -ب ب  - -/ -ب- - -ب  -/ -ب ب  - -/ -ب-

مستفعلن /مستعلن /مستفعلن

الرجز التام
ّ

ِ
ِ
الحياة
ظام
َّ
تأم ْل ّ
فإن ن َ
ب /- -ب -ب /ب  /- -ب -ب
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مستفعلن /مستعلن /مستفعلن

بديع فر ْيد
نظام ٌ
دقيق ٌ
ٌ
ب /- -ب /- -ب  /- -ب ° -
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فعول
فعول /فعولن/
فعولن/
ُ
ُ
المتقارب التام
َو ُهم أَصلي َو ُهم َف ْرعي
ب/---ب---
مفاعْلتن
مفاعْلتنَ /
َ

مجزوء الوافر

فعول
فعولن /فعولن /فعولن/
ْ

ِ
ُنس ْب
َو ُهم َنسبي إذا أ َ
ب-بب/-ب---

مفاعْلتن
مفاعَلتنَ /
َ

ِ
الزما ِن
تئس
لصروف ّ
فال تَ ْب ْ
ب /- -ب -ب /ب  /- -ب -ب

ود ْعني َّ
فإن يقيني يقيني
َ
ب /- -ب -ب /ب  /- -ب - -

الع ْه َد َوفى
َم ْن َح ِف َ
ظ َ
 ب ب  - /-ب ب -ُم ْستَ ِعلنُ /م ْستَ ِعلن
مجزوء الرجز

الس ْم َع َف ِه ْم
أح َس َن َّ
َم ْن ْ
  -ب  - /-ب ب –ُم ْستَْف ِعلنُ /م ْستَ ِعلن

فعول
فعول /فعولن/
فعولن/
ُ
ُ
المتقارب التام

دع َّ
الل ْوَم يا عاذلي
ِ

فعول /فعولن /فعولن
فعولن/
ُ

ِ
بالعادل
َفما ْأن َت

ب –  /-ب/ - -ب -

ب  /- -ب  /- -ب –

فعولن/فعولن /فعو

فعولن/فعولن /فعو

مجزوء المتقارب

أخ ِ
ٌّ
لبيب
من ٍ
حيح ْ
ص ٌ
ود َ
 - -ب  - - / -ب / -ب - -

مستفعلن /مستفعلنُ /متَْفعل
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أفضل من قر ِ
ابة القر ِ
يب
ُ ْ
 -ب ب  /-ب – ب /-ب - -

مستعلن /متفعلنُ /متَْفعل

89

الرجز التام
الشمس مسكنها في الس ِ
ماء
هي ّ ُ َ ْ ُ
ّ
َ
ب /- -ب -ب /ب  /- -ب -ب
فعول
فعول /فعولن/
فعولن/
ُ
ُ
المتقارب التام

ِ
اء َجميال
َف َع ّز الفؤ َاد عز ً
ب /- -ب -ب /ب  /- -ب - -
فعول /فعولن /فعولن
فعولن/
ُ

َشمس َّ
تجل ْت لنا
أَ ْ ٌ
ب /- -ب  /- -ب-

ِق
الم ْشر ُ
أ ِم ُ
القمر ُ
ب -ب /ب  /- -ب-

فعولن /فعولن /فعو

فعول /فعولن /فعو
ُ

مجزوء المتقارب

إذا غامرت في َشر ٍ
ف َمرو ٍم
َ َ
َ
ب  /- - -ب – ب ب  /-ب --
مفاعَلتن/فعولن
مفاعْلتنَ /
َ
الوافر التام

أمٌر
 َوَك ْم َض َّر ام أًر ْ

ب  /- - -ب - - -
مفاعْلتن
مفاعْلتنَ /
َ
مجزوء الوافر
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َفال تَ َقن ْع ِبما دو َن ُّ
النجو ِم
ب  /- - -ب  /- - -ب --
مفاعْلتن/فعولن
مفاعْلتنَ /
َ

توه ََّم ّأنه ْينَف ْع

ب – ب ب – /ب - - -
مفاعْلتن
مفاعَلتنَ /
َ
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