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حيفظ اٌطٍجخ ِب ٠ؤر: ٟ

ا٠٢بد ( ِٓ ) 24 – 00عٛسح آي عّشاْ )
ّ

مثبٔ١خ أث١بد ِٓ لظ١ذح ( ٚادش لٍجبٖ )
عششح أعطش ِززبٌ١خ ِٓ لظ١ذح (عؤوزت عٕه ٠ب ٚطٕ) ٟ
مثبٔ١خ أث١بد ِٓ لظ١ذح (سعبٌخ ِٓ ثبة اٌعبِٛد )
مثبٔ١خ أث١بد ِٓ لظ١ذح (اٌعشث١خ يف ِبضٙ١ب ٚدبضش٘ب )
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األٚي

حٓظٔغ اُ ٠حُ٘ ّٚحٌُ٣ ١وَإ ٙػِ٤ي ٓؼِِّٔي ٖٓ ًظّ٤ذ ٗ ٜٙٞحالٓظٔخع ،ػْ أؿذ ػٖ
حألٓجِش ٥ط٤ش:
ٔ -ر َْ ٗزّ ٚحٌُخطذ حألَٓس؟
ٕ٤ً -ق طٔ ْٜحألَٓس ك ٢هِن حُظّٞحكن ك ٢حُؼالهخص حالؿظٔخػّ٤ش ىحهَ حُٔـظٔغ؟
ٖ -طَطز ٢حألَٓس رـِٔش ٖٓ حَُّٝحر ،٢حًًَ ػالػش ٜٓ٘خ.
ٗ -حًًَ ٝظ٤لظٝ ٖٓ ٖ٤ظخثق حألَٓس.
ٍ٘ٝ -ى ك ٢حُ٘ٔٗ ّٚطخٕ ُألَٓس ،رّٜٔ٘٤خ.
ٓ -ٙخ ٝؿزخص حُلَى ٗل ٞأَٓط ٚكٍ ٢أ٣ي؟
 -6حهظَف ٓٝخثَ  ٌٖٔ٣إٔ طو ّيٜٓخ حألَٓس ألر٘خثٜخ ٖٓ أؿَ ر٘خء ٗو٤ٜخط.ْٜ
ٟ -8غ ػ٘ٞحًٗخ آهَ ٓ٘خٓزًخ ُِ٘. ّٚ

اٌزذ ّذس
ّ
ٔ -طل َّي ْ
ع آُُ ٠الثي كّ ٢
إٔ حَُّؿَ ٝحَُٔأس  َّٔ ٌ٣أك ُئٛخ ح٥هَ.
ٕ -كخُٓ ٍْٝالءى ك ٕٞٔ٠ٓ ٢ه ُٚٞطؼخُ{ ٠
} (ٍٓٞس حُلُـَحص ،ح٣٥ش .)31
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ئجبثبد أعئٍخ االعزّبع
ٔ ٗ -زٜٜخ ر٘ٞحس حُٔـظٔغ ٝأ ْٛهِ٤ش ك. ٚ٤
ٕ  -رظ٤ٓٞغ ٓيحٍى أكَحىٛخ ٝ ،طـٌ٣ش أكٌخٍ٘ٓٝ ، ْٛلٓ ْٜؼظويحطٝ ، ْٜىكؼ ْٜاُ ٠حُؼَٔ ٝحُظؼخٕٝ
ٓغ ح٥هَٖ٣
ٖ  -حَُّٝحر ٢حالؿظٔخػ٤ش ٝ ،حَُّٝحر ٢حألهاله٤ش ٝ ،حَُّٝحر ٢حُي٤٘٣ش ٝ ،حَُّٝحر ٢حُ٘لٔ٤ش .
ٗ  -طٞك َ٤حُوز ٍٞحالؿظٔخػُ ٢ألر٘خء ٝ ،حُظّ٘٘جش حالؿظٔخػ٤ش ٝ ،حُٞظ٤ل٤ش حالهظٜخى٣ش .
٘  -حألَٓس حُ٘ٞحس ؛ ٓوظَٜس ػِ ٠حألد ٝحألّ ٝأ١لخُٜٔخ ٝ ،حألَٓس حُٔٔظيس ؛ طظٌ ٖٓ ٕٞحألد
ٝحألّ ٝحأل١لخٍ ٝحألهخٍد حٌُ ٌٕٞ٘ٔ٣ ٖ٣ك٘ٓ ٌٖٓ ٢ظَى
 - ٙحكظَحٜٓخ ٝ ،حالُظِحّ ٗلٛٞخ .
 - 6طٞك َ٤حُٔ٘خم حُٔالثْ ُألر٘خء ُإلريحع ٝحُؼطخء ٓٝ ،ظخرؼش ٓٞٛٝ ُْٜٞ٤ح٣خط. ْٜ
 -8حألَٓس ٝحُٔـظٔغ  ،أٓ٤ش حألَٓس .

