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َ
جغبّذ هلل ،كبّذه ٔٚغطؼیٓه ٔٚ ،غطغفشٖ ٔٚ ،طٛخ ئٌیٗ ٔٚ ،ؼٛر ذحهلل ِـٓ شـشٚس أٔفـغٕح ِٚ ،ـٓ عـیثحش أػّحٌٕـح ،
ِـٓ یٙـذ جهلل فـال ِؼً ٌٗ  ِٓٚ ،یغًٌ فال ٘حدٚ . ٌٗ ٞأشٙذ أْ الجٌٗ جال جهلل ٚقذٖ ال شـشیه ٌـٗ ٚ ،أشـٙذ أْ ؿبّـذج
ػرـذٖ ٚسعـ ، ٌٗٛأٚطـیىُ  ،ػرـحد جهلل  ،ذطمـ ٜٛجهلل ٚ ،أقـػىُ ػٍـ ٝطحػطٗ ٚ ،أعطفطف ذحٌز ٛ٘ ٞخیش .
أِح ذؼذ  :أیٙح جٌٕحط  ،جظبؼٛج ِٕ ٟأذـیٓ ٌىـُ  ،فـأ ٟال أدسٌ ، ٞؼٍـ ٟال أٌمـحوُ ذؼـذ ػـحِ٘ ٟـزج  ،فـِ ٟـٛلف٘ ٟـزج
 .أیٙـح جٌٕـحط  ،ئْ دِحءوُ ٚأِٛجٌىُ قشجَ ػٍیىُ ئىل أْ ضٍمٛج سذىُ  ،وكشِس یـِٛىُ ٘ـزج  ،فـ ٟشـٙشوُ ٘ـزج  ،فـٟ
ذٍـذوُ ٘ـزج  .أال ٘ـً ذٍغـص ؟ َ جٌٍٙـُ جشـٙذ  .فّـٓ وحٔـص ػٕـذٖ أِحٔـس فٍیإد٘ـح ئٌـ ٝجٌـز ٞجتطّٕـٗ ػٍیٙـح ٚ.جْ
ُ
سذـح جعبحٍ٘یـس ِٛػـٛع ٚ ،جْ أٚي سذـح أذـذأ ذـٗ سذـح ػّ ٟجٌؼرحط ذٓ ػرـذ جؼبطٍد ٚ ،جْ دِـحء جعبحٍ٘یـس ِٛػـٛػس ٚ ،جْ
َ
ُ
أٚي دَ ٔرـذأ ذـٗ دَ ػـحِش ذـٓ سذیؼـس ذـٓ جغبـحسظ جذـٓ ػرـذ جؼبطٍد ٚ ،جْ ِمغش جعبحٍ٘یس ِٛػٛػس ٌ  ،غیش جٌغذجٔس.
ٚجٌغمحیس ٚجٌؼّذ لـٛد ٚ ،شـرٗ جٌؼّـذ ِ ِـح لطـً ذحٌؼـظح ٚجغبؿـش ٚ ،فیـٗ ِثس ذؼیش  ،فّٓ صجد ف ِٓ ٛٙأً٘ جعبحٍ٘یس.
أی٘ح جٌٕـحط  ،ئْ جٌـشیطحْ لـذ یـثظ أْ یؼرـذ فـ ٟأسػـىُ ٘ـزٖ ٌٚ ،ىٕـٗ لـذ سػـ ٟأْ یطـحع فـِ ٟـح
عـ ٜ ٛرٌـه فبـح ربمـشِ ْٚـٓ أػّحٌىُ .أیٙح جٌٕحط  ،ئمنح جؼبإِٕ ْٛأخٛز ٚ ،ال یكً الِشب ِحي أخیٗ ئال ػٓ طید ٔفظ
ِٕٗ .أال ً٘ ذٍغص ؟ جٌٍ ُٙفال ضشؾؼٓ ذؼذ ٞوفحسج یـؼشخ ذؼـؼىُ سلـحخ ذؼـغ  ،فـأ ٟلـذ ضشوـص فـیىُ ِـح ئْ أخـزمت
ذـٗ ٌـٓ ضـؼٍٛج ذؼـذٖ :وطـحخ جهلل  .أال ً٘ ذٍغص ؟ جٌٍ ُٙجشٙذ أیٙـح جٌٕـحط  ،ئْ سذىـُ ٚجقـذ ٚ ،جْ أذـحوُ ٚجقـذ  ،وٍىـُ
٢دَ ٚآدَ ِـٓ ضـشجخ  ،ئْ أوـشِىُ ػٕـذ جهلل أضمـحوُ  ،ئْ جهلل ػٍـیُ خریـش ٌٚیظ ٌؼشذ ٟػٍ ٝػؿّ ٟفؼً ئال ذحٌطم. ٜٛ

أال ً٘ ذٍغص ؟ جٌٍ ُٙجشٙذ .لحٌٛج ٔ :ؼُ  .لحي  :فٍیرٍغ جٌشح٘ذ جٌغحتد.

اإلضاءة
مكث الرسول ﻋلَه السالم فٍ المدَنح تسﻊ سنَن لم َحج  ،ثم أُذن فٍ الناس فٍ الـسنح الﻌاشـرج أنـه ﻋلَـه الـسالم
حـاج  ،فقـدم المدَنح تشر كثَر َلتمس أن َؤتم ترسول هللا ﻋلَه الصالج والسالم  ،وَﻌمل مثله طرَق كداء حتً انتهً
إلـً تـاب تنـٍ شـَتح  ،فلمـا رأي التَـخ قـال  :دخل الرسول ﻋلَه السالم مكح المكرمح  ،من أﻋالها من "اللهـم زد
هـذا التَـخ تـشرَفا وتﻌظَمـا وتكرَمـا ومهاتـح  ،وزد مـن ﻋظمـه ممـن حجـه واﻋتمـره تـشرَفا وتكرَمـا ومهاتـح ،
وتﻌظَمـا .ثـم مـضً الرسـول ﻋلَـه الـسالم فـٍ حجـح  ،وﻋلـم النـاس مناسـكه وألقـً خطتتـه فـٍ ﻋرفـح  ،لَتـَن
لجموﻉ المسلمَن الذَن احتشدوا حوله أمور دَنهم.
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الهفردات:

*الحهد هلل :الثناء تاللسان
*نستﻌَن:نطلب الﻌون منه
نتوب :نرجﻊ
*نستﻐفره:نطلب المﻐفرج منه
التقوي :االلتزام تؤوامر هللا
ﻋباد هللا:أسلوب نداء
*أحثكم ﻋلً طاﻋته:أشجﻌكم ﻋلً طاﻋح هللا
ﻋاهٍ هذا:الﻌام الﻌاشر للهجرج
*هوقفٍ هذا:الوقوﻑ تَوم ﻋرفه
َوهكم هذا:الَوم التاسﻊ من ذٌ الحجح(َوم ﻋرفح)
شهركم هذا:شهر ذٌ الحجح
تلقوا ربكم َ:وم القَامح
*هوضوﻉ:تاطل
*الهآثر:جمﻊ مؤثرج وهٍ األفﻌال واألقوال المحمودج المتوارثح
*السدانة:خدمه الكﻌتح
*السقاَة:سقاَح الحجاج
*الﻌهد:القتل الﻌمد
*القود:قتل القاتل(قصاص)َقود صاحته لنفس المصَر
*شبه الﻌهد :ما قتل تالﻌصا والحجر(من ﻏَر قصد)
*ال َحل:ال َتاح
*أﻋجهٍ:نسته إلً ﻋجم وهو ﻏَر الﻌرتٍ
الشاهد:الذٌ حضر الخطتح وَقاتلها الﻐابب
تحقرون :تستصﻐرون
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األفكار الرئَسة فٍ الخطبة :
-1افتتاح الخطتح تالحمد والثناء ﻋلً هللا والتؤكد ﻋلً وحدانَح هلل تﻌالً
-2التؤكَد ﻋلً المﻌانٍ التالَح:
أ-حرمه دماء المسلمَن وأموالهم كحرمه َوم ﻋرفه فٍ شهر ذٌ الحجح
ب -رد األماناخ إلً أهلها
ج -إن دماء الجاهلَح موضوﻋه وتاطله ورتا الجاهلَح تاطل وتقالَد الﻌصتَح القتلَح تاطل وال فرق تَن ﻋرتٍ او
ﻋجمٍ إال تالتقوي
د-الﻌمد قود والقاتل َقتل ودَح القاتل مابه تﻌَر
 -3أن الشَطان ال مكان له فٍ مكح وقد َبس أن َﻌتد فٍ مكح
-4ال فرق تَن ﻋرتٍ وال ﻋجمٍ إال تالتقوي
وضح الصورة الفنَة ﻏٍ قوله :"فال ترجﻌن بﻌدٌ كفارا َضرب بﻌضكم رقاب بﻌض"
شته المإمنَن اإلخوج فٍ تﻌدهم ﻋن كتاب هلل تﻌالً تالكفار الذَن َضرتون تﻌضهم رقاب تﻌض
"إن دهاءكم وأهوالكم حرام ﻋلَكم إلً أن تلقوا ربكم كحرهة َوهكم هذا"
شته حرمح مال ودم المسلمَن كحرمح َوم ﻋرفح ﻋند هللا
"أن ربا الجاهلَة هوضوﻉ"
صور رتا الجاهلَح تالحمل الثقَل
ها دالله الﻌبارات التالَة ؟"لﻌلٍ ال ألقاكم بﻌد ﻋاهٍ هذا "  -ال ترجﻌوا بﻌدٌ كفارا ( --تركت فَكم)
شﻌور الرسول ﻋلَه السالم تدنو أجله
*ها سبب تسهَه حجه الوداﻉ بهذا االسم ؟
ألنها كانخ آخر ﻋهد للرسول الكرَم ﻋلَه السالم تالدنَا وكان َشﻌر تدنو اجله وأول حجح للرسول وآخر حجح.
*ها دالله تكرار الرسول الكرَم ﻋلَه السالم ﻋبارة"أال هل بلﻐت اللهم فاشهد؟"
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وجوب تتلَﻎ الرسول الكرَم رسالته إلً الناس ووجوب تتلَﻎ الناس رسالته

األسئلة الوزارَة
(صَفٍ )2009
 -1ها الذٌ أراده الرسول ﻋلَه السالم هن هذه الخطبة؟
 ان َتَن للمسلمَن أمور دَنهم -2وضح هﻌنً كلهة السدانة.
 خدمح الحجَج -3أذكر الﻌبارة التٍ تتفق هﻊ قوله تﻌالً(ولكم فٍ القصاص حَاة َا أولٍ األلباب)؟
 الﻌمد قود -4استخلص اثنتَن هن الخصائص الفنَة للنص.
 اإلَجاز -دقح التﻌتَر ووضوحه(شتوٌ )2010
 -1استخرج هن النص اثنتَن هن األهور التٍ نهً الرسول ﻋنها فٍ الخطبة
ال َحل المرئ مال أخَه اال ﻋن طَب نفس
-2استخرج هن الخطبة ثالث ﻋبارات تدل ﻋلً دنو أجل الرسول.
 ال ترجﻌوا تﻌدٌ كفار ،تركخ فَكم – اللهم هل تلﻐخ؟ اللهم اشهد. -3ها الحكهة هن قول الرسول ﻋلَه السالم :فلَبلﻎ الشاهد الﻐائب"؟
 التؤكَد ﻋلً أهمَح تتلَﻎ الرسالح -4بَن الشرط الذٌ وضﻌه الرسول الكرَم لتجنب الوقوﻉ فٍ الضالل.
 كتاب هللا -5ها هﻌَار األفضلَة فٍ اإلسالم كها ورد فٍ النص؟
 -التقوي
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) 2012

 -1ها البلد الهشار إلَه فٍ قوله (فٍ بلدكم هذا)؟
 مكح المكرمح -2أذكر ﻋادتَن جاهلَتَن أبطلهها اإلسالم وردتا فٍ النص.
الرتا /حرمح دماء المسلمَن
-3استخرج هن النص اثنتَن هن الهآثر التٍ أقرها اإلسالم.
 السدانح والسقاَح -4ها القتل(شبه الﻌهد)؟ كها ورد فٍ النص
ما قتل تالﻌصا والحجر
(شتوٌ )2015
 -1أذكر ﻋالهة الرجوﻉ الً الكفر كها جاء فٍ النص.
 َضرب تﻌضكم رقاب تﻌض -2بَن الحالة التٍ َحل للهسلم فَها هال أخَه كها جاء فٍ النص
ﻋن طَب نفس
 -3ها هﻌَار التفاضل فٍ اإلسالم؟
التقوي
-4حدد الخلق اإلسالهٍ الذٌ تضهنته ﻋبارة(كلكم آلدم وادم هن تراب)؟
التواضﻊ
 -5سم األسلوب اللﻐوٌ فٍ ﻋبارة(فلَبلﻎ الشاهد الﻐائب)
األهر
 -6اكتب الجذر اللﻐوٌ لكلهة (أكرهكم).
 كرم -7ﻋلل استخدم الرسول الكرَم ﻋبارة(أَها الناس) بدال هن أَها الهسلهون
ألن تﻌالَم الخطتح ال تختص تفبح مﻌَنح وانما موجهح للناس كافح.
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االستَﻌاب والتحلَل
ٔ .بالرجوﻉ إلً الهﻌجم وضح هﻌانٍ الهفردات التالَة وفق ورودها فٍ السَاق .
هوضوﻉ  :تاطل  ،هآثر  :جمﻊ مـؤثرج  ،وهـٍ الﻌـاداخ المتوارثـح  ،الـسدانة  :خدمـح الكﻌتـح  ،الﻌهـد  :القتـل
تالـسالح أو التﻌمـد فٍ القتل  ،قود  :القصاص  ،السقاَة  :تقدَم الماء للحجیج
 -2.استخرج هن الخطبة هقابل الكلهات التالَة
َهدٌ َ :ضلل.
تركتم  :أخذتم ،
الشاهد  :الﻐابب ،
ﻋرتٍ  :ﻋجمٍ ّ ،
-3ﻋد إلً الفقرة الثالثة  ،واستخرج الجهلة (الهفتاحَة (جهلة الهوضوﻉ
 .جملح الموضوﻉ فٍ الفقرج الثالثح  " :إن دماءكم وأموالكم حرام ﻋلَكم إلً أن تلقوا رتكم " .
 -4فٍ أٌ سنة أدي الرسول ﻋلَه السالم حجة الوداﻉ ؟ .
فٍ السنح الﻌاشرج للهجرج
 -5وضح سبب تسهَة حجة الوداﻉ بهذا االسم.
 .سمَخ تهذا االسم ألنها كانخ فٍ آخر أَام الرسول ﻋلَه السالم  ،كما أن الرسول كان َشﻌر تدنو أجله .
 - ٙأﻋطً الرسول ﻋلَه السالم فٍ هذه الخطبة حق الحَاة الكرَهة اآلهنة لإلنسان  ،فها هقوهـات األهـن فـٍ
اإلسـالم كهـا وردت فٍ الخطبة
 .مقوماخ األمن فٍ اإلسالم  :أ .حفظ النفس  .ب .حفظ األموال  .ج .حفظ األماناخ .
-7صنﻑ الﻌادات والههارسات فـٍ الجاهلَـة الـواردة فـٍ الخطبـة حـسب هوقـﻑ اإلسـالم هنهـا  ،إلـً ﻋـادات
أقرهـا اإلسـالم والً ﻋادات أبطلها اإلسالم .
ﻋادات جاهلَة أقرها اإلسالم ٔ .السدانح  .ٕ .ﱢ السقاَح ٖ .حرمح مكح المكرمح  ،وشهر ذٌ الحجح.
ﻋادات جاهلَة أبطلها اإلسالم ٔ .التﻌرض لدماء المسلمَن  .ٕ .الرتا .ٖ . .الثؤر . ٗ .الفخر تاألنساب
ّ .٨وفق بَن هضهون اآلَات واألحادَث التالَة وها َناسبها هن الﻌبارات الواردة فٍ الخطبة
ص حَاج َا أولٍ األلتاب لﻌلكم تتقون }.تتفق مﻊ ﻋتارج ( الﻌمد قود(
أ{ .ولكم فٍِ ْالق ا
ِص ِ
 .بَ{ .ا أَٜ٣ب اُ٘بً إٗب فِو٘بًْ ٖٓ مًو ٝأٗضٝ ٠عؼِ٘بًْ ّؼٞثب ٝهجبئَ ُزؼبهكٞا إٔ أًوٌْٓ ػ٘ل هللا أروبًْ إٕ هللا
ػِ ْ٤فج٤و)
 تتفـق مـﻊ ﻋتـارج ( َـا أَهـا النـاس  ،إن رتكـم واحـد وان أتـاكم واحـد  ،كلكـم ِدم  ،وآدم مـن تـراب إن أكـرمكمﻋنـد هللا أتقـاكم  ،إن هللا ﻋلَم ختَر
ج " .كل المسلم ﻋلً المسلم حرام ﻋرضه ومالـه ودمـه " َ .تفـق الحـدَث مـﻊ ( وال َحـل المـرئ مـسلم مـال
أخَـه إال ﻋـن طَـب نفس منه )  ( ،إن دماءكم وأموالكم حرام ﻋلَكم َتفــق مــﻊ ( فـال تــرجﻌن تﻌــضكم رقاب
تﻌض (. +تﻌــدٌ كفـارا َــضرب د " .إذا التقـٍ المــسلمان تــسَفَهما  ،فالقاتـل والمقتــول فــٍ النـار " ...
  .هـ " .ال َدخل الجنح من كان فٍ قلته مثقال ذرج من كتر " َ .تفق مﻊ الﻌتارج ( لَس لﻌرتٍ ﻋلً ﻋجمٍ فضل إالتالتقوي
 . ٩ورد فٍ الخطبة ﻏَر ﻋبارة توحٍ بدنو أجل الرسول ﻋلَه السالم  ،اذكر اثنتَن هنها .
فإنٍ ال أدرٌ  ،لﻌلٍ ال ألقاكم تﻌد ﻋامٍ هذا  ،فٍ موقفٍ هذا _  .فال ترجﻌن تﻌدٌ كفارا َضرب تﻌضكم رقاب
تﻌض _  .تركخ فَكم ما إن أخذتم ته لن تضلوا تﻌده.
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-10ها اآلَة التٍ نزلت ﻋلً الرسول ﻋلَه السالم فٍ خطبة حجة الوداﻉ .
اَِح التٍ نزلخ ﻋلً رسول هللا فٍ حجح الوداﻉ (الَوم أكملخ لكم دَنكم وأتممخ ﻋلَكم نﻌمتٍ ورضَخ لكم
اإلسالم دَنا} .سورج المابدج ٖ ٔٔ .
 . 11حذر الرسول ﻋلَه السالم هن الرجوﻉ إلً الكفر بﻌد اإلسالم  ،وجﻌل لذلك ﻋالهة اذكرها
 .القتال تَن المسلمَن
. ٕٔ .ها داللة تكرار الرسول ﻋلَه السالم ﻋبارة " ّ أال هل بلﻐت ؟ اللهم فاشهد " ؟
التوكَد ﻋلً الﻌمل والتتلَﻎ وﻋلً مضمون الﻌتارج وما قام ﻋلَه السالم تإتالﻏه للمسلمَن
 . 13بَن الهبادئ واألخالق اإلسالهَة التٍ تضهنتها كل ﻋبارات الخطبة هها َلٍ. :
المتدأ أو الخلق اإلسالمٍ _
الﻌتارج
حرمح دماء المسلمَن وأموالهم
"إن دماءكم وأموالكم حرام ﻋلَكم "
متدأ القصاص
الﻌمد قود " .
األخوج فٍ اإلسالم.
"  .إنما المإمنون أخوج " .
ِ التواضﻊ والتﻌد ﻋن الكتر
" كلكم ِدم وآدم من تراب " .
ٗٔ .ورد فٍ الخطبة ( ال َحل لهسلم هال أخَه إال ﻋن طَب نفس هنه ) ّ ،
 اذكر حاالت َحل فَها هال الهسلم ألخَهالصدقح ٕ .الﻐنابم ٖ .المَراث ٗ .التَﻊ والشراء ٘ .الزكاج

التذوق والتفكَر
-1وضح الصورة الفنَة فٍ قوله ﻋلَه السالم ( فال ترجﻌن بﻌدٌ كفارا َضرب بﻌضكم رقاب بﻌض )
صور اإلنسان الذٌ َقتل أخاه تمن تخلً ﻋن دَنه وارتد كافرا  ،فصار َستهَن تؤمر قتل أخَه
 -2ورد فٍ الخطبة أسالَب النداء والنفٍ واالستفهام والشرط واألهر
 .أّ .مثل ﻋلً كل أسلوب من هذه األسالَب فٍ الخطتح  .النفٍ:ال هادٌ له النداء  :أَها الناس  ،اللهم ،: ،
االستفهام  :أال هل تلﻐخ ؟  ،الشرط  :من كانخ ﻋنده أمانح فلَإدها  ،األمر  :اسمﻌوا  ،اشهد .
ب -بَن أثر هذه األسالَب فٍ نفس الهستهﻊ .
لها أثر فٍ التشوَق وجذب انتتاه السامﻊ  ،وتثتَخ المﻌانٍ فٍ نفسه
 -3هن ﻋالهات الفصاحة اإلَجاز ودقة التﻌبَر ووضوحه  ،هثل ﻋلً ذلك هن الخطبة
 .اإلَجاز  " :إنما المإمنون أخوج "  ،الﻌمد قود  ،كتاب هللا
 -4الجهلـة الخبرَـة هـٍ الجهلـة التـٍ تحتهـل التـصدَق والتكـذَب هثـل  ( :أهطـرت الـسهاء (
أهـا الجهلـة اإلنـشائَة فـٍ الجهلة التٍ تﻌتهد أسالَب اإلنشاء هن استفهام ونفٍ ونهٍ ونداء وتﻌجب ّ ﻋد إلً
الفقرة هن النص وصـنﻑ جهلهـا إلـً جهلة خبرَة وإنشائَة .
الجملح الخترَح إن رتكم واحد  .كلكم ِدم  .آدم من تراب  .أَها الناس  .إن أتاكم واحد  .الجملح اإلنشابَح هل تلﻐخ
؟ اللهم اشهد  .فلَتلﻎ الشاهد الﻐابب  .إن أكرمكم ﻋند هللا أتقاكم  .لَس لﻌرتٍ ﻋلً ﻋجمٍ فضل إال تالتقوي
 -5بدأ الرسول ﻋلَه السالم بإسقاط ربا ﻋهه الﻌباس بن ﻋبد الهطلب كها بـد بإسـقاط دم ﻋـاهر بـن ربَﻌـة بـن
الحـارث بـن ﻋبد الهطلب  ،ﻋلل ذلك
لَـشكل القـدوج فـٍ السلوك اإلسالمٍ القوَم وااللتزام تما حثخ ته الشرَﻌح اإلسالمَح
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. ٙ .ها الحكهة هن تؤكَد الرسول ﻋلَه السالم أن َبلﻎ الشاهد الﻐائب فٍ نهاَة الخطبة ؟ ّ
َحملهم المسإولَح فٍ تﻌلَم دَنهم وإﻋالم المسلم للمسلم تما َتﻌلم وَﻌرﻑ  ،وهذا التﻌلَم ونقل المﻌرفح فٍ أمور
الدَن فرَضح
. 7ﻋلل استخدام الرسول ﻋلَه السالم ﻋبارة ( أَها الناس ) بدال هن أَها الهسلهون فٍ هذه الخطبة .
لتتقً صالحح لكل الناس وال تختص تفبح محددج
َ . ٨ .نتهك بﻌض الناس الَوم حرهة أهوال اآلخرَن بؤسالَب ﻏَر هباشرة  ،اذكر أهثلة ﻋلً ذلك .
السرقح  ،والﻐش  ،واالحتَال.
 ٩تكررت كلهة التقوي فٍ الخطبة فٍ ﻋدة هواضﻊ
أ .وضح مفهوم التقوي الذٌ حث ﻋلَها الرسول ﻋلَه السالم لﻐح واصطالحا  .التقوي ( لﻐح )  :من الفﻌل وقً ،
وتﻌنـٍ الحـذر والوقاَـح  ،التقـوي اصـطالحا االمتثـال ألوامـر هللا سـتحانه وتﻌـالً واجتنـاب نواهَه
 .ب .ما الهدﻑ من تكرار كلمح التقوي ؟ التوكَد ﻋلً مفهومها ومﻌناها وداللتها.
 -10فٍ ضوء دراستك النص وضح خهس سهات فنَة وأدبَة للخطبة
اإلَجاز -سهولح اللﻐح وقوتها تما َضمن فهم السامﻊ– قصر الﻌتارج -خصوصَح الموضوﻉ المتﻌلق تالفرابض وما
حثخ ﻋلَه الشرَﻌح.

القضاَا اللﻐوَة
ٔ .استﻌن بؤحد الهﻌاجم لإلجابة ﻋها َؤتٍ :
أ .اضبط ( الحاء ) فٍ كلهة ( حجة ) والخاء فٍ كلهة ( خطبة ) الواردتَن فٍ ﻋنوان درسك  ،بها َناسب
هﻌناهها(حِجح) ( ُخطتح)
ب. .ب .ما الوجوه األخري لضتط الحاء والخاء فَهما  .الحِجح :الدلَل والترهان َحجح :اسم المرج من الحج : ،
الخِطتح :طلب الفتاج للزواج ِ .
-2هات هفرد كل هن الجهﻌَن التالََن  ،ثم استخدهه فٍ جهلة هفَدة _ .مآثر  :مفردها ( مؤثرج)  _ .شرور  :شر
 -4صنﻑ األفﻌال التالَة إلً هﻌرب وهبنٍ ثم اذكر ﻋالهة اإلﻋراب أو البناء لكل هنهها وفق الجدول  .الفﻌل
المتنٍ الفﻌل المﻌرب ﻋالمح التناء  /ﻋالمح اإلﻋراب اسمﻌوا ــــــ ٍ فﻌل أمر متنٍ ﻋلً حذﻑ النون من آخره
التصاله تالواو .
أن تلقو ْا فﻌل مضارﻉ منصوب وﻋالمح نصته حذﻑ النون من آخره ألنه من األفﻌال الخمسح .
فلَإدها فﻌل مضارﻉ مجزوم تالم األمر  ،وﻋالمح جزمه حذﻑ حرﻑ الﻌلح الَاء من آخره
 .أخذتم ـ ٍ فﻌل ماض متنٍ ﻋلً السكون التصاله
 .ابتمنه ـــــــ ٍ فﻌل ماض متنٍ ﻋلً الفتح .
من َهد فﻌل الشرط مضارﻉ مجزوم وﻋالمح جزمه حذﻑ حرﻑ الﻌلح من آخره .
تحقرون فﻌل مضارﻉ مرفوﻉ وﻋالمح رفﻌح ثتوخ النون ألنه من األفﻌال الخمسح .
صلً :فﻌل ماض متنٍ ﻋلً الفتح المقدر ﻋلً آخره للتﻌذر
ال ترجﻌن مضارﻉ مجزوم وﻋالمح جزمه حذﻑ النون من آخره
 .-6صنﻑ األفﻌال اآلتَة حسب نوﻉ الضهَر الهتصل بها كها هو هوضح فٍ الجدول اآلتٍ:
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

0785865016

0790829058 /

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

0785865016

0790829058 /

أفﻌال اتصلخ تها ضمابر رفﻊ :اسمﻌوا /تلقوا /تضلوا
أفﻌال اتصلخ تها ضمابر نصب :أحثكم /ألقاكم /فلَإدها /أوصَكم
-7هَز الهﻌرب هن الهبنٍ هن األسهاء التالَة .االسم الهبنٍ  :هذه  ،هن .االسم الهﻌرب  :الناس  ،أﻋجهٍ ،
الشَطان
 -8ها الهﻌانٍ الهستفادة هن حرﻑ ( ال ) فٍ ها َؤتٍ ؟
أ  -أنا ال نسجد إال هللا  .ال  :نافَه
ب .ال كذوب محتوب  .ال  :نافَح للجنس .
ج ّ .أمتنا تحب السالم ال الحرب  .ال  :حرﻑ ﻋطﻑ .
د .هل زرخ المﻌرض ؟ ال  .ال  :حرﻑ جواب .
هـ .فال ترجﻌن تﻌدٌ كفارا .ال :حرﻑ نهٍ وجزم
 -10اذكر الهﻌنً الصرفٍ للكلهات التاَة وفﻌل كل هنها:
مضل :اسم فاﻋل :أضل
هادٌ :اسم فاﻋل:هدي
محمد:اسم المفﻌول :حم ّد
موضوﻉ:اسم مفﻌول:وضﻊ
المإمنون:اسم فاﻋل:امن
موقﻑ:أسم مكان:وقﻑ
السدانح:مصدر صرَح:سدن

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

0785865016

0790829058 /

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

0785865016

0790829058 /

االضبءٓ
اُْبػو أث ٢كواً اُؾبهس ثٖ ٍؼ٤ل اُؾٔلاُٗٝ ٢ل ك ٢أٍُ٘ َٕٞخ ٝ 320رٞكٍ٘ ٢خ 357
اُلٍٝ
ح
ٍْبعجخ اىققٞذح :اٍو اة ١كواً اُؾٔلاٗ ٢ك ٢أؽلاس أُؼوًخ ٓغ اُوٝ ّٝثو ٢ك ٢األٍو ؽز ٠اكزلا٤ٍ ٙق
ٍ٘خ ٝ 355هبٍ ٛن ٙاُوٖ٤لح  ٞٛٝكٍ ٢غ٘ٚ
إَٔٞخ ؽؼشٓ(عجت ؽٖشح ؽؼش أث ٜفشاط) ؽز٘2008 ٛ
-1االٛزٔبّ ثبُٖٞه ٝاألفِ٤خ
مٝة اُِلع ٝعٞكح أُؼبٗ٢
- 2ع ح
 - 3رٔ٤ي ّؼو ٙثبإل٣وبع أُ٤ٍٞوٝ -4 ٢اُقٞاٛو ٝاُؾٌْ
 -4االٛزٔبّ ثبُٔٞاهق اُزبه٣ق٤خ .

