أبتثجحخدذرزسشصطظع
غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د
إىل
الياءم ن هـ
فقكل
األلفع غ
من ص ط ظ
ذرزسش
و ي أ ب ت ّ ث ج ح خ ّد ذ ر ز س ش ص ط
مكثف مهارات االتصال جلميع الفروع
ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح
الثالث غ ف ق ك ل م ن
املستىيط ظ ع
خدذرزسشص
هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ّش ص
ةثج
الرياديت
الرتبية و ي أ ب
مدارسك ل م ن هـ
طظعغفق
حخدذرزسشصطظعغفقكلم
إعداد األستاذ
ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش
ص ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث
مصطفى البوريني
جحخدذرزسشصطظعغفقك
ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س
ش ص ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب
تثجحخدذرزسشصطظعغف
ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز
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أىم المعلومات من المكثٌف
ثم تؤٌكد ٌ
األساس في الدراسة أف تقوـ بدراسة الما ٌدة كاملة ٌ
آيات من سورة آؿ عمراف
ً
ً
ً
ك ذي ِّريَّةن طىيِّبةن إًنَّ ى ً
راب أ َّ َّ
صلِّي فًي ال ًٍم ٍح ً
ص ِّدقنا
ك ىدعا ىزىك ًريَّا ىربَّوي ى
قاؿ ىر ِّ
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
يىنالً ى
يع الدُّعاء (ّٖ) فى ى
ِّر ىؾ بًيى ٍحيى يم ى
نادتٍوي ال ىٍمالئ ىكةي ىك يى ىو قائ هم يي ى
ى
ب ىى ٍ
ك ىسم ي
ىف اللوى ييػبىش ي
ب أىنَّى ي يكو يف لًي غيالـ كقى ٍد بػلىغىنًي ال ً
بً ىكلًم وة ًمن اللَّ ًو كسيِّ ندا كحصورا كنىبًيًّا ًمن َّ ً ً
ب
ك اللَّوي يىػ ٍف ىع يل ما يىشاءي (َْ) ى
ٍكبىػ ير ىك ٍام ىرأىتًي عاقً هر ى
ين (ّٗ) ى
قاؿ ىر ِّ
قاؿ ىر ِّ
قاؿ ىكذلً ى
ى
ىى ىى ي ن ى
الصالح ى
ى
ى ى
هى ى ى
ً
اْلبٍكا ًر (ُْ(كإً ٍذ قال ً
ِّ
ك ىكثً نيرا ىك ىسبِّ ٍح بًالٍعى ًش ِّي ىك ًٍ
َّر ًؾ
اج ىع ٍل لًي آيىةن ى
َّاس ثىالثىةى أىيَّ واـ إًالَّ ىرٍم نزا ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى
قاؿ آيىػتي ى
ىت ال ىٍمالئً ىكةي يا ىم ٍريى يم إً َّف اللَّوى ٍ
ٍ
ى
اصطىفاؾ ىكطىه ى
ك أىالَّ تي ىكل ىم الن ى
ك ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
ً
ً
ك كاسج ًدم كارىك ًعي مع َّ ً ً
ً ً ً
ً ً ً
باء الٍغىيٍ ً
ٍالم يه ٍم
وح ًيو إًلىٍي ى
ك ىكما يكنٍ ى
ىك ٍ
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ ييػلٍ يقو ىف أىق ى
ين (ّْ) ذل ى ٍ
ين (ِْ) يا ىم ٍريى يم اقػٍنيتي ل ىربِّ ى ٍ ي ى ٍ ى ى
الراكع ى
اصطىفاؾ ىعلى نساء الٍعالىم ى
ىت الٍمالئً ىكةي يا مريم إً َّف اللَّو يػبشِّر ًؾ بً ىكلًم وة ًم ٍنو اسمو الٍم ًس ً
الدنٍيا ك ٍاْل ًخرةً
ً ً
ً
ً
أىيُّػ يه ٍم يى ٍك يف يل ىم ٍريى ىم ىكما يك ٍن ى
ى ي ٍيي ى ي
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ يى ٍختىص يمو ىف (ْْ(إً ٍذ قال ى
يسى ابٍ ين ىم ٍريى ىم ىكج نيها في ُّ ى ى
ى يى ي
ى ٍى ي
يح ع ى
كًمن الٍم ىق َّربًين (ْٓ) كي ىكلِّم النَّاس ًفي الٍم ٍه ًد كىك ٍه نال كًمن َّ ً ً
ين ( ْٔ )
الصالح ى
ى ى
ى ى ي ى
ىي ي ى
ى ى
المفردات كالتراكيب
ذريٌة  :كلد ك نسل اْلنساف  .جذر ( ذرر أك ذرأ ) الجمع ( ذريٌات  /ذرارم )

عجزا بل للعفة .
حصورا  :الذم يحبس نفسو عن الشهوات  ،كال يأتي النساء ن

كلمة منو  :مولود يحصل بكلمة من اهلل بال كاسطة أب
المهم .الجذر ( نبأ )
أنباء  :مفردىا ( نبأ ) كىو الخبر
ٌ
اصطفاؾ  :اختارؾ لطاعتو كلكرامتو .الجذر ( صفو )

سيٌد  :يسود قومو كيقودىم  .الجذر ( سود ) آية  :العالمة كاألمارة

يشب .الجمع ( أغلمة  /غلماف  /غلمة )الجذر ( غلم )
غالـ  :صبي إلى أف ٌ
ىنالك  :في ذلك الوقت عندما رأل قدرة اهلل كعظمتو مع مريم .

اْلبكار  :أكؿ النهار إلى طلوع الشمس.
الريب كاألدناس
ٌ
طهرؾ  :طهَّر دينك من ٌ

العشي  :الوقت من زكاؿ الشمس إلى المغرب .
قنت :أطاع اهلل كأطاؿ القياـ في الصالة
اقنتي  :ى
كال ٌدعاء ،كاقنتي :الزمي عبادة اهلل شكران على اصطفائو.

ما سبب تسمية ىذه السورة ب ػ ػ ػ (آؿ عمراف )
أل ٌف اهلل ذكر فيها فضائل آؿ عمراف كىو كالد مريم  -عليها السالـ  -كىو عمراف بن إيشا .
لكل منهما.
لفظ) عاقر (يستوم فيو المذ كر كالمؤنث ،يع ٍد إلى المعجم ك تبيٌ ٍن جمعو ٌ

جمع عاقر :عيقر للمذكر ،كعيقر كعواقر للمؤنث.
كل من:
بيٌن الفرؽ بين ٌ

ال ىك ٍهل :من جاكز الثالثين إلى نحو الخمسين

شيخ :من أدرؾ الشيخوخة كىي غالبان عند الخمسين كىو فوؽ ال ىك ٍهل
اله ًرـ :من بلغ أقصى الكًبىر كالضعف .ال ٌ
ى

كيف استقبل زكريا البشرل بيحيى -عليهما السالـ-؟

الهرـ .
كدكف ى

كالتعجب ،كاستعظاـ قدرة اهلل تعالى.
السن ،كامرأتو عاقر ،كبال ٌدىشة
ٌ
باستبعاد تح ٌققها في موازين البشر؛ ألنٌو كبير في ٌ
نك ذي ًريَّةن طىيِّبىةن"؟
ب لًي ًمن ل يد ى
لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قولو تعالى على لساف زكريا عليو اؿ سالـ "  :ىرب ىى ٍ
أل ٌف الهبة ىي عطاء من غير ًع ىوض أك مقابل ،كمن غير سبب أك تد ٌخل أك كسيط من زكريا عليو السالـ؛ فهو كبير ك امرأتو العاقر ،فالهبة إحساف محض من عند اهلل
تعالى) من لدنك ( من غير مقابل .كفي ذلك صدؽ زكريا في توٌكلو على اهلل كإيمانو الصادؽ كحسن ظنٌو بربٌو.

علٌل  :تسمية اهلل للغالـ بػ ػ ػ ( يحيى )

مسن كاألـ عاقر
ألف اهلل أحياه باْليماف  ،فاألب ٌ
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زكجتو  ٖٗ :سنة

ِ -العقم
السن
ما ىي موانع اْلنجاب كما كرد في اْلية .
ُ -الكبر في ٌ
ما المعنى البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ في اْلية ؟ (أىنَّى ي يكو يف لًي غيالـ كقى ٍد بػلىغىنًي ال ً
التعجب االستبعاد
ٍكبىػ ير ىك ٍام ىرأىتًي عاقً هر)
ٌ
ى
ٌ
هى ى ى
ِ -الذكر كالتسبيح في أكؿ النهار كآخره .
ما اْلية التي أعطاىا اهلل لزكريا كما كرد في اْلية ؟ ُ -ال يكلٌم الناس ثالثة أياـ ٌإال باْلشارة .
طباؽ ( العشي ك اْلبكار )

البديعي الوارد في اْلية ؟
المحسن
ما
ٌ
ٌ

ما فضل اهلل على مريم – عليو السالـ – كما كرد في اْلية ؟
مظهرا على قدرة اهلل في اْلنجاب دكف أب .
ِ -جعلها ن

طهرىا من األدناس كاألقذار كاتهامات اليهود .
ٌُ -

علٌل  :ما سبب خصومة القوـ فيما بينهم كما بيٌنتها اْليات ؟

لنبي اهلل زكريا ؟
علٌل  :ق ٌدر اهلل كفالة مريم ٌ

كفالة مريم كأيهم أح ٌق بها من اْلخر .

لسعادتها كلتقتبس منو علما كثيرا كعمال صالحا.