ئجبثخ اٌزذذس
٣ظَى ُظوي َ٣حُٔؼِْ
4
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إِ َّن اللَّه اصطََفى آَدم ونُوحا وآَ َل إِبر ِ
ِ
ِ
ض َها ِم ْن بَ ْع ٍ
اه
ني ( )33ذُِّريَّ ًة بَ ْع ُ
يم َوآَ َل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
ض َواللَّهُ
َ ْ
َ َ َ ً َ َْ َ
ََِسيع علِيم ( )33إِ ْذ قَالَ ِ
ت
ت ْامَرأَةُ عِ ْمَرا َن َر ِّ
ك َما ِِف بَطِِْن َُُمَّرًرا فََت َقَّب ْل ِم ِِّن إِن َ
ت لَ َ
َّك أَنْ َ
ب إِ ِِّّن نَ َذ ْر ُ
ٌ َ ٌ
الس ِميع الْعلِ
ضعتُها أُنْثَى واللَّه أَعَلم ِ
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الشيطَ ِ
ِ
الرِج ِيم ( )33فََت َقبَّلَها ربُّها بَِقب ٍ
ول
ان َّ
َك ْاْلُنْثَى َوإِ ِِّّن ََسَّْيتُ َها َمْرَََي َوإِ ِِّّن أُعِي ُذ َها بِ َ
َ ََ ُ
ك َوذُِّريََّت َها م َن َّ ْ