ٍ٘ض٘ػبد ؽؼشٓ
- 1اُـيٍ -2اُلقو  -3اىشٍٗٞبدٍ ٜٕٗ(.دَ٘ػخ اىققبئذ اىز ٜقبىٖب ف ٜاىغدِ) ّز2011 ١ٞ
ؽشذ األثٞبد
أٍب ىيٖ٘ ّٜٖ ٙػيٞل ٗال أٍش

 -1أساك ػق ٜاىذٍغ ؽَٞزل اىقجش

ػق ٜاىذٍغ :ال َ٣زط٤غ اُجٌبء ٕ -ؼت
ؽَٞزل ٕ :لزي
اىٖ٘ : ٙاُؼْن
ىهح ٣قبٛت اُْبػو ٗلَ ٚكِٔبما ال ٣جٌٝ ٢ال ر٘ ّٚه كٓٞػ( ٚاالٍزلٜبّ ٣ل٤ل اُزؼغت)
اُق
اىق٘سح اىفْٜح ٕٞ:ه اُْبػو ٗلَ ٚثئَٗبٕ آفو ٣زؾبٝه ٓؼٚ
ٍِ اىَخبطت ف ٜق٘ه اىؾبػش(أساك)؟ اُْبػو ٗلَٚ
أ ِٝمبُ اىؾبػش ػْذٍب ّظٌ اىققٞذح؟ك ٢اَُغٖ
 -2ثي ٚاّب ٍؾزبق ٗػْذ ٛى٘ػٔ

( ّز2009 ) ١ٞ
ٗىنِ ٍثي ٜال ٝزاع ىٔ عش

ٝزاع ٘٣:زْو
ى٘ػٔ:ؽوه ٚك ٢اُوِت
اُلٌوح٣:غ٤ت اُْبػو ٗلَ ٚاْٗٓ ٚزبم ٓٝؾت  ٌُٚ٘ٝال َ٣زط٤غ كٚؼ ْٓبػو٣ ٙو: ٍٞأال ٣ؤصو اُٝ ٟٜٞاُؼْن ك ّ٢؟
-3ارا اههٝو اض٘اّ ٜثغطذ ٝذ اىٖ٘ٙ
اض٘اّ/ ٢٘ٔٙ: ٜأؽب ٛث٢
اىنجش:اُْوف ٝاُؼيح -اُق٤الء
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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خالئقٓ (:عٔغ فِ٢هخ)  ٢ٛٝاُطجغ
ٝاٍ ٝ ٟٝرٜ٘ٔو ٓ٘ ٢كٓٞػب ٕلزٜب اٌُجو ٝاُؼيٙ
اُلٌوح:اما ؽَ اٍٍ َ٣ث ٢كبٗ ٢أرنًو ٝاُؼْن ٙ
ف٘سح فْ: ٔٞثغطذ ٝذ اىّٖ٘:ٙج ٚاُ ٟٜٞثئَٗبٕ ُ٣ ٚل
ٗأرىيذ دٍؼب ٍِ خالئقٔ اىنجشّ:ج ٚاُلٓٞع ثئَٗبٕ
ارا ٕ ٜأرمزٖب اىـةاثٔ ٗاىفنش

 -4رنبد رضٜء اىْبس ث ِٞخ٘اّسٜ
أرمزٖب :أّؼِزٜب
خ٘اّس:ٜاألٙالع رؾذ اُٖله
اىقجبثٔ :اُْٞم ٝاُُٞغ اُْل٣ل
اُلٌوح:إ ّلح اُؾت ٣غؼَ األكٌبه رْزؼَ ك ٢هِج٢
ف٘سح اىفْٕٞ: ٔٞه اُْبػو اُؾت ةاُ٘به اُز ٢رؾ ٜ٤عَٔٚ
ّز2011 ١ٞ
ٍب اىزٝ ٛؤخح ٍؾبػش اىؾبػش؟ اُٖجبثخ ٝاُلٌو
ٍ-5ؼييز ٜثبى٘فو ٗاىَ٘د دّٗٔ
ٍؼييزٞٓ:ٜاٍ٤٤زٓ/٢ؾجٞثز٢

ارا ٍذ ظَبّب فال ّضه اىقطش
دّٗٔ:هجِٚ

اىقطش:أُطو

اى٘فو ٓ:جبكُ ٚاُؾت
٣زٔ٘ٓ ٖٓ ٢ؾجٞثزٓ ٚجبكُخ اُؾت كئما ؽَٖ ؿ٤و مُي ٣لػ ٞأال ٘٣يٍ اُق٤و ػِ ٠اؽل ثؼل ٖٓ ٙاُ٘بً
اىق٘سح اىفْٞخٕٞ:ه ٗلَ ٚثبُظٔإٓ
ٗأزغِ ٍِ ثؼض اى٘فبء ىل اهغذس

-6زفظذ ٗضٞؼذ اىَ٘دٓ ثْْٞب

ُول ؽلع اُْبػو اُٞكبء ُٔؾجٞثزٌُٜ٘ ٚب ُْ رؾلع ٛن ٙأُٞك٣ٝ ٙؼزجو ػنهٛب أؽَٖ ٖٓ اُٞكبء ُ٢
اىق٘سح اىفْٞخّ:ج ٚأُٞكح ثْ٠ء ٤ٚ٣غ ّز١ٞ
 -7ثْفغ ٍِ ٜاىغبد ِٝف ٜاىس ٜغبدح
هٕ ٕٝجبؽب
اىغبد: ِٝأَُبف

2011
ٕ٘ا ٛىٖب رّت ٗثٖدزٖب ػزس

غبدح  :اُلزبح اُ٘بػٔخ ثٖدزٖب:عٔبُٜب

إٗ٘ ٢اكل ١كزبح عِٔ٤خ  ٢ِ٘ٗٞٓٞ٣اُ٘بً ك ٢ؽجٜب ٝعٔبُٜب  ٞٛػنه ١ك ٢ؽجٜب
ٍب اىزّت اىز ٛأقزشفٔ اىؾبػش ٍٗب ػزسٓ؟ اىزّت :زت ٍسج٘ثزٔ
-8دسٗؽ اى ٚاى٘اؽ ِٞفٗ ٜاُ ىٜ
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

اىؼزس:خَبىٖب

ؽز٘2011 ٛ

ال رّب ثٖب ػِ مو ٗاػٗ ٔٝقش
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اُٞاّ: ٖ٤اَُبػ ٖ٤اُ ٠اُلَبك

ٓؾجٞثز ٚاُْبػو رَزٔغ ٍُّٞبح  ٞٛٝ-ال َ٣زٔغ ُِّٞبح (هبهٕ ث ٖ٤اُْبػو ٓٝؾجٞثزّ)ٚز2011 ١ٞ
فقذ ٕذً اإلَٝبُ ٍب ؽٞذ اىنفش

-9فبُ ٝل ٍب قبه اى٘ؽبح ٗىٌ ٝنِ
ّ٤ل:ث٘٠
٣طِت ٖٓ ٓؾجٞثز ٚػلّ االٍزٔبع ُِّٞبح الٕ اإلَٗبٕ ٣نٗت ٝهللا ٣ـلو ُ ٚمٗجٝ ٚاإلٔ٣بٕ ٣نٛت اٌُلو
ٛلّ ٤ّ/ل (ٛجبم)
إلّغبّٔ ف ٜاىس ٜؽَٞزٖب اىغذس
ٗ-10فٞذ ٗف ٜثؼض اى٘فبء ٍزىخ
إ اُْبػو ٣ولّ اُٞكبء ُٔؾجٞرٓ ٚغ إ ٓؾجٞثز ٚرجبكُ ٚاُـله ٝػلّ اُٞكبء
مٞف رقبثو اىَسج٘ثخ اىؾبػش؟(ثبُـله) ّز2011 ١ٞ
ٗ-11ق٘س ٗسٝغاُ اىقجب ٝغزفضٕب
ٗق٘س :اُوىاٗخ
سٝؼبُ :ؽ٣ٞ٤خ اُْجبة
اىقجب :ك ٕٝاُْجبة
ٝغزفضٕب َ٣:زض٤وٛب
ربسُ  :رٜوة ؽ٣ٞ٤خ ْٗ٤ط ٚرٔوػ
اٜٗب كزبح ٝهٞهح ٌُٖ أؽ٤بٗب َ٣زليٛب ؽ٣ٞ٤خ اُْجبة

فزأسُ أزٞبّب مَب اسُ اىَٖش

ثذ كْٗ ٢بٜٛب ٝؽ٣ٞ٤زٜب ٝاٗلكبػٜب ثبٗلكبع أُٜو
اىق٘سح اىفْٞخ ٕٞ:ه اُْبػو ٓؾجٙ ٞ
ٍٗ-12ب مبُ ألزضاُ ى٘الك ٍغيل

اى ٚاىقيت ىنِ اىٖ٘ ٙىيجي ٚخغش

اُجِ : ٠اُٜالى ٝاُيٝاٍ
ٍغيل ٛ:و٣ن
ؽيٝ ٖ٣ال ٣ؼوف اُؾيٕ ٌُٖ ٓؼْٞمر ٢ٛ ٚاًٍثت كٝ ٢عٞك أُٔٝ ٚؽيٗٚ
ا
إ اُْبػو ُْ ٌٖ٣
ف٘سح اىفْٞخ ّ:ج ٚاُْبػو  ٟٝ ٙأُؾجٞثخ ثبٍعَو اُنُِٜ َٕٞ٣ ١الى ( ّز2012 ) ١ٞ
هٛػشف ٍِ أّنشرٔ اىجذٗ ٗاىسضش
 - 13فال رْنش ٝ ّٜٛب اثْٔ اىؼٌ أّ
٣لزقو اُْبػو ث٘لَٝ ٚفجو ٓؾجٞثز ٚثبٗ ٚعٔ٤غ إٍاً ٖٓ ثلٝ ٝؽٚو ٣ؼوكُ ٚٗٞوٞرٝ ٚكو٤ٍٝزٚ
اُجل* ٝػٌٌ اُؾٚو ٛجبم )(٣ؼجو ػٖ ّٜور( ٚأُوٖٞك ثبُٔؾجٞثخ٤ٍ:ق اُلُٝخ)
ٍؼ٘دح اال ٝخو ثٖب اىْقش

ٗ-14اّ ٜىدشاس ىنو مزٞجخ
خشاس ٣:وٞك اٍعِ٤
مزٞجٔ:اُغِ٤
إ اُْبػو ٣وٞك اٍع ُٞ٤اُؼظٔ٤خ اُز ٢رؼٞكد اُٖ٘و ٝػلّ اُٜئ٣خ (ثْ ٕٝق اُْبػو ٗلَٚ؟) ّز2012 ١ٞ
ف٘سح فّْ: ٔٞج ٚاُْبػو اُغ ِ٤ةاُغَْ اُضو َ٤اُنْ٣ ١لٙ
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مثٞش اىُ ٚصاىٖب اىْظش اىؾضس

ٗ-15اّ ٜىْضاه ثنو ٍخ٘فخ
ُصاه:خشئ عنهٛب (ٗيٍ) ّز2013 ١ٞ
ٍخ٘فزٔ :أٌُبٕ اُن٣ ١قبك ٚاُْغؼبٕ
اىْظش اىؾضسٗ:ظوح ثطوف اُؼ ٖ٤رلٍ ػِ ٠اُـٚت
إٔ اُْبػو ٣ـ٤و ػِ ٠األٓبًٖ اُز٣ ٢قبف اُْغؼبٕ اُ٘ي ٍٝاُٜ٤ب ٝال ٣قبف ٗظواد أػلائٚ
 -16فبظَأ زز ٚرشر٘ ٛاىجٞض ٗاىقْب
اىقْب :أُوٖٞك اُوٓبػ عٔغ ه٘بح
اظَأ ّ:ل ٙاُؼطِ

ٗاطغت ززٝ ٚؾجغ اىزئت ٗاهّغش
اىجٞض  :اَُٞ٤ف أعغت  :أعٞع (ّز)2012 ١ٞ

إ اُْبػو ال ٣ور ١ٞؽز ٠رور ١ٞاَُٞ٤ف ٖٓ كٓبء األػلاء
ٝال ْ٣جغ ؽز ٠رْجغ اُؾٗٞ٤بد أُلزوٍخ ٖٓ أّالء األػلاء
ف٘سٓ اىفْٞخُ:ث ٚاُجٝ ٘٤اُو٘ب ثئَٗبٕ ْ٣وة ٣ٝؤًَ ٖٓ األػلاء ّز2011 ١ٞ
ٗ-17ال أفجر اىس ٜاىخهٗف ثغبسح
اىس ٜاىخهٗف :اُن ١ثو ٠ك ٢اَُ٘بء ٝاألٛلبٍ ٝاُْٞ٤ؿ

ٗال اىدٞؼ ٍب ىٌ رأرٔ قجي ٜاىْزه

غبسح:اُق َ٤أَُوػخ أُـ٤وح
٣لزقو اُْبػو ٘ٛب ث٘لَٕ ٖٓ ٝ ٚلبر ٚػلّ اُـله ٝال ٣نٛت أل ١هجِ٤خ ؿبى٣ب ُ ْٜاال اثؼل إ ٣قجو ْٛثٔوٖل٘٣ٝ ٙنهْٛ
ثنٛبة اُ( .ْٜ٤ثٌ ٝفزخش اىؾبػش ف ٜاىجٞذ؟) ّز2012 ١ٞ
ٙ
ٗال فشعٍٖ ٜش ٗال سثٔ ؽٍش
ٍٖش :اُلوً اُٖـ٤وح

-18أعشد ٗ ٍب فسج ٜثؼضه ىذ ٙاى٘غٚ
اى٘غ: ٚاُؾوة
ػضه :عٔغ اػيٍ  ٖٓ ٝ ٙٝال أٍِؾُٚ ٚ
غٌ س :هِ َ٤اُقجوح
ٙؼ٤ق ؿ٤و ٓلهثٚ
ٙ
كوً
ٙ
إ ٝهٞع اُْبػو ك ٢األٍو ٣ؼِِ ٚثبُوله كِْ  ٌٖ٣هِ َ٤أُقجو ُْٝ ٙدًٖ

زذد اىجٞذ اىزٝ ٛؾٞش اىٗ ٚق٘ع اىؾبػش ف ٜاألعش ثبىشغٌ ٍِ ر٘افش ٍب َْٝغ رىل؟ ّز2015 ١ٞ
فقيذ َٕب أٍشاُ أزالَٕب ٍش
ٗ-19قبه اؿٛزبث:ٜاىفشاس اٗ اىشدٙ
اىشد: ٙأُٞد
ُول عو ٟؽٞاه ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤إؾبث ٚكق٤و ٙٝث ٖ٤اُلواه ا ٝاَُو ٛٞك٣ ٢ل ١االػلاء ػِ ٠اُٜوٝة كبفزبه األٍو ػِ٠
اُٜوة
اؿٛزبث: ٜرٖـ٤و إٔؾبثُِ ٚلالُخ ػِ ٠هِخ اُؼلك
اىق٘سح اىفْٞخّ:ج ٚاُلواه ٝاُوك ٟثبُطؼبّ
أمًو اُق٤به ٖ٣اُِن ٖ٣ػؤٜٙب إٔؾبة اُْبػو ػِٚ٤؟( .اُلواه أ ٝاُوكّ )ٟز2015 ١ٞ
ٗزغجل ٍِ اٍش ِٝخٞشَٕب االعش
ٗ-20ىنْ ٜاٍض ٚىَبال ٝؼٞجْٜ
ؽَجي ٌ٣:ل٤ي
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إ اُْبػو افزبه األٍو ػِ ٠أُنُخ ٝأُٜبٗخ
فقيذ اٍب ٗهللا ٍب ّبىُْ ٜخغش

ٝ -21ق٘ىُ٘ ى ٜثؼذ اىغالً ح ثبهسدٙ

أٌَّ ؽوف اُقبء (فَو) أُٚخ ّز2015 ١ٞ
اىشد:ٙأُٞد
ٍالٓذ ٝاٗ ٚصبثذ ػِٓ ٠جبكئٝ ٚػًِ ٠واّرٚ
ٙ
إ إٔؾبة اُْبػو  ِٚٗٞٓٞ٣ثبٗ٣ ُْ ٚؾبكع ػِ٠
ّز١ٞ

اىق٘سح اىفْٞخّ:ج ٚاَُالٓخ ثْ٢ء ٣جبع
ٕٗ-22و ٝزدبف ٙػِ ٛاىَ٘د عبػخ
االٍزلٜبّ ٣ل٤ل اُ٘لّ( ٢ز)2012 ١ٞ
ٝزدبف٣" ٚجزؼل

2015
ارا ٍب ردبف ٙػْ ٜاألعش ٗاىضش

إ اُْبػو ٓؤٖٓ ثبُوله كبُٔٞد هبكّ ال ٓؾبُخ ؽز ُٞ ٠اثزؼل ػ٘ ٚاألٍو
ف٘سح ف ٜاىجٞذ اىفْٞخ ٕٞ:ه أُٞد أَٗبٗب ٣وزوة ٖٓ اُْبػو ٝاألٍو ٝاُؼناة ثبألّقبٓ اُن٣ ٖ٣جزؼل ٕٝػ٘ٚ
ٗف ٜاىيٞيخ اىظيَبء ٗٝفزقذ اىجذس

-23عٞزمشّ ٜقٍ٘ ٜارا خذ خذٌٕ
اٙج ٜؽوف اُغ( ْ٤اٌَُوح) ّز١ٞ
خذ ِخذٌٕ  :اّزل فطجْٜ
إ ه ّٞاُْؼبه ٍٞف ٣لزول ٚٗٝاما إٕبثز٤ٖٓ ْٜجخ

2008

ف٘سح فْٞخّ:ج ٚاُْبػو ٗلَ ٚثبُجله ك ٢اُِِ٤خ اُظِٔبء.
ٍب اىز ٛمْ ٚػْٔ اىؾبػش ف ٜق٘ىٔ(ٗف ٜاىيٞيخ اىظيَبء ٝفزقذ اىجذس)؟ ؽز٘2008 ٛ
ً٘ ٠ثنُي ػٖ ٗلَٝ ٚؽبعخ ه ُٚ ٚٓٞػ٘ل رؼوُ ْٜٙألفطبه
ىْب اىقذس دُٗ اىؼبىَ ِٞاٗ اىقجش
ّٗ-24سِ أّبط ال ر٘عظ ثْْٞب
اىقذس :هئبٍخ اُوّٞ
إ اُْبػو ٣لزقو ث٘لَٝ ٚثو ٚٓٞكٝ ٜٞه ٚٓٞكٕ ٢لاهح األْٓ ٝاال أُٞد ك ٕٝماُي
ثْ ٣لزقو اُْبػو؟ّز2008 ١ٞ
٣لزقو اُْبػو ث٘لَٝ ٚثوٚٓٞ
 -25رُٖ٘ ػيْٞب ف ٜاىَؼبىّ ٜف٘عْب
اىؾشف :أُ٘ؼخ
رُٖ٘:روفٔ أُؼبُ٢

ٍِٗ خظت اىسغْبء ىٌ ٝغوٓ اىَٖش

ٗجنٍ أٗلَ٘ب هفٖ٤خ كٍ ٢ج َ٤رؾو٤ن ٞٔٛؽ٘ب ُٕ٘ٞٝٝب اُ ٠أٌُبٗخ اُزٗ ٢و٣ل كبُن٣ ١قطت اُلزبح اُغِٔ٤خ ٣وفٔ ُلٚ٣
ًَ ؿبٍ ٖٓ ٓبٍ ٝؿ٤و ٙكٍ ٢ج َ٤اُؾٖ ٍٞػِٜ٤ب (ّز)2008 ١ٞ
ف٘سح اىفّْ:ٔٞج ٚاُْبػو ه ْٜٓٞك ٢رؾو٤ن أُؼبُ ٢ثبُوعَ اُن٣ ١قطت اُلزبح ٝاُؾَ٘بء
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االٍز٤ؼبة ٝاُزؾَِ٤
َ -1ــستخدم الــشاﻋر فــٍ البَــت األول ضــهَر الهخاطــب الهــذكر  ،كهــا فــٍ الهفــردات ( أراك _ شــَهتك _
ﻋلَــك ) فهــن َ الهخاطب فٍ البَت ؟ ُ
المخاطب فٍ التَخ األول هو الشاﻋر نفسه.
َ-2رسم الشاﻋر فٍ األبَات األربﻌة األولً لوحة حوارَة جهَلة
أ .حدد طرفٍ هذا الحوار .
الشاﻋر و نفسه.
ب-تَن مضمون جواب الشاﻋر
أجاب الشاﻋر تؤنه مشتاق وقلته ملوﻉ ولكنه ال َتوح تؤسراره مضمون األتَاخ ٗ – ٕ
ج .هتً َبلﻎ الشاﻋر هرحلة الضﻌﻑ التٍ تصل إلً البكاء ؟ ّ
ﻋند اشتداد الشوق والتفكر فٍ الدَار والمحتوتح
د .ما النتَجح التٍ تإدٌ إلَها حالح التفكر ﻋند الشاﻋر ؟ التكاء .
ه .ما الذٌ َإجج النار تَن جوانح الشاﻋر ؟ ّ  .الشوق والتفكر
ٖ .اقرأ البَتَن اآلتََن ثم أجب ﻋن األسئلة التٍ تلَهها _ :
تنفسٍ من الﻐادَن فٍ الحٍ ﻏادج ّ
_ترو ٕ ﻍ إلـــــــــً الواشَن فـــــــٍ وان لـــــــٍ ّ

هواٌ لها ذنب وتهجتها ﻋذر َ
ألذنا تها ﻋن كل واشَح وقــر

أ .ﻋَن جملح تتضمن مﻌنً الفداء وتذل الروح ّ .
تنفسٍ من الﻐادین
ب َ-ذكر الشاﻋر ذنتا اقترفه  ،فما هذا الذنب  ،وما ﻋذره فَه ؟ ُ ً
الذنب الذٌ اقترفه هو حته لﻐادج فٍ الحٍ  ،وﻋذره الذٌ قدمه هو إدخال التهجح إلً قلتها
ج .ما سماخ الحتَتح التٍ تظهرها األتَاخ ؟
تستمﻊ إلً كالم الوشاج
د .ما الفرق تَنه وتَن محتوته فٍ التَخ الثانٍ ؟
الفرق هو أنها تستمﻊ إلً كالم الوشاج  ،أما الشاﻋر فَصم إذنَه ﻋن سماﻉ أقوالهم وَسﻌً من أجل إسﻌادها ّ .
َٗ ً .صﻑ الشاﻋر هحبوبته بالوقار  ،ولكنها تؤرن أحَانا  ،فها سبب خروجها ﻋن هذا الوقار ؟
الستب هو فتوج الصتا ورَﻌانه .
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َ . ٘ .صﻑ الشاﻋر فٍ البَت الخاهس ﻋشر هشهد خوضه الهﻌارك  ،كَﻑ نظر أﻋداإه له ولجَشه ؟
نظر إلَه أﻋدابه نظرج استهجان واستﻐراب وحقد وكراهَح .
-6اقرأ األبَات التالَة ثم أجب ﻋها َلَها هن أسئلة :
وانــــــــــــــٍ لجـــــــــــرار لكل كتَتح ّ
والقن
ا
فؤظمؤ حتً ترتوٌ التَض
وال أصتح الحٍ الخلوﻑ تﻐارج ّ

مﻌوذج أن ال َخل تها النصــــــــــــــــــــر
واسﻏب حتً َشتﻊ الذبب والنسر
وال الجَش ما لم تؤته قتلٍ النذر

استخرج هن األبَات السابقة الصفات التٍ خلﻊه ا الشاﻋر لنفسه
قابـد محنـك لفـرق جـَش ال َﻌـرﻑ الهزَمـح  ،وال َهـدأ إال ﻋنـدما ترتـوٌ الـسَوﻑ مـن دمـاء أﻋدابـه  ،وقتـل ان
َوقـﻊ فـَهم قتلـً تشتﻊ النسور والذباب من نهش ّ جثثهم.
 -7اسر الشاﻋر بالرﻏم هن توافر ها َهنﻊ أسره  ،ﻋد إلً النص وﻋَن البَت الذٌ َحهل هذا الهﻌنً  ،واشرحه
شفوَا ّ
التَخ الثامن ﻋشر
َ .8شتهر شﻌر أبٍ فراس بشٌوﻉ الحكهة فَه  ،فهل تجد ذلك فٍ القصَدة ؟ ﻋَن هواضﻌها  .وردخ الحكمح فٍ
التَخ الثانٍ والﻌشرَن وتﻌض الحكمح فٍ التَخ الﻌشرَن .
 -9اختر هن القصَدة بَتا َجسد الهالهح الخلقَة للهحارب الهنتصر  ،كها صورها الشاﻋر ُ ُ ً .
التَخ الراتﻊ ﻋشر
 .10اشرح البَت الثالث والﻌشرَن شرحا أدبَا وافَا  ،هظهرا ها به هن تهثَل فنٍ َإكد الهﻌنً الذٌ َرَده
الشاﻋر ّ ً ُ .
إذا احتاج قوم الشاﻋر لمحارب قوٌ َرد ﻋنهم ﻋوادٌ الدهر فـسَذكرونه وَفتقدونـه حَنهـا لـشدج تؤسـه ومـا َوقﻌـه
فـٍ أﻋدابـه مـن تطش وفتك  ،فهو َصور نفسه تالتدر الذٌ َتﻌث الضوء وَشتخ الظلمح فٍ لَلح حالكح السواد.
ٕٔ .ﻋد إلً القصَدة وأشر إلً هواضﻊ الفخر فَها .
مواضﻊ الفخر من التَخ  20/16تاستثناء التَتَن 24، 23
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التذوق والتفكَر
ٔ .دلل بهواضﻊ هن القصَدة ﻋلً ها َلٍ _ :
أ-الثتاخ ﻋلً المﻌتقد ) ٕ ، ٕٕ ( .
ب_ فخر مﻊ تواضﻊ ( ( ٕ ، ٔ٧
ج  -كراهَح األﻋداء ) ٔ٘ ( .
د -التسلَم تالقضاء والقدر (ٔ٨ ، ٕٕ ( .
ٕ  .اختر أحد األبَات التٍ تحهل التصوَر األجهل فٍ نظرك  ،وقم بتوضَحه هﻌلال سبب اختَارك
تترك اإلجابة للطالب.
َ-3رَد الشاﻋر ببﻌض الﻌبارات هﻌانٍ أخري ﻏَر الهﻌنً الذٌ َبادر الذهن هباشرة  ،اقـرأ الجهـل االتَـة  ،وبـَن
هـا َكنـً ُ
 .أ .مﻌودج أن ال َخل تها النصر َرَد الشاﻋر ﻋنه الشاﻋر تها  :أنها تنتصر فٍ جمَﻊ المﻌارك
 .بّ  -كثَر إلً نزالها النظر الشزر ٌ ب (  . .كناَح ﻋن خوﻑ اِخرَن وجتنهم وكره األﻋداء له ولجَشه)
ج .وفٍ اللَلح الظلماء َفتقد التدر ّ  ( .كناَح ﻋن شدج الحاجح إلَه فٍ الشدابد لقوج تاسه
 -4بالنظر إلً الظروﻑ التارَخَة  ،نري أن أبا فراس بقٍ األسر هدة سبﻊ سنَن تقرَبا .
أ .ما الذٌ َدفﻊ سَﻑ الدولح فٍ رأَك إلً مثل هذا التتاطإ فٍ افتداء اتن ﻋمه ّ ؟
 .حتـً ال َظـن الـروم أن سـَﻑ الدولـح مهـتم تـه فَﻐـالون فـٍ طلـب الفدَـح  ،أو َنـالون مـن أتـٍ فـراس
وَقتلونـه لَنـالوا تـذلك مـن ّ سَﻑ الدولح
 .ب .لماذا َتهم ّ أتو فراس اتن ﻋمه تمجافاته والتنكر له ؟ اتهمه ألنه لم َسرﻉ فٍ افتدابه
-5إذا ﻋلهت ان أسلوب االلتفـات َﻌنـٍ هﻐـاَرة الـشاﻋر فـٍ اسـتخدام الـضهائر والتنقـل بَنهـا  ،كهـا التنقـل بـَن
الهخاطـب ّ والﻐائب هثال  ،فهل تجد ذلك فٍ القصَدة ؟ هثل إلجابتك
التَخ األول انتقل الشاﻋر من أسلوب المخاطب ( أراك  ،شَمتك ) إلً ضمَر المتكلم ( ﻋندٌ  ،مثلٍ)
َ -6ﻌرض الشاﻋر هوازن بَن هوقفه وهوقﻑ رفاقه هن القتال  ،ﻋَن األبَات التٍ تدل ﻋلً هذه الهوازنة .
األبَات  ٔ٩ ( :و ٕٕ(
-7تتهَز القصَدة بتوافر بﻌض اللفتات البالﻏَـة الجهَلـة  ،كالتقـسَم الـذٌ َلجـؤ إلَـه الـشاﻋر أو األدَـب لتكثَـﻑ
الهﻌنـً ّ ّ ّ ﻋبر تقسَم الهضهون إلً فئات هتواترة  ،جاهﻌة ألقسام الهﻌنً الـذٌ َـشهل ﻋلَـه الحكـم  ،ﻋـَن
البَـت الـذٌ َـشتهل هـذا ً اللون البدَﻌٍ هوضحا ها فَه هن تكثَﻑ لفظٍ وهﻌنوٌ لفظتٍ
( حفظخ وضَﻌخ التقسَم الذٌ َثكثﻑ المﻌنً فٍ التَخ السادس فٍ ِ ُ ) فقد ﻋقد فَها مقارنه تََنه وتَن محتوتته.
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 -8ﻋد إلً القصَدة وحدد ﻋلً هن تﻌود الضهائر التٍ خط تحتها فَها َاتٍ
ُ
خ َ :ﻌـود إلـً المخاطتـح  :المحتوتـح  ،تنكرَنـٍ َ :ـاء المخاطتـح :إلـً
حفظخَ :ﻌـود إلـً المـتكلم الـشاﻋر  ،ضـَ ِﻌ ِ
المحتوتـح  ، ،أحالهما  :الموخ أو األسر  ،جدهم َ :ﻌود الضمَر إلً قوم الشاﻋر .
-9استﻌن بالسَاق فٍ البَت الثانٍ والﻌشرَن لتحدَد الهﻌنً البالﻏٍ الذٌ خرج إلَه االستفهام
النفٍ واإلستنكار .
-10أنﻌم النظر فٍ هضاهَن األبَات اآلتَة  ،ثم أجب ﻋن ا ألسئلة التٍ تلَها
ّ ّ وانٍ لجرار لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كتَبة ّ
ّ وانـــــٍ لنزال بكـــــــــــــــــــــــــــــــل هخوفــة ُ
وال أصبح الحٍ الخل ّ ـــوﻑ بﻐــــــــارة

هﻌودة أن ال َخل بها النصر
كثَر إلً نزالها النظر الشزر
وال الجَش ها لم تؤته قبلٍ النذر

أ .هل تجد الشاﻋر ذا نزوﻉ فردٌ ذاتٍ فٍ خطابه ؟ ّ نﻌم .
ب .حدد األلفاظ الدالة ﻋلً هذا الهنحً الفردٌ إن وجدت ( .إنٍ  ،أُصتح  ،قتلٍ ّ
ج .فسر اختَار الشاﻋر الضهَر الهفرد تارة وضهَر الجهاﻋة تـارة أ أخري .
وذلـك مـن أجـل الفخـر تنفـسه مـرج والفخـر تالقتَلـح مرج أخري.
 -11هات هن القصَدة أبَاتا تقارب هﻌانَها األبَات التالَة
فلَس لـــــــــــه بـــــــــــر َقَه وال بحر ّ .مﻊ التَخ ٕٕ_
_ولكن إذا حم القضاء ﻋلً أهرٌ ّ
أم نقص أم ؟ أم نقص أب ؟ ّ ّ م ﻉ التَخ ٖٔ
وهــــــن أَــــــن َنكرنــــــــــــــــٍ األبﻌدون ِ
 -12بﻌد دراستك القصَدة وهالبساتها وها اندرج فَها هن ﻋواطﻑ  ،تخَل أنـك أبـو فـراس الحهـدانٍ  ،وأجـب
ﻋـن األسـئلة .اآلتَة
أ .هل كنخ سترضً ﻋن موقﻑ سَﻑ الدولح  ،وتتاطبه فٍ فدابك ؟ .ال.
ب .هل َدوم ً إصرارك ﻋلً مكاتتته زمنا َصل إلً ستﻊ سنَن ؟ ّ نﻌم  ،لكٍ أتَن له المﻌاناج
ج .هل ستلجؤ فٍ مكاتتاتك للتلمَح أو للتصرٌح ؟ فسر إجاتتك  .سؤلجؤ إلً التصرَح
 -13كَﻑ توفق بَن ﻑ ّ خر الشاﻋر وكبرَائه فٍ األبَات  ،وبَن الهذلة التٍ َرد ذكرها فٍ البَت الﻌاشر
الشاﻋر ال َقتل الذل إال فٍ مجال الحب ومﻊ محتوتته.
أ .حدد هذَن الموضﻌَن ّ .فٍ التَتَن ( ٖٕ ( .ٖٔ ،
ب .إالم َرمٍ الشاﻋر تاتكابه ﻋلً شهرته ؟ ُ
لتذكَر سَﻑ الدولح أنه َنسً وأنه َنفﻊ قومه فٍ الشدابد
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٘ٔ .جاء فٍ البَت السادس ﻋشر  ،أن الشاﻋر َبقً ظهآن إلً أن ترتوٌ السَوﻑ
.أ .ها الهقصود بالظهؤ ؟ وها ﻋالقة ظهؤ الشاﻋر بظهؤ السَوﻑ والقنا ؟
المقـصود تالظمـؤ هـو الرﻏتـح فـٍ القتـال  ،وشـدج ظمـؤ صـاحب الـسَﻑ لـذلك  ،وأن ارتـواءه ال َكـون إال قتل
األﻋـداء وتحقـٌق النصر .
ب .ما ﻋالقح جوﻉ الشاﻋر تشتﻊ الذباب والنسور ؟ َمكن للشاﻋر أن َكﻑ ﻋن القتال وَؤكل إذا أوقﻊ فـٍ اﻋدابـه قتـل
كثَـر  ،وﻏـزرخ الجثـث فـَهم حتـً ان الـذباب والنـسور تـشتﻊ جراء نهشها لهذه الجثث
َ. ٔٙ .قول أبو فراس فٍ البَت اآلتٍ  :وال أصبح الحٍ الخلوﻑ بﻐارة وال الجَش ها لم تؤته قبلٍ النذر
أ .فسر افتخار الشاﻋر تإرسال النذر ألﻋدابه
َﻌـود سـتب افتخـاره لَتـَن أنـه ال َخـاﻑ األﻋـداء وال َـؤتَهم فجـؤج  ،و َقـاتلهم  ،وهـم مـستﻌدون وفٍ أحسن حاالخ
التؤهب للقتال ومﻊ ذلك َنتصر ﻋلَهم .
ب .اﻋقد موازنح مسوﻏح  ،تصﻑ فَها حال الحرب فٍ حال أنذر أهلها وفٍ حال ﻋدم إنذارهم ّ .فـٍ حـال اإلنـذار
َكـون أهلهـا مـستﻌدون للقتـال  ،وتكـون الخـسابر أقـل  ،أمـا فـٍ حالـح القتـال فجـؤج أو مـن دون إنـذار فتكـون
الخسابر ﻋظَمح
 -17تناول الشاﻋر ﻏَر هوضوﻉ فٍ قصَدته  ،فهل تري أنه كان َحسن التخلص فٍ تنقله بَنها ؟
نﻌم  ،هناك ما َسمً تخَط نفسٍ َرتطها مﻌا تشكل أو تآخر  ،فهو َشكو حال السجن ولكنـه وفـٍ تـالرﻏم مـن تنكـر
اتـن ﻋمـه له  ،ثم َﻌرض تﻌض المواقﻑ فٍ حَاته كشواهد دالح مفتخرا تنفسه وقومه ونجد كل ذلك متراتطا مﻌا