علٌل  :تسمية ابن مريم بػ ػ ػ ( المسيح عيسى ابن مريم )؟
المسيح  :لقب من األلقاب المشرفة كمعناه المبارؾ .
ألمو .
ابن مريم  :تنبيها على انها تلده بال أب فنسبتو ٌ

المسيحي
ياني ينسب إليو لدين
عيسى  :اسم
ٌ
عبراني أك سر ٌ
ٌ

ِّ
َّاس فًي ال ىٍم ٍه ًد ىكىك ٍه نال )
المحسن
ما
ٌ
البديعي الوارد في اْلية  ( .ىكيي ىكل يم الن ى
ٌ

فضل اهلل تعالى على مريم عليها السالـ؟
ما ي

طباؽ ( المهد ك كهال )

كطهرىا على نساء العالمين.
أ ٌف اهلل اصطفاىا ٌ

ذلك في اْلية ( ذلك من أنباء الغيب )"؟
ما المشار إليو في" ى
كل ما ذكره اهلل تعالى ،من قصة )امرأة عمراف(  ،كابنتها ) مريم البتوؿ ( كمن قصة ) زكريا كيحيى(
ٌ
ً
اصطفاؾ (في اْلية .
علٌل  :تكرار)

فخصها بالكرامات.
اصطفاؾ "األكلى :أم أف اهلل تعالى اختار مريم عليها السالـ من بين سائر النساء ٌ

"اصطفاؾ "الثانية :أم أف اهلل تعالى اختار مريم عليها السالـ على سائر نساء العالمين؛ لتكوف مظهر قدرة اهلل في إنجاب كلد من غير أب.
تكرار اللفظ ) كلمة (في اْليتين
ط في قولو تعالى
تحت خ ٌ
ما الكناية في ما ى

تأكيد أ ٌف عيسى -عليو السالـ -كلد من غير أب بكلمة ) كن ( من اهلل الذم ال يعسر عليو أمر.
:كي ىكلِّم النَّاس فًي الٍم ٍه ًد كىك ٍه نال كًمن َّ ً ً
ين"
الصالح ى
ى ى
ىي ي ى
ى ى

"كناية عن الطفل  /كليد  /مولود
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فن السركر
أكؿ درس يجب أف ييتعلٌم في فن السركر قوة االحتماؿ ؛فما أف يصاب المرء التافو من األمر حتى تراه حرج الصدر  ،كاسف الوجو ،ناكس البصر ،تتناجى الهموـ

احتماال ،لم ً
نفسا ،كناـ ملء جفونو رض َّي الباؿ فارغ الصدر.
كتقض مضجعو ،كتؤرؽ جفنو ،كىي إذا حدثت لمن ىو أقول
في صدره،
يلق لها ن
ن
ٌ
باال ،كلم تحرؾ منو ن

كمع ىذا كلٌو ففي استطاعة اْلنساف أف يتغلب على المصاعب ،كيخلق السركر حولو .كجزء كبير من اْلخفاؽ في خلق السركر يرجع إلى الفرد نفسو ،بدليل أنٌا نرل
الشخصي
سركرا ،كإلى جانبو أخوه الذم يخلق من كل شيء حزنا؛ فالعامل
في الظركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمة الواحدة من يستطيع أف يخلق من كل شيء ن
ٌ
داخلي كىو نفسك؛ فنفسك نصف
كل العالم ،كعامل
الجو الذم يتنفس منو؛ ففي الدنيا عامالف اثناف :عامل
– ال ٌ
شك -لو عالقة كبيرة في إيجاد ٌ
خارجي كىو ٌ
ٌ
ٌ

األقل؛ إذنا فرجحاف كفتها قريب االحتماؿ ،بل إ ٌف النصف اْلخر كىو العالم ال قيمة لو بالنسبة إليك إال بمركره بمشاعرؾ؛
العوامل ،فاجتهد أف تكسب النصف على ٌ

ركرا.
تلونو ،كتجملو أك تقبحو ،فإذا جلوت عينيك ،كأرىفت سمعك ،كأعددت مشاعرؾ للسركر ،فالعالم
فهي التي ٌ
الخارجي يتفاعل مع نفسك فيكوف س ن
ٌ
المفردات كالتراكيب
كاسف :عابس

الذؿ
ناكس :مطأطئ رأسو من ٌ

تؤرقو ك تمنعو من النوـ.
ٌ
تقض مضجعو :تقلقو ك ٌ

التناجي :تبادؿ األسرار بين اثنين في أمر ما

التافو  :ليس لو قيمة أك كزف بين الناس

الباؿ  :الحاؿ كالشأف كالخاطر

استطاعتو  :قدرتو الجذر (طوع )

اْلخفاؽ  :الفشل جذر ( خفق )

قيمة  :مكانة  .جذر ( قوـ )

يتغلٌب  :يتجاكز

الصدر  :ضائق
حرج ٌ
لم يلق لها باال  :لم يكترث بها
صعب )
المصاعب  :المش ٌقات كالشدائد  .مفردىا ( ىم ى

إيجاد  :خلق  /تكوين  .جذر ( كجد )

مر أك مرر)
مركر :عبور  .جذر ( ٌ

ما أثر قوة االحتماؿ في السعادة كالسركر لم ً
رضي الباؿ فارغ الصدر
يلق لها ن
نفسا ،كناـ ملء جفونو َّ
باال ،كلم تحرؾ منو ن
الشخصي ىو األساس )
ما سبب اْلخفاؽ في السركر بحسب نظر الكاتب ؟ يرجع إلى الفرد نفسو (العامل
ٌ
كنايات داخل الفقرة
ما الصورة الفنيٌة
فارغ الصدر
يخلق السركر حولو

تقض مضجعو  :القلق كقلٌة النوـ
ملء جفونو/رضي الباؿ/فارغ الصدر :الراحة الطمأنينة * ناكس البصر  :الحزف كالعبوس *
ٌ
تتناجى الهموـ في صدره
شبو الصدر بالوعاء الفارغ .

شبو الصدر بمكاف كالهموـ بأشخاص يتشاكوف األحزاف بينهم .
يتغلب على المصاعب

شبٌو المصاعب بإنساف يقاتلو فيهزمو

المادم الذم يستطيع اْلنساف إيجاده كالحصوؿ عليو.
شبٌو السركر بالشيء
ٌ

تلونو ،كتجملو أك تقبحو شبو المشاعر باأللواف كالعالم باللوحة التي تلونها األلواف كالتي دكنها ال
العالم ال قيمة لو بالنسبة إليك إال بمركره بمشاعرؾ؛ فهي التي ٌ

قيمة لها .

داخلي كىو نفسك
كل العالم ،كعامل
ما ىي عوامل السركر بحسب نظر الكاتب ؟ عامل
خارجي كىو ٌ
ٌ
ٌ
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أم العاملين يرل الكاتب أنٌو المؤثٌر في السعادة ؟ العامل الداخلي ( النفس )
تجملو  /تقبٌحو )
محسن
بديعي كارد في ٌ
النص ؟ طباؽ ( ٌ
استخرج ٌ
ٌ
لم عد الكاتب السركر فنًّا؟
ى
أل ٌف الحياة فى ٌّن ،كالسركر كسائر شؤكف الحياة فن؛ فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا الفن استثمره كاستفاد منو ً
لم يعرفو لم يعرؼ أف يستثمره.
كحظي بوٍ ،
ى
كمن ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
قوة االحتماؿ لدل المرء تجعلو أقدر على جلب السركر لنفسو ،ك ضح ىذا.
الصدر ،كاسف الوجو،
ًج ٌ
إ ٌف ٌ
قوة االحتماؿ تجعل صاحبها يتخطٌى الهموـ من غير أف يأبو لها؛ ذلك أل ٌف اْلنساف الضعيف ما إ ٍف يصاب بالتٌافو من األمر حتى تراه ىحر ى
سا ،كناـ ملء
كتقض مضجعو ،كتؤرؽ ىج ٍفنو ،كىي إذنا حدثت لمن ىو أقول
ناكس البصر ،تتناجى الهموـ في صدره،
ُّ
احتماال ،لم يلق لها ن
ن
باالٍ ،
كلم تي ىح ِّرؾ منو نىػ ىف ن

جفونو ً
الصدر.
رض َّي الباؿ فارغ ٌ

علٌل  /إكثار الكاتب من استخداـ أسلوب التفضيل:
على ماذا يعود الضمير في األلفاظ اْلتية :

( أقول ) المقارنة بين األشياء لبياف تميٌزىا كأفضليتها.
بمركره  :العالم

كفتها  :نفسك

تلونو  /تجملو  /تقبحو  :العالم
ٌ

الشط ىٍرنٍج )جندم ِّ
السفر كالجندم الراجل ،كمنو بيدؽ ِّ
الشط ىٍرنٍج (كىو المقصود ىنا
ما معنى كلمة البيادؽ ؟ البيادؽ :مفردىا :البىػ ٍي ىدؽ :كىو :ال ٌدليل في ٌ
النص ما يتوافق كمعنى ىذا البيت ،مبيٌػننا رأيك فيو.
استخرج من ٌ
قاؿ أبو العتاىية:

س ىد ٍه
للم ٍرًء ُّ
س ىدةه ى
أم ىم ٍف ى
ىم ٍف ى

الشباب كال ىفراغى ك ً
َّ
الج ىد ٍه
إف َّ ى

أشغل كقتىوي ،كاستثمره بالعمل المفيد ،فيشعر بل ٌذة إنجازه كيحصد ثمر
يحس بال ٌ
ضيق أك الفراغ إ ٍف ىو ى
"أكثر الناس فراغنا أش ٌدىم ضي نقا بنفسو" ذلك أف اْلنساف ال ٌ
تعبو .

ِ -استخداـ الكنايات بكثرة

ُ -كثرة الصور الفنيٌة
النص
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
ٓ -استخداـ أسلوب التفضيل بكثرة
ْ -استخداـ ألواف البديع المختلفة
النص ؟
من كاتب ٌ

ّ -توظيف عناصر الطبيعة

مصرم  ،أنشأ مجلة الثقافة كشارؾ في إخراج مجلة الرسالة ،
أحمد أمين أديب كمفكر
ٌ

من أىم مؤلفاتو :فجر اْلسالـ  /ضحى اْلسالـ
النص ؟
ما اسم الكتاب أك المصدر الذم أخذ منو ٌ

النص ؟
الفن
األدبي الذم ينتمي إليو ٌ
ما اسم ٌ
ٌ

مقالة أدبيٌة

فيض الخاطر
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كاحر قلباه
ٌ
" ىكىمن بً ًجسمي ىكحالي ًعن ىدهي ىس ىق يم

كاح َّر قىلباهي ًم َّمن قىلبيوي ىشبً يم
ُ -ى
ِ -يا أىع ىد ىؿ ً
عاملىتي
الناس إًال في يم ى

ى ً
الح ىك يم
صاـ ىكأ ى
فيك الخ ي
صم ىك ى
ىنت ال ىخ ي

نك ً
ّ -أيعي يذىا نىظىر و
صادقى وة
ات ًم ى

حموي ىكىريـ
ب ال ى
فيمن ىش ي
حم ى
حس ى
ش ى
أىف تى ى

ً
ناظ ًرهً
فاع أىخي ال يدنيا بً ً
ْ -ىكما انتً ي

ً
ً
ىنوار ىكالظيلى يم
إًذا استىػ ىوت عن ىدهي األ ي

ٓ -أىنا الَّذم نىظىىر األىعمى إًلى أ ىىدبي

ً
ً
ص ىم يم
ىسم ىعت ىكلماتي ىمن بًو ى
ىكأ ى

ًٔ -
لء يجفوني ىعن ىشوا ًرًدىا
ي
أناـ م ى

لق جراىا كيختى ً
ص يم
ىكيى ى
سه ير ال ىخ ي ى ٌ ى ى
ؼ في أ ً
ىىل النيهى ًذ ىم يم
المعا ًر ى
إً َّف ى