ِ
ال يَا َمْرََيُ أَ ََّّن
اب َو َج َد عِْن َد َها ِرْزقًا قَ َ
َح َس ٍن َوأَنَْبَت َها نََباتًا َح َسًنا َوَك َّفلَ َها َزَك ِريَّا ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِريَّا الْم ْحَر َ
ِ
ِ
ت ُهو ِمن عِْن ِد اللَّ ِه إِ َّن اللَّ َه يرُز ُق من ي َشاء بِ َغ ِْْي ِحس ٍ
ال
ك َد َعا َزَك ِريَّا َربَّهُ قَ َ
اب (ُ )33هَنال َ
َ
َْ َ ْ َ ُ
لَك َه َذا قَالَ ْ َ ْ
ب هب ِِل ِمن لَ ُدنْك ذُِّريَّ ًة طَِّيب ًة إِنَّك ََِسيع الد ِ
ِ
ِ
صلِّي ِِف
ْ َ
َ َ ُ َ
ُّعاء ( )33فََن َادتْهُ الْ َم ََلئ َكةُ َوُهَو قَائ ٌم يُ َ
َر ِّ َ ْ
اب أَ َّن اللَّه ي ب ِّشرَك بِيحَي مص ِّدقًا بِ َكلِم ٍة ِمن اللَّ ِه وسيِّ ًدا وحصورا ونَبِيِّا ِمن َّ ِِ
الْ ِمحر ِ
ب
ني ( (33قَ َ
ال َر ِّ
الصاِح َ
َ َُ ُ َ ْ َ ُ َ
َ
َ َ ََ ََ ًُ َ
َْ
ال َك َذلِ
أَ ََّّن ي ُكو ُن ِِل غََُلم وقَ ْد بلَ َغِِن الْكِبر وامرأَِِت عاقِ
َّ
اج َع ْل ِِل
ب
ر
ال
ق
)
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ك َكثِ ًْيا َو َسِّب ْح بِالْ َع ِش ِّي َو ِْ
آَيَ ًة قَ َ
اْلبْ َكا ِر (َ )34وإِذْ
َّاس ثَََلثَ َة أَيَّ ٍام إََِّّل َرْمًزا َواذُْكْر َربَّ َ
ال آَيَتُ َ
ك أَََّّل تُ َكلِّ َم الن َ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ( )34يا مرََيُ اقْنُِِت لِربِّ ِ
ك
اصطََفاك َعَلى ن َساء الْ َعالَم َ
اصطََفاك َوطََّهَرك َو ْ
قَالَت الْ َم ََلئ َكةُ يَا َمْرََيُ إِ َّن اللَّ َه ْ
َ
َ َْ
ِ
ب نُ ِ
واسج ِدي وارَكعِي مع َّ ِ ِ
ك ِمن أَنَْب ِاء الْ َغْي ِ
ت لَ َديِْه ْم إِ ْذ يُْل ُقو َن
وح ِيه إِلَْي َ
ك َوَما ُكْن َ
الراكع َ
َ ْ ُ َْ ََ
ني (َ )33ذل َ ْ
أَقََْلمهم أَيُّهم ي ْك ُفل مرََي وما ُكْنت لَ َدي ِهم إِذْ ََيَْت ِصمو َن ( )33إِذْ قَالَ ِ
ت الْ َم ََلئِ َكةُ يَا َمْرََيُ إِ َّن اللَّ َه يَُب ِّشُرِك
ُ
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ْ ْ
0
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ِ
ِ ِ
اَسه الْم ِس ِ
ِ ِ ٍِ
َّاس ِِف
يسى ابْ ُن َمْرَََي َوج ًيها ِِف الدُّنَْيا َو ْاْلَخَرةِ َوم َن الْ ُم َقَّربِ َ
ب َكل َمة مْنهُ ُْ ُ َ ُ
ني (َ )33ويُ َكلِّ ُم الن َ
يح ع َ
الْمه ِد وَكه ًَل وِمن َّ ِِ
ال َك َذلِ ِ
ك اللَّهُ ََيْلُ ُق
ب أَ ََّّن يَ ُكو ُن ِِل َولَ ٌد َوََلْ َيَْ َس ْسِِن بَ َشٌر قَ َ
ت َر ِّ
ني ( )33قَالَ ْ
الصاِح َ
َْ َ ْ َ َ
اْل ِْ
ول لَه ُكن فَي ُكو ُن ( )33وي علِّمه الْكِ
ِ
اب َوا ِْحِ ْك َم َة َوالتَّ ْوَراةَ َو ِْ
يل ()33
ْن
ت
َ
َما يَ َشاءُ إِذَا قَ َ
َ
َ َُ ُ ُ
ضى أَ ْمًرا فَإََّّنَا يَ ُق ُ ُ ْ َ
َ
وَر ُسوًَّل إِ ََل بَِِن إِ ْسرائِيل أَ ِِّّن قَ ْد ِجْئتُ ُكم بِآَيٍَة ِمن َربِّ ُكم أَ ِِّّن أَ ْخلُ ُق لَ ُكم ِمن الطِّ ِ
ني َك َهْيَئ ِة الطَِّْْي فََنْ ُف ُُ فِ ِيه
ْ َ
ْ ْ
ْ
َ
َ َ
ئ ْاْلَ ْكمه و ْاْلَبرص وأُحيِي الْموتَى بِإِ ْذ ِن اللَّ ِه وأُنَِّبئُ ُكم ِِبَا تََْ ُكلُو َن وما تَد ِ
ِِ ِ ِ
َّخُرو َن
ََ
َ ْ
فََي ُكو ُن طَْيًرا بإ ْذن اللَّه َوأُبِْر ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ني يَ َد َّي ِم َن التَّ ْوَراةِ َوِْل ُِح َّل لَ ُك ْم
ِِف بُيُوتِ ُك ْم إِ َّن ِِف َذل َ
ص ِّدقًا ل َما بَ ْ َ
ك َْلَيَ ًة لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْْمن َ
ني (َ )33وُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍِ
ض الَّذي ُحِّرَم َعلَْي ُك ْم َوجْئتُ ُك ْم بِآَيَة م ْن َربِّ ُك ْم فَاتَّقُوا اللَّ َه َوأَطيعُون () 34إِ َّن اللَّ َه َرِّّب َوَربُّ ُك ْم فَ ْ
اعبُ ُدو ُُ
بَ ْع َ
ط مست ِ
ه َذا ِ
يم ()34
ق
ا
ر
ص
ٌ
َ
ُ
َ َ ْ ٌ
إٌص
ج ّٛ
ّ
ّ