القضاَا اللﻐوَة
 -2بَن ها تفَده حروﻑ الزَادة فٍ األفﻌال التٍ تحت كل هنها خط فٍ ها َؤتٍ
تجافً ﻋنٍ األَسر والضر َتجافً ( التدرٌج )
.أ .وهل َتجافً ﻋنٍ الموخ ساﻋح إذا ما
إذا زلخ األقدام واستنزل النصر ب َ .استنزل ( الطلب (
) فال تنكرَنٍ ّإننٍ ﻏَر منكر ّ
وأَحسن من تﻌض الوفاء لك الﻐدر ضَﻌخ (التكثَر والمتالﻐح(
ج ِ .حفظخ و ضَﻌخ ال َمودج تَننا
-5بَن الهوقﻊ اإلﻋرابٍ للجهل التٍ تحت كل هنهها خط فَها َؤتٍ: .
إذا هٍ أَذكتها الصتاتح والفكر ُ فٍ محل نصب ختر تكاد .
أ .تكاد تضًء النار تَن جوانحٍ
الصدر دون الﻌالمَن أو القتر فٍ محل رفﻊ نﻌخ.
ٌ ب .ونحن أُناس ال توسط تَننا لنا
فقد هدم اإلَمان ما شَد الكفر ِ فٍ محل جزم جواب الشرط
ج .فإن َك ما قال الوشاج ولم َكن
-6ﻋد إلً أحد الهﻌاجم وتبَن الهادة اللﻐوَة للهفردات اآلتَة
( صفاتك وطتﻌك)
شَمتك  :شَم
الردي :ردٌ ( الهالك ) ،
َ .ستفزها :فزز
ٓٔ .تؤهل البَت الثالث ﻋشر  ،وفسر سبب كتابة (َا بنة ﻋلً هذه الصورة إهالئَا
ألن االسم المنادي اذا كان مستوقا تهمزج وصل تحذﻑ الفه
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الفن األدبٍ :هقالة ﻋلهَة

(ههم)

ضشٚق ذؼغ جٌٕحط ضغّیس جٌؼظش جٌز ٞضؼیـشٗ جٌرـششیس جٌیـ ( َٛذحٌؼـظش جعبیٕـ ) ِٟٛ؛ ألْ جوطـشحف
جإلٔـغحْ أقـشف جعبیٕـ ، َٛیؼـذ جػبطـٛز جألٌٚـ ٝفـ ٟجٌطشیـك جٌـز ٞعـیّىٕٗ ِـٓ جٌـطكىُ جبیٕحضـٗ،
ٚربمیـك ٚؾـٛد ؾبطّـغ خـحي ِـٓ جألِـشجع ٚجٌطـش٘ٛحش ٚ ّ ،جٌطٛطــً ئٌــ ٝقٍــٛي خحطــس
دبــشحوً جٌــشیخٛخس ،أٚ ٚعــحتً لــذ ضــغّف ذاطحٌــس ِطٛعــط ػّــش جإلٔــغحْ .فــؼال ػّــح
ضــؼفیٗ ّ جٌرظّس جٌٛسجغیس ِـٓ خـظٛطیس فشیـذز ضؼرـش ػـٓ شخـظیس طـحقرٙح ٚ ،یـغطذي ذٙـح ػٍـٝ
ضٍـه جٌشخـظیس  ُ ،ئر ئْ جؼبـحدز جٌٛسجغیـس جؼبـغّحز )  ( D.N.Aجؼبٛؾـٛدز فـ ٟأٔٛیـس جػبالیـح جغبیـس ٘ ،ـٟ
دبػحذـس ذطحلـس خحطـس ربّـً حملـس ػـٓ عـیشز قیحضـٗ ٛٔٚ ،ػیـس ّ ّ جألِشجع جٌط ٟلذ ضظیرٗ فـٟ
جؼبـغطمرً ٚ .جٌططـٛس جٌؼٍّـ ٟج ْ٢فـ ٟطشیمـٗ ٌفٙـُ جٌ٢یـس جٌطـ ٟضؼّـً ذٙـح ِٛسغحضٕـح ٚ ،ویفیـس
ضفحػـً ّ ٘زٖ جمل ٚسغحش ِؼح ٚ ،یكًّ ٘ـزج فـ ٟطیحضـٗ ئِىحٔیـس جٌٛطـٛي ئٌـ ٝجٌفٙـُ جٌىحِـً ألعـرحخ
ِؼظـُ جألِـشجع جٌطـ ٟضـظید جإلٔـغحْ  ،ػـٓ طشیـك جوطـشحف جػبحسطـس جعبیٕیـس ٘ٚ ،ـِ ٛفٙـَٛ
یمـظذ ذـٗ ٚطـف ضشضیـد جعبیٕـحش فـ ٟجإلٔـغحْ ِٚ ،ـح ربٍّـٗ ِـٓ دالتـً ٚػالِحش .
مل ضىٓ دسجعحش جٌؼٍّـحء أ ٚأحبـحغ٘ ُٙـ ٟجؼبٕحفـز جٌٛقیـذز فـ ٟعـؼ ٟجإلٔـغحْ كبـ ٛربـغیٓ أؾیـحي
جؼبـغطمرً  ،فمـذ لحِـص ججملطّؼحش -حبـغد ِؼطمـذجضٙح  -دبمحِٚـس جٌـؼؼف جٌـٛسجغٚ ، ٟؿبحسذـس
جألِـشجع رجش جٌؼاللـس ذحؼبٛسٚغـحش ٚ ،وـحْ أقـذ جألعـٍكس جٌؼٍّیـس جؼبؼطّـذز فیٙـح ئؾـشجء فكٛطـحش
ـبربیـس ٚعـشیشیس ؿبـذدز ٘ٚ ،ـِ ٛـح یؼـشف ذـحٌفكض جٌطرـ ٟلرـً جٌـضٚجؼ  ،ذٙـذف ربذیـذ ذؼــغ
جألِــشجع جٌٛسجغیــس أ ٚجألِــشجع جؼبؼذیــس جٌطــ ٟلــذ یىــ ْٛأقــذؼ جٌــضٚؾیٓ ِــظحذح ذٙــح  ،أٚ
قــحِال ؽبــح ٚ ،ضــشىً ضٙذیــذج إلدجِس جغبیحز جٌضٚؾیس ٚجعطمشجس٘ح ِغطمرال  ،ئرج ِح ظٙشش ٘زٖ
جألِشجع ػٕذ أطفحؽبّح..
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أِـح جألِـشجع جٌطـ ٟزبـؼغ ٌٍفكـض جٌطرـ ٟلرـً جٌـضٚجؼ  ،فٙـ ٟؿبـذدز فـ ٟػـذد ِؼـشٚف
شـحتغ ِٕٙـح ِ ،ػـً فمـش دَ جٌركش جؼبطٛعط جؼبؼشٚف ذحٌػالعیّیح ٚ ،فمش جٌذَ جؼبٕؿٍِٚ ، ٟشع ٔـضف
جٌـذَ جٌـٛسجغ ٟجؼبؼـشٚف ذحؽبیّٛفیٍیـح ٚ ،أِـشجع أخـش ّ ّ ّ ٜرجش ػاللـس ذـحٌطخٍف جٌؼمٍـ، ٟ
ٚجؼبٕغٌٛیـس ٔٚ ،مـض طبیـشز جٌطفـٛي ٚ ،وٍٙـح أِـشجع ٚسجظ یـس ٕ٘ٚ .ـحن ػـذد ِـٓ جألِـشجع جؼبؼذیـس
 .جػبطشز ِػً  :جإلیذص ٚ ،جٌطٙحذحش جٌىرذ جؼبضِٕس جؼبطٕٛػس ٚ ،جألِشجع جعبٕغیس جؼبؼمّس وحٌغفٍظ
ٚجٌغیالْ .
ئْ جلطظحس جٌفكض جٌطر ٟلرً جٌضٚجؼ ػٍ ٝػذد ؿبذد ِـٓ جألِـشجع  ،ئمنـح یؼـٛد ئٌـ ٝجٌىٍفـس
جؼبحدیـس جٌرح٘ظـس إلؾـشجء ّ ِػـً ٘ـزٖ جٌفكٛطـحش جٌطریـس  ،فحسضـأ ٜأ٘ـً جالخطـظحص أْ جغبـً جألِػـً
یىّـٓ فـ ٟػّـً ِٛجصٔـس ضىفـً جٌرتویـض ػٍـ ٝذؼـغ جألِـشجع جٌٛسجغیـس رجش جغبـؼٛس فـِٕ ٟطمطٕـح
ٚ ،ػـّٓ ئِىحٔـحش ِحدیـس ِؼمٌٛـس  ،یـؼِّٕ ْٛؼٙـح ػـذَ ػـضٚف جؼبطمـذِیٓ ػٍـ ٝجٌضٚجؼ ػٓ ئؾشجء
٘زج جٌفكض جٌطر ٟ؛ ؼبح ٌٗ ِٓ آغـحس ٚػٛجلـد ٚخیّـس  ،جلطـظحدیح ٚجؾطّحػیـح ٚطـكیح  ،فحٌطىٍفـس جٌطـٟ
یطىرـذ٘ح ججملطّغ ٚخضیٕس جٌذٌٚس يف ػالؼ ٘زٖ جألِشجع  ،أوػش ذىػیش ِٓ ضىـحٌیف جٌٛلحیـس ِٕٙـح  ،ػـٓ
طشیـك ئؾـشجء جفكـض جٌطرـ ٟلرـً جٌضٚجؼ.
ٚشبـس جقطّـحالش لحتّـس ذحٔٙیـحس ذؼـغ جألعـش  ،أ ٚجٔؼـذجَ جعـطمشجس٘ح  ،فـ ٟقـحي ٚالدز طفـً
ِـشیغ  ،فبـح ِـٓ شـأٔٗ أْ ّ ّ یٙـذد ذٕیـس ججملطّـغ جألعحعـیس  ،فـؼال ػـٓ ِؼحٔـحز جؼبشػـ ٝأٔفـغ، ُٙ
ِٚـح یّىـٓ أْ یٍّـغِ ٖٛـٓ شـؼٛس ذـحالخطالف ػـٓ ألـشجٔٚ ّ ّ ّ ُٙػذَ جٌمذسز ػٍ ٝؾبحسجض ، ُٙأٚ
جػطشجسُ٘ ٌطؿشع أمل جػبـؼٛع ٌٍؼالؾـحش جؼبشػـیس جؼبّطـذز ِـذ ٜجغبیـحز ؛ فّـٓ جؼبؼـشٚف ِـػال أْ
ِـشیغ جٌػالعـیّیح یكطـحؼ ئٌـ ٝػٍّیـس ٔمـً ػبالیـح جٌـذَ جغبّـشجء ِـشز وـً أعـرٛػیٓ ٚ ،جٌـٝ
(ػالؾـحش ٕٔحصػـس ) ؼبـحدز جغبذیـذ ِــٓ جعبــغُ ذحعــطخذجَ ئذــش خحطــس ضــضسع ربــص جعبٍــذ یِٛیــح
ٌٚــغحػحش طٛیٍــس ٚ ،جٌطخٍــ ٟػــٓ ٘ــزٖ جٌؼالؾــحش یؼٕــ ٟقــظٛي ضش٘ٛحش ٚضغیشجش يف ػظحَ
جٌٛؾٗ ٚ ،ضأخش ػٍّیس جٌِّٕٚ ، ٛؼحػفحش أخش ٜضطحي ِؼظُ أؾٙضز جعبغُ.
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ئْ جؽبذف جٌشتیظ ِٓ ذشٔحِؽ جٌفكض جٌطرـ ٟلرـً جٌـضٚجؼ ٘ ،ـ ٛزبفـیغ ػـذد جغبـحالش جؼبشػـیس
جعبذیـذز ئٌـ ٝألـظّ ّ ٝقذ فبىٓ ٌٚ ،طكمیك ٘زج جؽبذف ال ذذ ِـٓ ضـؼحفش جعبٙـٛد ِـٓ صبیـغ جعبٙـحش
رجش جٌؼاللـس جؼبرحشـشز ٚ ،لیـحَ ٘ـزٖ جعبٙـحش ِـٓ ِإعـــغحش طریـــس ٚٚ ،عـــحتً ئػالِیـــس ػرـــش
جٌرـــشجِؽ جٌطٛػٛیـــس ٚجإلسشـــحدیس ٚ ،جؼبإعـــغحش جٌرتذٛیـــس ٚجعبٙـــحش جٌٛػظیـــس ٚجٌذیٕیـــس
ذحألدٚجس جؼبٕٛطس ذٙح ٚ ،یرم ٝجٌشخض جؼبمذَ ػٍ ٝجٌضٚجؼ ٘ ،ـ ٛجٌطـشف جأل٘ـُ ٚجٌؼٕـظش جٌـشتیظ فـٟ
٘ـزٖ جٌؼٍّیـس ٘ٚ ،ـ ٛجٌـز ٞیطكّــً جٌطرؼــحش جؼبشیــشز  ّ ،عــٛجء أ وــحْ سؾــال أَ جِــشأز ؛ ئر ضمــغ
ػٍــ ٝػحضمّٙــح ِــغإٌٚیس جٌطــظشف حبىّــس ٚضرــظش ٚ ،جخطــظحس طشیك جؼبؼحٔحز جٌط ٟلذ یمذس ؽبّح
لطؼٙح قفـحز سغـُ جِطالتٙـح ذحٌـشٛن  ،فـ ٟقـحي ئّ٘ـحي ئؾـشجء جٌفكـض جٌطرـ ٟلرـً جإللـذجَ ػٍٝ
جٌضٚجؼ.
ئْ جٌضٚجؼ ٔؼّس ٚ ،جإلقبحخ ٔؼّس  ،ذیذ أْ جإلّ٘حي ٚضشن جألخـز ذأعـرحخ جٌٛلحیـس لـذ یكٛؽبّـح ئٌـٝ
ٔمّـس  ،فـال یـغطٙیٕٓ أقـذ ذـاؾشجء جٌفكـض جٌطرـ ٟلرـً جٌـضٚجؼ ٚ ،جغبـظٛي ػٍـ ٝسأ ٞجؼبخطـظیٓ
جٌـغشٚ ٞجٌشخـظٌٍ ٟـضٚؾیٓ جؼبؼٕیـ ّ ّ یٓ ؛ ألْ رٌـه وفیــً ذادجِــس ٕ٘ــحءز جٌؼــیش ٚجعــطمشجس
جألعــش ٚججملطّؼــحش ٚ ،یّىــٓ جٌــضٚؾیٓ ِــٓ ئػطــحء أطفحؽبّــح قمٙــُ ِــٓ جغبــد ٚجٌشػحیــس
ٚجٌرتذیس جؼبطٛجصٔس ٚ ،یشذأ ذحألعش ػٓ جؼبشحقٕحش ٚجٌطٛضش جٌٕفغٚ ٟجالؾطّحػ ٟجٌز ٞلذ یإد ٞئىل أقذ
أشىحي جٌؼٕف جألعش.ٞ
 ِٓٚجعبذ٠ش ذحٌزوش أْ جيــششیؼس جإلعــالِیس قػــص ػٍــ ٝرٌــه ٌٚ ،ــُ ضغفــً جٌؼٕحیــس ذٙــزج
جعبحٔــد فٕٙــحن جٌىػیــش ِٓ جؼبـؼحِیٓ فـ ٟآیـحش جٌمـشآْ جٌىـشیُ ضـشیش ئٌـ٘ ٝـزٖ جؼبؼـحٔ ، ٟلـحي
ضؼـحىل ٚ" :جٌز٠ ٓ٠م ٌْٛٛسذٕح ٘د ٌٕح ِٓ أصٚجؾٕح ٚرس٠حضٕح لشز أػني}  ،فبـح ُ یؼٕ ٟأْ جٌزسیس ِظذس
جعطمشجس ٔفغٚ ٟقیحض ٟئْ وحٔـص عـٍیّس ِؼحفـحز  ،ذمـذس ِـح یّىـٓ أْ ضىـِٕ ْٛرـغ شـمحء ٚػـزجذحش
ئرج لـذس ؽبـح أْ ضىـِ ْٛشیـؼس أِ ٚـش٘ٛس ِٚ ،ػـً ٘ـزٖ جؼبؼـحٔ ٟقبـذ٘ح أیـؼح فـ ٟجألقحدیـع جٌٕرٛیـس
جٌـششیف  ،قیـع ربّـً ئشـحسز ئٌـ ّ ٝجٌطخـٛف ِـٓ جألِـشجع جٌٛسجغیـس  ،لـحي سعـٛي جهلل طـٍ ٝجهلل
ػٍیـٗ ٚعـٍُ  ( :زبیـشٚج ٌـٕطفىُ فـحٔىكٛج جألوفـحء ٚجٔىكـٛج ئٌـی ، ) ُٙفبح یإوذ خطٛسز ِغأٌس جضمحء
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ذؼغ جٌظفحش جٌٛسجغیس غیش جؼبشغٛذس  ،جٌطـ ٟضٙـذد أِـحْ جإلٔـغحْ ِـغ ٔفـغٗ ٚذٕـ ٟؾٕـغٗ ٚ ،ضؼیـك
جٌطمذَ ٚجٌشخحء جٌرششٚ ، ٞضضیذ جقطّحي ٚؾٛد جألػرحء جإلٔغحٔیس جٌط ٛ٘ ٟيف غىن ػٕٙح.
ٚقىت یطغىن ٌٍؼٍـُ ربذیـذ جعبیٕـحش جؼبـغإٌٚس ػـٓ ئطـحذس جٌـشخض دبـشع ِؼـیٓ أِ ٚؼشفـس
ویفیـس ػّـً جعبـیٓ جٌٛجقـذ ٚضفحػٍـٗ ِـغ جعبیٕـحش جألخـشٌ ، ٜـیظ ٌٕـح ئال جغبـشص ػٍـِ ٝـح منٍـه
ِـٓ أعـٍكس دفحػیـس وفیٍـس ذؼـذَ صیـحدز جغبـحالش جؼبشػـیس ٚ ً ،جٌفكض جٌطر ٟلرً جٌضٚجؼ ٘ ٛجٌذسع
جٌٛجلٚ ، ٟجٌغالـ جألٔغد قحٌیح ٌطؿٕد ٚیالش جألِشجع ٚجٌطش٘ٛحش ذارْ جج
أضاءه:
ان الحفاظ ﻋلً النسل السلَم من أولوَاخ التخطَط ﻋلً مستوي الدولح واألسرج والكثَر من األمراض َؤخذها
األطفال ﻋن أتوَهم ولتجنب الوقوﻉ فٍ هذه األمراض تاخ من الضرورٌ اجراء الفحص الطتٍ قتل الزواج.
هﻌانٍ الهفردات :
تروقه:تﻌجته
الهورثات:الجَناخ التٍ تنتقل من الزوجَن الً األتناء
طَات :داخل الشرج
الخرَطة الجَنَة :ترتَب الجَناخ فٍ اإلنسان
البصهة الوراثَة  :المادج الوراثَح ( )DNAالموجودج فٍ أنوَه الخالَا الحَح
فحوصات هخبرَه  :تحلَالخ تجرٌ تالمختتر
فحوصات سرَرَه  :فحوصاخ التٍ تجرٌ للمرَض ﻋلً السرَر
الباهظة  :ﻋالَه التكلفح
ارتؤي:قرر
َكهن َ:تواري
تكفل :تضمن
ﻋزوﻑ:اتتﻌاد-اﻋراض
وخَهة :ﻋظَمح
َتكبدهاَ:تحملها
ثهة:هناك
أقران :المثَل فٍ السن
هجاراتهم :مساَرتهم
تشوهات:تﻐَراخ
تضافر:تﻌاون
الهنوطة بها :المرتتط تها
َربؤَ:ترفﻊ
ﻋاتقهها:مسإولَتهما
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التبﻌات:ماَترتب ﻋلَها
بَد أن:ﻏَر أن
نقهة:شإم
لم تﻐفل:لم تهمل
الرخاء :رﻏد الﻌَش
َسنًَ:تاح
وَالت:مصابب
تجنب :منﻊ
الهشاحنات:الخالفاخ الحادج
أزواجنا:الذكر واألنثً
الذرَه:النسل ذكور وأناث
قره ﻋَن :طمؤنَنه النفس
االكفاء  :القادر ﻋلً تصرَﻑ األﻋمال
وَالت:جمﻊ وَل وهٍ المصَتح

_األفكار الرئَسَة :
ٔ -سمٍ الﻌصر الذٌ نﻌَش فَه الﻌصر الجَنومٍ تستب اكتشاﻑ احرﻑ الجَنَوم وتحقَق مجتمﻊ خال من التشوهاخ
ﻋن طرَق اكتشاﻑ الخارطح الجَنَح والمقصود ترتَب الجَناخ فٍ اإلنسان
ٕ  -قامخ المجتمﻌاخ تمقاومح الضﻌﻑ الوراثٍ ﻋن طرَق فحوص مخترَه وسرَرَه محدوده وهو ما َﻌرﻑ
تالفحص الطتٍ قتل الزواج لتحدَد تﻌض االمراض الوراثَه أو المﻌدَه التٍ َكون احد االزواج مصاتا تها
 -3هناك أمراض محدوده تخضﻊ للفحص مثل فقر الدم التحر المتوسط المﻌرﻑ تالثالسَمَا ومرض نزﻑ الدم
الوراثٍ وأمراض التخلﻑ الﻌقلٍ والمنﻐولَح والقول واالَدز والسَالن
 -4ستب اختصار الفحص الطتٍ ﻋلً ﻋدد من االمراض َﻌود للكلفح المادَح التاهظح مما جﻌل أهل االختصاص
َﻌملون موازنح تكفل التركَز ﻋلً تﻌض االمراض الوراثَح ذاخ الحضور فٍ منطقتنا
 -5ان وجود طفل مرَض فٍ اسرج ما َهدد تنَه المجتمﻊ االساسَح فمرَض الثالسَمَا َحتاج نقل خالَا الدم الحمراء
مره كل استوﻋَن
-6الهدﻑ الربَس من ترنامج الفحص الطتٍ قتل الزواج هو تخفَﻑ الحاالخ المرضَح الجدَدج الً اقصً حد ممكن
ﻋن طرَق :
أ  -تضافر الجهود من جمَﻊ الجهاخ
ب  -قَام الجهاخ من مإسساخ طتَح ووسابل اﻋالمَح ﻋتر الترامج التوﻋوَح واالرشادَح تاألدوار الموظفه تها
 -7ان اإلهمال وترك األخذ تاألستاب َحول الزوجح النﻌمح الن االخذ تاألستاب َإدٌ الً استمرار الزواج واستقرار
المجتمﻊ
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-8ان اإلسالم قد اهتم تالفحص الطتٍ قتل الزواج فٍ القران الكرَم"ربنا هب لنا هن أزواجنا وذرَاتنا قره اﻋَن "
وفٍ الحدَث الشرَﻑ قوله ﻋلَه السالم "تخَروا لنطفكم فانكحوا االكفاء وانكحوا الَهم"

وضح الصورة الفنَة التالَة :-1الهادة الوراثَة فٍ االنسان هٍ "بصهه وراثَة خاصة"
شته الكاتب المادج الوراثَح تالتصمح الوراثَح الخاصح
-2دراسات الﻌلهاء وابحاثهم لَست الهنافذ الوحَدة اتحسَن االجَال الهستقبلَة
شته دراساخ الﻌلماء واالتحاث تالمنافذ التٍ تﻌتر منها األجَال تها
"-3الفحص الطبٍ قبل الزواج هو الدرﻉ الواقٍ والسالح االهثل"
صور الكاتب الفحص الطتٍ تالدرﻉ الواقٍ والسالح االمثل
-4ان الهادة الوراثَة هٍ بطاقة خاصة
شته المادج الوراثَح تالتطاقح الخاصح -5وكان أحد االسلحة الﻌلهَة الهﻌتهدة فَها اجراء فحوصات هخبرَة
صور الطرق المتتﻌح فٍ اجراء الفحص الطتٍ تاألسلحح
 -6انهَار بﻌض االسر
شته األسر تتناء َنهار
َ-7ضطر الهرض لتجرﻉ الم الخضوﻉ للﻌالجات الهرضَة هدي الحَاة شته الكاتب األلم تالشراب المر الذٌ ال
َستطَﻊ أحد تجرﻋه.

األسئلة الوزارَة
(صَفٍ )2008
-1ها الهدﻑ الرئَس هن برناهج الفحص الطبٍ قبل الزواج؟
تخفَض الحاالخ المرضَح الً أقصً حد ممكن
-2لم َﻌد الشخص الهقدم ﻋلً الزواج الطرﻑ األهم فٍ ﻋهلَة الفحص الطبٍ قبل الزواج؟
ألنه هو الذٌ َتحمل التتﻌاخ المرَرج وتقﻊ ﻋلً ﻋاتقهم مسإولَح التصرﻑ تحكمح وتتصر واختصار طرَق المﻌاناج
 -3حدد الﻌبارة تتضهن (وقاَة الهجتهﻊ هن األهراض واجب جهاﻋٍ)
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التد من تظافر الجهود من جمَﻊ الجهاخ ذاخ الﻌالقح المتاشرج
(شتوٌ )2012
 -1هاذا َترتب ﻋلً بﻌض األسر فٍ حال والدة طفل هرَض؟(انهَار تﻌض األسر أو انﻌدام استقرارها)
 -2بَن نتائج تخلٍ الهرَض ﻋن تناول الﻌالج؟(تشوهاخ فٍ ﻋظام الوجه،تؤخر ﻋملَح النمو،مضاﻋفاخ تطال مﻌظم
أجهزج الجسم
 -3استخرج هن النص كلهة بهﻌنً (هناك)؟ تَد
(صَفٍ )2013
 -1ها النﻌهتان الهذكورتان فٍ النص؟ (الزواج/اإلنجاب)
-2أذكر ثالثة هن حقوق األطفال ﻋلً آبائهم كها ورد فٍ النص(.الحب /الرﻋاَح /الترتَح المتوازنح)
-3ها الذٌ َكفل إداهة هناءة الﻌَش واستقرار األسر والهجتهﻌات ؟كما ورد فٍ النص(الفحص الطتٍ قتل الزواج
والحصول ﻋلً رأٌ المختصَن)
 -4بَن األسباب الهباشرة التٍ قد تإدٌ الً الﻌنﻑ األسرٌ كها ورد فٍ النص (المشاحناخ والتوتر النفسٍ
واالجتماﻋٍ)
 -5جذر (إدامح) :دوم
(شتوٌ )2013
أذكر ثالثا هن الجهات التٍ تسهم فٍ تحقَق الهدﻑ الرئَس هن برناهج الفحص الطبٍ قبل الزواج؟(مإسساخ
طتَح ،ووسابل اﻋالمَح ،والجهاخ الوﻋظَح والدََنَح
هن الذٌ َتحهل الهسإولَة األولً فٍ تخفَض الحاالت الهرضَة؟كها َظهر فٍ النص(اشخص المقدم ﻋلً الزواج)
هاذا َترتب ﻋلً اههال اجراء الفحص الطبٍ قبل الزواج؟(مﻌاناج كل من الزوجَن)
اشكل حرﻑ الدال(المقدم) الكسرج