ٕ -ىكبىينىنا لىو ىر ىعيتيم ى
ذاؾ ىمع ًرفىةه
ىيت الغىماـ الَّذم ًعندم ً
ٖ -ل ى
صواع يقوي
ى
ى
رحلى وة
ٗ -أىرل النىول تىقتىضيني يك َّل ىم ى

ييزيلي يه َّن إًلى ىمن ًعن ىدهي الدِّيى يم
ً ً
الر يس يم
ادةي ُّ
الو ٌخ ى
ال تىستىق ُّل بها ى

ضميرا عن م ً
ً
يامنًنا
كن ي ى ن ى ى
َُ -لىئن تىػ ىر ى
ً
ديق بً ًها
ص ى
ُُ -ىش ُّر البًالد بال هد ال ى

لىيىح يدثى َّن لً ىمن ىكدَّعتيػ يهم نى ىد يـ
ً
كسب ا ًْلنسا يف ما ي ً
ص يم
ى
ىك ىش ُّر ما يى ي

المفردات كالتراكيب
شبم :بارد
شر  :أسوأ مكاف
ٌ

سقم :مرض

ض ىمير :جبل على اليمين قاص ندا مصر من الشاـ
كاحر  :أسلوب ندبة ي
ٌ

يكسب  :يحظى  /يناؿ

انتفاع  :فائدة .الجذر ( نفع )

يصم  :يعيب  .الجذر ( كصم )

رعيتم  :حفظتم  .جذر ( رعي )

الخصاـ :الخالؼ

استوت  :عدـ تفضيل أحدىما على اْلخر  .الجذر ( سوم )

شواردىا :قصائد سائرة تركل في كل مكاف  .الجذر ( شرد )

حاسة السمع الغىماـ :مفردىا (الغىمامة) كىي السحابة
صمم  :انسداد األذف  /فقداف ٌ

الحكم  :الفاصل بين الناس بالعدؿ .

النول :البعد

جراىا :من أجلها  /بسببها  .جذر ( جرر )
ٌ

أىل النهى  :أصحاب الحكمة كالقوؿ الراجح

ميامن  :مفردىا ( ميمنة ) اتجاه اليمين

الجمع ( ح ٌكاـ )

ذمة ) كىي العهد
ذمم  :مفردىا ( ٌ

الظيلىم  :مفردىا ( ظيلمة ) كتجمع على ( ظيليمات ك ظيلٍمات )
الو ٌخادة  :سير من األبل كىو سعة الخطو في المشي

الصواعق :مفردىا( صاعقة) كىي النار التي تسقط من السماء في رعد شديد .الديىم :مفردىا) ديمة) كىي المطر يدكـ في سكوف من غير برؽ أك رعد.
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كل مرحلة ال تقوـ بقطعها اْلبل المسرعة ،لبعد منالها ،كال تطيقها لش ٌدة أىوالها .الرسم  :حسن
يقتضيني :يطالبني  /يكلفني .أم يكلفني البعد عنكم قطع ٌ

المناسبة القصيدة

عادال في معاملتو ،كدعاه إلى الوفاء
عاتب المتنبي سيف الدكلة على سماعو أقواؿ الواشين فيو ،كخاطبو بحديث
المحب المعاتب ،كطلب إلى سيف الدكلة أف يكوف ن
ٌ
بعهوده لو ،كاكد في نهايتها أف عتابو لسيف الدكلة ما ىو ٌإال محبٌة كك ٌد ،كأظهر المتنبي في ىذه القصيدة براعة فائقة في نظم الشعر.

عرؼ بالشاعر
ٌ

الكندم ( َّّ ّْٓ-ىػ ػ ) الشاعر الحكيم  ،كلد في الكوفة في محلو ( كندة )
الكوفي
الجعفي
أبو الطيب المتنبي ىو أحمد بن الحسين
ٌ
ٌ
ٌ

كنسب إليها ككاف من أعظم شعراء العرب ،كأكثرىم تمكننا من اللغة العربية كأعلمهم بقواعدىا كمفرداتها ،كلو مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية.

النص ُ -مناسبة األلفاظ لموضوع القصيدة ِ -صدؽ العاطفة كالمشاعر كظهورىا ّ  -استخداـ ع ٌدة أساليب إنشائيٌة
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
ٓ -كثرة الصور الفنيٌة الخادمة للمعنى
المحسنات البديعيٌة
ْ -استخداـ
ٌ
انتبو لضبط الكلمات اْلتية

ً
ض ىم نيرا )
ادةي ُّ /
( ىشبً يم  /ىس ىق يم  /ال ى
الر يس يم  /ي
الو ٌخ ى
حم  /ىكىريـ  /ذ ىم يم  /الغىما ىـ  /الدِّيى يم  /ى
ش ى

بي .
علٌل  :اتٌصاؿ المتنبي بسيف الدكلة
الحمداني ؟ كجد فيو طموحو للقائد العر ٌ
ٌ
كقربو كناؿ عنده الحظوة كالرعاية .
علٌل  :مدح المتنبي لسيف الدكلة
الحمداني ؟ ألنٌو ٌ
خصو بالعطف ٌ
ٌ
الشعرم للقصيدة ؟ العتاب
ما الغرض
ٌ
بديعي ) ؟
بديعي ( لوف
محسن
استخرج ٌ
ٌ
ٌ
من المخاطب في البيت األكؿ ؟

ىحر قلبو نتيجة ىذا الجفاء.
َّ
ألم بو كأ ٌ
مم يشكو الشاعر في البيت األكؿ؟ من جفاء سيف ال ٌدكلة كبركد قلبو ،كمن ىس ىقم ٌ
طباؽ ( أناـ  /يسهر )

الحمداني
سيف الدكلة
ٌ

حر  /شبم ) طباؽ ( أنوار  /ظلم )
طباؽ ( ٌ
كاحر قلباه
النص  :أسلوب ندبة :
استخرج من ٌ
ٌ

ما داللة استخداـ ( أىل النهى ) في كصف سيف الدكلة؟

لتعظيمو كرفع شأنو فهو من أصحاب العقوؿ الراجحة

ما النصيحة التي ق ٌدمها المتنبي للمعاتب ( سيف الدكلة )

شحما ،فتكوف كمن
أعيذ نظراتك الصادقة أف ترل الشيء بخالؼ ما ىو عليو ،كأف تحسب الورـ ن

السقم صحة ،كالورـ سمنا كقوة.
يحسب َّ
ما المعنى الذم خرج إليو النداء في البيت الثاني ؟
الكنايات الواردة في األبيات

قلبو شبم  :كناية عن قلٌة االىتماـ

خرج النداء لمعنى االستعطاؼ
مأل جفوني  :كناية عن الطمأنينة كالراحة

علٌل  :استخدـ الشاعر ضمير الجمع في الحديث عن نفسو كعن سيف الدكلة ( علينا/نفارقهم/كجداننا/بعدكم )

تعظيما لقدره كقدر سيف الدكلة كليساكم بينو

كبين سيف الدكلة
كل بيت
العواطف الواردة في ٌ
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الحب لسيف الدكلة ك الكراىية للخصوـ البيت
البيت الثالث  :العاطفة:
ٌ

الحب كاالحتراـ لسيف الدكلة
الخامس :العاطفة :الفخر كاالعتزاز بشعره  .البيت السادس  :العاطفة :الفخر كاالعتزاز بنفسو  .البيت السابع  :العاطفة:
ٌ
الحب كالندـ من سيف الدكلة .
البيت الثامن  :العاطفة :كراىية الخصوـ  .البيت التاسع  :العاطفة  :األلم كالحزف البيت العاشر  :العاطفة:
ٌ

فأم نفع لو في بصره / ).البيت السابع (المعارؼ عند
البيت الرابع (إذا لم يميٌز اْلنساف البصير بين النور كالظٌلمةٌ ،

األبيات التي تحمل حكمة ( بيت حكمة )

كالمذمة لصاحبها) .
أىل العقوؿ عهود كذمم ال يضيعونها / ) .البيت الحادم عشر (أسوأ البالد مكاف ال صديق فيو ،كأقبح األعماؿ تلك التي تجلب العيب
ٌ
المعاني التي خرجت إليها األساليب اْلنشائيٌة داخل األبيات
البيت الثاني  :خرج النداء لمعنى االستعطاؼ

البيت األكؿ  :خرج النداء لمعنى الندبة

البيت الرابع :خرج االستفهاـ لمعنى النفي

التحسر
البيت الثامن  :يفيد التمني معنى
ٌ
لكل من:
الجذر
ما
ُّ
ي
اللغوم ٌ
كل من:
ما ي
جمع ٌ

مقة  :ىكًم ىق

ص ىم
يصم  :ىك ى
ي

ىس ىقم :أسقاـ

ت ٌدعي  :ىد ىع ىو.
غي ٌرة :غي ىرر.

صم :خصوـ
ىخ ٍ

كروـ ".البيت الثالث
ما البيت الذم يحما مضموف ىذا المثل " استى ٍس ىم ٍن ى
ت ذا ى
أشر إلى البيت الذم ينسجم مع قوؿ أبي العتاىية.

و
كفيف بصي ًر الفؤاد
كم من
كٍ

لماذا عبر الشاعر بالفعل الماضي) نظر ،أسمعت( في البيت الخامس
من مظاىر الطبيعة التي استخدمها المتنبي
ما القيمة الفنيٌة لتوظيفها

ما البيت الذم يذٌكر المتنبي سيف الدكلو بو بواجبو اتجاىو
كىكم من و
ً
البص ٍر
فؤاد
كفيف ى
ٍ

البيت السابع

البيت الرابع

لبياف تح ٌقق معناىما كثبوتو.

األنوار ،الظُّلىم ،الغماـ ،ال ٌديم ،الصواعق.

كمنسجما معها ،فمثال كصف المطر كمتعلٌقاتو يشي بحزف الشاعر،
توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر،
ن

يدؿ على قدرتو في استلهاـ عناصر الطبيعة في صوره شعرية.
كعتابو ،كاألنوار كالظلم تنسجم مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصالها في مضموف البيت ،بما ٌ
الصور الفنيٌة البيت األكؿ  :شبو حبٌو لسيف الدكلة بالنار التي تحرؽ قلبو .

البيت الثاني شبٌو سيف الدكلة بالقاضي كالخصم داخل المحكمة .