عٛسح آي عّشاْ ِٓ اٌغٛس املذٔ١خ
ّ
ِٛ ضٛعبد عٛسح آي عّشاْ  :ثٕ١ذ ا٠٢بد اٌز ٟثني أ٠ذٕ٠ب
ٔ .ػِ ّ ٞىٍؿخص حََُٓٝ ،هٜش ٝالىس َٓ ْ٣حر٘ش ػَٔح ًٕٝ ،لخُش ًَُ٣خ ُٜخ،
ٕٝ .هٌٜش ٝالىس ٣ل ٠٤ػِ ْٜ٤حُٔالّٝ ،ر٤خٕ ٛلخط،ٚ
ٖ .حٛطلخء َٓ - ْ٣ػِٜ٤خ حُ ّٔالّ ٝ -طلِٜ٤٠خ ػِٔٗ ٠خء حُؼخُٔ،ٖ٤
ٗٓ ًًَ .خ ٍحكن ًُي ٖٓ ٓؼـِحص طَ ُيٍ ػِ ٠هيٍس هللا طؼخُٓٝ ،٠خهٜخ هللا  -ػ ِّ ٝؿ َّ  -طؤًً ٤ي
ُٜيم ٗز ّٞس ٓلٔي ﷺ،
ٜش ٓ٤الى حُٔٔ٤ق ػ ٠ٔ٤حرٖ َٓ - ْ٣ػِ ٚ٤حُ ّٔالّ ٓٝ -ؼـِحط.ٚ
٘ٝ .ط٘خُٝض ح٣٥خص حٌَُٔ٣ش ه ّ
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ِٕبعجخ ا٠٢بد ِٓ 20 - 00
ٔ .بٌّن هللا تعالى أن محبته ال تتم إال باتباع الرّ سل وطاعتهم  ،وذكر من أحبّهم واصطفاهم
من الرّ سل .
ٕ .بٌن علو درجاتهم وشرؾ مناصبهم  ،فبدأ بآدم أولهم  ،وث ّنى بنوح  ،ثم أتى ثالثا بآل
إبراهٌم فاندرج فٌهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ثم أتى راب ًعا بآل عمران فاندرج فٌه
عٌسى علٌه السالم
ٖ .أعقب ذلك بذكر ثالث قصص  :قصة مٌالد مرٌم  ،وقصة مٌالد ٌحً  ،وقصة مٌالد
عٌسى علٌهم السالم  ،وما فٌها من خوارق للعادة تدل على قدرة العلً القدٌر .