االستَﻌاب والتحلَل
ٔ  -استنادا الً فههك النص،أجب ﻋن األسئلة التالَة:
أ-تَن داللح المفاهَم اِتَح:
الﻌنﻑ األسرٌ :هو قَام أحد أفراد األسرج والسَما األب تفرض رأَه او رﻏتاته تالقوج وممارسح الﻌنﻑ الجسدٌ او
إلحاق األذي النفسٍ او الجسدٌ تؤحد أفراد األسرج والسَما األطفال
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الخرَطة الجَنَة :هو التﻌرﻑ ﻋلً الجَناخ المسإولح ﻋن تﻌض الصفاخ الوراثَح او األمراض المتوارثح
وتحدَدها
الﻌصر الجَنوهٍ :هو الﻌصر الذٌ اكتشفخ فَه أﻋداد الجَناخ التشرَح وطتَﻌتها وتلك المسإولح ﻋن حمل تﻌض
الصفاخ الوراثَح واالستﻌداد المرضٍ الوراثٍ
ب -فسر كَﻑ َتؤثر الهجتهﻊ فٍ حال وجود هرضً َﻌانون هن أهراض وراثَة
الن الﻌالج المكلﻑ الذٌ َتحملها اقتصاد الدولح فٍ توفَر الﻌالجاخ َكون تاهظ الثمن وفٍ توفَر مراكز تاهَلَح
للمرضً تضﻌﻑ االقتصاد
ج -اشرح دور كل هن الهإسسات اآلتَة فٍ تخفَﻑ هن األهراض الوراثَة
دور الﻌبادة :التركَز ﻋلً التوﻋَح الشرﻋَح والفقهَح والحفاظ ﻋلً النسل من االمراض والتشوهاخ واالﻋاقاخ
الهدارس والجاهﻌات :التوﻋَح ونشر الثقافاخ واالحصابَاخ وتوسَﻊ المدارك الﻌلمَح تالتﻌرﻑ الً نتابج
اتخاذ اجراءاخ خاطبح
وزارة االوقاﻑ والشإون والهقدسات االسالهَة :الحث ﻋلً الﻌلم وتجنب المخاطر المحتملح تزواج
االقارب او الحاملَن الصفاخ الوراثَح التٍ َمكن تالفَها فٍ الحاملَن اوالمصاتَن
 -2وضح الهقصود بالﻌبارات االتَة:
أ  -الحصول ﻋلً الراٌ الطبٍ فٍ الهختصَن َربا باالسر ﻋن الهشاحنات والتوتر النفسٍ واالجتهاﻋٍ
"إن الفحص الطتٍ قتل الزواج َجنب األسرج من المﻌاناج من األمراض الوراثَح التٍ ستإدٌ إلً تردٌ
أوضاﻉ األسرج وتوترها وانشﻐالها تمﻌاناج المرض تدال من رسم حدود المستقتل الواﻋد" .
ب -ارتؤي أهل االختصاص أن الحل األهثل َكهن فٍ ﻋهل هوازنة تركز ﻋلً بﻌض األهراض ضهن
إهكانات هادَة َضهنون هﻌها ﻋدم ﻋزوﻑ الهقدهَن ﻋلً الزواج ﻋن إجراء الفحص الطبٍ.
ارتفاﻉ التكلفح المالَح إلجراء الفحص الطتٍ لألمراض الوراثَح لجؤ َستدﻋٍ ﻋمل موازنح حتً ال َإدٌ الً
ﻋزوﻑ المقدمَن ﻋلً الزواج ﻋن إجراء الفحص الطتٍ
.ج  :هناك إهكانَة لفهم أسباب هﻌظم األهراض ﻋن طرَق اكتشاﻑ الخارطة الجَنة .
" إن در اسح الخارطح الجَنَح َﻌطٍ صورج واضحح ﻋن الوضﻊ الصحٍ والوراثٍ والﻌابلح وتﻌطٍ دالبل
وﻋالماخ لمﻌرفح أستاب تﻌض األمراض
 ( -3أ :-وضح الهراد هن استخدام كلهة (البصهة (
 .الﻌالمح الخاصح الفرَدج والفوارق الجَنَح الممَزج لكل شخص ﻋن اِخر
.ب( لهاذا وصفت الخصوصَة بالفرَدة فٍ الﻌبارة ؟
ألنها دون شتَه أو مماثل وفَها دقح متناهَح ال مثَل لها
ج( كَﻑ َستدل بهذه البصهة ﻋلً شخصَة صاحبها ؟
فحص الحمض النووٌ .
د( هاخ مواقﻑ حَاتَح َمكن فَها أن نستدل تهذه التصمح ﻋلً شخصَح صاحتها .
-1 .استخدام التصمح فٍ السرقاخ . 2.جرابم القتل . 3.المﻌامالخ التنكَح
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( -4.حدد ثالثة هواضﻊ فٍ النص َحهل كل هنها أحد الهﻌانٍ اآلتَة :أ  -الفحص الطتٍ قتل الزواج وسَلح حماَح .
(هو الدرﻉ الواقٍ)
ب  -األمراض الوراثَح آثار مجتمﻌح وشخصَح (.فضال ﻋن مﻌاناج المرضً أنفسهم)
ج  -للمإسساخ الطتَح ووسابل الﻌالم طرَقتها فٍ الدﻋوج إلً التخفَﻑ من ﻋدد الحاالخ المرضَح (قَام هذه الجهاخ
من مإسساخ طتَح)
د -نتابج الفحوص الطتَح التٍ َتم اإلﻋالن ﻋنها إال لصاحب الشؤن .سرَح المهنح. 5
- 5اقرأ الﻌبارة اآلتَة ثم أجب ﻋن األسئلة التٍ تلَها  :إن الهدﻑ الربَس من ترنامج الفحص الطتٍ قتل الزواج هو
تخفَض ﻋدد الحاالخ المرضَح الجدَدج إلً أقصً حد ممكن . " .
أ: -كَﻑ َمكن لمجتمﻊ ما أن َخفض ﻋدد الحاالخ المرضَح ؟ 1.تنشر الوﻋٍ 2-وضﻊ خطط للتوﻋَح الﻌامح . 3.
اشتراك جمَﻊ مإسساخ الدولح فٍ تنسَق أدوار التوﻋَح . 4.اتخاذ إجراءاخ إجتارَح ﻋلً إتمام الفحص الطتٍ قتل
الزواج .
ب-لماذا كان هذا الهدﻑ مهما فٍ نظر المجتمﻊ ؟ الحفاظ ﻋلً األسرج وتماسك المجتمﻊ.
ج -من الذٌ َتحمل المسإولَح األولً فٍ تخفَض ﻋدد الحاالخ المرضَح ؟ الشخص المقدم ﻋلً الزواج  ،دور
األهل والدولح .
 -6اذكر األهراض التٍ تخضﻊ للفحص الطبٍ قبل الزواج ؟ 1.األمراض الوراثَح 2.األمراض المﻌدَح
.ب( وضح ستب اقتصار الفحص الطتٍ ﻋلً ﻋدد مﻌَن من األمراض
 .تستب ارتفاﻉ التكلفح المالَح لﻌمل فحص شامل لجمَﻊ األمراض
ج-بَن سبب تسهَة بﻌض الهختصَن هذا الﻌصر (الﻌصر الجَنوهٍ)
ألن اكتشاﻑ اإلنسان أحرﻑ الجَنوم َﻌد الخطوج األولً فٍ الطرَق الذٌ سَمكنه من التحكم تجَناته.
 -7صنﻑ األهراض الً أهراض طارئة وأهراض هﻌدَة وأهراض وراثَة
أهراض وراثَة:السكرٌ – الضﻐط -التخلﻑ الﻌقلٍ – الهنﻐولبة
أهراض طارئة :الزهاَهر -التخلﻑ –الهنﻐولَة -الشلل
أهراض هﻌدَة:السل –الزهرٌ –التهاب الكبد الهزهن -االَدز

التذوق والتفكَر
- -1أ  -وضح الصور الفنَة فٍ الﻌبارات اآلتَة:
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المادج الوراثَح فٍ اإلنسان هٍ تصمح وراثَح خاصح ".
شته الكاتب المادج الوراثَح تالتصمح "
دراساخ الﻌلماء وأتحاثهم لَسخ المنافذ الوحَدج لتحسَن االجَال المستقتلَح
* ".شته دراساخ الﻌلماء تالنوافذ المطلح
الفحص الطتٍ قتل الزواج هو الدرﻉ الواقٍ والصالح األمثل
".شته الكاتب الفحص الذٌ َحمٍ من األمراض تالدرﻉ
َضطر المرضً لتجرﻉ ألم الخضوﻉ للﻌالجاخ المرضَح الممتدج مدي الحَاج ".
شته الكاتب آالم التٍ َتﻌرض المرضً
ٕ  -انظر إلً الفقرة األولً هن النص ،ثم أجب ﻋن األسئلة اآلتَة
أ (-ما الﻌالقح تَن ﻋنوان النص ومضمون الفقرج ؟
ضمان ﻋدم وجود أمراض وراثَح مإثر ﻋلً األجَال
ب( اذكر فوابد اكتشاﻑ الخرَطح الجَنَح ؟ 1
1التحكم تجَناته 2-تحقَق وجود مجتمﻊ خال من األمراض والتشوهاخ 3-التوصل إلً حلول خاصح تمشاكلالشَخوخح 4-وسابل قد تسمح تإطالح متوسط ﻋمر اإلنسان
ج( كَﻑ َهكن الكتشاﻑ الخارطة الجَنَة أن تسهح بإطالة ﻋهر اإلنسان ؟
السَطرج ﻋلً الجَناخ المستتح لألمراض المإدَح إلً الموخ .
 -3جاء فٍ هحكم التنزَل قوله تﻌالي (وال َحَطون بشٍء هن ﻋلهه إال بها شاء وسﻊ كرسَه السهاوات واألرض
وال َئوده حفظهها وهو الﻌلٍ الﻌظَم ) اربط هضهون اآلَة الكرَهة بهذا التطور الﻌلهٍ الهائل فَها َتﻌلق
بالجَنوم -
 1طرَقه لفهم اِلَح التٍ تﻌمل تها مورثاتنا 2-كَفَح تفاﻋل هذه المورثاخ مﻌا 3-الوصول إلً الفهم الكاملأألستاب مﻌظم األمراض التٍ تصَب اإلنسان. 4
ٖ  ( -كَﻑ تفسر قوله ﻋلَه السالم تخَروا هن وجهة نظر الﻌلم الحدَث ؟
تدل ﻋلً التمحَص والتحث الدقَق المتؤنٍ فٍ اختَار الزوجح مما سَﻌود تالخَر ﻋلً الذرَح الصالحح
.قضاَا لﻐوَة-
ٔ  -وضح الدالة اللﻐوَة لكل ها خط تحته فٍ ها َؤتٍ :
أ  -قال تﻌالً ( رتنا هب لنا من أزواجنا وذرَاتنا قرج أﻋَن)  .أﻋط .
ب  -هتك مقدما ﻋلً الزواج  ،فماذا ستفﻌل حَال األمراض ؟ افرض
 .ج  -إذا هب نسَم الفرصح فاﻏتنمها :انطلق
( 2ﻋَن الهشتقات فٍ الجهل اآلتَة هبَنا هﻌانَها الصرفَة
أ  -المقدمون ﻋلً الزواج هم من َتحملون التتﻌاخ المرَرج ﻋند اإلهمال .المقدمون  :اسم فاﻋل  -المرَرج  :صفح
مشتهح
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ب  -تخفَض ﻋدد الحاالخ المرضَح هو الهدﻑ الربَس من إجراء الفحص الطتٍ قتل الزواج .الربَس  :صفح
مشتهح
ج -الذ رَح َمكن أن تكون منتﻊ شقاء وﻋذاتاخ إذا قدر لها أن تكون مرَضح أو مشوهح .مشوهح  :اسم مفﻌول .
ٗ  -حول الهصادر الصرَحة إلً هإولة  ،والهصادر الهإولة إلً صرَحة فٍ ها خط تحته فٍ الجهل اآلتَة :
أ  -الحصول ﻋلً رأٌ المختصَن كفَل تإدامح هناءج الﻌَش واستقرار األسر والمجتمﻌاخ )أن تدوم
ب  -نختصر طرَق المﻌاناج فٍ حال إجراء الفحص الطتٍ قتل اإلقدام ﻋلً الزواج ) .أن َقدم (
٘  -أ-اجر التﻌدَل الهناسب فٍ الجهلة اآلتَة لتثبت الَاء فٍ آخر االسم الهنقوص هفسرا سبب حذفها:
"اكتشاﻑ اإلنسان ألحرﻑ الجَنوم هو الخطوج األولً لتحقَق مجتمﻊ خال من األمراض "
(لتحقَق المجتمﻊ الخالٍ)اسم منقوص فٍ حالح جر.
ب -اجﻌل االسم المنقوص فٍ الجملتَن االتَتَن محذوفا الَاء مفسرا ستب اثتاتها فَه:
ٔ  -قد تكون الذرَح منتﻊ شقاء وﻋذاتاخ ومثل هذه المﻌانٍ نجدها فٍ األحادَث النتوَح الشرَفح
مﻌان)
(ومثل هذه
ٍ
ٕ " -الفحص الطتٍ قتل الزواج هو الدرﻉ الواقٍ والسالح األنسب"
واق)
(هو درﻉ ٍ
 ثتتخ ألنها اسم مﻌرﻑ تؤلج  -المرض من شؤنه أن َهدد تنَح المجتمﻊ األساسَح .تهدَد.
 - ٙﻋد إلً الفقرة األولً هن النص واستخرج هثال ﻋلً كل هها َؤتٍ
أ  -جمﻊ قلح ﻋلً وزن أفﻌال وآخر ﻋلً وزن أفﻌلح  .أمراض  /أنوَه
.ب  -نﻌخ مفرد مجرور .خاٍل
.ج  -فﻌل مضارﻉ متنٍ للمجهولَ .ﻌد
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أٔٙیٕـح فـِ ٟذسعـس قیفـح جغبىِٛیـس جٌـظف جألٚي جٌػـحٔ٘ٚ ، ٞٛـ ٛآخـش طـف
فیٙـحٚ،ذمـ ٟػٍیٕـح جٌـظف جٌػـحٔ ٟجٌػـحَٔ ، ٞٛألْ شٙحدضٗ ٘ ٟجعبغش جٌز ٞیٛطٍٕح ئىل
جٌىٍیس جٌؼشذیس ذحٌمذط ٚ ،جلشخ ِذسعس قىِٛیـس ربطـ٘ ٞٛـزج جٌـظف ٘ـِ ٟذسعـس ػىـح
ٌٚ ،زجٌه ضبٍٕح أٚسجلٕح ٚعؿٍٕح أٔفغٕح يف جؼبذسعس جؼبزوٛسز

‘ٌٚ ً ،ىٕح ذمیٕح ٔغىٓ يف قیفـح

‘ٕٔطٍك طرحقح ً ٔٚؼٛد ذؼذ جٌغحػس جٌشجذؼس ئىل
ٔٚـغحفش یِٛیـح فـ ٟجٌمطـحس َ ئٌـ ٝػىـح ،
ً
ٚ ً.وـحْ ٘ـإالء
قیفح ،وٕح عطس طٍرس ،ال جروش ِٕ ُٙع ٜٛطذیم ٟجألغیش ئِیً قریرٟ
جٌـغطس یؿٍـغ ْٛفـ ٟدیـٛجْ ذاقـذ ٜػشذـحش جٌمطـحس ال یغیشٔٚـٗ ٌٍٚـذیٛجْ ذـحخ ٚ ،وٕـح
طٍرـح ً ٌٍٙـذٚء ٚجٔـظشجفح ئٌـ ٝأدجء جٌٛجؾرـحش جؼبذسعـیس

_ٔغٍـك ذـحخ جٌـذیٛجْ ٚال لبـطٍط

ذحٌشوـحخ ج٢خـشیٓ ٚ ،وـحْ ئِیـً ِشؾؼٕـح فـ ٟقـً ِـغحتً جغبـغحخ ٚجؽبٕذعس ٚ،وٕص أٔح
فـ ٟأٚلـحش جٌشجقـس جلـشأ ػٍـی ُٙآخـش ِـح وطرطـٗ ( ِـٓ ِمحٌـس أ ٚسعـحٌس ) ج ػٍـ ٝطشیمـس
جٌشجفؼٚ ٟفـ ٟجٌـشطحء قـیٓ وٕح منش ِٓ ٟؿبطس جٌمطحس ئىل ِذسعس ػىـح وٕـح قبـذ جؼبـحء
لـذ ذبّـغ ػٕـذ ذـحخ جؼبذیٕـس فـال ٔـغططیغ خٛػـٗ أ ٚجؾطیـحصٖ،فىـحْ جقذ جغبّحٌیٓ یمَٛ
ذٕمٍٕح ٚجقذج ٚجقذج ػٍ ٝظٙشٖ ٌمحء جؾش ص٘یذ.
وــحْ جالٌطكــحق دبذسعــس ػىــح ٔمٍــس طــؼرس  ،فمــذ ٚؾــذٔح فــ ٟضٍــه جؼبذسعــس أِــٛسج
ٌــُ ٔطؼٛد٘ــح فــِ ٟذسعــس قیفــح ِؼٍــُ ً جٌشیحػیحش ال یششـ شیثح ٚیطٕمً ِٓ ذحخ
ئىل ذحخ لرً أْ كبىـُ جألٚي ِٚؼٍـُ ِـحدز جٌـذیٓ (٘ٚـ ٟشـشـ ؾبٍـس جألقىـحَ
جٌـششػیس ( یطحٌرٕح حبفظ جؼبحدز ػٓ ظٙش لٍد ِٚؼٍُ ضحسیخ جألدخ یش ٜأیؼح أْ كبفـظ وطـحخ
جٌٛعـیط فـ ٟضـحسیخ جألدخ وّـح كبفـظ لـظیذز ً ٌٍّطٕرـ٘ٚ. ٟـزج شـٟء ؾذیـذ ػٍیٕـح ،
ِٚؼٍّـ ٛجؼبذسعـس یـش ْٚفیٕـح طٍرـس ؾـذد ج ال یؼشفـ ْٛػـٕ ُٙشـٟء ٚكبـٓ ذـیٓ قـٛجيل
غالغـیٓ طحٌرح ِطٛسط ْٛيف طشجع جٔطكـحسٌٕ ٞیـً جٌذسؾـس جألٌٚـ ٝأ ٚجٌػحٔیـس
كبـظً ػٍـٚ ٝجقـذز ِـٓ جٌـذسؾطیٓ فمـذٔح جألِـً
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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أػٍـِ ٝذسعـس قىِٛیـس فـ ٟفٍـغطیٓ ِٚ ،ـٓ ػـحدز جؼبـغإٌٚیٓ فـ ٟجٌىٍیـس أال یخطـحسٚج ئال
جألٚي ٚجٌػـحٔ ٟفــ ٟجٌــظف جٌػـحٔ ٞٛجٌػــحٔٚ. ٟخ
جؼبـٛجد جٌشیحػــیس

جئــغرس ٌـ ٟظٙــش ضمــظیش ٞفــٟ

؛ ألْ جإلؾــحصزجٌطٛیٍـس فــ ٟجٌؼــحَ جٌــغحذك ؾؼٍطٕ ٟأسؾغ ئىل قحٌس

جٌظفش يف ضٍه جؼبٛجد ذؼذ أْ وٕص ِٓ أٚجتً جٌطالخ فیٙح
.

غُ ئٔ ٟال جعططیغ أْ أقفظ غ١رح ئال جٌشؼش جعبّیً  .،فأِح ٘زٖ جٌٕـظٛص جٌٕػشیـس ِػـً
شـشـ ؾبٍـس جألقىـحَ أ ٚوطـحخ جٌٛعـیط يف ضـحسیخ جألدخ جٌؼشذـ ٟألضبـذ جٌـغىٕذس ، ٞفـال
یخطـش ػٍـ ٝذـحيل أْ أقفظٙـح قشفیـح ئر ضؼـٛدش أْ جدسط ِػـً ٘ـزٖ جؼبـٛجد.غـُ ئرج عثٍص
ػٕٗ يف جالِطكحْ ػرـشش ػـٓ جإلؾحذـس ذٍغطـ ، ٟفطمـذِص ِـٓ أعـطحر جألدخ جٌؼشذـ، ٟ
ٚشـشقص ٌـٗ ِـٛلفِ ٟـٓ جغبفـظ ٚ ،سؾٛضـٗ أْ یمـشأ ئؾـحذطٚ ٟیمـذس ذٕفـغٗ ئْ وحٔـص
أدٔـِ ٝـغطِ ٜٛـٓ جٌـٕض جألطـٍ ٟفأٔـح سجع ذطمـذیشٖ فٛجفـك ػٍـ ٝئػفـحتِ ٟـٓ جغبفظ
قشفیح ً ٌٚىٓ ِػً ٘زج جٌشؾحء مل یفذٔ ٟوػیشج ِغ ِؼٍُ ِحدز جٌـذیٓ ً  ،ئر أطـش أال أغیـش
فـ ٟجإلؾحذـس أ ٞوٍّـس ٚ ،وـحْ ِؼٍـُ جٌطحسیخ ضؼؿرٗ ئؾحذحضٚ ٟیمشؤ٘ح ػٍِ ٝغحِغ جٌطالخ
منٛرؾح العطمالي جٌطحٌد ذطؼریشٖ جػبحصٚ ،یشؿغ ػٍ٘ ٝزٖ جٌطشیمس.
وحٔص عٕس طؼرس ػٍِ ٝغط ٜٛجٌذسجعس  ،فاِح جٌفٛص ٚجعطىّحي جٌذسجعـس ٚجِـح جإلخفـحق ٚجٌؼـٛدز
طـفش جٌیـذیٓ ئٌـ ٝجٌمشیـس ٚ.لذ جعططؼص أْ جوغد فیٙح جٔطظحسجش ٚ ،أْ أضؼشع فیٙح الٔىغحسجش .
ٚوحْ ِـذیش جؼبذسعـس ٘ـ ٛجألعـطحر شـشیف جٌٕـشحشیرٚ ، ٟوحْ یؼٍّٕح جٌٍغس جالقبٍیضیس ٚجألدخ
جالقبٍیضٚ ، ٞوحْ وٍّـح دسعـٕح لطؼـس شـؼشیس شـؿؼٕح ػٍـ ٝضشصبطٙـح شـؼشج ئٌـ ٝجٌٍغـس جٌؼشذیـس ،
ٚجروـش إٔٔـح دسعـٕح لطؼـس شـؼشیس ٌـشحػش فـ ٟطـحقرطٗ ٚوـحْ ِـغؿٔٛح ٌٚ ،ىٕـٗ وـحْ یـشؼش
ذـحالٔطالق ٚجغبشیـس ِػـً جؼبالتىـس جٌـغححبیٓ فـ ٟجعبـ ، ٛأِ ٚػـً عـّه جٌركـش ئرج صجسضـٗ طـحقرطٗ
ٌـطّٙظ ئٌیـٗ ِـٓ ٚسجء لـؼرحْ جٌـغؿٓ ٚ ،ضشصبـص ٘ـزٖ جٌمطؼـس ً ٚلشأضٙح يف جٌظف ٚ ،جؼبذیش یىحد
یشلض طشذح ٚأروش ِٕٙح جؼبمطغ جٌطحيل  ًٍ :ـ ِ ٍ
ضذٚس جٌىإٚط ضش ٞٚجٌٕفٛط
ٔطــــٛؼ أسؤعٕح ذحٌٛسٚد
فّح ػشفــص ِػـً قشیطٍ ٟ
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ٚجٌٛصْ يف جٌرتصبس جٌؼشذیس لشید ؾـذج ِـٓ جٌـٛصْ جألطـٍ. ٟئٕٔـ ٟجروـش رٌـه الْ ٘ـزج جٌؼّـً ػـشف
ذـ ٟعـحتش جألعـحضزز ٚ ،وػیش ً ج ِٓ جٌطالخ (٘ٚزج ِٓ جالٔطظحسجش).
ِـؼ ٝػٍـ ٟفـ ٟجؼبذسعـس ذـؼؼس أشـٙش  ،فـ ٟیـٚ َٛطـٍطٕ ٟسعـحٌس ٌ ،مـذ أد٘ـشٕ ٟأْ یىـْٛ
ٕ٘ـحن ِـٓ یشعـٍٕٚ ، ٟؼبـح فؼـؼص جٌشعــحٌس ٚؾــذش ٚسلــس ذاِــؼحء شــخض جعــّٗ ػٍــ ٟیٛعـف
ٚ ،فــ ٟآخــش جٌٛسلــس سعــ َٛؼبــغذط ٚخٕؿــش ٚغیــش رجٌــه ٚلـشأش جٌشعـحٌس فـحصددش د٘ـشس  ،ئْ
وحضرٙـح یطّٕٙـ ٟذـأٔ ٟػٍـ ٝػاللـس قـد ذطحٌرـس ضـغحفش ِؼٕـح ٚ،ذبٍـظ فـ ٟدیـٛجْ ؾبـحٚس فـ ٟػشذس
جٌمطحس ِ .مل یؿش ذیٕٚ ٟذیٓ جٌفطحز أ ٞقذیع ٚ،ال أػشف ِٓ ٌ٘ٚ .ٟىـٓ جألقـذجظ جٌالقمـس ػشفطٕـٟ
أٔٙـح ضىّـً دسجعـطٙح فـِ ٟذسعس جٌرٕحش ذؼىح ٚ ًٕ .ػـؼص سعـحٌس فـ ٟؾیرـٚ ٟر٘رـص ئٌـ ٝغشفـس
جٌـذسط ٚأٔـح شـحسد جٌـز٘ٓ ٚ ،جرج ذأ قـذ فشجشـ ٟجؼبذسعـس یـغطذػیٕ ٟؼبمحذٍـس جؼبـذیش ،فٕضٌـص ئٌـٝ

ِىطرـس ٕ٘ٚ،ـحن ٚؾـذش سؾـال شـحذح طٛیـً جٌمحِـس ػـشیغ جٌىطفـیٓ أذـیغ جٌٛؾـٗ ٚ ،جٌـ ٝؾحٔرـٗ ٕ
سؾـً لـذ ظٙـشش ُ ػٍیٗ ئِحسجش نذش جٌغٓ  ٛ٘ٚ ،یٍرظ طشذٛشح طٛیالٚ ،لحي جؼبذیش قیٓ دخٍص٘( :زج
ّ
٘ـ ٛئقـغحْ ػرـحط )  .ػشفـص فـ ٟجٌطـِ ٛـح ِ ن یؼٕیٗ جؼبذیش ِٓ ٘زٖ جعبٍّس ٘ ،زج جٌفىت جٌٕكیً
جٌمظیش جٌز ٞیٍـرظ جٌـشٛسش ٚجٌمّـیض ِ ،ـٓ جؼبـغطرؼذ أْ یىـ( ْٛد ْٚؾـٛجْ ٚ) .أوّـً جؼبـذیش ِـح
ذـذأٖ  ،فؼشفٕـ ٟأْ جٌـشحخ ٘ـ ٛأخـ ٛجٌفطـحز ٚ ،أْ جٌىریـش فـ ٟجٌـغٓ ٘ـٚ ٛجٌـذ٘حٚ ،أْ ػٍـ ٟیٛعـف
وطـد سعـحٌس ْ ئٌـ ٝجٌفطـحز ففطكطٙـح ِـذیشز جؼبذسعـسٚ ،ػٕـذِح لشأش ٘ـح جضـظٍص ذأٍ٘ٙـح فّـح وـحْ
ِـٓ أذیٙـح ٚأخیٙـح ئال أْ ؾـحءج ٚطٍرـح أْ ضؼـٛد ئٌـ ٝجٌریص ٚوحْ رٌه آخش ػٙذ٘ح ذحؼبذسعس
.

أطركص قضیٕح ػٕذِح ػشفـص ٘ـزٖ جٌطفـظیالش ٚجِـطألش ٔفـغ ٟغیظـح ػٍـ ٝػٍـ ٟیٛعـف جٌـزٞ
ال أروـش أٔـ ٟجٌطمیـص ذـٗ أ ٚػشفطـٗ ٚ .وـحْ جٌـشحخ یٕظـش ئٌـٔٚ ّ ٟظشجضــٗ ضـشغ ذحؼبمـص ٔٚ ،فـغٗ
ربذغـٗ أْ یـإدخ ٘ــزج جٌٌٛـذ ٚأِـح جألخ وـحْ فىـحْ قىیّــح ً ٚأعـّؼٕ ٟوٍّـحش طیرـس  ،غـُ ػـذش
ئٌـ ٝلحػـس جٌـذسط ٚجٔـظشف جٌـشؾالْ ٌٚ ،ـُ یؼٍـك جؼبـذیش ػٍـ٘ ٝـزٖ جؼبمحذٍـس ٌٚ ،ـُ یفـحربٕ ٟذـشٟء
قٛؽبـح ِـٓ ذؼـذ .
 ٚذؼـذ أعـرٛػیٓ وٕـص أطـؼذ جٌـذسؼ جٌطٛیـً جؼبمحذـً ٌٍّكطـس جٌـششلیس فـ ٟقیفـح ٚأِـحِٟ
یـظؼذ شـخض طٛیً جٌمحِس كبیً فٍّح أطركص حبیع أس ٜػیٕحٖ ٚ ،ؾذضٗ ِىغش جأل٘ذجخ غیش طریف
جٌٛؾـٗ  ،فحعـطذجس كبـٚ ٞٛلـحي أٔـح ػٍـ ٟیٛعـف ٚأٔـح أقـد أْ أػطـزس ئٌیـه  .لٍـص ئْ جٌـشخض جٌـزٞ
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یطٍـد ِٕـه جالػطـزجس ٘ـ ٛضٍـه جٔ٢ـغس جٌطـ ٟظٍّطٙـح ٚؾٕیـص ػٍیٙـح ُ ٚقشِطٙح ِٓ جٌطؼٍـیُ
ِٚـؼیص ً فـ ٟطشیمـ ٟرج٘رـح ( .أطٍؼـص ئِیـً قریرـ ٟػٍـ٘ ٝـزٖ جٌمـظس ٚلـذ أشـحس ئٌیٙـح ِـٓ
ذؼـذ فـ ٟذؼـغ لظظٗ ) ّ .مل یكٍٕ ٟدأذ ٟجؼبطٛجطً يف ِذسعس ػىـح جٌذسؾـس جألٌٚـ ٝأ ٚجٌػحٔیـس  ،ذـً
وٕـص جٌػحٌـع ٚ ،أیأعـطٕ٘ ٟـزٖ جٌٕطیؿـس ِـٓ جٌز٘حخ ئىل جٌىٍیس جٌؼشذیس ِٚ .ـٓ أغـشخ جألِـٛس أْ
ئِیـً قریرـٌ ٟـُ یىـٓ ذـیٓ جألٚجتـً ٌٚ ،ىـٓ قحٌـس أٍ٘ـٗ جؼبحدیـس وحٔـص ؾیـذز  ،فـحٌطكك دبذسعـس
خحطـس ،أِـح أٔـح فـاْ یأعـِ ٟـٓ ِٛجطـٍس جٌطؼٍـیُ دفؼٕـ ٟئٌـ ٝضمـذیُ طٍـد إلدجسز جٌربیـذ ٌؼٍٙـح
ضمرٍٕـ ٟعـحػیح فیٙـحٚ ،ؾحءٔ ٟجٌشد ذأْ ال ٚظحتف شحغشز ٕ٘حن ،فؼذش ئىل جٌمشیس ٚجعطأٔفص قیحز
جٌىغً ٚفمذجْ جألًِ.
ٌٚىٓ ِح وحْ أقال٘ح ِٓ ِفحؾأز قـیٓ ٚطـٍطٕ ٟسعـحٌس زبربٔـ ٟأٔـٗ لـذ ضـُ جخطیـحسٌ ٞالٌطكـحق
ذحٌىٍیـس جٌؼٍّیـس  ،فمِٕـص أْ جؼبظحدفحش لذ ضى ْٛأورب ػحًِ يف ضٛؾیـٗ جٌٛجلـغ .فـ ٟضٍـه جٌـغٕس
د ْٚغیش٘ـح جخطیـش ِـٓ ِذسعـس ػىـح أسذؼـس طـالخ ؛ ِـٓ جألٚي قىت جٌشجذغ ٚ ،يف جٌشعـحٌس لحتّـس دبـح
یؿـد ػٍیٕـح شـشجؤٖ ِـٓ جؼبالذـظ ٚجٌـششجشف ...جٌـخ  .وـحْ رجٌـه یؼٕـ ٟأْ جٌىٍیـس ال ضؼشػٕح ألصِس
جٌطفطیش ػٓ ِغىٓ ٚ ،وحْ فشق ٟذىً رجٌه غحِشج .
.

)هن كتاب ﻏربة الراﻋٍ الحسان

ﻋباس)

إضبءح :اؽَبٕ ػجبً ٗبهل ّٝبػو أُق ٓب ٣ي٣ل ػِٓ 25 ٠ؤُلب ث ٖ٤اُ٘ول األكثٝ ٢اَُ٤وح ٝاُزبه٣ـ ث ٖ٤اُ٘ول اُؼوث٢
أُؼبٕو ٝاُزبه٣ـ
ٍؤىفبرٔ ً-1:زبة اُؾَٖ اُجٖو-2 ١كٖ اُْؼو  -3ؿوثخ اُواػ - 4٢ارغبٛبد اُْؼو اُؼوث ٢أُؼبٕو
 -5ربه٣ـ اُ٘ول اُؼوث ٢ػ٘ل اُؼوة
ًبٕ اؽَبٕ ػجبط ٍقال ف ٜاىؾؼش(ػيو) :ظوٝك ٚاُقبٕخ ًٓ ٚٗٞؼِٔب ٝأٍزبما عبٓؼ٤ب ،أفن ٙاُجؾش اُغبك ػٖ اُْؼو
ٍؼبٍّٗ ٜفشداد اهرشامٞت
األثٞش :أُلَٚ
د٘ٝاُ :ؽغوح ك ٢اُوطبه
خ٘ضٔ :اعز٤بىٙ
صٕٞذ:هَِ٤
رققٞش ٙ:ؼق
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ّسنٌ ٗ:لْٜ
االخفبق :اُوٍٞة
اّنغبساد:فَبئو
ففش اىٞذ: ِٝفبُ ٢اُ٤لٖ٣
ٍؼزقٕٔ٘ :ؼذ ٓ٘ن ىٖٓ هلْ٣
اىذّبُٝ :ػبء ٖٓ اُلقبه ٙٞ٣غ ك ٚ٤اُقٔو
اىدْبُ  :اُوِت
ثْبد ثسبس  :اَُؾت
اىؼْبُ ٓ :ب اهرلغ ٖٓ أَُبء
فضضذ:كزؾذ
اٍضبء :رٞه٤غ
ف ٜاىز٘:ك ٢اُؾبٍ
اىَقذ:اٌُوا٤ٛخ
غٞظب:اُؾول
اٍبساد :ػالٓبد
اُلوَٗ٢
ح
دُٗ خ٘اُ :ثطَ ؿواّ ك ٢اُوٝا٣بد
دأث:ٜط ٙك ١أُزٞإَ
غبٍشاً:ض٤وا
ؽبغشح ٓ :زٞكوح
فجٞر ْٓ:وم ٝعَٔ٤

األفنبس اىشئٞغٞخ ف ٜققٔ ازغبُ ػجبط
اُؼوث ٢ك ٢اُولً ًٝبٕ ٓؼٍ ٚزٛ ٚالة
ح
ٌُِِ٢
اٗزوبٍ اؽَبٕ ػجبً ٖٓ ٓلهٍخ ؽ٤لب آُ ٠لهٍخ ػٌب ؽز َٖ٣ ٠ح
ًٝبٗٞا ٣نٛج ٕٞثبُوطبه ً ٝبٗٞا  ِٕٖٞ٣ػٌب ك ٢اُْزبء ٘٣وِ ْٜػٓبٍ
ٗخ٘د فؼ٘ثبد ف ٜاىَذسطح ػنب ٍثو:
ٓ-1ؼِْ اُو٣ب٤ٙبد ال ْ٣وػ ّ٤ئب
ٓ-2ؼِْ اُل٣ ٖ٣طِت ٓ٘ ْٜؽلع أُبكح ظٜو ػٖ هِت
ٓ-3ؼِْ اُزبه٣ـ ٣طِت ٓ٘ ْٜؽلع اُزبه٣ـ ٓضَ ؽلع هٖ٤لح أُز٘ج٢
اُؼوث٢
ح
اٌُِ٢
اُضبٗٝ ٢اال ػلّ اُؾٖ ٍٞػِٓ ٠وؼل ك ٢ح
ح
٣-4غت اُؾٖ ٍٞػِ ٠اُلهطح األ ٠ُٝاٝ
د
٣ ٌٖ٣ ُْ-5ؾلع ٝاٗٔب ًبٕ ٣ل ْٜاالكة ٣ٝؼجو ػ٘ ٚثِؾ ٙ
اُؼوث٤ٕٝ ٢بؽدٛب ثؤٍِٞثٚ
ح
ى ١اُ ٠اُِؾح
ّؼو ٖٓ ١اُِـخ االٗظُ ٢ح
ح
-6ظٜٞه إثلاػبد اؽَبٕ ػجبً ػ٘لٓب روعْ هطؼٚ
ًٝبٕ اٍِٞث١ ٚػغت ث ٚأُل٣و ّو٣ق اُْ٘بّ٤ج.٢
ػالم ؽت ٓغ كزبح ٝثؼل مُي عبء ٝاُل اُلزب ٙاُ ٠أُلهٍخ
ح
-7رِو ٠هٍبُخ ٖٓ ّبة أٍ( ٚػٍِٞ٣ ٢ق) ار ٜٚٔثؤٗ ٚػِ٠
أُلهً ٍؿٚت ٝاُلٛب ٜٓ٘ب .
ح
ًٝبٕ اُْبة (ػٍِٞ٣ ٠ق )ٍججب ك ٢فوٝط اُلزبٖٓ ٙ
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عبء (ػٍِٞ٣ ٠ق) ُ٤ؼزنه اُ ٠اؽَبٕ ػجبً كوبٍ ُ ٚاؽَبٕ ػجبً ٣غت إ رؼزنه ُ ٌُٖٝ ٢ػِ٤ي االػزناه ُِلزبح اُز٢
ؽوٓٛٞب ٖٓ اُلهاٍخ .
-8ؽَٖ اؽَبٕ ػجبً ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ رلٞه ٚػِ ٠أُورجخ اُضبٗ٤خ ٝؽبُخ ا ِٚٛأُبك٣خ ًبٗذ ال رَٔؼ ُ ٚثبُنٛبة ٌُِِ٤خ
اُؼوث٤خ  ٌُٖٝثؼل مُي ّبءد األهلاه إ ٣زْ هجٕ ٍٞبؽت أُورجخ اُضبٗ٤خ ٝاُواثؼخ ًٝبٗذ كوػرً ٚض٤وح ؽ٤ش اٟٗٞٗ ٚ
اُوعٞع اُ ٠اُوو٣خ ٝاُؼَٔ ًَبػ ٢ثو٣ل .