يأرؽ الناس فال يستطيعوف النوـ
البيت الرابع شبٌو سيف الدكلة باألعمى الذم ال يستطيع التفريق بين النور كالظلمة  .البيت السادس شبٌو المعاني بالشيء الذم ٌ
البيت السابع شبٌو المتنبي سيف الدكلة بالرجل الحكيم الذم يحفظ ح ٌق العلم كالمعرفة .
غيوما ماطرة.
صور ال ٌ
صور عطايا سيف الدكلة إلى غيره ن
السحاب ،كما ٌ
شاعر سيف الدكلة سحابناٌ ،
البيت الثامن ٌ
كصور إيذاء سيف الدكلة صواعق تنتج عن ىذا ٌ
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سأكتب عنك ياكطني
حماؾ اهلل يا كطننا
تنامى في محبتنا
مع التاريخ كالبنياف كالسير
لك الرايات نعليها
لتخفق في ديار المجد ملهمة
برؤيا أنت تحملها
كمجد أنت صانعو
كرافع راية العرب
فسجلنا لك األسماء ال تحصى بال عدد
بفخر ال نظير لها
فكيف أكوف مغتربنا
بكل معالم الدنيا كتحضننا
كأنت لنا ٌ
كأنك في حنايا القلب تسكنني
أحبك في الدنا سهال كصحراء
كخفقة كادم العرب
التعريف بالشاعر
محمود فضيل التل كلد في إربد عاـ َُْٗ ـ ،تولى مناصب عديدة منها مستشار في السفارة األردنية في الكويت ،كأين عاـ في كزارة الثقافة  ،كىو عضو رابطة
النص.
الكتاب األردنيين .من دكاكينو  :أغنيات الصمت كاالغتراب ،كنداء للغد اْلتي ،كجدار االنتظار ،كىامش الطريق ،كشراع الليل كالطوفاف ،الذم أيخذ منو ٌ
اْلنساني من إنجازات في مختلف المجاالت .
دكلي مميٌز  ،كيؤكد احترامو لإلنساف  ،كلما ق ٌدمو للمجتمع
ٌ
لماذا يعشق الشاعر األردف ؟ أل ٌف لألردف حضور ٌ
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ما الذم أشار إليو الكاتب في ىذه القصيدة ؟ أياـ اغترابو عن الوطن .ما الذم أ ٌكد عليو الشاعر في طيٌات القصيدة ؟ أ ٌف األردف يعيش داخلو كيسكن في جسده
علٌل  :عدـ شعور الشاعر بالغربة ؟ أل ٌف األردف كركحو التي ال تفارؽ جسده .
عاـ
شرح المقطع بشكل ٌ
بحب أبنائو ،فأحبٌهم كأحبوه ،كىو مبعث للفخر كاالعتزاز في ماضيو كحاضره ،فلألرد ٌف سيرة تاريخيٌة
يدعو ال ٌ
شاعر اهلل تعالى أف يحمي األرد ٌف ،ىذا الوطن الذم كبر ٌ
شاعر براية األرد ٌف كمجده كرفعتو ،كمكانتو في التاريخ ،كأسمائو التي ارتبطت ببطوالتو ،كأرد ٌف
مشرفة بمواقفو كبطوالت أبنائو ،كسير أبطالو العظماء .كيفخر ال ٌ
ٌ
شاعر كيف يكوف مغتربنا كالوطن يسكن في داخلو بصحرائو كسهولو ،ببدكه كحضره ،كبوادم العرب .
الكرامة ،كأرد ٌف العزة .كيتساءؿ ال ٌ
المفردات كالتراكيب
المدكنة  /التاريخ ( المفرد  :سيرة )
السير  :الكتب ٌ
المجد  :الرفعة كالشرؼ

تنامى  :الجذر ( نمو )

نعليها  :الجذر ( علو )

ملهمة  :قادرة على توليد األفكار كالمعاني .الجذر ( لهم )

حصى  :تجمع  .الجذر ( حصي )
تي ى

رؤيا  :ما يراه النائم  .الجذر ( رأم )

حنايا  :أعماؽ  /دكاخلو .مفردىا ( حنيٌة )

الدُّنا  :مفردىا ( دنيا )

عما يتساءؿ الشاعر في المقطع السابق ؟
ٌ

البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ في المقطع ؟
كيف يكوف مغتربا كالوطن يسكن فيو .ما المعنى
ٌ

بديعي من المقطع ؟
محسن
استخرج ٌ
ٌ

طباؽ ( بدك  /حضر )

التعجب
ٌ

النص
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
جلي  -ِ .مناسبة األلفاظ لموضوع القصيدة  -ّ .استخداـ عناصر الطبيعة
ُ -ظهور العواطف كالمشاعر بشكل ٌ
ْ -التقلٌب بين استخداـ صيغة الماضي كالمضارع ْلظهار حبٌو الدائم للوطن .
الفرؽ بين ( رؤيا ك رؤية )

رؤيا :ما ييرل في النٌوـ .

ٓ -كثرة الصور الفنيٌة المظهرة للعواطف كاألحاسيس .

ئي(
رؤية :ما ييرل في اليقظة ) إدراؾ ى
الم ٍر ٌ

شاعر األردف بأنٌو مبعث للفخر كاالعتزاز في ماضيو كحاضره ،بيٌن ذلك.
كصف ال ٌ
شاعر براية األرد ٌف كمجده كرفعتو ،كماضيو من معركة مؤتة إلى معارؾ الثورة العربية
مشرفة بمواقفو كبطوالت أبنائو ،كيفخر ال ٌ
بيٌن الشاعر أ ٌف لألرد ٌف سيرة تاريخيٌة ٌ

الكبرل إلى بطوالت الكرامة ،كغيرىا من البطوالت التي ت يد ٌؿ على مكانة األردف في التاريخ ،كسير أبطالو العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أكؿ شهيد أردني على
أرض فلسطين عاـ

ـ.

ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل

9

ّ
األستاذ مصطفً البىريني  -مهارات االتصال  -املستىي الثالث

987-8747577/980-8747577

كسمي بها ،مثل قولنا ُّ :
أردف الكرامة ،اذكر صفات
لك
أشار ال ٌ
فسجلنا ى
شاعر بقولو " ٌ :
األسماء ال تيحصى "إلى عدد من الصفات كالفضائل التي يمتاز بها األردفٌ ،
ى

أخرل تعرفها ارتبطت باألرد ٌف مبيٌنا داللتها.

كعزىم .أرد ٌف أرض العزـ :داللة على إرادة أىلو القويٌة .
العزة كالنخوة :داللة على شهامة رجالها ٌ
أرد ٌف ٌ
خاطب الشاعر كطنو مخاطبة اْلنساف لإلنساف ،ما الذم يضفيو ىذا األسلوب على القصيدة من كجهة نظره؟
شاعر ،كعمق االتٌصاؿ بين الشاعر ككطنو حتى
شاعر العميق بالمكاف كإحساسو بو ،كارتباطو ،كعن مدل حضور الوطن في نفس ال ٌ
ىذا الخطاب يكشف عن كعي ال ٌ
الصورة الشعرية في
كأنٌو شخص يكلمو ،مما دفع الشاعر إلى أف يتجو بلغتو ن
اتجاىا تشخيص يا في شكل مناجاة أك مخاطبة ذاتيٌة للوطن .كىذا يضفي جمالية على ٌ
القصيدة ،كيجعلها أكثر قدرة على التعبير عن المشاعر الداخليٌة.

سهال كصحراء"؟
أحبك في الدنا ن
معا في كطن كاحد في قوؿ الشاعر "  :ى
ما داللة كجود السهل كالصحراء ن
كل فئاتو.
يحب جغرافيٌة بلده المتنوعة؛ ن
بمعنى أ ٌف الشاعر ٌ
سهال كصحراء ،ببدكه كحضره ك ٌ
النص؟
الفني لألبعاد الحركيٌة كالوجدانيٌة في ٌ
ما األثر ٌ
الوجداني امتزجت بو عواطف الشاعر في صور جماليٌة فهو ملتزـ اتجاه كطنو الذم ينتمي إليو بإخالص كصدؽ.
البعد
ٌ
الوجداني ملبيٌا لو ،لبث الحيويٌة في الصورة الشعريٌة.
منسجما مع البعد
كي جاء
ن
ٌ
البعد الحر ٌ
مرة في القصيدة ،بيٌن القيم الوطنية السامية التي ترتبط بها.
تكرار لفظة) الرايات (غير ٌ
كالهويٌة الوطنيٌة.
كالرفعة كالشرؼ كالكرامة كالنٌصر ي
الرايات رمز لالستقالؿ ٌ
ىامة على القصيدة
أسئلة ٌ
كي:
ظهرت صورة الوطن ببعديو
الوجداني كالحر ٌ
ٌ
الوجداني كمنها:

" لم تفارقني"

الحب يا أردف"
" أنت
ٌ
الحركي كمنها :
طوفت في الدنيا"
" إذا ٌ

/

/

كالصور "
" أنت الطٌيف كالوجداف في األفكار ٌ

" كما ركحي تنادمني "

"سنأتي في شعاع الشمس"
/

كخفقة كادم العرب"

استخداـ السين في قولو :سأذكر ،سنتي ،سأجعل ،سأبقى.

/

/

" فأنت العالم المزركع في ذاتي".
إعصارا"
"سنأتي في رياح الليل
ن

/

" لتخفق في ديار المجد".

السين ت يد ُّؿ على المستقبل القريب ،بمعنى تحقق إنجاز ىذه األفعاؿ في القريب.
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أفعاال من مثل " :تسامى ،تعلو ،تنامى"؟
ما قيمة توظيف الشاعر ن
شاعر؛ كطنو الحبيب األرد ٌف.
السمو كالرفعة
كل ىذه األفعاؿ فيها معنى
كالنمو  ،كىي صفات الوطن الذم اشتاؽ إليو ال ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
علٌل  :تكرار ال النافية في قولو" بال خيل ،كال طير ،كال سفن".

شاعر إلى كطنو متحققة مع نفي كجود كسيلة تقلٌو.
تأكيد النفي ،بمعنى عودة ال ٌ

كل من:
ما داللة ٌ
أ -كأطوم رحلةى األياـ كاألكجاع ً
كالم ىحن.

قرار العودة إلى الوطن بعد أف أتعبتو الغربة.