املفشداد :
اٌىٍّخ
اصطفى
مُحرّ را
أعٌذها
ك ّفلها

المحراب
حصورا
عاقر
رمزا
اإلبكار
ال َع ِشً

املعىن
اختار وفضل
صا للعبادة والخدمة
مخل ً
عاذ بكذا  :اعتصم به
عهدها إلٌه بالرعاٌة
الكافل هو الذي ٌنفق على إنسان وٌهتم بمصالحه
الموضع العالً الشرٌؾ  ،وسٌد المجالس وأشرفها  ،وكذلك هو من
المسجد .
من ٌعصم نفسه عن النساء والشهوات ً
عفة .
عقٌم ال تلد  ،والعاقر من ال ٌولد له ولد من رجل أو امرأة
اإلشارة بالٌد أو بالرأس أو بؽٌرهما
أول النهار إلى طلوع الشمس
الوقت من زوال الشمس إلى المؽرب

ا٠٢خ  : 00املٛضٛع  :ػٍ ّ ٛدسجبد اٌ ُّش عً ٚاصطفبئ ُٙػٍ ٝاٌؼبٌّ. ٓ١
ْ َ َ
َ ََ َ ْ َ َ َ َ
َّ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َ ْ َ
ّني 
ا٘ٚ ُ١آي ِعّشاْ عٍ ٝاٌعبٌ ِ
ِ إْ اٌٍٗ اططف ٝآدَ ٛٔٚدب ٚآي ِإثش ِ
َ

اصطفى  :اختار وفضل  ،أي جعلهم صفوة خلقه
 :أهله
آل
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هللا اصْ َط َفى آَ َد َم  أي ؛ إنّ هللا اختار للنبوة صفوة خلقه  ،وهم آدم أبو البشر.
  إِن َ َ ونُوحً ا  أي ؛ نوح علٌه السّالم (شٌخ المرسلٌن ) . َ وآَ َل إِب َْرا ِهٌ َم  أي ؛عشٌرته وذوي قرباه وهم إسماعٌل وإسحق واألنبٌاء منأوالدهم ومن جملتهم الرّ سول محمد صلى هللا علٌه وسلم .
ان  أي ؛ ومنهم المسٌح عٌسى ابن مرٌم علٌه السّالم خاتم أنبٌاء بنً
 َ وآَ َل ِعمْ َر َإسرابٌل .
ٌن  أي ؛ على الناس كلهم .
 َ علَى ْال َعالَ ِم َرفغري ا٠٢خ :
إنّ هللا اختار للنبوة صفوة خلقه  ،وهم آدم أبو البشر ،ونوح علٌه السّالم (شٌخ المرسلٌن )
،وآل إبراهٌم ( عشٌرته وذوي قرباه وهم إسماعٌل وإسحق واألنبٌاء من أوالدهم ومن
جملتهم الرّ سول صلى هللا علٌه وسلم ) وآل عمران  ،ومنهم المسٌح عٌسى ابن مرٌم علٌه
السّالم خاتم أنبٌاء بنً إسرابٌل .
ﺱلماذا خص هللا تعالى هؤالء األنبٌاء بالذكر .
 ألن األنبٌاء والرسل جمٌعا من نسلهم .
ﺱ إلى من ٌنسب سٌدنا محمد من األنبٌاء المذكورٌن فً اآلٌة .
 إلى آل إبراهٌم .
ﺱ إلى من ٌنسب سٌدنا عٌسى من األنبٌاء المذكورٌن فً اآلٌة .
 إلى آل عمران .
ﺱصػ اسم الفاعل والمفعول من الفعل  :اصطفى .
........................................
..................................
ما الجذر اللؽوي لكلمة
اصطفى  :صفو
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 العالمٌن  :علم