ٗضر اهف٘س اىفْٞخ اىزبىٞخ:
 -1اإلخبصح خؼيزْ ٜاسخغ اى ٚزبىخ اىقفش ف ٜريل اىَ٘اد
ّجٗ ٚلَ ٚكٓ ٢بكح اُو٣ب٤ٙبد ثؼل اإلعبىح ثبُٖلو
 -2مبُ اىؾبة ْٝظش اىّٗ ٜظشارٔ رؾغ ثبىَقذ
ّج ٚاٌُبرت ٗظواد اُْبة ثبُ٘به أُْزؼِخ
 -3مبُ ٝؾؼش ثبالّطالق ٗاىسشٝخ ٍثو اىَالئنخ اىز ٜرغجر ثبىغَبء
ّجٗ ٚلَٝ ٚاُلوػ ٣ـٔوٓ ٙضَ ٓالئٌخ رَجؼ ثبَُٔبء
ٗ -4اٍزألد ّفغ ٜغٞظب
ّجٗ ٚلَ ٞٛٝ ٚؿبٙت ثبُٞػبء أُٔزِئ اُن ١كبٗ ٍٝبٍ
 -5ألن شهادته هٍ الجسر الذٌ َنقلنا الً الكلَة الﻌربَة
شته شهادج مدرسح ﻋكا تالجسر الذٌ َوصلهم للكلَح الﻌرتَح

األسئلة الوزارَة
 -1الً أٌ نوﻉ هن السَر َنتهٍ النص السابق ؟ (السَرج الذاتَح) شتوٌ 2009
 -2وضح الهقصود بالﻌبارة التالَة(وَنتقل هن باب الً باب قبل أن َحكم الباب األول(.ال َهمه فهمنا الدرس او لم
نفهم)
 -3ها الطرَقة الهﻌتهدة فٍ تدرَس هادة األدب كها هو واضح فٍ النص ؟ حفظ كتاب الوسَط ألحمد السكندرٌ
(شتوٌ )2011
 -1حصل الكاتب ﻋلً الهرتبة الثالثة فٍ الهدرسة ها الذٌ ترتب ﻋلً ذلك؟ ﻋدم دخوله الكلَح الﻌرتَح
 -2ها األهر الذٌ استﻐربه الكاتب كها ورد فٍ النص؟ ان امَل حتَتٍ لم َكن من األوابل
َ -3ؤس الكاتب هن هواصلة التﻌلَم دفﻌه الً أهرَن أذكرههاَ .ؤس من الذهاب للكلَح الﻌرتَح وتقدم تطلب للحصول
ﻋلً ساﻋٍ ترَد
 -4بم وصﻑ الكاتب حَاته فٍ الرَﻑ؟ حَاج الكسل وفقدان األمل
 – 5ها اسم السَرة التٍ أخذ هنها هذا النص؟ ﻏرتح الراﻋٍ
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(شتوٌ )2012
 -1ﻋلل انقطاﻉ الطلبة الستة ﻋن االختالط بالركاب اآلخرَن .طلتا للهدوء وانصرافا ألداء الواجتاخ المدرسَح.
 -2وضح الدور الذٌ لﻌبه اهَل فٍ الهجهوﻋة  .كان مرجﻊ الطلتح فٍ حل مسابل الرَاضَاخ
 -3ها وسَلة النقل الهتوفرة شتاء أهام باب الهدَنة؟ كان أحد الحمالَن َنقل الطالب ﻋلً ظهره .
 -4استخرج هن النص ﻋبارة تدل ﻋلً أن الكاتب كان هوهوبا .كنخ أقرأ آخر ما كتتته ﻋلً طرَقح الرافﻌٍ.
االستَﻌاب والتحلَل
 -1ﻋد إلً أحد الهﻌاجم اللﻐوَة الهتوفرة  ،وتبَن هﻌانٍ الهفردات اآلتَة كها وردت فٍ سَاقها :
صبَح  :مشرق .الهقت  :الكره أو أشد التﻌض .الذهن :.الفكر الدنان  :كإوس الخمر .أو وﻋاء
للخمرجالﻌنان  :ما ارتفﻊ من السماء.
ٕ  -أ ( حدد الهرحلة الﻌهرَة التٍ َشَر إلَها الكاتب كها ورد فٍ النص  .الهرحلة الثانوَة
ب-اٌن جرخ أحداث هذه المرحلح مكانَا ؟ المكان ﻋكا
ج( ﻋَن موضﻌَن دالَن ﻋلً قسوج الظروﻑ فٍ هذه المرحلح
 .الذهاب واإلَاب َومَا تالقطار من حَفا إلً ﻋكا  .قطﻊ المَاه فٍ فصل الشتاء للوصول إلً المدرسح .
 - -3فسر الﻌبارة اآلتَةأ "-كان االلتحاق بهدرسة ﻋكا نقلة صﻌبة
مﻌلم الرَاضَاخ َنتقل من تاب الً تاب قتل أن َحكم التاب األول ،ومﻌلم الدَن َطالتنا تحفظ المادج ﻋن ظهر قلب
 " كانخ سنح صﻌتح ﻋلً مستوي الدراسحفاما الفوز واستكمال الدراسح واما اإلخفاق والﻌودج صفر الَدَن إلً القرَح ،
" -هذا الﻌهل ﻋرﻑ بٍ سائر األساتذة وكثَرا هن الطلبة . " -ما فﻌله إحسان ﻋتاس شهره فٍ المدرسح من ترجمح
القطﻌح الشﻌرَح-
" ﻋدت إلً القرَة واستؤنفت حَاة الكسل وفقدان األهل – " .اخذ َتحث ﻋن وظَفح ساﻋٍ ترَد لﻌدم حصوله ﻋلً
المرتتح األولً أو الثانَح
-4ﻋَن هوضﻌا دال ﻋلً كل هها َؤتٍ هن النص
أ  -اتصاﻑ الكاتب تالمثاترج والجد . -كنا طلتا للهدوء وانصرافا ألداء الواجتاخ الدراسَح
 .ب  -لم َكن الكاتب طوٌال جهاما فٍ صﻐره نستح إلً أقرانه . -هذا الفتً النحَل القصَر الذٌ َلتس الشورخ
والقمَص
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.ج  -لتﻌض األساتذج أثر دابم فٍ شخصَح طلتتهم –  .مثل مﻌلم اللﻐح االنجلَزَح الذٌ َشجﻌهم ﻋلً ترجمح المقطوﻋح
الشﻌرَح
5أ -ها الهقصود بالدَوان ؟ﻋرتح فٍ القطار
.ب( لماذا انقطﻊ الطلتح الستح ﻋن االختالط تالركاب اِخرَن ؟ طلتا للهدوء وانصرافا ألداء واجتاتهم الدراسَح
 .ج( ما وسَلح النقل المتوافرج شتاء ﻋند تاب مدَنح ﻋكا ؟ كان أحد الحمالَن َقوم تنقلنا واحدا واحدا ﻋلً ظهره لقاء
أجر زهَد.
6اقرأ بَت الشﻌر اآلتٍ  ،ثم أجب ﻋن األسئلة التٍ تلَه  :وللهد أﻋباء ولكنها هنً وللهكرهات الﻐالَات ههوم
.أ  -ﻋَن من النص مواضﻊ تراها تمثل أﻋتاء إحسان ﻋتاس .السفر َومَا من حَفا إلً ﻋكا .اختالﻑ الجو الدراسٍ
تَن حَفا وﻋكا .ضﻌﻑ قدرته ﻋلً الحفظ
.ب  -أٌ الهموم كان أكتر من وجهح نظر الكاتب ؟ هم االنتقال إلً الكلَح الﻌرتَح .
ج  -كَﻑ كانخ أﻋتاء إحسان ﻋتاس هٍ ذاتها مناه ؟ إن أﻋتاءه فٍ المدارسح والحفظ والتحصَل هٍ أمنَته التٍ تمكنه
من االنتقال إلً الكلَح الﻌرتَح فٍ القدس لصﻌوتح أحواله المادَح.
حتً َكون ﻋن الحرام ﻋفَفا
( 7لَس الظرَﻑ بكاهل فٍ ظرفه
فهناك َدﻉي فٍ األنام ظرَفا
فإذا تﻌفﻑ ﻋن هحارم ربه
أ  -أنﻌم النظر فٍ هضهون البَتَن ولخص هراد الشاﻋر بهها .الظرَﻑ من وجهح نظر الشاﻋر هو ما تجنب ما حرم
هللا واتقً هللا فٍ تصرفاته .
ب  -هل تﻌد ﻋلٍ َوسﻑ من الظرفاء حسب رإَح الشاﻋر فٍ التَتَن ؟ ولماذا ؟ ألنه تستب فٍ حرمان فتاج من إكمال
تﻌلَمها تستب الرسالح التٍ تﻌث تها إلَها .
(8ها الهقصود بكل هن الﻌبارات اآلتَة
 :أ "  -الﻌودج صفر الَدَن " .الﻌودج من دون شًء
.ب "  -من المستتﻌد أن َكون دون جوانا " .أٌ أنه كان فتً ﻋادَا ,وال ﻋالقح له تالحب
ج " َ -نتقل من تاب إلً تاب قتل أن نحكم األول " .ﻋدم اكمال الشرح
.د " كان الوزن فٍ الترجمح الﻌرتَح قرَتا جدا من الوزن األصلٍ " .قدرج الشاب ﻋلً الترجمح .
(9ابحث فٍ النص ﻋن هواقﻑ تهثل هضهون اآلَة الكرَهة اآلتَة واكتبها فٍ دفترك" َ :ا أَها الذَن اهنوا إن
جاءكم فاسق بنبؤ فتبَنوا أن تصَبوا قوها بجهالة فتصبحوا ﻋلً ها فﻌلتم نادهَن
هوقﻑ أهل الفتاج ﻋندا اتهموا حسان ﻋتاس
 -10اختر هن النص الهوقﻑ الذٌ َنسجم هﻊ البَتَن التالََن:
اذا االقدام كان لهم ركابا
وها استﻌصً ﻋلً قوم هنال
فان الظلم هرتﻌه وخَم
والتﻌجل ﻋلً أحد بظلم
أ  -البَت األول حال احسان ﻋباس فٍ القصة وسفره هن حَفا الً ﻋكا
ب  -البَت الثانٍ :أهل الفتاة واتهاههم الحسان ﻋباس
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 -13كان احسان ﻋباس هترددا فٍ كتابة سَرته الذاتَة فهو َقول فٍ هقدهة الكتاب(ﻏربة الراﻋٍ) انه لم َكن
هإثرا فٍ األحداث الﻌاهة ،ولم تكن له أدوار سَاسَة بارزة،ولم َكن أحد الرهوز الهههة وهﻊ ذلك القت هذه
السَرة نجاحا ورواجا هتهَزَن كَﻑ تفسر ذلك؟
جمالَح اللﻐح والتساطح والﻌفوَح والصدق وﻋدم المتالﻐح.

التذوق والتفكٍر
( 1بَن جهال التصوَر فٍ الﻌبارات اآلتَة
 :أ "  -اإلجازة جﻌلتنٍ أرجﻊ إلً حالة الصفر فٍ تلك الهواد " .شته تراجﻊ مستواه التﻌلَمٍ تتراجﻊ درجاخ الحرارج
إلً الصفر
.ب "  -كان الشاب َنظر إلٍ ونظراته تشﻊ بالهقت " .شته نظراخ الشاب تاالشﻌاﻉ .
ج "  -كان َشﻌر باالنطالق والحرَة هثل الهالئكة السابحَن فٍ الجو " .شته انطالق روح الشاﻋر تانطالق المالبكح .
د " -وامتألخ نفسٍ ﻏَظا " .شته نفسه وﻋاء َمتلا ﻏَظا.
( 4كنا نجد الهاء قد تجهﻊ ﻋند باب الهدَنة  ،فال نستطَﻊ خوضه أو اجتَازه ،فكان أحد الحهالَن َقوم بنقلنا واحدا
واحدا ﻋلً ظهره لقاء أجر زهَد
أ( كَﻑ تنظر إلً وسَلح النقل الوارد ذكرها فٍ الﻌتارج ؟ وسَلح تدابَح تسَطح
 .ب( اقترح وسَلح نقل أخري كان َمكن االﻋتماد ﻋلَها لو كنخ مكانهم  .داتح َركب ﻋلَها الطالب
6أ( بَن الهشاﻋر التٍ كانت تكتنﻑ الكاتب فٍ تلك الفترة .
اإلحباط كان الشﻌور الﻐالب ﻋلَه
ب( كَﻑ توفق تَن ما َﻌرﻑ ﻋن حَاج أهل القرَح من نشاط وحَوَح وتَن قوله :انه استؤنﻑ حَاج الكسل
إنه استؤنﻑ حَاج الكسل تستب ﻋدم توفر الوسابل الﻌلمَح الالزمح وﻋودج ألﻋمال الرَﻑ .
ج( ما األستاب الكامنح وراء ﻋودته إلً القرَح تﻌد انتهاء الدراسح فٍ مدرسح ﻋكا ؟ ﻋدم قدر ته ﻋلً مواصلح الدراسح
فٍ الكلَح الﻌرتَح تستب فقره وحالح أهله المادَح.
 7أ( فسر السبب الذٌ ﻋد الكاتب ألجله أهر اختَاره هصادفة  .ألنه ذهب الً الكلَح الﻌرتَح تستب حصوله ﻋلً
المرتتح الثالثح وهذه المرتتح فٍ الساتق ال تإهله لاللتحاق تالكلَح الﻌرتَح
.ب  -هل تإَد الكاتب فٍ أن المصادفح توجه الواقﻊ ؟ فسر إجاتتك ال أوافقه ألن كل ما َحدث فٍ حَاج اإلنسان مقدر
له من ﻋند هللا وانما َجتهد اإلنسان فَطلب الشٍء .
ج  -ما تﻌلَقك ﻋلً من َري المصادفح ( مرادفح فٍ المﻌنً لكلمح الحظ ؟ أن مفهوم الحظ مرتتط تالقدر
 -11مر تك فٍ الصﻑ الﻌاشر تﻌرَﻑ السَرج الذاتَح والسَرج الﻐَرَح .وفقا لمﻌرفتك ،أجب ﻋن األسبلح االتَح:
أ -الً أٌ أنواﻉ السَر َنتمٍ النص الذٌ تَن َدَك؟ (السَرج الذاتَح)
ب -استخلص ثالث سماخ أسلوتَح الحسان ﻋتاس فٍ سَرته(ﻏرتح الراﻋٍ) التٍ أخذ منه هذا النص.
 -1سهولة الﻌبارات  -2كثرة الصور الفنَة  -3الصدق والﻌفوَة

.قضاَا لﻐوَة
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 -3أﻋرب الهفردات التٍ تحت كل هنها خط فٍ الجهل اآلتَة إﻋرابا تاها
 :أ  -وكنا طلتا للهدوء وانصرافا إلً أداء الواجتاخ المدرسَح نﻐلق تاب الدَوان .طلتا  :مفﻌول ألجله منصوب
وﻋالمح نصته الفتحح الظاهرج ﻋلً آخره .
ب  -كنا نسافر َومَا فٍ القطار إلً ﻋكا َ .ومَا  :مفﻌول فَه ظرﻑ زمان منصوب وﻋالمح نصته الفتحح الظاهرج
ﻋلً آخره .
ج  -ال أستطَﻊ أن أحفظ الشﻌر ﻏَتا إال الشﻌر الجمَل .ﻏَتا  :حال منصوب وﻋالمح نصته الفتحح الظاهرج ﻋلً آخره
طرب.طرتا :مفﻌول ألجله منصوب وﻉالمح نصته
ا
.د -ترجمخ هذه القطﻌح وقرأتها فٍ الصﻑ والمدَر َكاد َرقص
الفتحح الظاهرج ﻋلً آخره .
ه  -ذهتخ إلً ﻏرفح الدرس وأنا شارد الذهن .الواو  :واو الحال أنا  :ضمَر منفصل متنٍ ﻋلً السكون فٍ محل رفﻊ
متتدأ
.و -وامتألخ نفسٍ ﻏَظا ﻋلً ﻋلٍ َوسﻑ .ﻏَظا  :تمََز منصوب وﻋالمح نصته الفتحح الظاهرج ﻋلً آخره
 -4اضبط كلهة (بﻌد) فٍ الجهلتَن اآلتَتَن وفسر سبب بنائها.
أ  -ولم َفاتحنٍ المدَر تشٍء حولها من تﻌ ُد .ب  -وقد أشار إلَه من تﻌ ُد فٍ تﻌض قصصه * .تضتط تالضم  /تنَخ
تﻌد ألنها قطﻌخ ﻋن اإلضافح .
 5ﻋلل ظهور حركح الفتحح ﻋلً كلمح َحلنٍ رﻏم وجود حرﻑ الجزم " لم " فٍ الجملح اِتَح" :لم َحلنٍ دأتٍ
المتواصل فٍ مدرسح ﻋكا الدرجح األولً أو الثانَح
منﻌا اللتقاء الساكنَن
 -7بَن الهﻌانٍ التٍ تفَدها حروﻑ الجر فٍ الجهل اآلتَة هها تم تحدَده بخط
:أ  -أما هذه النصوص النثرَح فال َخطر ﻋلً تالٍ أن أحفظها ﻏَتا .االستﻌالء المجازٌ
ب َ -قوم تنقلنا واحدا واحدا ﻋلً ظهره  .االستﻌالء الحقَقٍ
ج  -تﻌد أن كنخ من أوابل الطالب فَها .التتﻌَض .
د -لم َﻌلق المدَر تشٍء ﻋلً هذه المقاتلح .االستﻌالء المجازٌ
.ه  -ولكن األحداث الالحقح ﻋرفتنٍ أنها تكمل دراستها فٍ مدرسح التناخ تﻊكا .الظرفَح المكانَح
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جٔـذفغ جٌغـؼد ٚجٌطٍّـه ئٌـ ٝػیٕیٙـح دفؼـس ٚجقـذز  ،ضـشٕؿص ػـشٚق سلرطٙـح جؼبـظفش ز ُ
ّ
ػً  ُ ٞػٍ ٝد ٚس ٞیطذسخ ػٍ ٝجٌطیشجْ ،
جٌرـحسصز ُ ٚ ،جؾٙطٕـِ ٟػـً لطـس ؾحتؼـس ضـٕمغ ِ
لحٌص ِٓ ذیٓ أعٕحٔٙح جؼبٕخٛسز

 ٚ :أیٓ ذمیس جٌشجضد ...؟ ٘زٖ جؼبشأز ال ضؼشف غیش جغبحؾس

ٚجٌفمش  ٚجؼبطحسدز  ،أسجلرٙح وً شٙش  ،ضظش جٌٕمـٛد جٌمٍیٍـس جٌطـ ٟأقـؼش٘ح فـ ٟقمیرطـٟ
جٌمذیّـس ّ  ،وً ؾبّٛػس ػٍ ٝقـذز ذطـشق ِرطىـشز ٚ ،سبیض٘ـح ذؼالِـحش ٚ ،ذبطٙـذ فـٟ
ئخفحتٙـح ٌطـغذ سِمٕـح  ...ذـشق جٌرتلـد فـ ٟػیٕیٙـح  ٚ ،ضٛجغد جػبٛف  ٚجالٔطظحس يف
ّ
خالیحّ٘ح  ،طفؼٕ ٟطٛضٙح ذمغٛز جغبحؾس  .أٔفمطٗ !ً ...
ٌ ٛأٔ ٟأخربضٙح أْ صٌضجال عیذِش جؼبذیٕس ٚ ،یٙذ جٌـظفیف فـٛق سؤٚعـٕح  ،ؼبـح جٔـذفغ
جؽبیـحؼ ئٌـ ٝطـٛضٙح ٚ ،ؼبـح ج٘طـضش أػـظحذٙح ً ذٙــزٖ جٌغشیضیــس  ...دفؼطٕــ٘ .. ٟضضٕــٟ
ِــٓ وطفــّ ٟ

...ضشوطٙــح ضفؼــً رٌــه  ٚ ،أٔــح فــ ٟقحٌــس ألــشخ ئٌــ ٝجغبٍــُ  ...ال

أدس ٞؼبــحرج جٔشغٍص دبشجلرس ػشٚق سلرطٙح جؼبظفشز  ،أخزش ضرى ٟحبشجسز  ً ...جضبشش أطشجف
أرٔیٙـح  ٚ ،ضأوـذش ِـٓ أْ لٍرٙـح ِـح صجي لٛیـح  ٚ ً ً ّ ،أْ ِح ضذػیٗ أِحِ ِٓ ٟػؼف ٚ
ِشع ٌیظ طكیكح سبحِح

 ِٓ ً ... -قم ٟأْ أفشـ یِٛح یح أِٟ

عیطؼّ... ُٙ؟  ِٓ-قم ٟأْ أػیش ِػً غیش .... ٞئٕٟٔ

 ٚ ...! -أخٛضه ِٓ ...

 ِٓ ... -عیطؼّ... ُٙ؟ ...؟ ِٓ

...؟ شبـٓ جؼبؼطـف غـشٚز  ٚ ...أقالِـ ٟوحٔـص ضىرـش وـً یـ ، َٛقطـ ٝضـؼخّص  ٚطـحسش
ِػـً أقـالَ ج٢خـشیٓ  ،غشیـس ِ ٚؼطـشز  ٚػحطفیـس  ...أال یكـك ٌـ ٟأ ،أقٍـُ ...؟ أسیـذٖ أْ
یشجٔـ ... ٟأْ یـذ٘ش ػٕـذِح أطـً دبؼطفـ ، ٟأٔـضع ِشیٍـس جؼبـظٕغ جٌریـؼحء  ،وٍّح
جسضذیطٙح جسضحذٕ ٟجٌشؼٛس ذـإٔٔ ٟفـِ ٟـظف ...أػطـ ٟػّـش ٞوٍـٗ ؽبـزٖ جٌٍكظـس  ..ال ذـذ
أْ یطـإٍِٔٚ ٟذیـذ ٞئػؿحذـٗ ذـٟ

 ...ذٍ ْٛجٌغّحء جٌز ٞیٍفٕ ٚ... ٟسدبح أطحذٕ ٟجعبٕ... ْٛ

سدبح  ،سدبح غٕیص ِٓ جٌفشـ ٚجغبد  ...سدبح
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 .... -عمطص ِٓ جٌغّحء ئىل ػٍرس جٌظفیف ....

ٚجٔغىرص أقالِ ٟػٍ ٝجألسػیس جإلظبٕطیس  ...جٌرحسدز

ٚ .... -ال ضٕغ ٟجٌذیٓ  ً .... - ....أال

یكـك ٌـ ٟأْ أػـیش ٌٕفـغ ٟیِٛـح ...؟ ٌـُ ضؼـزذ ٟٕٔٛذفمـشوُ ..؟ذـزي جغبحؾـس ٚجٌـغإجي
...؟ ٌـٓ أزبٍـ ٝػٕـٗ ...ذؼــذ لٍیـً عـأسضذیٗ  ...عـأخطش ذـٗ ذششـحلس  ٚ ،عـألف ذىربیـحء
أِـحَ جؼبـشآز  ...أسبـأل ِـٓ ِٕظـشٖ ...عـأؾٍظ  ...ألـف  ....أعـیش  ٚأٔح أٌطـف ذـٗ ...
عـأسجلد قشوـحض٘ ... ٟىـزج عـیشجٔ ٟأٌطـف ذـحٌغیُ  ٚ ...ذـحٌفشـ  ...ذحغبـد ٌ ٚ ....ـٓ
أقـطؽ ألْ جؼبـشآز ِىـغٛسز

٘ ...ـذأش

٘....زج ال ی ... ّٟٕٙعأسػ ٝذٙح  ٚأضأٍِٙح ذال ًٍِ

قشوـس ػشٚلٙـح  ،سلرـس أِـ ٟذؼشٚلٙــح جٌٕـحفشز ضـزوشٔ ٟذشلرـس ِٙـشز ضـشوغ فــِ ٟـشؼ
 ،سأیطٙـح رجش یـ َٛفـ ٟفـیٍُ ضؼٍیّــ ، ٟػشػـٌٕ ٖٛـح فـ ٟجؼبـظٕغ  ...وحٔـص جٌؼـشٚق
ٔـحفشز  ٚ ،وحٔـص جؼبٙـشز ضـشوغ ذـال جٔمطـحع  ...سوـضش ٔظشجضـ ٟػٍـ ٝسلرطٙـح عـىص
جٌٕرغ يف ػشٚلٙح  ٚ ،مل ضؼذ ٔحفشز  ،ػحدش جٌظفشز ضىغ٘ٛح  ٚ ،جِطذش ئىل أطشجف أٔحٍِٙح

.-

أِٟ
٘زج جٌز٘ٛي جٌز ٞذبّغ يف ٔظشجضٙح جٌغحتّس یمطٍٕٚ ، ٟیكحوّٕ ٟذمغٛز
٘ضش سأعٙح  ،لحٌص ذظٛش ؾبٙذ قضیٓ

 .... -أِ... ٟ

 : -كبٓ ٔظٍّه  ٚ ...أٔص شحذس  ...أػشف رٌه

سأعٙح یٙطض ذحعطغالَ  ...یؿٍذٔ ٟجعطغالِٙح جؼبفحؾة  ٚ ...یؼزذٕ٘ ٟذٚؤ٘ح جؼبزذٛـ
ٌمذ جشرتیص ِؼطفح ذحٌٕمٛد جٌطٟ

...
ً ... -

ِ .... -ربٚن  ...ؼبحرج ال ضػٛسیٓ  ...؟ ؼبحرج ال ربٍّیٓ ٔظً

عىیٓ جٌشفغ  ٚضمطؼیٓ أٔحٔیط ... ٟؼبحرج ...؟
لحطؼطٕ ٟفؿأز  ٚلذ جٌطّغ جٌفشـ يف ػیٕیٙح

ال  ...ال ضفؼٍ ِٓٚ .... - ٟأیٓ ٌٕح ذحي (...ّ
 ً ) :دق لٍرـ ٟفشقـح ً ...ضـشددش ٌـثال ربـضْ

لـ ٚ ِٟٛجٌرـغیٗ أِـحِ ٟدجتّـح ِـح !...ٌ ...ـُ یـغرك ؽبـح أْ ٌرـغص أشـیحء ؾذیـذز ً ...
ً
  ...قحػش عأٌرغٗ ً ....یخظٙح ػطیك ...غیحذٙح  ...أیحِٙح  ٚ ...جغبضْ  ...جغبضْ وٍٗ ػطیك
یذق لٍر ٟفشقح  ...أِ ٟضططٍغ ئيل ذغؼحدز  ،لحٌص ذرغحطس ٘حدتس
سبحِح ِػً جٌمحٌد  ٌٗٔٛ ٚ ،وحٌغّحء ِ ...ح أصبً ٘زج جٌٍْٛ

  :ئٔٗ صبیً  ً ...یٕحعره! ال یّىٓ ٌٍّشآز  ...أِ ّ ٞشآز يف

جٌؼحمل أْ ضفشقٕـِ ٟػـً جٌطّـحع خالیـح ػیٕیٙـح جٌرح٘طـس  ،ربٌٛـص ئٌـِ ٝـالن ٘ـحٔة
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یطفـف ٚؾٙٙـح ذحٌغؼحدز  ،فحٌفمش جٌـز ٞیؼـشش فـ ٟخالیح٘ـح ِٕـز د٘ـش  ٚ ،جغبحؾـس جٌطـٟ
ضـغىٕٙح  ٚ ،ضٕـرغ فـ ٟػشٚلٙـح جٌغحػـرس فـ ٟسلرطٙـح  ً ً ً ٚوفیٙح  ،ؾؼٍطٙح شیثح قضیٕح ً ٚ
لذیّح  ٚدجوٕح  .... -أِ ٟأسؾٛن ل ِٟٛؾشذیٗ

 ....جػبـٛف  ...جٌذ٘ـشس  ...جٌفـشـ  ...جالسضرـحن

 ....وـً ٘ـزٖ جألشـیحء أرٍ٘طٙـح  ...سددش سؾـحت ٟذٕرـشز طفٍـس عـؼیذز  ...جٌطّؼـص ّ ّ
ػیٕـح جؼبـشآز  ...ذـشق جٌفـشـ فیّٙـح  ٚ ً ...ذـذش ٌـ ٟصبیٍـس ِػـً غحذـس طـٕٛذش ذـشٔ ٞذیـس
ذـحؼبطش  ،جذطـغّٕح ِؼـح
قٍٛز  ٚفطیس ّ

ٚ....لفٕـح أِـحَ جؼبشآز جؼبىغٛسز  ...لحِص  ....جٌطفص ذحألصسق  ٚسأیطٙح

.....لٍص أخیشج  ٚأٔح أػیذٖ ئىل ػٍرطٗ حبشص

 ً٘ :ضأضیٓ ِؼ ٟیح أِ... ٟ؟

فحٌطمظ ال یكطحؼ ئىل ِؼطف يف جػبحسؼ....
ًبرت أهكٗ٤خ ػ ٞٚهاثط ٚاٌُزبة االهكُٜٗ ٖ٤ب ٓغٔٞػبد هٖٖ٤خ ٓ :ضَ(ؽق٘ق ف ٜمف
اضبءح ٘ٛ:ل اث ٞاُْؼو ح
خضشح) (اىسقبُ )اىز ٜاخذٛسد ٍْٔ اىقـح .
ٍ٘ض٘ع اىقـح ٣زؾلس ػٖ ه٤ٚخ اعزٔبػٝ ٚ٤اهؼٕٞ ٢ٛٝ ٚ٤هح ُِٞاهغ اُن٣ ١ضوَ ًب َٛأُوأح ك ٢ؿ٤بة كٝه
االعزٔبػ ٢ػ٘ل ؿ٤بة هة األٍوح َُجت ا٥ ٝفو
ح
أُؤٍَبد