ك في حنايا القلب تسكنني.
ب  -أنٌ ى

شاعر بوطنو.
مدل تعلٌق ال ٌ

مس كالظَّل ً
ش ً
ٍماء كالقم ًر.
ج -سنتي في شعاع ال ٌ

كل الظركؼ.
عودة ال ٌ
شاعر إلى كطنو في ٌ

كالصور.
أنت الط ي
د -ى
ٌيف كال ًوجدا يف في األفكا ًر ٌ

شاعر كفي مخيلتو كعقلو.
حضور الوطن في نفس ال ٌ

ب أحمليها كتحمليني.
للح ِّ
كأرفع رايةن ي
ق -ي

شاعر ككطنو.
حب الوطن متبادؿ بين ال ٌ
ٌ

بيٌن الصورة الفنيٌة في ك ٌل عبارة من العبارات اْلتية:
أ  -كأرسم لوحة للشوؽ تسكن رحلة الزمن.
صور كالمو في كطنو) القصيدة التي كتبها ( لوحة جميلة ،دفعو شوقو إلى كتابتها.
ٌ
الؿ ُّ
أشخاصا تناديو كتطلبو.
كصور الظالؿ
ت ًظ ي
شاعر شوقو لوطنو ن
صور ال ٌ
ب -فآتي كلٌما ىت ىف ٍ
ن
ظالال تالزموٌ ،
الشوؽ تطلبينيٌ .
ك كي تعان ىقني.
ج -كآتي كلٌما امت ٌدت ذراعي ى

شاعر الوطن إنسا نا يم ٌد ذراعو ليعانقو.
صور ال ٌ
ٌ

نهضت يرباؾ الطُّ ٍه ير تسأليني.
د -سنتي كلٌما
ٍ

أشخاصا تسألو العودة.
شاعر الجباؿ في كطنو
صور ال ٌ
ن
ٌ

الحب خالد نة.
بذكر
ِّ
ق -ترابيك قد زر ٍع ى
ت بو ى

بذكرا تيزرع.
كصور
صور ال ٌ
ٌ
شاعر الوطن إنسانا يزرع األرضٌ ،
ٌ
الحب ن

شر".
ما داللة القوؿ "
كل الخير للبى ى
ي
سأذكر أنٌك البشرل ،ك ٌ
لكل من يحتاجو كيلجأ إليو.
األرد ٌف بلد الخير كالعطاء كالمساعدة ٌ
رمز ٍ /به ىجة )
انتبو لضبط الكلمات اْلتية ( البيشرل  /ي
الربى  /الظىلماء  /ال يدنا  /الظىفر  /يمغن ًربا  /ي
تحضنني  /ي
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األصالة كالمعاصرة
كالتوازف قائم بين الطرفين ال أقوؿ بين النقيضين * ألنٌو ال تناقض بين األصل الذم ىو لتٌراث كبين الفرع الذم ىو المعاصرة ،كحين يغيب ىذا التٌوازف تحدث
كالوجداني يجد من أسبابو الرئيسة االنفصاؿ بين حاضره
كالفكرم
النفسي
المشكلة ،فمن ينظر بالعين العابرة إلى كاقعنا ،كما يعيش فيو إنساننا من بعض ظركؼ األلم
ٌ
ٌ
ٌ

المشوش المنقطع عن جذكره كبين الواقع الذم يدفع برياحو القادرة على اقتالع كل األجساـ المعلٌقة في الفضاء.
كما فيو من المعاصرة كبين التٌراث ،بين فكره
ٌ

ككثيران ما يكوف الميل إلى المعاصرة * أك األخذ بأسلوب الحياة الجديدة أقرب إلى ميوؿ اْلنساف أكثر تعبيران عن ىمومو كانسجامو مع تطلٌعاتو نحو الجديد ،لكن
كل أثر يعود إلى الماضي موقف المجابهة كاْلنكار ،ثم إ ٌف التٌراث ليس الماضي عينو،
ىذا ال يستدعي ضركرة مناصبة اْلنساف المعاصر التراث العداء ،أك يقف من ٌ
بكل جهودنا نحوه؟ إف التٌراث
لهذا ليس لنا أف نتساءؿ :ما شأننا بو كقد ذىبت أسبابو؟ كبالمقابل ليست المعاصرة ىي الحاضر نفسو فنتساءؿ * لماذا ال ننصرؼ ٌ

السيارة كفي
كالمعاصرة كليهما في دمائنا في اللغة التي نتكلٌم بها كنكتبها ،كفي الماء النٌظيف الذم نشربو ،كفي القيم التي نسير على ضوء توجيهاتها ،كىما معنا في ٌ
شعر كالموسيقا ،كاألعياد كالتقاليد ،كالفنوف كال ٌدكاء في األزىار كالتٌماثيل.
ال ٌ
التعريف بالكاتب
عبد العزيز المقالح أديب يمني كلد عاـ ُّٕٗـ في قرية المقالح ،لو ع ٌدة دراسات ككتب نقديٌة منها :إضاءات نقدية ،كعمالقة عند مطلع القرف ،كيوميات يمانية

في األدب كالفن ،كأزمة القصيدة الجديدة .

النص ) مقالة أدبيٌة
الفن
الفن
األدبي الذم ينتمي إليو ٌ
األدبي ( ما ٌ
ما نوع ٌ
ٌ
ٌ
المفردات كالتراكيب

المعارض.
النقيض :المخالف  /ي

اقتالع  :اجتثاث  /انتزاع  .الجذر ( قلع )

انسجاـ  :توافق  .الجذر ( سجم )

ميوؿ  :رغبات  .مفردىا ( ميل )
استي ٍح ًدث في ال ٌدين كغيره ،جمعها :بً ىدعه.
البً ٍدعة :ما ٍ

المجابهة  :المواجهة  .الجذر ( جبو )
االنسالخ :االنكشاؼ كاالنفصاؿ.

التوازف  :التساكم  .الجذر ( كزف )

العابرة  :سريعة  /خاطفة

الم ٍستملىح المكذكب.
ال يخرافة :الحديث ي

النص  -ُ :كثرة الصور الفنيٌة
من سمات ٌ

ِ -مخاطبة العقل أكثر من مخاطبة العواطف

مناصبة  :بياف  /إظهار
تطلٌعات  :نظراتو كطموحاتو

كالم ٍفخرة.
الم ٍنػ ىقبىة ،كىي الفعل الكريم ى
المناقب :مفردىا  :ى
األساطير :األباطيل كاألحاديث العجيبة.
المحسنات البديعيٌة كالطباؽ كالمقابلة .
ّ -استخداـ
ٌ

ْ -مناسبة األلفاظ لموضوع المقالة
ما أىمية التوازف بين الماضي كالحاضر ؟
علٌل  :ما سبب ميل اْلنساف نحو المعاصرة ؟

ألنٌو ال تناقض بين األصل الذم ىو لتٌراث كبين الفرع الذم ىو المعاصرة
األخذ بأسلوب الحياة الجديدة أقرب إلى ميوؿ اْلنساف أكثر تعبيران عن ىمومو كانسجامو مع تطلٌعاتو نحو الجديد

بكل جهودنا نحو المعاصرة ؟ ْلف التٌراث كالمعاصرة كليهما في دمائنا في اللغة التي نتكلٌم بها كنكتبها ،كفي الماء النٌظيف الذم نشربو،
علٌل :لماذا ال ننصرؼ ٌ
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كفي القيم التي نسير على ضوء توجيهاتها
صور فنٌػيٌة الواقع الذم يدفع برياحو القادرة على اقتالع كل األجساـ المعلٌقة في الفضاء
المشوش المنقطع عن جذكره
فكره
ٌ

شبٌو الواقع بالرياح العاتية التي تزيل األشياء من مكانها .

شبٌو الفكر بالشجرة كالتراث بالجذكر التي قطعت ىذه الشجرة عنها .

جيال بعد
م الذم يربط الماضي بالحاضر ،كىو يشكل بمعطياتو الحضارية كالفكرية ًحزاـ األماف الذم يش ٌد المسافر ن
الرباط ُّ
الس ٌر ٌ
الحي في أبسط تفسير لو ىو ٌ
التراث ٌ

جيل إلى لغتو ككطنو.

الحي.
ٌ
صور التراث بالكائن ٌ

/

السرم الذم يربط األـ بالجنين.
صور التراث الذم يربط الماضي بالحاضر بالحبل ُّ
ٌ

سالما معافى.
صور معطيات التراث بحزاـ األماف الذم يحمي المسافر كيعيده إلى أىلو ككطنو ن
تظل البشرية تقيم عليو أبنيتها العلميٌة كالثقافيٌة.
لبنة في البناء الذم ٌ
على ماذا يعود الضمير في اللفظ اْلتي (نحوه  /تطلعاتو  /انسجامو )
النص
ضع عالمة الترقيم المناسبة عو ن
ضا عن النجمة داخل ٌ
النص مقابلة
محسن بديعي كارد في ٌ
استخرج ٌ

صور الماضي بحجر األساس الذم يوضع في األرض ليبني عليو اْلخركف منازلهم.
الحاضر  /االنساف  /االنساف

على الترتيب ( فاصلة منقوطة  /فاصلة  /نقطتاف رأسيٌتاف )

(األصل الذم ىو لتٌراث  /الفرع الذم ىو المعاصرة ) طباؽ ( التراث  /المعاصرة ) ( الحاضر  /الماضي )

تظل البشرية تقيم عليو أبنيتها العلميٌة كالثقافيٌة.
متى يكوف الماضي جديران بالعناية؟ إذا كانت لو أفكاره التي تسهم في صنع الحاضر ،كتش ٌكل لو لبنة في البناء الذم ٌ
بي في صناعة النهضة الحديثة في أكركبا؟
عالـ ي يد ٌؿ إسهاـ التراث العر ٌ
اْلسالمي كفي الثقافة العربيٌة اْلسالميٌة ضالتهم المنشودة ،في غياىب العصور الوسطى ،بينما كانت الحضارة
يدؿ على أ ٌف األكركبيين كجدكا في التراث العربي
ٌ
ٌ
كثيرا في تق ٌدـ العلم كالطب كالفلسفة ،كغيرىا.
اْلسالمية في أكج ازدىارىا ،فقد أسهم العلماء العرب ن

كل بلد في سياؽ تراث األمة.
ما قيمة تراث ٌ

يكوف مع تراث سائر األقطار كحدة ذات قيمة حضارية إنسانيٌة كبرل.
ٌ

كالوجداني.
كالفكرم
النفسي
علٌل  :تعاني بعض الشعوب من بعض ظركؼ األلم
ٌ
ٌ
ٌ

النفصاؿ حاضرىا عن ماضيها كفكرىا المشوش المنقطع عن جذكره.