 آدم  :أدم
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ا٠٢خ  : 02املٛضٛع  :ػٍ ّ ٛدسجبد اٌ ُّش عً ٚاصطفبئ ُٙػٍ ٝاٌؼبٌّ. ٓ١
َ
َ َّ ُ َ
ْ َ ْ
ُ ِّ َّ ً َ ْ ُ َ
ّ١ع ع ٍِ ُ١
ض ٚاٌٍٗ ع ِ
ِٓ ثع ٍ
 رس٠خ ثعضٙب ِ
 ُذ ِّر ٌَّة  :النسل  ( .جذرها َذ َرأ أو َذر َ(ذ َر َر) )
ض  أي ؛ إنّ هللا اصطفاهم أل ّنهم متجانسون فً الدٌن  ،والتقى،
 ُ ذرِّ ٌ ًة َبعْ ُض َها ِم ْن َبعْ ٍ
والصّالح .
 َ وهللا ُ َس ِمٌ ٌع َعلٌِمٌ  أي ؛ سمٌع ألقوال العباد علٌم بضمابرهم .رفغري ا٠٢خ :
إنّ هللا اصطفى هإالء األنبٌاء متجانسٌن فً الدٌن  ،والتقى ،والصّالح ذلك أنّ هللا سمٌع
ألقوال العباد علٌم بضمابرهم
ﺱب َم وصف هللا تعالى ذر ٌّة األنبٌاء ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟
 وصفها بؤن بعضها من بعض ؛ من ذرٌة آدم ثم ذرٌة نوح ثم ذرٌة إبراهٌم.
 وٌدل ذلك أنّ هللا اصطفاهم متجانسون فً الدٌن  ،والتقى ،والصّالح .
ﺱ ما هً الصفات التً ٌتشابه بها األنبٌاء الذٌن ورد ذكرهم فً اآلٌة .
 متجانسون فً الدٌن  ،والتقى ،والصّالح .

ا٠٢خ  : 05املٛضٛع ٚ :لصخ ٚالدح ِش ُ٠اثٕخ ػّشاْٚ ،وفبٌخ صوش٠ب ٌٙب .
َّ َ
ُ َ َّ ً َ َ َ َّ ْ ِّ
َ ْ
ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ِّ ِّ َ َ ْ ُ َ َ َ
ْ َ َ
ِِٕ ٟإٔه
ذ اِشأح ِعّشاْ سة ِإٔٔ ٟزسد ٌه ِب ِف ٟثط ِِٕ ٟذشسا فزمجً ِ
ِ إر لبٌ ِ
ُ ْ َ ُ
َ ْ َ َّ
ّ١ع اٌع ٍُِ١
أٔذ اٌغ ِ
 ُم َح َّررا  :أي مخلصا للعبادة والخدمة .نذر  ٖٓ :حٌٍُّ٘ٓ ٞٛٝ ،خ ٞ٣ؿز ٚحَُٔء ػِٗ ٠لٔٛ ٖٓ ٚيهش أ ٝػزخىس أٗ ٝلٔٛٞخ .
 َ7
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ان َربِّ إ ِ ِّنً َن َذرْ ُ
ك َما فًِ َب ْطنًِ أي  ،اذكر لهم قول
ت لَ َ
ت امْ َرأَ ُة ِعمْ َر َ
 إ ِ ْذ َقالَ ِامرأ ُ
ت عمران :نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله فً بطنً .
 محررا أي  ،مخلصا للعبادة والخدمة .ك أَ ْن َ
ت الس ِمٌ ُع ْال َع ِلٌ ُم أي ؛ السّمٌع لدعابً العلٌم بنٌتً .
 َ ف َت َقب ْل ِم ِّنً إِن َرفغري ا٠٢خ :
ْ
ْ
أن ٌتقبل
نذرت ما تحمله فً بطنها لعبادة هللا وطاعته ودعت هللا ْ
قالت امرأةُ عمران أ ّنها
ْ
نذرت فهو السمٌع للدعاء والعلٌم للنواٌا
منها ما
ﺱجرٌا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما فً بطنها لخدمة بٌت المقدس راجٌة
القبول من هللا ،ب َم استعانت على تحقٌق ذلك؟
ّ
والطاعة وصدق التوكل على هللا .
 بالعبادة
ﺱ ما المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً قوله َ  :ف َت َق َّبلْ ِم ِّنً .
 الدعاء
ﺱما الجذر اللغوي للكلمات .
نذر ُ
ت  :نذر
تق ّبل  :قبل
ُ م َح َّررا  :حرر
ْ 
ﺱاستخرج من اآلٌة :
 منادى معرب(منصوب ) : -اسم مفعول لفعل ؼٌر ثالثً :