ٍؼبّ ٜاهٍفشداد
رؾْدذ :اٗوجٚذ
ٗاخٖزْٛ: ٜبعٔز٘٢
رق ّش:رقجئ
زذح٘ٓ:لوكح
اىٖٞبج:اُـٚت
دٗس:ٛػٖلٞه
رقش :رٚؼٜب كٕ ٢وح
رثت:هلي
ٍٖشح:كوً ٕـ٤وح
اىزٕ٘ه:اٗلٛبُ ًج٤و
اىجبسصح :اُظبٛوح
اىَْخٗسح:أُزآًِخ
سٍقْب:ثو٤خ اُؾ٤بح
ففؼْٙ:ٜوة اُغَْ ثٌق ٓجَٛٞ
اّبٍيٖب :أٛواف إٔبثغ
اُٚؼ٤ق
ح
اىجبٕذ :
ح
عأخطش:آْ٢
اىْبفشح:اُجبهىح
أّبّٞز :ٜؽت اُناد
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ػْبفش ققخ اىَؼظف هٓ ّذ اث٘ اىؾؼش:
-1اىَنبُ :ك ٢ؽّ ٢ؼج ٢كو٤و ك ٢إؽل ٟهو ٟاألهكٕ
-2اىضٍبُ:اُٞهذ اُؾبٙو
-3اىؾخ٘ؿ:األً:أهِٓخ ػغٞى كو٤وح رغاٗ ٖٓ ٢اُٚـٜ
-4اىجْذّ:بث ٚكو٤وح رؼٝ َ٤اُلرٜب ٝأؽالٜٓب ال رؾون ثَجت اُلوو
اُؼبئَ ثؾبعُ ٚوارت اُلزب ٖٓ ٙاعَ االُزيآبد
ح
-5اىقشاعّ:واء اُلزبح ٓؼطق ٝهكٚذ اُٞاُلح مُي أُؼطق الٕ
ٝأعوح اُج٤ذ ٝاُلزب ٙرؾب ٍٝرؾو٤ن أؽالٜٓب
هؿت اُلزب ٙصْ رؼ٤ل ٙاُ ٠ػِجز ٚثؾوٓ ٝهل ًبٗذ اُلزبٙ
-6اىسو:دٕٕبع األّ ُطِت اُلزبح ٝرِجٌ أُؼطق ث٘بء ػِ ٠ح
روؿت إ رواٛب ك ٢أؽالٜٓب  ٢ٛٝرِجٌ أُؼطق

ٍب دالىٔ األٍ٘س اىزبىٜح ؟
اىقشحّ:ل ٙاُؾوٓ ػِ ٠اُؾ٤بح
االهزٖبك١
ح
اُؾبٍ
ح
اىَشآح اىَنغ٘سحٍٞ:ء
ٝاُوكب٢ٛ
ح
اىَؼطف:اَُؼبكح
اىَشٝوح :اُؼَٔ ٝاإلٗزبط
اىَقْغ :اُؼَٔ ٝاالٗزبط
اُٖؾ٢
ح
اُؾبٍ
ح
اىيُ٘ االففشٍٞ:ء
اُؼٖجٝ ٢اُـٚت
ح
اىؼشٗق ف ٜسقجخ االً:
اُ٘لَ٢
ح
اىطقظ:اُواػح
ٝضر خَبه اىزق٘ٝش فٍ ٜب ٝي:ٜ
ٗاخٖزٍْ ٜثو قطٔ خبئؼخ رْقض ػو دٗسٝ ٛزذسة ػي ٚاىطٞشاُ
اٌُبرت األّ ك ٢ؿٚجٜب ثوط ٚعبئغح ر٘و٘ ػِ ٠اُؼٖلٞه
ح
ٕٞهد
ففؼْ ٜف٘رٖب ثقغ٘ح اىسبخخ
ّجٜذ ٕٞرٜب ثبٌُق اُن٣ ١ـ٤وٛب ثوَٞح اُؾبطح
.اّغنجذ أزالٍ ٜػي ٚاألسضٞخ اىجبسدح
ّجٜذ اُلزب ٙاؽالٜٓب ثبُْواة اُن ١اٌَٗت ػِ ٠األه٤ٙخ
ثذد ى ٜخَٞئ ٍثو غبثخ فْ٘ثش ثشّ ٛذ ٔٝثبىَطش
ّجٜذ االّ ثـبثخ ٕ٘ٞثو ثو ١هٛت ثوطواد أُطو
ٍالزظٔ  ٌٖ٣ ُْ:اُؼٖ٘و اُنًٞه ١ثبهىا ك ٢اُؤح ٌُٖ اُلزب ٙؽبُٝذ ٖٓ ّواء أُؼطق إ ٣واٛب ك ٢أؽالٜٓب

األعئيخ اى٘صاسٝخ
(ٕ٤ل2009 ) ٢
 -1عٌ ٍدَ٘ػز ِٞقققٞز ِٞىينبرجخ ْٕذ أث٘ اىؾؼش .اُؾٖبٕ – ّوٞم كً ٢ق فٚوح
ٍ -2ب دالىخ اىَشآح اىَنغ٘سح مَب خبء ف ٜاىْـ ؟ اُلوو ٝاُؾوٓبٕ
 -3أرمش اىَذسعخ اىْقذٝخ اىز ٜرْزَ ٜاىٖٞب ققخ اىَؼطفٓ .لهٍخ االُزياّ
 ٍِ -4اىؾخقٞخ اىَقق٘دح ثبىضَٞش اىَزقو (اىٖبء) ف ٜخَيخ ٗسأٝزٖب  .األّ
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(ٕ٤ل)2014 ٢
ٍ -1ب ٍؼْٝ ٚيفْ ٜاى٘اسدح ف ٜاىْـ؟ ٣ؾ ٜ٤ث٢
ٍ -2زْٝ ٚزبة اىفزبح مأّٖب فٍ ٜقر مَب ٝظٖش ف ٜاىْـ ؟ػ٘لٓب رورلٓ ١وِ٣خ أُٖ٘غ اُجٚ٤بء
 -3اعزخشج ٍِ اىْـ ػجبسح رذه ػي ٚضٞبع أزالً اىفزبحٝ .اٌَٗجذ أؽالٓ ٢ػِ ٠األه٤ٙخ األٍٔ٘٤خ
 -4فْف اىؼجبساد اىّ٘ ٚع اىس٘اس اىز ٛرَثئ(كافِ، ٢فبهع)٢
أٝ -ال رَ٘ ٢اُل(ٖ٣فبهع )٢ة -هثٔب ؿ٘٤ذ ٖٓ اُلوػ ٝاُؾت (كافِ)٢
ٍ -5ب اعٌ اىَدَ٘ػخ اىقققٞخ اىز ٜاخز ٍْٖب ٕزا اىْـ؟ اُؾٖبٕ

االستَﻌاب والتحلٍل
- 1ﻋد إلً الهﻌجم وتﻌرﻑ هﻌانٍ الكلهات اآلتَة
  :تصر  :تضﻊ الصرج فٍ نقود َ-لفنٍ َ :صَتنٍ . - -ﻋتَق  :قدَم. -2اختر الهﻌنً الذٌ َشترك فٍ هدلوله هﻊ الجهل الهؤخوذة هن القصة فٍ ها َؤتٍ
 :أ  -أنزﻉ مرَلح المصنﻊ التَضاء :قال تﻌالً " َ :نزﻉ ﻋنهما لتاسهما لَرَهما سواتهما " .
ب  " -اتم أل من منظره " :قال تﻌالً " َ :وم نقول لجهنم هل امتألخ وتقول هل من مزَد.
" ج  " -دابما ما َخصها ﻋتَق " :هذا زَخ مﻌتق
-3شاركت ﻋدة ﻋواهل فٍ ثورة ﻏضب األم  .وضحها ؟إنفاق اتنتها تقَح الراتب  .فقرهم الشدَد  .تسدَد الدَن  .ﻋدم توافر أجرج الدار
 -4للقصة ﻋناصر أساسَة تتهثل بالشخوص والحدث والزهان والهكان والﻌقدة.حدد ها َهثل كل ﻋنصر هن هذه
الﻌناصر فٍ قصة الهﻌطﻑ.
الشخوص :البنت واألم
الحدث :شراء الفتاة للهﻌطﻑ بالراتب
الزهان :الحدَث
الهكان :حٍ شﻌبٍ فٍ األردن
الﻌقدة:ﻋندها سهﻌت البنت هن أهها هتطلبات وحاجات البَت وانفاقها الراتب وﻋدم وجود النقود

د
.
.

-5فٍ ضوء دراستك للقصة  ،ارصد التطورات التٍ طرأت ﻋلً شخصَة كل هن األم والبنت
 .كانخ األم ﻏاضتح ثم استسلمخ فٍ األمر الواقﻊ.
 -6فٍ ضوء فههك لنوﻋٍ الحوار) داخلٍ وخارجٍ ( صنﻑ الﻌبارات اآلتَة كها وردت فٍ القصة :
أ  -وأَن تقَح الراتب ؟ -حوار خارجٍ .
ب  -من حقٍ أن أفرح َوما َا أمٍ! -حوار خارجٍ .
ج  -منذ شهر وأنا أخطط لهذا الَوم! -حوار داخلٍ
د-إنه جمَل َناستك تماما مثل القالب. -حوار خارجٍ
ه  -رتما ﻏنَخ من الفرح والحب  . . .رتما. . . -حوار داخلٍ .
 - 7شاركت ﻋدة ﻋواهل فٍ تﻐََر سلوك البنت  .وضحها .
 1ذهول األم ونظراتها القاسَح  . 2.إجهاد األم وحزنها  . 3.استسالم األم المفاجا  . 4.هدوء األم تﻌد ثورتها
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 - 8هاذا كان الهﻌطﻑ َشل بالنسبة للبنت ؟ *
َمثل للتنخ الحَاج والسﻌادج واألحالم الجمَلح والحب

..
-

11

-8قارن بَن صورة األم فٍ بداَة القصة وفٍ نهاَتها كها رسهتها البنت
فٍ التداَح كانخ األم ثابرج ناقمح سرَﻌح الﻐضب كثَرج الشكوي  ،تﻌَدج ﻋن المشاﻋر واألحاسَس ثم تحولخ فٍ نهاَح
القصح إلً الهدوء والرضا والحنان والشﻌور تؤحالم اتنتها وتطلﻌاتها كفتاج حالمح .
قارن بَن صورة البنت فٍ بداَة القصة ونهاَتها .
كانخ التنخ ناقمح ﻋلً األوضاﻉ السَبح التٍ تﻌَشها ﻏَر راضَح ﻋن ﻋملها فٍ المصنﻊ ﻏاضتح من تصرفاخ أمها
وسلوكها الﻌصتٍ  .ثم تحولخ فٍ النهاَح إلً فتاج طابﻌح راضَح مستسلمح للحاجح الماسح التٍ َﻌانٍ فَها أهلها  ،مشققح
ﻋلً أمها
 . 9هل احتفظت البنت بالهﻌطﻑ ؟ال لم تحتفظ ته ألنها شﻌرخ تؤنانَتها وتحاجح أهلها لثمن المﻌطﻑ.
 -11ها داللة كل هها َؤتٍ حسب ورودها فٍ النص؟
المرآج المكسورج:الفقر الشدَد
تصر:الحرص
المرَول:الﻌمل
المﻌطﻑ:السﻌادج والرفاهَح
اللون األصفر:الضﻌﻑ والمرض
المصنﻊ :الﻌمل واالنتاج
الطقس:الراحح النفسَح
الﻌروق النافرج:الﻐضب

التذوق والتفكَر

-

 -1بَن جهال التصوَر فٍ الﻌبارات التالَة:
 واجهتنٍ مثل قطح جابﻌح تنقض ﻋلً دورٌ َتدرب ﻋلً الطَران.شته الكاتب األم تﻌصفور َتدرب ﻋلً الطَران
 صفﻌنٍ صوتها تقسوج الحاجحشته الكاتب صوتها تالكﻑ المتسوط
 انسكتخ أحالمٍ ﻋلً األرضَح األسمنتَحشته أحالمها تسابل َنسكب ﻋلً األرض.
 وتدخ لٍ جمَلح مثل ﻏاتح صنوتر ترٌصور األم وهٍ ترتدٌ المﻌطﻑ تﻐاتح صنوتر
 -3بدأت الكاتبة القصة بسَل هن األفﻌال:اندفﻊ ،وتشجنت ،واجهتنٍ،وتنقض .ها الذٌ حققته هذه األفﻌال فٍ النص؟
كان التدء تسَل األفﻌال الماضَح لتستطَﻊ القاصح من خالل ذلك رسم مدخل مناسب َهٍء ألحداث القصح
وَﻌرﻑ تطتَﻌح الشخوص فَها ،ولتﻌطٍ قصتها التﻌد النفسٍ ،الذٌ ترَد اترازه فٍ القصح.
-6لم َكن الﻌنصر الذكورٌ (الرجل)بارزا فٍ القصة لكنه ألقً بظالله فدفﻊ األحداث .وضح ذلك.
ألن التنخ كانخ ترَد لفخ النظر وأن َراها من تحلم ته مشﻌح مشرقح ،مما دفﻌها لشراء المﻌطﻑ تالرﻏم من سوء
الحال.
 -8هناك هدرستان للنقد  :هدرسة االلتزام التٍ توجب أنَ ،كون األدَب فاﻋال فٍ الهجتهﻊ للوصول الً الحالة الفضلً،
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وهدرسة الفن للفن التٍ َري أنصارها ان ﻏاَة الفن هٍ الهتﻌة ،وأن االلتزام سَحولها الً الﻐاَة التﻌلَهَة
الصرفة،هها َسلخ ﻋنه صفة األدب فٍ ضوء هذَن الهذهبَن النقدََن :
أ -الً أٌ مدرسح تنتمٍ هذه القصح؟ مدرسح االلتزام
ب -هل استطاﻋخ الكاتتح أن تﻌالج قضَح اجتماﻋَح ؟كَﻑ؟
ألنها تطرح قضَح اجتماﻋَح واقﻌَح تحَاها شرَحح واسﻌح فٍ كل مجتمﻊ ،وتناقش آالمها.

قضاَا لﻐوَة

:

.

رب  :تفَد التقلَل وتفَد التكثَر حسب ما تدل ﻋلَه القرابن فٍ الجملح  ،وتؤتٍ قتل االسم الظاهر النكرج  ،وتﻌد
- -1
حرﻑ جر شتَها تالزابد ؛ فَﻌرب ما تﻌدها حسب موقﻌه فٍ الجملح مجرورا ترب لفظا كقولنا
رب كتاب مفَد قرأخ *
رب فقَر أسﻌد من ﻏنٍ
وتؤتٍ تﻌدها ما فتكفها ﻋن ﻋملها  .واألﻏلب حَنبذ دخولها ﻋلً الجملح الفﻌلَح  .مثال :رتما َنجح المهمل *وقد
ﻋلٍ بؤنواﻉ الههوم لَبتلٍ
تحذﻑ رب وَحل محلها الواو  .مثال  :ولَل كهوج البحر أرخً سدوله
ﻋد إلً النص وتبَن الهواقﻊ التٍ استخدهت فَها رب ثم أﻋربها وها بﻌدها * .رتما أصاتنٍ الجنون
رب  :حرﻑ جر شتَه تالزابد تطل ﻋمله متنٍ ﻋلً الفتح المحل له من اإلﻋراب .ما  :الكافح ال محل لها من
اإلﻋراب .أصاب  :فﻌل ماض متنٍ ﻋلً الفتح الظاهر ﻋلً آخره .النون  :نون الوقاَح لها محل لها من اإلﻋراب .الَاء
َ :اء المتكلم ضمَر متصل متنٍ ﻋلً السكون فٍ محل نصب مفﻌول ته .الجنون  :فاﻋل مرفوﻉ وﻋالمح رفﻌه الضمح
الظاهرج ﻋلً آخره
. 2استخرج هن الجهل اآلتَة اسم كان وخبرها :أ  -كان المﻌطﻑ األزرق حلمٍ
.ب  -وأحالمٍ كانخ تكتر كل َوم .
ج  -كانخ الﻌروق نافرج
.د -وكانخ المهرج تركض تال انقطاﻉ .اسم كان خترها المﻌطﻑ حلمٍ ضمَر هٍ تكتر نافرج الﻌروق تركض
3أﻋرب ها خط تحته فٍ الجهل اآلتَة :أ –ال ،ال تفﻌلٍ ال  :حرﻑ نهٍ متنٍ ﻋلً السكون ال محل له من اإلﻋراب .ال  :توكَد لفظٍ .تفﻌلٍ  :فﻌل مضارﻉ
مجزوم تال الناهَح وﻋالمح جزمه حذﻑ النون من آخره َ.اء المتكلم  :ضمَر متصل متنٍ ﻋلً السكون فٍ محل رفﻊ
فاﻋل
.ب  -قومٍ والتسَه أمامٍ .قومٍ  :قوم  :فﻌل أمر متنٍ ﻋلً حذﻑ النون ألنه من األفﻌال الخمسح َ.اء المتكلم  :ضمَر
متصل متنٍ ﻋلً السكون فٍ محل رفﻊ فاﻋل .
ج  -جﻌلتها شَبا حزَنا .جﻌل  :فﻌل ماض متنٍ ﻋلً الفتح الظاهر ﻋلً آخره .التاء  :تاء التؤنَث الساكنح ال محل لها
من اإلﻋراب .ها  :ضمَر متصل متنٍ ﻋلً السكون فٍ محل نصب مفﻌول ته أول
(4استخدهت الكاتبة كلهة ( هبروك) لتهنئة األم البنتها بالهﻌطﻑ  .فهل كان هذا االستخدام صحَحا .
ال هذا االستخدام ﻏَر صحَحا واألصح استخدام كلمح ( متارك) ألن فﻌلها تارك َتارك  .أما ( متروك فهٍ من الفﻌل
ترك َترك
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أضاءه:هو شاﻋر أردنٍ ﻋرﻑ تؤﻋماله الوطنَح من دواوَنه:اﻋتذار ﻋن خلل فنٍ طارئ من أقوال الشاهد األخَر،
شجر الدفلً ﻋلً النهر َﻐنٍ(حفظ) صَفٍ 2008
هناسبة القصَدة  :القٍ الشاﻋر هذه القصَدج تناسته ﻋَد مَالد جاللته الملك ﻋتد هللا الثانٍ اتن الحسَن األرتﻌَنخصائص شﻌره وهوضوﻋاته -1 :قصابده الوطنَح  -2أسلوته الﻌذب الرشَق
_شرح القصَدة:
هذا الفتً الشَخ هﻌقود به األهل
 -1كل السنَن بﻌبد هلل تحتفل
الفتً:المقصود فٍ قوتهالشَخ:المقصود تحكمتهالهﻌقود به األهل :مستقتل الوطن َتوقﻑ ﻋلَه
* ان جالله الملك تحتفل االمه جمَﻌها تﻌَده فهو شاب فٍ قومه وشَخ فٍ حكمته وأمل االمه فٍ تحقَق ما َصتون
الَه.
ما داللح قول الشاﻋر هذا الفتً الشَخ؟ الفتً فٍ قوته والشَخ فٍ حكمته صَفٍ 2011
الصورة الفنَة :شته السنَن تؤشخاص تحتفل( .الفتً  /الشَخ)طتاق
جبَنه قبل تزهو بها القبل
 -2كل السنَن وسحر األربﻌَن ﻋلً
سحر األربﻌَن  :سن األرتﻌَن
تزهو :تفتخر
ان سن األرتﻌَن َتدو ﻋلً جاللح الملك والناس َفرحون تطول ﻋمره
صورة فنَة :شته الشاﻋر القتالخ تإنسان َحتفل
ان لم َكن فَك فٍ هن َكتب الﻐزل
َ -3ا قائد الوطن الﻐالٍ ورائده
رائد:من َتقدم قومه
ان جالله الملك هو رابد االمه وقابدها واذا لم َكتب الشاﻋر فَه ﻏزل ففٍ من َكتب الﻐزل

فٍ من ؟االستفهام َفَد النفٍ
ها الﻌاطفة؟ الحب والوالء للهاشمََن شتوٌ 2011
وباسهم فتالقً السهل والجبل
 -4لقد ورثت ﻋن اآلباء رقتهم
رقتهم:سماحتهم،لطفهم
باسهم :قوتهم
لقد ورثخ ﻋن أجدادك تنٍ هاشم السماحح كما ورثخ القوه ﻋنهمصوره فنَه:شته الشاﻋر قوه الملك تالجتل ورقته تالسهل
استخرج ها َقابل (السهل والجتل/الرقح والتؤس )طتاق صَفٍ 2011
-5أري ﻏدا فَك ال بل بﻌده وأري
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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الﻐد:المستقتل
انٍ أري مستقتل االمه فٍ ظل جالله الملك والﻌزج سوﻑ تتحقق ﻋلً َده.
صَفٍ2013

صوره فنَه :شته صوره ﻋزه أتناء األردن تالكحل الذٌ تكتحل ته الﻌَون
َستشرﻑ الشاﻋر الهستقبل هن خالل شخصَة الهلك ﻋبد هللا الثانٍ فٍ البَت السابق
 -6أري القلوب التٍ فَها تقَم ﻋلً

والئها دائها تدﻋو وتبتهل

 -7ان َحفظ هللا ﻋبد هللا هشرقه

به الدنً واألهانٍ قَه تكتهل

والئها :حتها
تبتهل  :تدﻋو هللا تاجتهاد

الدنً :جمﻊ الدنَا

* ان األردنَون َحتون جالله الملك وَدﻋون هللا ان َحفظ جاللته وَحمَه من كل مكروه وأمانَهم تكتمل
صورة فنَة :شته الملك تالشمس المشرقح
وضح الصورة الفنَة (أرٌ القلوب التٍ ...تدﻋو وتتتهل) شته القلوب تؤشخاص تدﻋو وتتتهل صَفٍ 2011
 -8األردنَون هن شتً الهنابت

هن شتً الهشارب هم للوحدة الهثل

شتً  ":مختلﻑ
هنابت  :أماكن نشوبهم(األصول)
الهشارب  :أفكارهم وﻋقابدهم
ان كل األردنََن تشتً أطَافهم َتوحدون ﻋلً حب جالله الملك
صوره فنَه:صور الشاﻋر األردنَون تالشجرج الﻌظَمح متﻌددج المناتخ
لهاذا َﻌد األردنَون هثال للوحدة الﻌربَة؟ ألنه َحهل ﻋلً ترابه الﻌرب هن كل الهنابت واألصول صَفٍ 2011
نداء أهتهم َوها وال خذلوا

 -9واألردنَون قوهَون ها خذلوا
قوهَونَ:نتستون الً الﻌرب
خذلوا:تخلوا ﻋن نجدتهم
* ان األردنََن َﻌتزون تقومَتهم ولم َتخلوا ﻋن نجدج أمتهم الﻌرتَح
تم وصﻑ الشاﻋر األردنََن؟ قومَون َهتمون تالقضاَا الﻌرتَح وال َخذلون إخوانهم
 -10ها كان هذا الحهً اال الهته
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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الحهً  :الوطن(األردن) صَفٍ 2014
* ان جالله الملك هو حامٍ هذا الوطن وال َتخلً ﻋن الوطن وكذلك ال َتخلً ﻋنه.
َ -11ا ابن الحسَنَن هن شهسَها سطﻌت
الحسَنَن:الحسَن تن طالل والحسَن تن ﻋلٍ
شهسَها  :الﻌطاء والﻌزج

صَفٍ 2008

كل الشهوس فنور الحق هتصل
صَفٍ2013

سطﻌت :أشرقخ واضاءخ

الشهوس :األتناء

انك من نسل الحسَنَن النسب الشرَﻑ الذٌ أضاء لألمح اإلسالمَح والﻌرتَح طرَقها
صورة فنَة شته الحسَنَن تالشموﻉ الساطﻌح
الً َد حرة تهضٍ وتنتقل

 -12وهن َد حرة راَات ﻋزتنا
راَات الﻌزة :راَح الشرﻑ والمنﻌح

ان مسإولَح الحكم انتقلخ من الهاشمََن األجداد الً جاللح الملك ﻋتد هللا فكان الملك خَر خلﻑ لخَر سلﻑ
صورة فنَة:شته الشاﻋر حكم الهاشمََن تراَاخ وإﻋالم الﻌزج والفخر
الً أٌ أَادٌ َشَر الشاﻋر؟ أَادٌ الهاشمََن
 -13هازالت الدوحة الخضراء َانﻌة
الدوحة :الشجرج الﻌظَمح
َانﻌة:ناضجح

كﻌهدها دائها والطَب َنههل
الدوحة الخضراء :الساللح الهاشمَح صَفٍ 2014

اضتط اخر الكلمح (َانﻌح ً) صَفٍ2008

الطَب  :الﻌطر
َنههلَ:فَض \َسَل

صَفٍ 2008

 ان الهاشمََن نستهم طاهر ورابحتهم ﻋطره وَستمرون فٍ الﻌطاءصَفٍ2008
صوره فنَه :صور الشاﻋر آل التَخ تالشجرج الﻌطرج الخضراء التٍ َسَل الﻌطر منها
حرار والصَد والثوار والرسل
 -14هن هذه الدوحة الخضراء قد طلﻊ األ
الصَد:االتاه \ الملك الذٌ َزهو فٍ مسَرته

صَفٍ 2008

*ان من نسل ال التَخ قد طلﻊ الملوك والثوار واألتطال والقادج
ما الذٌ أثمرته هذه الدوحح؟ األحرار والصَد والثوار والرسل صَفٍ 2012
هٍ األﻋلً بؤحلً ندي فٍ الكون تﻐتسل
 -15و سوﻑ تبقً هٍ األﻋلً وخَهتها
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َستمر الشاﻋر فٍ مدح الهاشمََن تان نستهم هو األﻋلً واألفضل
صورة فنَه :شته الشاﻋر نسب الهاشمََن تالخَمح الﻌالَح
لهاذا وصﻑ الشاﻋر الخَهة بؤنها األﻋلً؟ لﻌلو هنزلة الهاشهََن وسهو رفﻌة سَرتهم صَفٍ 2014
 -16ابا الحسَن وانت ابن الحسَن

وهل َاتً هن الشهد اال الشهد والﻌسل

الشهد :المقصود الحسَن تن طالل والمقصود تالشهد أقراص الﻌسل اشكل حرﻑ الهاء (السكون) صَفٍ 2014
الفكرة :نسب الملك ﻋتد هللا الطاهر وساللته الﻌطرج.
صورة فنَة :شته الكاتب جاللته تانه من الشهد والﻌسل الصافٍ وَتﻌجب من جمال هذا النسب .
هل َؤتٍ؟ االستفهام َفَد النفٍ
من أمثال الﻌرب (هذا الشتل من ذاك األسد )استخرج التَخ الذٌ َدل ﻋلً ذلك شتوٌ 2009
تزهو ونحن بكم نزهو ونفتخر

 -17كل السنَن اجل كل السنَن بكم
نزهو:نفتخر
َإكد الشاﻋر افتخاره تالهاشمََن وقَمتهم الﻌالَح
صورة فنَة  :صور الشاﻋر السنواخ تاألشخاص التٍ تزهو وتفتخر تالهاشمََن صَفٍ2014

قلوبنا وﻋلَنا تشهد الهقل

 )18فٍ حبكم نحن صوفَون شاهدة
صوفَون  :فرقه اسالمَه انقطﻌخ للﻌتادج
ان حتنا لكم أَها الهاشمَون خالد مثل حب الصوفََن هلل تﻌالً

صوره فنَه( :فٍ حتكم نحن صوفَون) شته الشاﻋر حب الناس للهاشمََن تالصوفٍ فٍ حب هللا
(وﻋلَنا تشهد المقل) وشته المقل تؤشخاص َشهدون ﻋلً حب الهاشمََن

صَفٍ2012

س :هاذا قصد الشاﻋر بقوله فٍ حبكم نحن صوفَون؟ أن حب األردنََن للهاشمََن خالص فطرٌ مثل تتتل
شتوٌ 2010
الصوفََن للﻌتادج
 )19الشٍء َبﻌدنا ﻋنكم وال احد
ﻋذلوا:الموا

وال نبالٍ بهن الهوا وهن ﻋذلوا

ال نبالٍ :ال نهتم

* َنهٍ الشاﻋر قصَدته تانه سوﻑ َستمر فٍ حب الهاشمََن ولن َستطَﻊ احد ان َتﻌدهم ﻋنهم حتً لو الموه او
ﻋذلوه
َكشﻑ التَخ ﻋن ﻋاطفح صادقح أذكرها (ﻋاطفح الحب والوالء للهاشمََن) شتوٌ2010
الﻌاطفة فٍ القصَدة :
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-1حب الشاﻋر للهاشمََن
 2اﻋجاب الشاﻋر تالملك ﻋتد هللا

االستَﻌاب والتحلَل
(ٔ) حدد البَت الذٌ َشَر إلً ﻋهر جاللة الهلك ﻋندها ألقً الشاﻋر هذه القصَدة : - .البَت الثانٍ). (2
(ٕ) أبرز الشاﻋر بﻌض صفات الهلك ﻋبد هللا الثانٍ فٍ قصَدته  .اذكرها.
 قابد الوطن ورابده  . -رقَق لطَﻑ مﻊ شﻌته  . -قوٌ شجاﻉ  . -أمل األردن ومستقتله مﻌقود ته  . -محتوب منشﻌته وأمته.
(ٖ) )ورث الهلك ﻋبد هللا الثانٍ صفات هتهَزة ﻋــــن أجداده  .استخــــرج األبَات التٍ تشَر إلً ذلك  ،ثم
وضحها – .
التَخ الراتﻊ  . -التَخ الحادٌ ﻋشر  . -التَخ الراتﻊ ﻋشر  . -التَخ السادس ﻋشر
َ -4ستشرﻑ الشاﻋر الهستقبل هن خالل شخصَة الهلك ﻋبد هللا الثانٍ  .ها البَت الذٌ َشَر إلً ذلك ؟
التَخ الخامس .)(5ها الصورة التٍ رسهها الشاﻋر للشﻌب األردنٍ تجاه وآل هن :
:أ -القَادج الهاشمَح – َ .زهون تحكم ملَكهم  ،وَحتفلون ته  ،وَدﻋون له
 .ب -قضاَا األمح – َ .هتمون تالقضاَا الﻌرتَح وال َخذلون اخوانهم
ج -قضاَا الوطن – َ .لتفون حول قابدهم وال َخشون لومح البم .
)(6خاطب الشاﻋر الهلك ﻋبد هللا الثانٍ بابن الحسَنَن  .هن قصد بالحسنَن ؟ -
الحسَن تن طالل  /والحسَن تن ﻋلٍ.
) (7تشَر األبَات إلً البَﻌة  .فٍ أٌ األبَات كان ذلك بارزا .
فٍ األتَاخ السادس والساتﻊ
). (8هاذا َقصد الشاﻋر بالدوحة الخضراء  ،وهاذا أثهرت وفق القصَدة ؟ -
الساللح الهاشمَح  /وأثمرخ نسل أحرار وشجﻌان ورسل َحملون هموم قضاَا األمح.
)َ (9قول الشاﻋر  :وهن َد حرة  . .راَات ﻋزتنا إلً َد حرة  ،تهضٍ وتنتقل -إلً أَادٌ هن َشَر الشاﻋر ؟ -
ملوك األردن.
) (10هاذا قصد الشاﻋر بقوله  :فٍ حبكم نحن صوفَون ؟ -
أٌ َنقطﻌون للحب الصافٍ النقٍ فال َشﻐلهم ﻋن هذا شًء كما َنقطﻊ الصوفٍ لﻌتادته فال َلتفخ لمتاهج الدنَا
وملذاتها.
)َ (11كشﻑ النص ﻋن ﻋواطﻑ صادقة جَاشة هنها
 :أ -حب الشاﻋر للهاشمََن  . -التَخ الثامن ﻋشر
 .ب -إﻋجاب الشاﻋر تالملك ﻋتد هللا الثانٍ  . -التَخ الثالث .
ج -حب الشاﻋر ألمته ووطنه  . -التَتَن الثامن والتاسﻊ *  .مثل لهذه الﻌواطﻑ من النص.
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) (12ضﻊ ﻋنوانا آخر لهذه القصَدج
 . -الدوحح الهاشمَح .