علٌل  :يجب ٌأال يعادم محبٌوا الحداثة كالمعاصرة التراث.
شعر كالموسيقا كاألعياد ،في الفنوف
أل ٌف التراث في اللغة التي نتكلٌمها ،كفي الماء النظيف الذم نشربو ،كفي القيم التي نسير على ضوء توجيهاتها ،كىو معنا في ال ٌ
كالتماثيل.
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علٌل  :يقف الشباب أحيانا موق نفا سلبينا من التراث.
نوعا من االنقياد إلى الماضي كالوقوؼ على األطالؿ ،فيكوف انتماؤىم إلى الحاضر ال يزيد على كالـ ،فهم ال
بدعول االنتماء إلى العصر ،في ركف االىتماـ بالتراث ن
يكنوف أدنى تعاطف مع الحاضر أك المستقبل.
خطرا على األجياؿ.كال الموقفين إدانة غير علميٌة كال موضوعيٌة للماضي كالحاضر معا ،كال يخدماف سول
علٌل  :يع ٌد اْلفراط في رفض ٌ
أم من التراث كالمعاصرة ن
الجهل كالتخلٌف كاالنسالخ عن الذات.

علٌل  :تفتقر المقالة التي بين يديك إلى أساليب اْلنشاء ،بم تعلٌل ذلك؟

ألنٌها تخاطب العقل أكثر من إثارة العاطفة.

أكثر الكاتب من ذكر الثنائيات المتضادة من مثل ) التراث كالمعاصرة( ،ك)الماضي ،كالحاضر( ،ك)القديم ،كالجديد( ،ما داللة ذلك؟
الرغم من تضادىا إال أنها أكجدت عالقات بين األصالة كالمعاصرة ،فال معاصرة
لكشف العالقات الداخلية في النص ،كانسجامها كتجاذبها ،فهذه المتضا ٌدات على ٌ

قوم بينهما.
من غير ت ا رث كأصالة ،كال جديد من غير قديمٌ ،
فثمة رباط ٌ
إلى أم مدل يمكن أف يسهم التراث في حفظ يىوية األمة في تصوره؟

الهويٌة ،كينقل حضارتها في فنوف العمارة كاألدب كغيرىا.
إلى ح ٌد كبير ،فالتراث يحمل يىويٌة األمة في عاداتها كتقاليدىا كثقافتها ،كيوطٌد ىذه ي
ط في ما يأتي:
ما داللة العبارات التي تحتىها خ ٌ
بي : .داللة على شهرتهم كفحولتهم
قمم ال ٌ
شعر العر ٌ
المشوش :اختالط أفكاره كتخبٌطها.
فكره
ٌ

رصيده الثمين

تنوع المشارب التراثيٌة كاختالفها.
بما ٌ
يضمو من ألواف المعرفة كالثقافة : .داللة على ٌ
عربي.
قيمة التراث في ٌ
كل بلد ٌ

الواقع الذم يدفع برياحو القادرة على اقتالع كل األجساـ المعلٌقة في الفضاء :سير الشباب المعاصر مع رياح التغيير كابتعادىم عن ثوابت األصالة.
حبيس الخزائن.

غير منشور كغير مح ٌقق.
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الحساسيٌة
الربيع الذم
الحساسيٌة مرض من أمراض العصر الشائعة كالسيٌما األطفاؿ ،كلها أسباب شتٌى ،كتنشط في مواسم معينة ،كخاصة في نهاية موسم البرد ،كفي موسم ٌ
يكثر فيو غبار الطٌلع.
السامة ،أك
كالحساسيٌة تفاعل غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة ،مثل :غبار الطٌلع أك مواد التجميل ،أك ىشعر الحيوانات ،أك المواد ٌ
ٌ ً
السجائر ،كعن كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرؼ
بعض األدكية مثل المضا ٌد
السيارات ،كدخاف ٌ
الحيوم البنسلين ،فضال عن الدخاف الناتج عن عوادـ ٌ

كالستائر كالسجاد كالمالبس ،كىي تصل إلى داخل الجسم عن طريق الفم أك األنف أك اللمس أك الحقن ،فتهيٌج األماكن التي كصلت إليها،
المكتظٌة بالكتب ٌ
فيؤدم ذلك إلى تولُّد أجساـ مضا ٌدة دفاعيٌة تؤثر في النسيج المصاب كالشعيرات ال ٌدمويٌة المحيطة المسبٌبة ألغراض الحساسيٌة.

الصبي) كحساسيٌة األنف ،كقد ثبت علميان كجود عدد
(الربٍو
كالحساسيٌة أنواع ع ٌدة؛ منها حساسيٌة الجلد ،كحساسيٌة الجهاز
التنفسي ،التي تشمل حساسيٌة ٌ
الصدر ٌ
ٌ
ٌ
الرئتين ،كقد تسبب التهابات في العيوف ،كيزداد األمر خطورة في حالة نقص
من الفطريات في كسائد غرؼ النوـ تتٌجو أبواغها بشكل رئيس إلى الجيوب األنفيٌة ك ٌ

مناعة جسم المريض.

الطبيعي بدال من
كيمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد على فترات متقاربة ،كاستعماؿ مواد التنظيف كالمطهرات الجيدة أسبوعيا ،كاستعماؿ القطن
ٌ

الصناعي في الوسائد كضركرة التٌهوية الدائمة المستمرة للمنازؿ ،كتعريض محتويات الغرؼ ألشعة الشمس من كقت إلى آخر ،لتعقيمها من الجراثيم ،عالكة على
ٌ
التلوث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفسو.
أىم مصادر ٌ
تجنب تكديس حجرة النوـ بالمالبس خارج أماكنها ،كتجنٌب ترؾ األحذية فيها؛ ألنٌها من ٌ

التعريف بالكاتب نصر معوض عالم مصرم حاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا تحلٌل األحماض األمينيٌة ،لو مؤلفات ككتب منشورة ،مثل( :التكنولوجيا الحيوية
النص.
لمنتجات اللبن الثانوية) ،ك(الغذاء كالوقاية من األمراض ) كمنو أخذ ىذا ٌ

النص ُ -استخداـ المصطلحات العلميٌة
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
ّ -مخاطبة العقل كاالعتماد على المنطق

ِ -االعتماد على الحقائق في إثبات آرائو

ْ -قلٌة ( ندرة ) الصور الفنيٌة

النص ) مقالة علميٌة
الفن
الفن
األدبي الذم ينتمي إليو ٌ
األدبي ( ما ٌ
ما نوع ٌ
ٌ
ٌ
عوادـ السيارات :مفردىا( عادـ ) كىو ما ينتج عن احتراؽ الوقود في السيارة
البنسلين :عقار يقف نمو الجراثيم كيفيد في كثير من أمراض التلقيح

المكتظٌة :المزدحمة .الجذر( كظظ)
كسائد  :مفردىا ( كسادة ) اسم آلة

مواسم  :أزماف .مفردىا ( موسم )
الوقاية  :الحماية  .الجذر ( كقي )

الطالئي ،كالنسيج العصبي ،كغيرىا من أنسجة الجسم.
أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ ،كالتي تحمل كظيفة محددة ،كالنسيج
ٌ

شتى  :متع ٌددة  .مفردىا ( شتيت ) تهيج  :تثير  .الجذر ( ىيج )

األبواغ :مفردىا )بىػ ٍوغ) كىي خلية تكاثر ال جنسي ،تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أك العكس
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الجيوب  :مفردىا ( جيب ) كىي فتحة من فتح عظاـ الجمجمة تتٌصل مع ثقوب األنف .
غبار الطلع  :لقاح األزىار التي تطير في الهواء .

تكديس :تجميع األشياء بعضها فوؽ بعض .الجذر ( كدس )

أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ ،كالتي تحمل كظيفة محددة ،كالنسيج الطالئي ،كالنسيج العصبي ،كغيرىا من أنسجة الجسم.
الجيوب األنفيٌة :فراغات مليئة بالهواء ،تتٌصل بالتجويف األنفي عبر فتحات خاصة ،تقع ضمن عظاـ الجمجمة كالوجو.
األجساـ المضا ٌدة :بركتينات تتواجد في الدـ كالسوائل الجسميٌة األخرل يفرزىا الجسم ْلضعاؼ األجساـ الغريبة من بكتيريا كفيركسات كغيرىا.
الغذائي.حساسيٌة اْلنساف نحو نوع معيٌن من الغذاء ،لوصوؿ أم بركتين غذائي إلى خاليا الجسم أك أنسجتو من غير ىضم.
التحسس
ٌ
ٌ
ما ىي الحساسيٌة ؟

مواسم معينة ،كخاصة في نهاية موسم
ط في
الحساسيٌة مرض ًمن أمراض العصر الشائعة كال سيٌما لدل األطفاؿ ،كلها أسباب شتٌى ،كتنش ي
ى

الربيع الذم يكثر فيو غبار الطٌلع.
البرد ،كفي موسم ٌ

اذكر أسباب الحساسيٌة ؟

طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة ،مثل :غبار الطٌلع ،أك مواد التجميل ،أك شعر الحيوانات،
تفاعل غير
ٌ

الحيوم البًنٍسلين.
السامة ،أك بعض األدكية مثل المضاد
ٌ
أك المواد ٌ

نفسي.
ما أكثر أنسجة الجسم عرضة لإلصابة بالحساسية؟ أنسجة الجلد كاألغشية المخاطيٌة للجهازين :الجهاز
الهضمي ،كالجهاز التٌ ٌ
ٌ
كيف تحدث الحساسيٌة في داخل الجسم؟
تصل مسببات الحساسيٌة إلى داخل الجسم عن طريق الفم أك األنف أك اللمس أك الحقن ،فتهيٌج األماكن التي كصلت إليها ،ما يؤدم إلى تولُّد أجساـ مضا ٌدة
ي

دفاعيٌة تؤثر في النسيج المصاب كالشعيرات الدموية المحيطة المسبِّبة ألعراض الحساسيٌة.
التلوث كمرض الحساسيٌة.
كٌ
ضح العالقة بين ٌ

كتحسسها.
مما يؤدم إلى تهيٌج األنسجة
الهضمي
التلوث يعني إمكانية كصوؿ أم نوع من الجراثيم إلى الجهاز
كالتنفسي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ما الفئة األكثر تأثٌرا بالحساسيٌة ؟ األطفاؿ
ع ٌدد أنواع الحساسيٌة ؟

ما المواسم التي تنتشر بها الحساسيٌة ؟

الربيع
نهاية موسم البرد ،كفي موسم ٌ

الصبي) حساسيٌة األنف
(الربٍو
حساسيٌة الجلد حساسيٌة الجهاز
التنفسي حساسيٌة ٌ
الصدر ٌ
ٌ
ٌ

الطبيعي
بتغيير الوسائد على فترات متقاربة ،كاستعماؿ مواد التنظيف كالمطهرات الجيدة أسبوعيا ،كاستعماؿ القطن
اذكر ثالث طرؽ للوقاية من الفطريٌات ؟
ٌ
الصناعي في الوسائد كضركرة التٌهوية الدائمة المستمرة للمنازؿ ،كتعريض محتويات الغرؼ ألشعة الشمس من كقت إلى آخر ،لتعقيمها من الجراثيم ،عالكة
بدال من
ٌ
على تجنب تكديس حجرة النوـ بالمالبس خارج أماكنها ،كتجنٌب ترؾ األحذية فيها
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التلوث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفسو.
أىم مصادر ٌ
علٌل  :تجنٌب ترؾ األحذية داخ غرفة النوـ  .ألنٌها من ٌ
على من يعود الضمير في األلفاظ اْلتية ( لتعقيمها /أماكنها  /فيها )؟
على من يعود الضمير في الكلمات اْلتية ( تتٌجو /

محتويات الغرؼ  /المالبس  /حجرة النوـ

أبواغها )؟

الفطريات

صورة فنيٌة إ ٌف ىذا النوع من الحساسيٌة ىو معارؾ كيميائية تحدث بين أم بركتين غذائي ينجح في الوصوؿ إلى خاليا الجسم أك أنسجتو من غير ىضم ،كبين
األجساـ المضا ٌدة لو".