 -صٌؽة مبالؽة :

ا٠٢خ  : 06املٛضٛع  :لصخ ٚالدح ِش ُ٠اثٕخ ػّشاْٚ ،وفبٌخ صوش٠ب ٌٙب .
َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ِّ
 فٍّب ٚضعزٙب لبٌذ سة ِإٔٚ ٟضعزٙب أٔثٚ ٝاٌٍٗ أعٍُ ِثّب ٚضعذ ١ٌٚظ
َّ ْ َ
َ
َ َ ُ ِّ َّ َ َ
َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ِّ ُ ُ َ
َ ِّ
َّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ
بْ
ِٓ اٌش١ط ِ
اٌزوش وبألٔثِ ٚ ٝإٔ ٟعّ١زٙب ِشِ ٚ ُ٠إٔ ٟأ ِع١ز٘ب ِثه ٚرس٠زٙب ِ
َّ
 ُ١
اٌش ِ
ج ِ
8

فشاط عجبثٕخ 3787030880

ْ
أنجبت
  -وضعت : - -أعٌذها  :ألجؤ إلٌك لتحفظها وتحصنها

 -مرٌم  :العابدة خادمة الرب

ْ
ض َع ْت َها َقالَ ْ
قالت على وجه
ضعْ تُ َها أ ُ ْن َثى  أي ؛ لما ولدتها
ت َربِّ إ ِ ِّنً َو َ
 َ فلَما َو َالتحسر واالعتذار ٌ :ا ربِّ إنها أنثى  ،وقالت هذا ألنه لم ٌكن ٌقبل فً النذر إال
الذكور  ،فقبل هللا تعالى مرٌم .
ض َع ْ
ت  أي ؛ وهللا أعلم بالشًء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله .
 َ وهللا ُ أَعْ لَ ُم ِب َما َو َْس الذ َك ُر َك ْاأل ُ ْن َثى أي لٌس الذكر الذي طلبته كاألنثى التً وُ هبتها بل هذه
 َ ولٌَ َأفضل والجملتان معترضتان من كالم تعالى  ،تعظٌما لشؤن هذه المولودة  ،وما
علق بها من عظابم أألمور  ،وجعلها وابنها آٌة للعالمٌن .
 َ وإ ِ ِّنً َسم ٌْتُ َها َمرْ ٌَ َم  أي ؛ سمٌ ُت هذه األنثى مرٌم ومعناه فً لؽتهم العابدة خادمة الرب
 َ وإ ِ ِّنً أ ُ ِع ُك َو ُذرِّ ٌ َت َها ِم َن الشٌ َ
ان الر ِج ٌِم  أي ؛ أجٌرها بحفظك وأوالدها
ٌذ َها ِب َ
ْط ِ
من شر الشٌطان الرجٌم  ،فاستجاب هللا لها ذلك .
رفغري ا٠٢خ :
ْ
ولدت ابنتها قالت على وجه التحسر واالعتذار ٌ :ا رب إنها أنثى ولكنّ هللا ٌعلم ما
عندما
ْ
ودعت هللا
وضعت  ،ولم ٌكن الذكر الذي تنتظره بؤفضل من هذه األنثى التً سمتها مرٌم
أن ٌجٌرها بحفظه وأوالدها من شرّ الشٌطان الرجٌم .
تعالى ْ
ﺱما داللة قوله تعالى رب إنً وضعتها أنثى 
 داللة على التحسر واالعتذار وقالت هذا ألنه لم ٌكن ٌقبل فً النذر إال الذكور .
ْ
رب إ ّنً وضعتها أنثى . 
ﺱلماذا قالت
امرأت عمران ِّ  :
 ألنه لم ٌكن ٌقبل فً النذر إال الذكور  ،وقالته على وجه التحسر واالعتذار .
ﺱما داللة الزمن المضارع للفعل ( أُعٌذها )
 االستمرار والتجدد .
ﺱما داللة الجملتان المعترضتان وهللا أعلم بما وضعت و ولٌس ّ
الذكر كاألنثى