التذوق والتفكَر:
(1اهتم الشﻌراء بهطالﻊ قصائدهم فوضﻊ النقاد هواصفات للهطالﻊ الحسنة  ،فنجد حازم القرطاجنٍ َبَن أن الهطالﻊ
الحسنة هٍ التٍ :
أ -تتصدر تما َكون فَه تنتَه وإَقاظ لنفس السامﻊ
.ب -تتضمن ما َثَر انفﻌاال من تﻌجَب أو تهوَل أو تشوَق .
وقد أولً اتن رشَق القَروانٍ موسَقً التَخ األول من القصَدج أهمَح ؛ وذلك توجوب التزام الشاﻋر تالترصَﻊ :
وهو أن َتوخً الشاﻋر تصََر مقاطﻊ األجزاء فٍ التَخ ﻋلً سجﻊ أو شتَه ته  ،أو جنس واحد فٍ التصرَﻑ فٍ
ضوء ها سبق ادرس هقطﻊ القصَدة هتبَنا إلً أٌ هدي كان الشاﻋر هوفقا فٍ سبك هطلﻊ قصَدته
أتتدأها تالتوكَد المتضمن فٍ مﻌنً(كل) وجمﻊ الصفاخ المتتاﻋدج والتوفَق فٍ داللتها كقوله الفتً الشَخ،وهذا َحمل
تشوَقا وَثَر الشاﻋر
). (2وصﻑ الشاﻋر صاحب الجاللة فٍ البَت األول بالفتً الشَخ  .بَن داللة ذلك
– َ .تصﻑ تحكمح الشَوخ وكتار السن تتجارتهم ورجاحح ﻋقلهم ،وتهمح الشتاب وﻋزَمتهم.
) (3نسب الشاﻋر االحتفال للسنَن فٍ البَت األول  .فسر ذلك
–  .ألنه أراد اتراز اﻋتزاز الزمان تمثل هذا القابد،فهٍ محتفلح ته وال َتوقﻑ االحتفال ﻋلً الناس فقط.
) (4وضح الصورة الفنَة فٍ ها خط تحته
 :قتل تزهــــــو تها القتـــل
 :كل السنَن  ،وسحـــــــر األرتﻌَن ﻋلـــً جتَنــــــــــه
شته الشاﻋر السنَن إنساناوأري ﻋَـــــون أتنابنــــا تالﻌــــــــــــز تكتحـل –
.أري ﻏــــدا فَك  ،ال تـــــــد تـــــده
شته الشاﻋر الﻌز آحال َكحل ﻋَون آتناء األردن
دابمــــــــا  . .تدﻋــــو  ،وتتتهل –
.أري القلوب التـٍ فَها تقَم  . .ﻋلـــــــً والبها
صور الشاﻋر القلوب إنسانا َتوجه تالدﻋاء إلً هللا
كﻋهدها دابمـــــــــا  . .والطَب َنهمل –
 .ما زالخ الدوحـــــح الخضـــــراء َانﻌــح
شته الساللح الهاشمَح تالشجرج الكتَرج المثمرج الخَرج .
 .وهل َؤتٍ من الشهـــــد إال الشهد والﻌســـل
أتا الحسَن  ،وأنخ اتن الحسَن .
شته الشاﻋر أجَال الهاشمََن المتﻌاقتح تالﻌسل .قلوتنـــــــا  ،وﻋلَنــــا تشهد المقـــــــل
فٍ حتكـم نحن صوفَــــــــون  :شاهدج
 شته الشاﻋر القلوب والﻌَون إنسانا َشهدون ﻋلً صدق مشاﻋر األردنََن.) (5وظﻑ الشاﻋر فٍ قصَدته أسلوب اإلنشاء بصورة واضحة  ،إذ استخدام النداء والنفٍ  ,والدﻋاء
.أ -ما األثر الفنٍ الذٌ أحدثه هذا التوظَﻑ ؟
زَادج التشوَق وجلب االنتتاه.
 .ب -هل كان الشاﻋر موفقا فٍ توظَفها ؟ فسر إجاتتك
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  .نﻌم  :ألنه استخدم هذه األسالَب فٍ مجال الﻌواطﻑ واألحاسَس والتهنبح تالﻌَن وهٍ مجال ممتاز لمثل هذهاألسالَب اإلنشابَح.
) (6وظﻑ الشاﻋر الطباق ؛ هها أضفً ﻋلً النص جهالَة أخاذة
 :أ -حدد األتَاخ التٍ ورد فَها الطتاق - .التَتَن األول  – .التَخ الراتﻊ
 .ب -تَن أثر الطتاق فٍ المﻌنً والموسَقا الشﻌرَح.
وظفها تهدﻑ التحسَن وإَضاح المﻌنً والفكرج وتلوﻍ الﻌتارج الشﻌرَح ﻏاَتها فٍ جمال المﻌنً وتؤكَده فٍ النفس.
)َ (7قول الجواهرٌ فٍ هدح الهﻐفور له الحسَن بن طالل
جَال تمدرجـــح الفخار فجَـــال
َ :ا اتن " الهواشم " من قرَش أسلفوا
من شﻌتــــك التمجَد والتهلَال
قسما تمن أوالك أوفــــــــــً نﻌمـــــح
تَضــــــا نمَن خدَجــح وتتوال
شدخ ﻋروقك من آرابم هاشـــــــــــم
رﻋخ الحسَن وجﻌفرا وﻋقَال
وحنخ ﻋلَك مــــن الجدود ذإاتــــــح
أ -اتحث فٍ نص حَدر محمود ﻋن األتَاخ التٍ تقارب المﻌانٍ فٍ أتَاخ الجواهرٌ. . 16 / 15 / 14 / 13 / 12 /
11 :األتَاخ
ب -قارن تَن األتَاخ المتشاتهح  ،متدَا رأَك فَها  :أَهما أجمل ؟ وفسر إجاتتك
 .إن أتَاخ الجواهرٌ أجمل تﻌتَرا .) (8اختار الشاﻋر آلهة ( خَهة ) لوصﻑ الدوحة الهاشهَة
 .أ -لماذا اختار هذه الكلمح فٍ تشكَل صورته الفنَح ؟ -
ألنها تظلل ما تحتها وتحمَه وهٍ كتَرج ممتدج كاسَح جامﻌح.
 .ب -فسر ستب وصفه للخَمح تؤنها األﻋلً
ﻋلو منزلح الهاشمََن وسمو ورفﻌح سَرتهم.
) (9من أمثال الﻌرب  ( :إنك ال تجنٍ من الشوك الﻌنب )  ،ومن أمثالهم  ( :هذا الشتل من ذاك األسد )  .أشر إلً
التَخ الذٌ َتوافق فٍ مﻌناه مﻊ هذَن المثلَن– .
( إنك ال تجنٍ من الشوك الﻌنب )  :التَخ السادس ﻋشر (  . -هذا الشتل من ذاك األسد )  :التَخ الحادٌ ﻋشر .
)(10أراد الشاﻋر توظَﻑ هصطلح الصوفَة للتﻌبَر ﻋن حبه للهاشهََن  .إلً أٌ هدي نجح الشاﻋر فٍ ذلك ؟ فسر
إجابتك .
 لقد نجح الشاﻋر فٍ ذلك من جانب واحد وهو تصوَر مدي كثرج حب الناس للهاشمََن) . (11ها أجهل بَت فٍ القصَدة ؟ وضح سبب اختَارك – .

قضاَا لﻐوَة
) (1كل  ،وبﻌض  ،وأٌ  ،وﻏَر  ،وشبه  ،وهثل ) كلهات هتوﻏلة فٍ اإلبهام ؛ أٌ أنها ال تدل ﻋلً شٍء بذاته  ،وهٍ
هالزهة لإلضافـــــة فال َﻌرﻑ هدلولها إال بها تضاﻑ إلَه  .وقد تستﻌهل كل ) توكَدا فلَحقها ضهَر َﻌود ﻋلـــــً
الهإكد وَطابقه  ،نحو قولنا  :جاء الطالب كلهم
 .فٍ ضوء ما تقدم ﻋد إلً النص  ،واستخــــرج ما ورد من هذه الكلماخ فَه  ،وتَن موقﻌها وما أضَفخ إلَه من
اإلﻋراب.
 كل السنَن  :كل  :متتدأ مرفوﻉ وأضَفخ إلً ( السنَن ) كل الشموس :كل  :فاﻉل مرفوﻉ تالضمح). (2وردت " قد " ﻏَر هرة  .هاذا أفادت آل هنها ؟ -
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قد طلﻊ  :قد أفادخ التحقَق.
) (3استخرج هن النص
 .أ -اسما منسوتا –  .صوفَون ،قومَون
.ب -اسم مكان  . -المشارب  ./المناتخ
ج -اسم فاﻋل لفﻌل خماسٍ –  .متصل
 .د -حرﻑ جواب  . -أجل .
واسمها شًء.
هـ -ال النافَح للجنس واسمها –  .ال
)َ(4طابق اسم التفضَل الهفضل إذا كان هﻌرفا بؤل  ،فٍ اإلفراد  ،والتثنَة  ،والجهﻊ  ،والتؤنَث ,والتذكَر  ،اقرأ
البَت الخاهس ﻋشر  ،ثم بَن  : -هل التزم الشاﻋر القاﻋدة اللﻐوَة ؟ فسر إجابتك
  .ال  ،لم َلتزم ( .ال لم َطاتق اسم التفضَل الفاﻋل للفﻌل (تتقً) والمقدر الدوحح فقد اختلﻑ مﻌه فٍ الجنسوالصواب أن َقول (الﻌلَا)
)َ(5ﻌهل اسم الفاﻋل ﻋهل فﻌله  ،فٍ رفﻊ الفاﻋل ونصب الهفﻌول  ،فٍ حالتَن
 :أ -أن َكون مقترنا ب ( أل ) وفٍ هذه الحالح َﻌمل من ﻏَر شروط
.مثال  :التاذلون أموالهم فٍ وجوه الخَر َنالون رضا هللا
 .ب -أن َكون مجردا من ( أل ) وفٍ هذه الحالح َﻌمل تشرطَن :
.( 1أن َكون داال ﻋلً الحال أو االستقتال  . 2 .أن َﻌتمد ﻋلً نفٍ أو استفهام أو نداء أو أن َكون خترا لمتتدأ أو
حاال  .مثال َ :ا جامﻌا المال تصدق  .أنخ حافظ ﻋهدك* .
استخرج هن النص اسم فاﻋل وفاﻋله  ،ثم أﻋربهها – .
مشرقح ته الدنً  :الدنً  :فاﻋل مرفوﻉ السم الفاﻋل مشرقح 0.
*استخرج من النص اسم مفﻌول ونابب فاﻋله  ،ثم أﻋرتهما
 .مﻌقود ته األمل  :األمل  :نابب فاﻋل مرفوﻉ السم المفﻌول مﻌقود.) (6أﻋرب ها خط تحته فٍ ها َؤتٍ :
أ -كل السنَن  ،تﻌتد هللا تحتفل هذا الفتً الشَخ  ..مﻌقود ته األمل  . -الفتً  :تدل مطاتق مرفوﻉ وﻋالمح رفﻌه الضمح
المقدرج ﻋلً آخره
 .ب -ومن َد حرج  ..راَاخ ﻋزتنا إلً َد حرج  ،تمضٍ وتنتقل  . -راَاخ  :متتدأ مإخر مرفوﻉ وﻋالمح رفﻌه الضمح
.ج -أتا الحسَن  ،وأنخ اتن الحسَن  ..وهل َؤتٍ من الشهد إال الشهد والﻌسل  . -أتا الحسَن  :أتا  :منادي منصوب
وﻋالمح نصته األلﻑ ألنه من األسماء الخمسح لحرﻑ نداء محذوﻑ تقدَره َاء وهو مضاﻑ  .الحسَن  :مضاﻑ إلَه
مجرور وﻋالمح جره الكسرج
 .د -ال شٍء َتﻌدنا ﻋنكم  ،وال أحد وال نتالٍ تمن الموا  ،ومن ﻋذلوا  . -ال أحد  :ال  :حرﻑ نفٍ  .أحد  :اسم ال
الﻌاملح ﻋمل لَس مرفوﻉ وﻋالمح رفﻊ الضمح.
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قواﻋد ههارات االتصال (الهستوي الثانٍ)
هﻌانٍ الحروﻑ واألدوات
** أشهر هﻌانٍ حروﻑ الجر ( :مهم جدا)

 .1هن

:

أ -اتتداء الﻐاَح الزمانَح :

" وأتموا الصَام هن اللَل " .

ب -اتتداء الﻐاَح المكانَح :

جبخ هن ﻋمان إلً القاهرج .

ج -التتﻌَض :

"خذ هن أموالهم صدقح تطهرهم وتزكَهم تها"

د -الستتَح والتﻌلَل :

" وال تقتلوا أوالدكمهن إمالق " .

ه -تَان الجنس :

تجنب المستهترَنهن الزمالء .

 .2إلً :
أ -انتهاء الﻐاَح الزمانَح :
ب -انتهاء الﻐاَح المكانَح :

ثم أتموا الصَام إلً اللَل .
ذهتخ إلً المسجد .

 .3الالم :
أ -الستتَح :

ذهتخ مﻊ صدَقٍلهﻌالجته .

ب -االختصاص :

الحمد هلل

ج -الملكَح :

.4

ﻋن

السَارجلهحهد .

:

أ -المجاوزج :

اتتﻌدﻋن التدخَن .

ب -التدلَح :

قم تهذه المهمح ﻋن أخَك .

 .5ﻋلً :
أ -االستﻌالء الحقَقٍ والمجازٌ :
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 وضﻊ محمد الطاتﻊﻋلً المﻐلﻑ " حقَقٍ " . سؤحمل روحٍﻋلً راحتٍ " هجازٌ " .ب -الستتَح والتﻌلَل :

 .6فٍ

كرمخ المﻌلمح ﻋلً أدابها المتمَز .

:

أ -الظرفَح المكانَح " مجازَح وحقَقَح " والزمانَح :
 الكتابفٍ الحقَتح " مكانَح حقَقَح " .لنصابحه أثرفٍ نفوسنا " مكانَح مجازَح " .

ب-

" دخلخ امرأج النار فٍ هرج " .

ج  -الستتَح والتﻌلَل :

 .7الباء :
أمسك صدَقٍ تَدٌ

أ -اإللصاق :

كل انسان َحاسب بﻌهله .

ج -الستتَح :

باهلل ألصحتنك فٍ سفر .

ه -القسم :
 -6الظرفَح الزمانَح والمكانَح:

 .8الكاﻑ

" إنا أرسلنا ﻋلَهم حاصتا إال آل لوط نجَناهم بسحر""،نصركم هللا ببدر"

 :أ -التشتَه  :الرجل كاألسد

أنواﻉ ها

ههم جداً

( .1اسها )وتؤتٍ ﻋلً ﻋدج مﻌاََر وهٍ :

لها هحل هن اإلﻋراب

أ .استفهاهَة  " :وها تلك تَمَنك َا موسً ؟ "  :اسم استفهام متنٍ ﻋلً السكون فٍ محل رفﻊ متتدأ .
ب .هوصولة (تمﻌنً الذٌ)  " :ها ﻋندكم َنفذ وما ﻋند هللا تاق "  :اسم موصول متنٍ فٍ محل رفﻊ متتدأ
األستاذ للطالب ها َرَد.

،شرح

ج .شرطَة  " :ها تقرأ َفدك "  :اسم شرط فٍ محل نصب مفﻌول ته مقدم (.ها تقدموا من خَرتجدوه)
الدَن !
د .تﻌجبَة  " :ها أﻋظ َم
َ
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ال محل لها من اإلﻋراب

أ .هصدرَة :
 هصدرَة زهانَة  " :سؤهتم تﻌملٍ ها حََت "  :المصدر المإول فٍ محل نصب ظرﻑ زمان . هصدرَة ﻏَر زهانَة  " :أجمل ها َكون البحر هادبا "  :فٍ محل جر مضاﻑ إلَه .ب .نافَة  :ها جاء أحد  ( .هازال – ها انفك – هابرح )
سٍ ) فٍ قولنا
رب وبﻌد الظروﻑ ( إذ وإذا) اتصلخ ب( ّ
ج .زائدة  :تكون زابدج إذا وقﻌخ تﻌد إن وأخواتها وبﻌد ّ
السَها .وتكون زائدة بﻌد حروﻑ الجر(الباء -الفاء -ﻋن ) مثل(:فبها – ﻋ ّها – ه ّها)
 " -فذكر إنها أنخ مذكر " كافح

 -ربها جاء صدَقٍ  .كافح0

** أنواﻉ الواو :
 الواو إن اتصلت هﻊ االسم فهٍ ﻋالهة إﻋراب وإن اتصلت هﻊ الفﻌل تكون واو الجهاﻋة . تؤتٍ الواو ﻋلً ﻋدج أنواﻉ :أ .حرﻑ ﻋطﻑ  :جاء محمد وخالد .
ب .القسم  " :والﻌصر " "والضحً".
ج .واو الحال  :دخل المﻌلم وهو َتتسم .
د .واو الهﻌَة  :ﻋاد الفالح وﻏروب الشمس .

أشهر هﻌانٍ قد :
 .1إذا دخلخ ﻋلً الماضٍ تفَد التحقَق  :قد درسنا جَدا .
 .2إذا دخلخ ﻋلً المضارﻉ تفَد التشكَك  :قد َنتخ الزرﻉ .

 أنواﻉ ال .1ال الناهَة :حرﻑ َجزم الفﻌل الهضارﻉ(ال تتؤخرْ ﻋن الواجتاخ – ال تتهاونوا فٍ الدراسح)
-2ال النافَة:تدخل ﻋلً الفﻌل المضارﻉ(ال َتؤخرُ المجد)
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 -3ال الﻌاطفة:تفَد نفٍ الحكم ﻋن االسم المﻌطوﻑ و اثتاته للمﻌطوﻑ ﻋلَه(أمتنا تحب السالم ال الحرب)
 -4ال النافَة للجنس :ال كذوب محتوب
 -5حرﻑ جواب :هل درسخ  :نﻌم /ال

الهصادر والهشتقات
** الهصدر الصرَح (القَاسٍ) حدث ﻏَر هقترن بزهان (َدل ﻋلً ﻋهلَة)
َصاﻍ المصدر الصرَح من (الفﻌل الثالثٍ وﻏَر الثالثٍ )
ﻋن طرَق كلهة (ﻋهلَة) مالحظح المصدر الصرَح َقتل (ال ) التﻌرَﻑ
مثال :نام :ﻋهلَة النوم

درس :ﻋهلَة الدراسح

استﻌد :ﻋهلَة استﻌداد

وَقترن الهصدر الصرَح بال التﻌرَﻑ .

هصادر أفﻌالها ثالثَة
نجر:نجارج

طار :طَران

صهل :صهَل

َح ُهر:حمرج
زأر:زبَر
ﻋرجْ
صام:صوم/صَام
ﻋرجَ :

سجد:سجود
شجﻊ :شجاﻋح

أبً :إتاء

ﻋطس :ﻋُطاس

صرخ:صُراخ
ص ُﻌب :صﻌوتح أخذْ :
أخذ

ﻋرج:ﻋرج

** الهصدر الصرَح للفﻌل ﻏَر الثالثٍ :
أكرم إكرام
بﻌثر  :تﻌثرج
خطؤ  :تخطٍء و تخطبح
تﻌال او تﻌالٍ
تﻌالً :
ٍ
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

أقام  :إقامح كبر  :تكتَر
ناقش  :نقاش ومناقشح
انفتح  :انفتاح

ربً  :ترتَح
تدحرج  :تدحرج
احهر  :احمرار
ّ
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اخضر  :اخضَرارا
ّ

استخرج  :استخراجا .

استشار  :استشارج

تناول :تناوُ ل
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** الهصدر الصناﻋٍ :
مصدر َصاﻍ من األسماء تطرَقح قَاسَح للداللح ﻋلً االتصاﻑ تالخصابص الموجودج فٍ هذه األسماء وهو

َصاﻍ بزَادة َاء هشددة ﻋلً االسم تلَها تاءهربوطة
قوم  :قومَّح

ﻋالم  :ﻋالمَّح

مثل :
جاهل:جاهلَّح

واقﻊ  :واقﻌَّح

هالحظة :الهصدر الصناﻋٍ قد َتشابه هﻊ االسم الهنسوب ﻋندها َجب أال َكون صفة و
إال أصبح اسها هنسوبا هثل:
االشتراكَح زالخ من حَاتنا (هصدر صناﻋٍ)
َنظر الرجل الً الحَاج نظرج اشتراكَح (.اسها هنسوبا) ألنها اشتراكَح هنا تﻌرب صفح
** هصدر الهرة :

َصاﻍ للداللة ﻋلً أن الفﻌل حدث لهرة واحدة ( .رب ره َّة هن ﻏَر رام)
 َصاﻍ هن الفﻌل الثالثٍ ﻋلً وزن " َف ْﻌلة "مثل  :جلس َ :ج ْلسح

وقﻑ َ :و ْقفح

قال َ :ق ْولح .

 فإذا كان الهصدر الﻌادٌ َؤتٍ ﻋلً وزن " َف ْﻌلة " فإن هصدر الهرة َكون بالوصﻑ بكلهة" واحدج "
مثل  :دﻋا :دَ ﻋْ وج واحدج  /رحم َ :رحْ مح واحدج  /صاح َ:صَْحح واحدج  /نشد َ :ن ْشدج واحدج .
 هن الفﻌل ﻏَر الثالثٍ َصاﻍ ﻋلً نفس الهصدر الﻌادٌ (الصرَح) ثم نزَد اخره تاء هثل :سبح:تستَح :تستَحح

انطلق:انطالق :انطالقح

استخرج :استخرج :استخراجح

 فإذا كان الهصدر الﻌادٌ هختوها بالتاء فإن هصدر الهرة َصاﻍ بالوصﻑ بكلهة واحدة هثل :استشار :استشارج واحدج
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

أقام :إقامح واحدج .
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* هصدر الهَئة :
وهو هصدر َدل ﻋلً هَئة حدوث الفﻌل .

و َصاﻍ هن الفﻌل الثالثٍ ﻋلً وزن " ف ِْﻌلة " هثل

تدل ضحكته ﻋلً انه نجح فٍ االهتحان
جلس ِ :ج ْلسح

هشً ِ :م ْشَح .

وقﻑ ِ :و ْقفح

 فإذا كان الفﻌل فوق الثالثٍ نؤتٍ له تالوصﻑ " :أكرهته إكراها ﻋظَها  (،او اإلضافة) استراحة الهحارب ،انطالقةالسهم"

** الهصدر الهإول
تركَب لﻐوٌ َتؤلﻑ هن حرﻑ هصدرٌ تلَه جهلة فﻌلَة أو اسهَة (ونستطَﻊ تحوَلها هصدرا صرَحا)

الحروﻑ الهصدرَة هٍ(:أنْ –لو – كٍ – ها)
هالحظة:الحروﻑ الهصدرَة السابقة تقترن هﻊ األفﻌال الهضارﻋة
هثل(:أنْ تقرأ -لو تقرأ -كٍ تقرأ-ها تقرأ)
 -أن ترد

الماء خَر لك :

المصدر المإول فٍ محل رفﻊ متتدأ .

َ -ستطَﻊ اإلنسان أن َخدﻉ كل الناس :

المصدر المإول فٍ محل نصب مفﻌول ته .

 -فرحخ ألنك نجحت :

المصدر المإول فٍ محل جر تحرﻑ الجر .

** هالحظة  " :لو " تقﻊ بﻌد " ودّ َ /ودّ " وتﻌرب وها َلَها فٍ هحل نصب هفﻌول به .
 بﻌد الظروﻑ " قبل  ،بﻌد  ،الظروﻑ " فٍ هحل جر هضاﻑ إلَه .جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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الهشتقات :

ٔ .اسم الفاﻋل
اسم َشتق هن الفﻌل للداللة ﻋلً وصﻑ هن قام بالفﻌل .
َصاﻍ ﻋلً النحو التالٍ :
أ .من لفﻌل الثالثٍ ﻋلً وزن فاﻋل :
قال  :قابل
الدارسان)

لﻌب  :الﻋب

رام (القائلون ،الدارسات،
ﻋد ّ :ﻋاد .بدأ :تادئ رهًٍ :

دﻋا  :داﻉ

ب .من الفﻌل ﻏَر الثالثٍ َصاﻍ تإتدال حرﻑ المضارﻋح مَما مضمومح مﻊ كسر الحرﻑ قتل اِخر مثل :
،المخرجون،المسلِمان)
المخرج
(
ِ
ِ

ُدحرج
دحرج  :م ِ

س ّبح  :مُستﱢح

الكم  :مُالكِم .

أسلم :مُسلِم

** فإذا كان الحرﻑ قبل األخَر ألفا فإنه َبقً كها فٍ اسم الفاﻋل هثل :
اختار  :مختار

اختال  :مُختال .

اكتال  :مُكتال

 .2اسم الهفﻌول :
اسم َدل ﻋلً وصﻑ هن َقﻊ ﻋلَه الفﻌل .
-

هن الفﻌل الثالثٍ ﻋلً وزن( هفﻌول)

كتب  :مكتوب

شرب  :مشروب

:
سؤل  :مسإول

** إذا كان مضارﻉ الفﻌل ﻋَنه واوا أو َاء (الحرﻑ األوسط) فإن اسم المفﻌول َكون ﻋلً وزن المضارﻉ :
قال َ :قول  :مقول .
خاﻑ  :مخوﻑ " أصلها خوﻑ "
 :ﻏزا  :مﻐزوّ

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

باﻉ َ :تَﻊ  :متَﻊ .
هاب  :مهَب " أصلها هَتح " .
رهً  :مرمٍّ
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 هن الفﻌل ﻏَر الثالثٍ َ :شتق ﻋلً وزن الهضارﻉ هﻊ إبدال حرﻑ الهضارﻋة هَها هضهوهة وفتح ها قبلاآلخر ( :الحرﻑ األول هَم هضهوهة وهفتوح الحرﻑ قبل األخَر)
افتتح َ :فتتح  :مُفت َتح /

ُخرج /
أخرج َ :خرج  :م َ

شادّ َ :شا ّد  :مُشا ّد .

ٖ -صَﻐة الهبالﻐة :
وهٍ أسهاء تشتق هن األفﻌال لتؤكَد الهﻌنً وتقوَته والهبالﻐة فَه (تإخذ هن الفﻌل
الهتﻌدٌ).

تدل ﻋلً ........الكثرة

أوزانها :

هالحظة األوزان الرئَسَة:هن( :) 5 - 1

س ّفاح  ،لمّاح ،أ ّكال  ،قرّ اء .
َٔ .ف ّﻌال :
ٕ .هفﻌال  :مقدام ،مﻌطاء ،مهذار،مضَاﻉ.
شكور  ،أكول  ،صتور  ،وصول .
ٖ .فﻌول :
ﻋلَم – نصَر – قدَر .
ٗ .فﻌَل :
َحذِر َ -ملِك .
َ٘ .فﻌِل :
فاروق .
 .ٙفاﻋول :
ص ّدَق – ق ّدَس – س ّكَر .
 .٧ف ِّﻌَل :
مﻌطَر .
 .٨هفﻌَل :
ُه َمزج – لُ َمزج .
 .٩فُ َﻌلة :
كتّار .
فُ ّﻌال :
ٓٔ.

 .4الصفة الهشبهة
للداللة ﻋلً هﻌنً اسم الفاﻋل وتدل ﻋلً صفة ثابتة (تإخذ هن الفﻌل الالزم)

(نقول هذا

رجل (شجاﻉ،كرَم) هذه اهرأة:جهَلة،ﻏضبً
هذا شٍء جدَد ،صﻌب...الخ)
أوزانها:
فرح  :فرحح
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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فﻌالن الذٌ مإنثه فﻌلً  :رَّان  :رًَّ
َف َﻌلْ َ :ح َسنْ – َت َط ْل .
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(ههنوﻋة هن الصرﻑ)
(ههنوﻋة هن الصرﻑ)

فُﻌل  :جُ نب .

َ
رام،خراب
،ح
َفﻌال َ :جتان َ
فُﻌال ُ :
شجاﻉ ،هُمام،فُراخ
فﻌَل  :كرَم – تخَل – شدَد ( .مهم)
ف ِْﻌل ِ :ر ْخو – م ِْلح ،خِصب

فَﻌل  :سَّد – مَّخ – جَّد .
صﻌْ ب .
ض ْخم – َسهْل – َ
َفﻌل َ :
فُﻌل :صُلب – حُ رّ ،مُرّ ،حُ لو.

.

 .5اسها الزهان والهكان :
هما اسمان َشتقان ﻋلً وزن واحد وَدالن ﻋلً زهن وقوﻉ الفﻌل أو هكانه  .مالحظحَ (:جب أن َبدأ اسم الهكان
والزهان بهَم)
 َشتقان هن الفﻌل الثالثٍ ﻋلً وزن " َه ْفﻌِل " فٍ األحوال التالَة :أ .أن َكون الفﻌل هثاال  :وﻋد  :موﻋِ د
ب .أن َكون الفﻌل أجوفا وﻋَنه َاء  :تاﻉ َ :تَﻊ  :متَﻊ

ولد  :مولِد .
 /صاﻑ َ :صَﻑ  :مصَﻑ .

ج .أن َكون الفﻌل صحَحا هكسور الﻌَن فٍ الهضارﻉ هثل  :جلس َ :جلِس  :مجلِس .
* ﻋدا هذه األحوال َشتق ﻋلً وزن ه ْف َﻌل  :شرب  :مشرب  /كتب  :مكتب  /أكل مؤكل .
 هن ﻏَر الثالثٍ َشتق كصَاﻏة اسم الهفﻌول هن فوق الثالثٍ (:أوله مَم مضمومح مفتوح ما قتل اِخر)ُخرج
أخرج  :م َ

استقتل  :مُستق َتل

ُنصرﻑ .
انصرﻑ :م َ

 .6اسم التفضَل :
هو اسم هشتق َدل ﻋلً أن اثنَن اشتركا فٍ صفة هن الصفات وزاد أحدهها ﻋلً اآلخر فٍ تلك الصفة .

"أنا أكثر هنك هاال"
َصاﻍ هن الفﻌل الثالثٍ ﻋلً وزن أفﻌل (أجهل -أسرﻉ -أقوي -أفضل-أكثر-اشد)
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 كَﻑ نؤتٍ باسم التفضَل ؟؟ .1نؤتٍ ته ﻋلً وزن أفﻌل إذا استوفً الشروط الستﻌح الساتقح مثل :
حسن  :أحسن

َهن  :أهون .

صرخ  :أصرخ

 .2إن تخلﻑ أحد الشروط السبﻌة نؤتٍ بصَﻐة هستوفَة هثل  :الحسن  ،الشدة  ،الكثرة ونجﻌل الهصدر ﻏَر
الهستوفٍ تهََزا السم التفضَل هثل :
الفﻌل " َإلم " ﻏَر ثالثٍ  :أشد إَالها .