صور الكاتب الحساسية معركة ،كصور البركتين الغذائي كاألجساـ المضادة جيشين يخوضاف ىذه المعركة.

تتكرر فيو تفعيلة كاحدة مثل  :البحر المتقارب كالرجز كغيرىما .
البحر الصافي  :ىو البحر الذم ٌ
تتكرر فيو تفعيلتاف مثل  :البحر الوافر كالخفيف كالبسيط
البحر الممزكج أك المختلط  :ىو البحر الذم ٌ

كالطويل .
علم العركض
الشعرم
قطٌع األبيات اْلتية  ،كاذكر تفعيالتها ،مميٌػ نزا بحرىا
ٌ

إذا سقيت بماء المكر ً
مات
ي
ى ي

ىي األخالؽ تنبت كالنبات
ى
ب  /- - -ب – ب ب /-ب - -

ب – ب ب /-ب  / - - -ب - -

مفاعلٍتن  /مفاعلتن /فعولن

مفاعلتن  /مفاعلٍتن  /فعولن

كلىم ىأر في عيوب التٌاس شيئنا

ً
كنقص القادرين على التماـ

ب – ب ب/ -ب  / - - -ب - -
مفاعلتن  /مفاعلٍتن /فعولن
بح ال يىأتي
كىذا ُّ
الص ي
ب  /- - -ب - - -
مفاعلٍتن
مفاعلٍتن  /ى
ى

الوافر التاـ

ب / - - -ب – ب ب / -ب - -
مفاعلٍتن  /مفاعلتن  /فعولن

الوافر التاـ

يقرب
كال يدنو كال ٍ
ب/ ---ب---
مفاعلٍتن  /مفاعلتن

مجزكء الوافر
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بالح ً
ب لي
قضى اهلل ُّ
ب / - -ب  / - -ب -

ص ٍبػ نرا على ما قضى
فى ى
ب/--ب/--ب–

فعولن /فعولن  /فعو

فعولن  /فعولن  /فعو

ً
الزماف
فال تبتئس لصركؼ ٌ

فعولن  /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ
غ ً
َّ
إف َّ
كالج ىد ٍه
باب كالفرا ى
الش ى
 - -ب  /-ب – ب  /-ب – ب -

ب/--ب–ب/ب/--ب--
فعولن  /فعوؿ  /فعولن  /فعولن

-بب--/-ب/-ب–ب–

مستفعلن /متفعلن  /متفعلن
لس ًره كتوما
ىم ٍن ٍ
لم يكن ٌ

فال يىػلي ٍم في كشفو نديما

مستفعلن  /متفعلن  /يمتفعل
ً
ظاـ الحياةً
ٌ
تأمل فإ ٌف ن ى
ب / - -ب – ب /ب / - -ب – ب

لعه ًد كفى
ىم ٍن ىح ًف ى
ظا ٍ
 ب ب  -/ -ب ب -مستعلن  /مستعلن

التاـ
المتقارب ٌ

أم مفسد ٍه
مفس ىدةه للمرءً ُّ

مستعلن  /مستفعلن  /متفعلن

 - -ب  / -ب  -ب / -ب - -

مجزكء المتقارب

كد ٍعني فإ ٌف يقيني يقيني
ى

ب  / - -ب – ب /ب  / - -ب – ب

فعولن  /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ
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التاـ
الرجز ٌ

ب–ب--/-ب/-ب--
متفعلن  /مستفعلن  /يمتفعل

التاـ
الرجز ٌ

بديع فري ٍد
ه
نظاـ دقيق ه
ب  / - -ب  / - -ب / - -ب –
فعولن  /فعولن  /فعولن ٍ /
فعوؿ

التاـ
المتقارب ٌ

الس ٍم ىع فى ًه ٍم
أحس ىن َّ
ىم ٍن ى
-ب-/-بب–مستفعلن  /مستعلن

مجزكء الرجز
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ب األمم
كر ٌ
الموالي ى
إذا مدحو آدميٌا م ىدحت مولى ى

افصل بين الصدر كالعجز

ب األمم
ي
كر ٌ
ت ٍ
الموالي ى
مولى ى

إذا ىم ىدحوا آدميٌا م ىد ٍح

ً
ً
صابها
الورد
كشاى يدنا ي
كالم ٍس ًمعات بًيق ٌ
كالياسمين ي
ي
صابها
كالم ٍسمعات بًيق ٌ
يف ي

كالياسمي
كشاىدنا الورد
ى

عصفورتاف في الحجاز حلٌتا على فىػنى ٍن
ًز حلٌتا على فىػنىن

عصفورتاف في الحجا
العركضي في األبيات اْلتية:
امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  ،ليستقيم الوزف
ٌ

راح ًبو ً
يوما ٍأك غدا
الواع ى
ظ ن
ى

ينفعو ما
لم يعظٍو ..........لىم ٍ
ىمن ٍ
من
أٌ -
الز ي

ب-كال يده

ىر
ج-ال ٌد ي

الصمت ً
السلٍم
للمرء ِّ ..............
ٌ ي
أ -حليف

ب -مسانً يد

د-أصحابيوي
كشاى هد لو ب ٍف ً
الح ٍكم
ضل ي

ج -أمل

ً
ب
د -صاح ي

قترح
 إذا بىػلىغ  ............آمالوفليس لو بعدىا يم ٍ
د -المجتهد
الرجل
ب -اْلنساف
جٌ -
أ-المرءي
كثقت بمن ليس يؤمن من غى ٍد ًرهً
 كعلمك  ............إذا ما ىقليل
أػضائع
ب -ي
 لساني بالقريض كبالقوافيأ-الغىواص

ب -التٌأثير

د -ىج ٍه هل
ج-معرفةن
أمهر في ..............
كباألشعا ًر ي
ج -الحكمة

د -القوؿ
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ثم أجب عما يليو
اقرأ ٌ
النص اْلتي ٌ
مما علق بها من متاعب الدنيا كىمومها  ،كاالستمتاع بالمرافق المتع ٌددة  ،كما إ ٍف
عماف ؛ للتركيح عن أنفسنا ٌ
قصدت كعائلتي كلٌهم حدائق الحسين في العاصمة ٌ

رحب بنا الحراس مسؤكلهم األكبر ترحيب  ،كق ٌدـ لنا نبذة عن تلك الحديقة التي أذىلنا تنسيقها ؛ فذكر أنٌها أينشئت في عهد
دخلنا البوابة الرئيسة للحدائق حتٌى ٌ
جاللة الملك عبد اهلل الثاني – حفظو اهلل– تخلي ندا لذكرل المغفور لو – بإذف اهلل – الملك الحسين  ،طيٌب اهلل ثراه .
النص ما يأتي
استخرج من ٌ
كل  :مسؤكلهم
بدؿ بعض من ٌ

بدال مطابقا  :عماف  /عبد اهلل  /الحسين  /الحديقة

رحب بنا الحراس
أسلوب شرط  :ما إ ٍف دخلنا البوابة الرئيسة للحدائق حتٌى ٌ

سداسي  :االستمتاع
مصدرا لفعل
ٌ

معنوم  :كلٌهم
توكيد
ٌ

اسم مكاف  :المرافق ( مرفق )

ثالثي  :العاصمة
اسم فاعل لفعل ٌ

مؤكؿ  :أنٌها أينشئت
مصدر ٌ

صفة مشبٌهة  :الملك

اسم آلة  :بوابة

اسم تفضيل  :األكبر
باعي  :التركيح  /تنسيقها  /تخليدا
مصدرا لفعل ر ٌ
ثالثي  :متع ٌددة
اسم فاعل لفعل غير ٌ

اسم مفعوؿ  :مسؤكلهم

مرة  :نبذة
مصدر ٌ

ط
أعرب ما تحتو خ ٌ
جر باْلضافة
كلٌهم  :توكيد
معنوم مرفوع كعالمة رفعو ٌ
ٌ
الضمة كىو مضاؼ  /الهاء  :ضمير متٌصل مبني في محل ٌ
ضا عن الكسرة ألنٌو ممنوع من الصرؼ .
جره الفتحة عو ن
عماف  :بدؿ مطابق مجركر كعالمة ٌ
جر باْلضافة
كل مرفوع كعالمة رفعو ٌ
الضمة كىو مضاؼ  /الهاء  :ضمير متٌصل مبني في محل ٌ
مسؤكلهم  :بدؿ بعض من ٌ
ميٌز المنادل المعرب من المنادل المبني في ما يأتي كاضبط حركة آخره
آدـ :منادل مبني .
ي

لجنَّة"
ىنت ىكىزٍك يج ى
اس يك ٍن أ ى
قاؿ تعالى ":ك يا ى
آد يـ ٍ
كا ى
شاعر :أيا جامع الدُّنيا لغي ًر و
بالغة
قاؿ ال ٌ
ى

تموت
لً ىم
ت ي
تجمع الدُّنيا كأنٍ ى
ي

ً
جام ىع :منادل معرب.

تجمدا
قالت الخنساء :أعينى َّي جودا كال ي

ًً
ص ٍخ ًر النَّدل
أال تىػ ٍبكياف ل ى

عيني  :منادل معرب.
َّ

ت َّ ً
(قال ً
يع ) منادل معرب ( ياء المتكلٌم محذكفة )
ىت ًع ٍمرا ىف ىر ِّ
ىك ما فًي بىطٍنًي يم ىح َّرنرا فىػتىػ ىقبَّ ٍل ًمنِّي إًنَّ ى
تل ى
ب إًنِّي نى ىذ ٍر ي
ىت ٍام ىرأ ي
ك أىنٍ ى
السم ي
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بيٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها
متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.

عبءه .
ٍ
االقتصاد .