هات :أشد هوتا

الفﻌل " حهر " الوصﻑ ﻋلً وزن أفﻌل  :أشد حهرة .
حب ،الدنَا
 هناك أسهاء تفضَل مثل  :خَر  ،شر ّ ،،اآلخرة،القصوي،الهثلً،الﻌلَا،الفضلً،الفضالء،الوسطً،الصﻐري .....الخ أٌ َقترن اسم التفضَل تال .صَﻐح
(االفﻌل –الفﻌلً) مثناج أو مجموﻋح

 -7االسم الهنسوب
هو االسم الذٌ َنتهٍ بَاء هشددة أو تاء هربوطة مثل :زراﻋَّح ،صناﻋَّح ،قومَّح أوَ:نتهٍ بَاء هشددة فقط
مثل:زراﻋٍّ  ،صناﻋٍّ  ،قومٍّ0
مالحظح َ:جب أن (َكون االسم الهنسوب صفة السم سابق ) وإال أصتح مصدرا صناﻋَا

الحَاة اإلسالهَة تإدٌ إلً الﻌزة0

اسم اآللة:
هو كل اسم هشتق هن الفﻌل َدل ﻋلً اآللة التٍ َتم بها الفﻌل
أوزانها الرئَسَة:
ِ -1ه ْفﻌال:مصتاح،منظار،مذَاﻉ....
ِ -2ه ْفﻌل:مشرط،مدفﻊ،مكتس...
ِ -3ه ْفﻌلة:مدفؤج،مصَدج....،
تاقٍ األوزان سماﻋَح ال ضاتط لها(سَارة،فؤس،ﻏواصة،قلم،حاسوب....وأٌ اسم َدل ﻋلً آلح
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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** الههنوﻉ هن الصرﻑ :
هو كل اسم ال َنون وَجر بالفتحة ﻋوضا ﻋن الكسرة .
 -قال محم ٌد  /رأَخ محمدا  /مررخ تمحم ٍد

( ﻏَر ممنوﻉ من الصرﻑ ) .

 -قال إتراهَ ُم  /رأَخ إتراهَ َم  /مررخ تإتراهَ َم

( ممنوﻉ من الصرﻑ ) .

* وَهنﻊ هن الصرﻑ فٍ كل هها َلٍ :

 . 1األﻋالم :
أ) األﻋالم األﻋجهَة  :ﻏَر ﻋرتٍ فٍ أصل وضﻌه  :إتراهَم  ،موسً  ،ﻋَسً ،إسماﻋَلَ،وسﻑ،مَخابَل
ُضر .
ب) الﻌلم ﻋلً وزن فُ َﻌل ُ :ﻋ َمر  ،هُذل،م َ
ج) الﻌلم ﻋلً وزن خاص بالفﻌل (َشته الفﻌل الماضٍ أو المضارﻉ)  :أحمد  ،أَمن َ،زَد ،أكرم.
د) الﻌلم الهختوم بؤلﻑ ونون هزَدتَن  :ﻋثمان  ،ﻋدنان ،مروان ،زَدان.
ه) الﻌلم الهركب تركَبا هزجَا  :حضرموخ  ،تﻌلتك ،سامراء ( هالحظة )األﻋالم الهضافة (ﻋبد هللا ،ﻋبد الرحهن
،أبو هحهد ) لَست ههنوﻋة هن الصرﻑ.
و) الﻌلم الهإنث :
 -1تؤنَثا لفظَا :

أسامح  ،مﻌاوَح ،حمزج.

 -2تؤنَثا هﻌنوَا :

سمر  ،زَنب .

 -3تؤنَثا لفظَا هﻌنوَا :

لَلً  ،ﻏَداء  ،فاطمح .

 . 2الصفات :
أ) ﻋلً وزن فُﻌل :
ب) ﻋلً وزن هفﻌل،فُﻌال :
ج) فﻌالن الذٌ هإنثه فﻌلً :

أُخر .
مثنً  ،مرتﻊ ،آحاد،ثالث
ﻏضتان  /ﻏضتً .

د) أفﻌل الذٌ فﻌالء :

أحمر  /حمراء .

ه) أفﻌل ال هإنث له :

أهم  ،أﻋز .

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 . 3الجهوﻉ :
مصاتَح  ،مكاتب .

صَﻐة هنتهً الجهوﻉ ( :مفاﻋل ومفاﻋَل)

دﻋوي  ،تقوي،نجوي .

 -األسهاء الهختوهة بؤلﻑ التؤنَث الهقصورة :

أدﻋَاء  ،أتقَاء ،أشقَاء .

 -األسهاء الهختوهة بؤلﻑ ههدودة :

س :هتً َصبح الههنوﻉ هن الصرﻑ هصروفا؟
بالهدارس
-1إذا ﻋرﻑ بال :مررخ
ِ
بهدارس الجامﻌح
-2إذا صار هضافا :مررخ
ِ
د،دﻋد.
هصر،ه ْن ْ
مالحظح:الﻌلم الثالثٍ ساكن الوسط َجوز صرفه وهنﻌه هن الصرﻑ هثلْ :

أشهر هﻌانٍ حروﻑ الزَادة

ههم

-1افﻌل:
انزل هللا المطر(فﻌل متﻌد)

نزل المطر(فﻌل الزم)
أ  -التﻌدَة :
أكرش الرجل
ب  -الصَرورة :
أصبح  ،أهسً ،أشام
خ  -الدخول فٍ الزهان والهكان:

-2ف ّﻌل:
أ  -التﻌدَة :
ب  -السلب و اإلزالة :
خ  -اختصار الحكاَة :
ث  -التوجه للهكان :
ج  -التكثَر :
-3فاﻋل :
أ  -الهشاركة :
ٗ  -افتﻌل:
الهشاركة :

قدّ م ﻋرَﻑ الحفل الضَوﻑ
ق ّ
شرت الفاكهح
س ّبح،هلّل
،ﻏرب
شرق ّ
ّ
كسر،حطمّ
ّ
خاصم الرجل اتنه
اقتتل الفرَقان

تفﻌل:
ّ -5
أ  -التدرَج :
ب  -التكلﻑ :
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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ّ
تص ّبر الرجل
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جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
خ  -االتخاذ :
ث  -الدﻋاء :
-6تفاﻋل:

0785865016
توسد الرجل األرض
ّ
تق ّبل هللا طاﻋتكم

أ  -التدرَج :
ب  -الهشاركة :
خ  -التظاهر بالشٍء:
-7انفﻌل:

توافد الحضور
تخاصم الفرَقان
تهاوت الثﻌلب

أ  -الهطاوﻋة :
-8استفﻌل:

ثنَخ الحتل فانثنً

أ  -الطلب :
ب  -الصَرورة :
-9افﻌل:

استﻐفرت هللا
استحجر الطَن

أ  -الهبالﻐة :
-10افﻌوﻋل:
أ  -التكثَر والهبالﻐة:

0790829058 /

احهر
ّ
اﻋشوشب

أ .كان وأخواتها :
كان  ،صار  ،لَس  ،أصبح  ،أضحً  ،أهسً  ،ظل  ،بات  ،ها زال  ،ها دام  ،ها انفك  ،ها برح  ،ها فتٍء " .
وهٍ أفﻌال ناقصح تدخل ﻋلً الجملح االسمَح (ترفﻊ االسم األول وَسهً اسهها وتنصب الثانٍ )وَسمً خترها مثل
الجو َهطر َ.مطر:فﻌل مضارﻉ مرفوﻉ تالضمح والفاﻋل ضمَر مستتر تقدَره هو
 :كان الرجل ُ واقفا ً  .أصبح
ُ
والجملح الفﻌلَح فٍ محل نصب ختر أصتح.

إن وأخواتها (الحروﻑ الناسخة)
(إن،أن،كؤن،لكن،لَت،لﻌل )تدخل ﻋلً الجملح االسمَح (تنصب االسم األول وَسهً اسهها وترفﻊ الثانٍ )وَسمً
خترها مثل  :كؤن الرجل َ أس ٌدد
 -اإلنسان  :مفﻌول ته أول منصوب

** األفﻌال الهتﻌدَة لهفﻌولَن:

 -ﻋقال  :مفﻌول ته ثان منصوب .

( ههم جدا)

أ  .أفﻌال تنصب هفﻌولَن أصلهها هبتدأ وخبر وهٍ :
 .1أفﻌال الَقَن  :ﻋلم  ،ألفً  ،وجد  ،أَقن ،رأي.
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 .2أفﻌال الرجحان  :ظن  ،حسب  ،خال  ،زﻋم  ،هب  ،ﻋد  ،حجا (تمﻌنً ظن )
 .3أفﻌال الصَرورة  :صَّر  ،جﻌل  ،ترك  ،حول  ،اتخذ

 .4أفﻌال تنصب هفﻌولَن لَس أصلهها هبتدأ أو خبر وهنها  :أﻋطً  ،كسا  ،وهب  ،منح  ،هدي  ،سؤل .
 .5األفﻌال التٍ تنصب ثالثة هفاﻋَل  :أﻋلم  ،ﻋلم  ،اخبر  ،خبر  ،أنبؤ  ،نبؤ  ،حدث  ،أري .

* الفﻌل الهبنٍ للهﻌلوم والفﻌل الهبنٍ للهجهول :

ههم جدا

الفﻌل الهبنٍ للهﻌلوم
هو الفﻌل الذٌ َذكر فاﻋله  :قرأ محمد الدرس :
قرأ  :فﻌل ماض متنٍ ﻋلً الفتح " متنٍ للمﻌلوم ".
َؤتٍ تﻌده نابب فاﻋل

الفﻌل الهبنٍ للهجهول

هو الذٌ ال َذكر فاﻋله  :قُ ِرأ

الدرس :
ُ

قُ ِرأ  :فﻌل ماض متنٍ للمجهول .
الدرس  :نابب فاﻋل مرفوﻉ تالضمح .
ُ
 صَاﻏة الفﻌل الهاضٍ إلً هبنٍ للهجهول ( ضم األول وكسر ها قبل اآلخر ) .كسر ُ :كسِ ر .

أﻋطً  :أُﻋطِ ٍ .

ﻋد  :ﻋُد

قال:قَل

ساﻋد:سُوﻋِ د

صَاﻏة الفﻌل الهضارﻉ إلً هبنٍ للهجهول ( ضم األول وفتح ها قبل اآلخر ) .َقول َُ :قال .

ُكسر .
َكسر َ َ :
* جهﻊ الهذكر السالم وإﻋرابه :

هو اسم َدل ﻋلً أكثر هن ﻋددَن اثنَن وَكون هفرد وسالها ﻋند الجهﻊ وَنتهٍ بواو ونون أو َاء ونون

و(َرفﻊ بالواو وَنصب وَجر

بالَاء) .

كافؤ الهﻌلهون الطالب الهتفوقَن :
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 الهﻌلهون  :فاﻋل مرفوﻉ تالواو ألنه جمﻊ مذكر سالم . الهتفوقَن  :نﻌخ ( صفح ) منصوب تالَاء ألنه جمﻊ مذكر سالم .* جهﻊ الهإنث السالم وإﻋرابه :
اسم َدل ﻋلً أكثر هن اثنَن وَكون هفرده سالها ﻋند الجهﻊ َ( ،رفﻊ بالضهة َ ،نصب وَجر بالكسرة ).
َنتهٍ تؤلﻑ وتاء (ههندسات ،هدرسات،طالبات)

ُ
الههندسات نشَطا ٍت
ت:
كانت
ت  :ختر كانخ منصوب تتنوَن الكسرج .
 نشَطا ٍتمررخ بالههندسا ِ
ت:
 -التاء حرﻑ جر  ،المهندساخ اسم مجرور تالكسرج .

* جهﻊ التكسَر :
هو كل اسم َدل ﻋلً أكثر هن اثنَن أو اثنتَن بشرط أن َختلﻑ هفرده ﻋند الجهﻊ هثل :
كتاب  :كتب  ،هدرسة :هدارس ،بَت :أبَات .
 -أنواﻋه :

 .1جهﻊ التكسَر (القلة )

مهم جدا

وَؤتٍ ﻋلً أربﻌة أوزان :

(

حفظ)

 أفﻌال  :أتَاخ  ،أصحاب ،األنهار . أ ْف ُﻌل  :أنفس  ،أسهم ،األسهم. أ ْفﻌِلة  :أحزمح  ،أتنَح ،األرﻏفح . ف ِْﻌلة  :ﻏلمح  ،صتَح ،الرفقح. .2جهﻊ التكسَر للكثرة منها  :صَﻐة هنتهً الجهوﻉ  ( :كال الوزنَن ممنوﻉ من الصرﻑ )
 هفاﻋَل  :مصاتَح  ،ﻋصافَر  ،فوانَس .جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

0785865016

0790829058 /

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ

0785865016

0790829058 /

 هفاﻋل  :مدارس  ،مﻌاتد .* هن الجهوﻉ األخري للكثرة والصَﻎ لها :
 فﻌال  :صﻐار  ،كتار . فﻌالء  :ﻋلماء  ،نقتاء . فﻌول  :ﻋقول  ،سَوﻑ . -أفﻌالء  :أقرتاء  ،أﻋزاء .

 -فُ ّﻌالُ :ﻋمّال ُ ،ن ّقاد

* النكرة والهﻌرفة :
 النكرة  :ما دل ﻋلً شٍء ﻋموم واسم ﻏَر محدد ( طالب  ،كتاب  ،طاولة ) . الهﻌرفة  :ما دل ﻋلً شٍء محدد ( الطالب  ،الكتاب  ،الطاولة ) .** أقسام الهﻌرفة :
 .1الضهَر :هتكلم(أنا،نحن)هخاطب( َ
أنخ ،أنخِ،أنتما،انتم،انتن)
مجتهدون ﻏائب(0هو ،هٍ،هما ،هم،هن).
 .2اسم الﻌلم :

نحن

محمد مجتهد .

 .3االسم الهوصول  :الذٌ ،التٍ،الذَن ،الذان،اللتان
 .4الهﻌرﻑ بؤل :

الدرس الذٌ درسته مهم .
الطالب قوٌ .

 .5اسم اإلشارة  ( :هذا،هذه، ،هإالء ) للقرَب،ذلك ،تلك،اإلبك (للبﻌَد )
مهذتح .
 .6الهضاﻑ إلً هﻌرفة :
 .7النكرة الهقصودة :

هذه

كتاب الطالب جدَد .
َا ول ُد .

َر مستتر تقدَره هو .

* الجهلة االسهَة :
ﻋناصرها تتكون هن هبتدأ أو خبر .
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 الهبتدأ  :تتدأ ته الجملح االسمَح وهو أساس الكالم وَحتاج لختر إلتمام الجملح ( حكمه الرفﻊ ). -الخبر  :هو متمم للجملح وَختر ﻋن المتتدأ وحكمه الرفﻊ

** أشكال الهبتدأ :
 .1اسم ظاهر :

الكتاب مفَد .

 .2اسم ﻋلم :

محمد فابز .

 .3ضهَر

:

(مﻌرتا)

هو نشَط .
هذا أخٍ .

 .4اسم إشارة :
 .5اسم هوصول :

الذٌ َخطط للدراسح ناجح .

 .6هصدر هإول :

" وأن تصوموا خَرا لكم " .

** أشكال الخبر

ههم جدا

 .1هفرد ( لَس جملح أو شته جملح ) ( نكرج  +مﻌرفح )
 القاضٍ ﻋادل  :نكرج . أنخ األجمل  :مﻌرفح . .2خبر جهلة فﻌلَة أو اسهَة :
 فﻌلَة  :الحاكم َساﻋد الرﻋَح .َساﻋد  :فﻌل مضارﻉ مرفوﻉ تالضمح والفاﻋل ضمَر مستتر تقدَره هو .
الرﻋَح  :مفﻌول ته منصوب تالفتحح  ،والجملح الفﻌلَح فٍ محل رفﻊ ختر .
 اسمَح  :المدرسح أسوارها ﻋالَح .المدرسح  :متتدأ أول .
أسوارها متتدأ ثان وهو مضاﻑ .
ﻋالَح  :ختر المتتدأ الثانٍ  ( .الجملح اإلسمَح أسوارها ﻋالَح ) فٍ محل رفﻊ ختر للمتتدأ األول .
 .3خبر شبه جهلة ( جار ومجرور  ،جملح ظرفَح )

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 للرجل حق ﻋلً المرأج  :الالم حرﻑ جر  ،والرجل اسم مجرور تالكسرج وشته الجملح فٍ محل رفﻊ ختر مقدم .(شته جملح جار ومجرور)
(شته جملح ظرفَح)

 َد هللا مﻊ الجماﻋح :مﻊ  :ظرﻑ مكان منصوب وهو مضاﻑ .

الجماﻋح  :مضاﻑ إلَه مجرور تالكسرج وشته الجملح فٍ محل رفﻊ ختر .
 التمر هن أجود أنواﻉ الطﻌام( .شته الجملح (هن أجود) فٍ محل رفﻊ ختر)ﻏالتا تتقدم شته الجملح ﻋلً المتتدأ اذا كان المتتدأ نكرج

 الهنصوبات :لفقَر هاالً ) .
 .1الهفﻌول به هو ما وقﻊ ﻋلَه الفﻌل ( أﻋطً الﻐنٍ ا َ
إرضاء هلل ) .
 .2الهفﻌول ألجله مصدر َذكر لتَان ستب حدوث الفﻌل وهو منصوب ( صلَخ
ً
إرضاء  :مفﻌول ألجله منصوب تتنوَن الفتح  .و(نسؤل ﻋنه بلهاذا؟)
 . 3الهفﻌول هﻌه اسم َؤتٍ تﻌد واو تفَد المصاحتح تمﻌنً مﻊ مستوقح تجملح وتدل ﻋلً وقوﻉ الفﻌل تمصاحتح
شٍء " َستَقظ الفالح وأذانَ الفجر "
الواو  :واو المﻌَح .
أذان  :مفﻌول مﻌه منصوب تالفتحح وهو مضاﻑ .
الفجر  :مضاﻑ إلَه مجرور تالكسرج .
 .4الهفﻌول الهطلق مصدر َؤتٍ إما لتوكَد الفﻌل أو تَان نوﻋه أو ﻋدد مراخ وقوﻋه .
 ضرب الشرطٍ اللص ضربا  :توكَده . ضرب الشرطٍ اللص ضربا شدَدا  :تَان نوﻋه . " وحملخ األرض والجتال فدكتا دكة واحدة "  :ﻋدد مراته .** الهصادر التٍ تنوب ﻋن الهفﻌول الهطلق  :شكرا  ،ﻋفوا  ،تتاتا  ،ستحان هللا  ،سمﻌا  ،حقا  ،قطﻌا  ،سﻌدَك ،
حنانَك .
** اﻋراتها مصدر نابب ﻋن فﻌله  ،مفﻌول مطلق منصوب .
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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وصﻑ نكرج منصوب َإتً لتَان هَبح صاحته حَن وقوﻉ الحدث (.ونسؤل ﻋنه بكَﻑ؟)
( ههم)

:

أ .حال هفردة  :دخل الرجل متتسما  :حال منصوب تتنوَن الفتح .
ب .حال جهلة اسهَة  :دخل الرجل وهو متتسم .
 الواو  :واو الحال . هو  :ضمَر منفصل متنٍ فٍ محل رفﻊ متتدأ .متتسم  :ختر مرفوﻉ تالضمح " والجملح فٍ محل نصب حال " .
ج .جهلة فﻌلَة  :أقتل الطتَب َحمل حقَتح  :الجملح الفﻌلَح فٍ محل نصب حال .
د .شبه جهلة  :دخل الطالب الصﻑ تانتظام  :شته الجملح فٍ محل نصب حال .

 -6الهفﻌول فَه
وهى ﻇﺮﻑ الﺰهان أو الهكان
ﻇﺮﻑ الﺰهان:

كﻞﹼما دلﱠ ﻋلً زمان الفﻌﻞ

 َﻌﺮﻑ الحلَم ساﻋةﹶالﻐﻀةِ .امثلح ﻋلً ظروﻑ الزمان:ساﻋحَ،وم،ﻋشاء،حَن...الخاهﺮج ﻋلً آخﺮه.
ﹶ مفﻌىل فُه (ﻇﺮﻑ زمان) مﻨﺼىب وﻋالمح نﺼثه الفﺘﺤح الﻈﹼ
ساﻋة :
ﻇﺮﻑ الهكان:

كﻞﹼما دلﱠ ﻋلً مﻜان الفﻌﻞ

"الجنح تحت أقﺪام األمهاخ " .من األمثلح ﻋلً ظروﻑ المكان:فوق ،تحخ،أسفل ،أمام،خلﻑ ...الخ

َ
اهﺮج ﻋلً آخﺮه.
تحت :مفﻌىل فُه (ﻇﺮﻑ مﻜان) مﻨﺼىب وﻋالمح نﺼثه الفﺘﺤح الﻈﹼ
األصل فٍ الﻈﺮﻑ أن َﻜىن( هﻨﺼىبا هﻌربا)  ،ﻏﲑ أن تﻌﺾ الﻈﺮوﻑ تﻜىن مثنَح فٍ محل نصب مثل:
،ثم َح،ث ﱠم
ٔ  .هبنٍ ﻋلً الﻀن ،مﺜﻞ :قﻂﱡُ ،حُﺚُ.ﹸٕ.هبنٍ ﻋلً الفﺘح ،مﺜﻞ  :اِنﹶ
ٖ  .هبنٍ ﻋلً الﺴﻜىن ،مﺜﻞ  :لﺪن،ﹾلﺪي ،إذ ،إذا . ٗ .هبنٍ ﻋلً الﻜﺴﺮ ،مﺜﻞ :أمﺲِ.

جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 -7الهنادي
حروﻑ النداء للقرَب (الهمزج –أٌ)

للبﻌَد (َا-وا –أَا)

طالب الﻌلم* ،شتَها تالمضاﻑ َ:ا طالتا ً الﻌلم*،نكرج ﻏَر مقصودجَ:ا رجال
أ -هنادي هنصوب*:مضاﻑ َا
َ
ب-هنادي هبنٍ*:اسم ﻋلمَ:ا ﻋلٍ* ،نكرج مقصودجَ:ا رج ُل َ،ا نار كونٍ تردا وسالما

نداء الهﻌرﻑ بال:

َجب أن َستق تؤَها للمذكر وأَتها للمإنث مثل:

َا أَها الطالب:وتﻌرب الطالب تدال مطاتقا دابما

 -8التهََز
اسم نكرة َؤتٍ إلزالة اإلبهام والﻐهوض ﻋن اسم سابق قبله
انا أكثر هنك هاال
وَقسم إلً:
* تهََز ذات َ:كون فٍ (تﻌد األﻋداد،المساحح،الكَل،الوزن):زرﻋت دونها زَتونا
*تهََز نسبة:واشتﻌل الرأس شَبا -ازدادت الصحراء حرارة
مالحظح:هناك كلماخ َؤتٍ تﻌدها تمََز وهٍ:
ً
كتابة
-1أسماء التفضَل:أكثر،أسرﻉ،اشد ،مثل :أنا أفضل منك
-2تﻌد األفﻌال الجامدج:تبس،نﻌم،ﻋسً،ﻋظم،ازداد،مثل:ازدادخ الصحراء اتساﻋا ً
-3افﻌل التﻌجب:افﻌل ب:أكرم تخالد قائداً
-4تﻌد األﻋداد من 99-11:مثل :انٍ رأَخ احد ﻋشر كوكبا ً

الﻌطﻑ :
ﻋلٍ وزَ ٌدد فٍ رحلة الﻌقبة ) .
هو ربط أجزاء الكالم هﻊ بﻌضها ( اشترك
ٌد

 حروﻑ الﻌطﻑ وهﻌانَها (:ههم جدا) حفظأ) الواو :تفَد الجهﻊ والهشاركة " جاء مهن ٌد وخال ٌد " .
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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تدون مهلح زمنَح

ج) ثم  :تفَد الترتَب هﻊ التراخٍ " أقرأ مقدم َح الكتاب ثم خات َمته " .

مﻊ التمهل

د) حتً  :تفَد التهََز " تشارك المرأج فٍ أﻋمال التَخ حتً دهن األتواب "
ه) أو  :تفَد التخََر " استؤذن المدَر أو المﻌلم "  /أو تفَد الشك " لتثنا َوما أو تﻌض َوم " أو التقسَم"الكلمح اسم أو
فﻌل أو حرﻑ".
و) أم َ :طلب تها أ-التﻌََن إذا ستقخ تهمزج استفهام " أَهما أنفﻊ الﻌلم أم األدب " .
ب-التسوَة":سواء ﻋلَنا أجزﻋنا أم صترنا"
ز) بل  :تفَد أ-اإلضراب والﻌدول " لسان الﻌرب مﻌجم تل موسوﻋح " .
ح) ال  :تفَد نفٍ الحكم الالحق واثبات السابق " نجح محمد ال زَد " .
ط) لكن  :تفَد النفٍ "ما جاء خالد لكن محمود" .
َشترط فٍ االسم الهﻌطوﻑ أن َﻌرب هثل االسم الذٌ َسبقه (الهﻌطوﻑ ﻋلَه)
والشام.
الﻌراق
جاء محم ٌد وخال ٌد  ،رأَخ محمداً وخالداً ،سار الرجل تَن
ِ
ِ

 أسلوب الشرط َ :تكون هن فﻌل الشرط  +جواب  +أداة . أدوات الشرط التٍ تجزم فﻌلَن " إن  ،من  ،ما  ،مهما  ،متً  ،أَان  ،أَن  ،أَنما  ،أنً  ،حَثما  ،كَفما  ،أٌ ،إذما " .
 من األمثلح ﻋلً أسلوب الشرط الجازم :* من َهنْ َسه ْل الهوان ﻋلَه .
 من  :اسم شرط . َهن  :فﻌل شرط مجزوم  .وهو فﻌل الشرط. َسهل  :فﻌل مضارﻉ مجزوم وهو جواب الشرط .َكرهك هللا .
* أَان تجتهدْ
ْ

 أدوات الشرط ﻏَر الجازهة :جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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 .1إذا  :ظرﻑ زمان تضمن مﻌنً من الشرط .
 .2لو  :تفَد امتناﻉ االمتناﻉ
 .3لوال َ :دخل ﻋلً الجملح االسمَح الفﻌلَح وَفَد امتناﻉ لوجود الجواب" لوال التحار لﻐرقخ السفَنح " .
 .4لوها  :مثل لوال .
 .5كلّها  :ظرﻑ زمان َدل ﻋلً الظرفَح وال َكرر فٍ الجملح "كلما زاد الناس زاد الخَر".
 .6إذ:ظرﻑ للزمان الماضٍ .
 .7أ ّها  :حرﻑ َفَد الشرطَح والتفصَل وجواتها َقترن تالفاء " فؤما الَتَم فال تقهر " .

 الجهل التٍ لها هحل هن اإلﻋراب : .1الواقﻌة خبرا  :أنا أدرس  .تكون خترا للمتتدأ ،ا وكان و أخواتها،أو أن و أخواتها
 .2الواقﻌة حاال  :دخل األستاذ وهو َتتسم  .تﻌد االسم المﻌرفح
 .3الواقﻌة هفﻌوال به  :تﻌد مقول القول :أٌ تﻌد قال،ح ّدث،سؤل،صاح،هتﻑ" قال الرجل  :إن اإلَمان مهم " .
 .4الواقﻌة هضافا إلَه  :تﻌد الظروﻑ مثل(:إذ ،إذا ،حَث َ،وم،حَن،.لدن )....اجلس حَث َجلس أصدقاإك .
 .5الجهلة الواقﻌة جوابا لشرط جازم  :من أطاﻉ ﻋصاك فقد ﻋصاك  .وَشترط أن تقترن تالفاء أو إذا الفجابَح
 .6الجهلة الواقﻌة نﻌتا  :تﻌد النكراخ " شاهدخ فتاج شﻌرها طوَل "

 الجهل التٍ ال هحل لها هن اإلﻋراب : .1الجهل اإلبتدائَة  :إن اإلَمان مهم  .التٍ تكون بداَة كل فقرة او بﻌد النقطة (نهاَة الكالم)
 .2الجهل الهﻌترضة  :وهٍ التٍ تﻌترض تَن متالزمَن كالمتتدأ والختر او الدﻋاء .
* " فإن لم تفﻌلوا – ولن تفﻌلوا – فاتقوا النار " -رحهه هللا- ،-رضٍ هللا ﻋنه.-
 .3الجهل الواقﻌة صلة الهوصول َ " :ا أَها الذَن آمنوا "  .تﻌد األسماء الموصولح(ستق الحدَث ﻋنها
-4الجهلة التفسَرَة:تﻌد (أن –أٌ) "أشرخ إلَه أن  :أرسل إلٍّ الكتاب"

الجهلة الخبرَة
هٍ الجهلة التٍ تحتهل الصدق أو الكذب مثل:
جألعطحر :أوشَ أذ ٛجٌغ١ذ
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ثثؤثر المملكح تمنخفض جوٌ  ،زار محمد صدَقه المرَض
الجهلة اإلنشائَة
هٍ الجهلة التٍ ال تحتهل الصدق أو الكذب وَكون فَها أسلوتا من األسالَب التالَح(:إنشاء طلبٍ)
(األسالَب الﻐوَة)
أهر:

ادرس جَدا

نهٍ:

ال تنه ﻋن خلق و تؤتٍ مثله

نداء:

َا تاﻏٍ الخَر اقتل

استفهام:
تهنٍ:
أو:
تﻌجب :
هدح :

كم َتلﻎ طول نهر األردن؟
لَخ الشتاب َﻌود َوما
(إنشاء ﻏَر طلبٍ)
ما أجمل السماء! (تﻌجب قَاسٍ)
نﻌم الرجل ﻋتد هللا

هلل درك! (تﻌجب سماﻋٍ )
حتذا الجنح واقتراتها

ذم:

تبس الشراب وساءخ مرتفقا "إنها ساءخ مستقرا"

قسم :

وهللا انك مثاتر

رجاء :

ﻋسً الفرج قرَتا ،

لﻌل النصر قادم
كتابة الههزة

-1تكتب الههزة ﻋلً نبرة إذا كانخ مكسورج أو ستقخ تكسرج(سابل – مبذنح)
-2تكتب الههزة ﻋلً واو إذا كانخ مضمومح أو ستقخ تضمح(مإمن –مسإول)
 -3تكتب الههزة ﻋلً ألﻑ إذا كانخ مفتوحح وما قتلها مفتوح وهٍ ساكنح(سؤل –مسؤلح)
-4تكتب ﻋلً السطر إذا كانخ متطرفح تﻌد ساكن (سماء -جزء)

الهبنٍ والهﻌرب هن األفﻌال
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الفﻌل الهاضٍ (متنٍ )
أ -ﻋلً الفتح  :اذا لم َتصل ته شٍء(جاهد َ) – اتصلخ ته تاء التؤنَث (جاهدَخ) نا المفﻌول
ضر َتنا)
ته( َ
ُ
جاهدخ) اتصل ته تاء المخاطب والمخاطتح
ب – ﻋلً السكون  :اتصلخ ته تاء المتكلم (
َ
جاهدخ/جاهدخ) نون النسون(جاهدن) نا الفاﻋل (جاهدنا)
(
ج -ﻋلً الضم  :اتصل تالفﻌل واو الجماﻋح (جاهدوا)

الفﻌل األهر (هبنٍ)
أ -ﻋلً السكون (الﻌب  /أكتب)
ب -حذﻑ النون (الﻌتوا)واو جماﻋح (الﻌتا) ألﻑ االثنَن (الﻌتٍ) َاء المخاطتح.
ج -حذﻑ حرﻑ الﻌلة إذا كان مﻌتل اِخر(أدﻉ  /اسﻊ /امش).
د – ﻋلً الفتح اتصل ته نون التوكَد (حاف َظنّ )
حافظن)
ه -ﻋلً السكون اتصلخ ته نون النسوج (
َ
الفﻌل الهضارﻉ (هﻌرب)
أ -مرفوﻋا لم َستق تحرﻑ نصب أو جزم (َمشٍ َ /لﻌب)
ب -منصوتا ستق تحرﻑ نصب(أن – لن –كٍ – الم التﻌلَل – اذن )
َتقاﻋس المثاتر
لن
َ
ج -مجزوما (اذا ستق تحرﻑ جزم (لم –لما –الم األمر – ال الناهَح)
لم َستَقظ الطالب تاكرا  /ال تتهاونوا فٍ دراستكم
َكون الفﻌل الهضارﻉ هبنَا فٍ حالتَن:
أ -اتصل ته نون نسوج (َقرأن) ب -اتصل ته نون التوكَد (ألحاف َظنّ )

الهبنٍ والهﻌرب هن األسهاء
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جهَﻊ األسهاء هﻌربة (طائرة -هحهد – الهسلهون – الطالب...الخ )هاﻋدا األهور التالَة تكون
هبنَة:
أ – الضمابر:أنا /نحن /أنخ /انتما/هو هٍ ...
ب – أسماء اإلشارج :هذا  /ذلك /تلك /هإالء
ج -األسماء الموصولح :الذٌ/التٍ /الذَن
د -أسماء االستفهام  :من – ما – متً – أَن – كَﻑ
ه -أسماء الشرط :أن – من – ما – مهما.....الخ

متنياتي للجميع بالنجاح الباهر
(أكرم أبو السيد )(ت
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