ىمزة كصل /مصدر لفعل خماسي )اقتصد -اقتصاد(

متطرفة كما قبلها حرؼ م ٌد ساكن.

ش ٍيءي .
ال ٌ
أك ً
ت.
ى

فعل ثالثي مهموز الفاء.

راح .
است ى

ىمزة كصل /فعل و
ماض سداسي.

المسائل

كتبت على نبرة؛ ألنها مكسورة كما قبلها م ٌد ساكن.

البيػ ٍؤس

كتبت على كاك؛ ألنها ساكنة كما قبلها مضموـ.

األعباء

كتبت منفردة على السطر؛ ألنها متطرفة بعد حرؼ م ٌد ساكن.

شيئنا

كتبت على نبرة؛ ألف الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح" النصب" ،كالحرؼ الذم قبلها من الحركؼ التي يمكن كصلها بما بعدىا.
ىمزة قطع ألنٌها حركؼ مهموزة.

كأ ٌف ،أل ٌف ،أ ٍف ،إ ٍف ،إلى ،إ ٌف

استخرج أسلوب الشرط ثم صنفو إلى جازـ كغير جازـ مح ٌددا أركاف الشرط( أداة الشرط كفعلو كجوابو:
قاؿ تعالى" :إً ٍف ي ى ً
ٍت بً ىخل وٍق ج ًد و
ٍى ٍب يكم كيأ ً
يد"
ى
شأ ييذ ٍ ى ى
ى
يشأٍ /فعل الشرط

إ ٍف  :حرؼ شرط جازـ

ذىب/جواب الشرط
يي ٍ

ت األىرض كل ً
ض ل ىفس ىد ً
ً
ٍع اللَّو النَّاس بىػ ٍع ى ً
ين"
ىك َّن اللَّو ذيك فى ٍ
قاؿ تعالى ":ىكل ٍىوال ىدف ي
ٍ ي ى
ض ول ىعلىى ال ىٍعالىم ى
ى
ض يهم ببىػ ٍع و ى
لوال  :حرؼ شرط غير جازـ
فعل الشرط :جملة اسمية من المبتدأ)دفع(كخبره محذكؼ تقديره موجود :أم لوال دفع اهلل الناس بعضهم موجود.
جواب الشرط :جملة فعلية) فسدت األرض(
ين اللَّو ىك ً
الناس
الع ي
ال يى ى
ب ي
رؼ بى ى
ذى ي

فع ًل ال ىخ ىير ال يىع ىد ٍـ ىجوا ًزيىوي
م ٍن يى ى

يفعل  :فعل الشرط
ٍ

من  :اسم شرط غير جازـ
ٍ

يعدـ  :جواب الشرط
ال ٍ

يكثر ىس ىقطيك.
يكثر ي
كالمك ٍ
متى ٍ
متى :اسم شرط جازـ
ب لًغيٌرتًًو
إ ٍف كا ىف يى ٍج ىمعينا يح ٌّ
إ ٍف :أداة شرط جازمة

يكثر:فعل الشرط
ٍ

يكثر  :جواب الشرط
ٍ

ب نىػ ٍقتى ًس يم
الح ِّ
فىػلىيٍ ى
ت أنٌا بً ىق ٍد ًر ي
حب
جملة) فعل الشرط (/كاف يجمعنا ٌ

نقتسم،
جملة) جواب الشرط)ليت أنٌا
ي
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عن قىػ ٍووـ ىكقىد قى ىدركا
إذا تىػ ىر ٌحل ى
ٍت ٍ

أ ٍف ال تيفا ًرقىػ يه ٍم فالرا ًحلو ىف يى يم

إذا :أداة شرط غير جازمة

ترحلت
فعل الشرط ٌ :

جواب الشرط :الجملة االسمية) الراحلوف ىم(
ىج يمل ،ىع ًطش ،ىس يهل ،ىزًرؽ ،ىر يعن.

صغ الصفة المشبهة من األفعاؿ اْلتية:
ي
ىج يمل :جميل.

ىع ًطش  :ىعطٍشاف  /ىعطٍشى.

ىزًرؽ  :أزرؽ /زرقاء.

ىرعين :أرعن /رعناء.

ً
ىات صيغة المبالغة من األفعاؿ اْلتية:
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ىس يهل  :ىس ٍهل.

ضاؼ ً :مضياؼ.
ى

شكر  :ىشكور.
ى

صواـ.
ى
صاـ ٌ :

ميٌز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة في ما يأتي:
قاؿ تعالى ":سيػعلىمو ىف غى ندا م ًن الٍ ىك َّذاب ً
األش ير "
ي
ى
ىى ٍ ي

الك ٌذاب :صيغة مبالغة .

األ ًىشر :صفة مشبهة

صغ اسم المكاف أك الزماف من األفعاؿ اْلتية مع ضبط عين الكلمة:
ي
أكل  :ىمأ ىٍكل.

كع ىد  :ىم ٍو ًعد.

صف.
ستو ى
استوصف  :يم ٍ

معرض الصواب كسر الراء ) عين الكلمة (:مع ًرض أم على كزف) م ً
فعل (
ٌ
ى
ى
ىى

لعب  :ىمل ىٍعب.
ى

التقى  :يملتىقى.

عرض مكسور العين  :يع ًرض.
ألف مضارع ى

ميٌز اسم المكاف من اسم الزماف في ما يأتي.
سالـ ىي حتٌى ىمطٍلىع الفجر "
قاؿ تعالى ":ه
الشنٍفرل :كفي األ ٍىر ً
قاؿ َّ
ض ىمنٍأل لًلٍ ىكر ًيم ىع ًن األىذل
النادم الثقافي يملتقى الشباب.

مطلع :اسم زماف.
خاؼ ً
القلىى يمتىػ ىع َّز يؿ
ىكفً ىيها لً ىم ٍن ى

منأل :اسم مكاف.

يملتقى :اسم مكاف.

الزحاـ.
العذٍب كثير ِّ
الم ٍوًرد ى
ى

الم ٍوًرد :اسم مكاف.
ى

ىم ٍو ًعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح اليوـ.

ىم ٍو ًعد :اسم زماف.

ط
أعرب ما تحتىوي خ ٌ
ض كلىن تىػ ٍبػلي ىغ ال ً
ش فًي ٍاأل ٍىر ً
قاؿ تعالى ":ىكال تى ٍم ً
وال "
ٍجبى ى
اؿ طي ن
ض ىم ىر نحا إًنَّ ى
ىن تى ٍخ ًر ىؽ ٍاأل ٍىر ى ى ٍ
كلٍ
فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلٌة) الياء (من آخره ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
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ً
ً
ين "
قاؿ تعالى ":قىاليوا يىا يموسى إً َّما أى ٍف تيػلٍق ىي ىكإً َّما أى ٍف نى يكو ىف نى ٍح ين ال يٍملٍق ى
فعل مضارع منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ً ً ًً
فور "
قاؿ تعالى ":إًنَّ ىما يى ٍخشى اللَّوى م ٍن عباده ال يٍعلىماءي إً َّف اللٌوى ىع ًزهز غى ه
فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا التعذر.
ورثو
ما زاؿ جبريل يوصيني بالجار حتٌى ي
ظننت أنٌو سيي ٌ
يوصي :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورىا الثقل ،كالفاعل ضمير مستتر تقدير ىو.
ف  :نوف الوقاية مبنية ال محل لها من اْلعراب  ،م  :ضمير متٌصل مبني في محل نصب مفعوؿ بو .
علٌل حذؼ ألف الفعل الذم تحتىو خط في قوؿ أبي األسود الدؤلي:
ال تنٍوى ٍ و
ٍتي مثلىوي
عن يخليق كتأ ى

عظيم
علي ى
ك إذا فىعل ى
عار ٍ
ه
ٍت ي

ألنو مجزكـ بػ ػ ػ) ال (الناىية /عالمة جزـ الفعل المضارع المعتل اْلخر حذؼ حرؼ العلٌة من آخره.
التاـ
المرة من األفعاؿ اْلتية مع الضبط ٌ
ي
ص ٍغ اسم ٌ
ص ٍيحة كاحدة  ،نىػ ٍزلة
ى

،

صاح  ،نزؿ ،أجاب ،باع ،غطٌى ،زار ،سعى.

إجابة كاحدة

،

بىػ ٍيعة

،

تغطية كاحدة

 ،ىزٍكرة ،

ىس ٍعية.

استخرج اسم الهيئة كاسم الم ٌرة في ما يأتي:
شركهي بغالـ علين"
قاؿ تعالى ":فأكجس منهم ًخيفة قالوا ال ٍ
تخف كب ٌ
ً
بدت منوي ىزلٌةن.
ال
تجاؼ ى
أخاؾ إ ٍف ٍ
يعيش المؤمن ًعيشةن كريمةن.
ي
صغ من األفعاؿ اْلتية اسم آلة:
ي
ربط ً :م ٍربىط.

كول ً :مكٍواة.

مرة  :زلٌة
اسم ٌ

اسم ىيئة ً :خيفة
رب ىرٍم وية من غير راـ
ٌ

مرة  :ىرٍمية
اسم ٌ

اسم ىيئة  :عيشة
ربط  ،كول  ،طرؽ  ،كزف .
طرؽ ً :مط ىٍرقىة.

كزف ً :ميزاف.
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ط مما يأتي:
ميٌز اسم اْللة من صيغة المبالغة في ما تحتىو خ ٌ
ً
شر
احةه لِّلٍبى ى
قر ال تيػ ٍبقي ىكال تى ىذ ير ل َّىو ى
بقاؿ تعالى  ":ىكىما أى ٍدرا ىؾ ىما ىس ي

ٌلواحة /صيغة مبالغة.

لسيارة في الفضاء.
تبهرني عظمةي الخالق في اتٌساؽ األجراـ ا َّ

السيٌارة /صيغة مبالغة.

الم ٍحرا ً
حرث المزارعي الحقل ب ً
ث.
ى
ى

المحراث /اسم آلة.

رجل ًم ٍعطاء.
ج ٌدم ه

معطاء :صيغة مبالغة.

ط مما يأتي:
ميٌز اسم اْللة من اسم المكاف في ما تحتىو خ ٌ
شوائب.
الزيت نقيا خالينا من ال ٌ
أخر ىجت المعصرة ٌ
أ -ى

ً
صرةي :اسم آلة.
الم ٍع ى

السالـ.
ب  -قاؿ ابن بطوطة عن جبل قاسيوف :إنٌو مصعد األنبياء عليهم ٌ

ص ىع يد  :اسم مكاف.
ىم ٍ

أسأل اهلل لكم التىفيك من أعماق للبي
األستاذ مصطفً البىريني

ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل
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