 تعظٌم شؤن هذه المولودة  ،وجعلها وابنها آٌة للعالمٌن .
9
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ﺱاستخرج جملة معترضة مبٌنا داللتها.
 وهللا أعلم بما وضعت و ولٌس ّ
الذكر كاألنثى
ﺱ ما داللة التشبٌه القائم على المفاضلة فً قوله تعالى  :ولٌس ّ
الذكر كاألنثى. 
 التشبٌه قابم على مفاضلة بٌن الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران واألنثى التً
وضعتها فلٌس الذكر كاألنثى لتحقٌق األمر العظٌم الذي أراده هللا  ،واختص به هذه
األنثى  ،وهً أن تلد مولودا من ؼٌر أب  ،هو المسٌح.
ﺱ لماذا كانت األنثى التً وضعتها امرأة عمران أفضل من الذكر .
 ذلك أنّ الذكر لٌس كاألنثى لتحقٌق األمر العظٌم الذي أراده هللا  ،واختص هذه األنثى به
 ،وه ً أن تلد مولودا من ؼٌر أب  ،هو المسٌح .
ذر ٌّة  ،أعٌذها  ،أنثى ) .
س َّم ٌْتُ َها ّ ،
ﺱ ما الجذر اللغوي للكلمات ( َ
ذر ٌّة َ :ذ َرأ أو َذر ( َذ َر َر )
س َّم ٌْتُ َها َ :س َم َو
ّ 
َ 
أنثى  :أنث
 أعٌذها  :عوذ
ﺱ استخرج من اآلٌة :
 أسلوب نداء صٌغة مبالغة طباق جملة معترضة :( أن الذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه  ،ال ٌتحقق به هذا األمر العظٌم الذي
جعل هللا إظهاره على ٌد هذه األنثى التً ستلد مولود البشرٌة البكر ":عٌسى علٌه السالم "
فالتشبٌه قابم على مفاضلة بٌن الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران واألنثى التً
وضعتها  ،فلٌس الذكر كاألنثى لتحقٌق هذا األمر العظٌم الذي أراده هللا  ،واختص هذه
األنثى به  ،وهً أن تلد مولودا من ؼٌر أب  ،هو المسٌح  .والجملة تعظٌما لشؤنها) .

ا٠٢خ  : 07املٛضٛع  :لصخ ٚالدح ِش ُ٠اثٕخ ػّشاْٚ ،وفبٌخ صوش٠ب ٌٙب .
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َ َ ً َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ ُ
ٓ ٚأٔجزٙب ٔجبرب دغٕب ٚوفٍٙب صو ِش٠ب وٍّب دخً عٍٙ١ب
 فزمجٍٙب سثٙب ثمجٛي دغ
َّ
ْ ْ
َ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ َّ ْ ْ َ َ ِ َ َ َ ٍ ْ َ َ ٍ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
عٕ ِذ اٌٍ ِٗ
ِٓ ِ
ه ٘زا لبٌذ ِ٘ ٛ
ّذشاة ٚجذ ِعٕذ٘ب ِسصلب لبي ٠ب ِش ُ٠أِٔ ٌ ٝ
صو ِش٠ب اٌ ِ
َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ
بة 
دغ ٍ
ِإْ اٌٍٗ ٠شصق ِٓ ٠شبء ِثغِ ١ش ِ
 وفٍّٙب  :ػٜيٛخ اُ ٚ٤رخَُػخ٣ش اٌّذشاة  :حُٟٔٞغ حُؼخُ ٢حَُ٘٣ق ٤ٓٝ ،ي حُٔـخُْ ٝأَٗكٜخًٌُٝ ،ي  ٖٓ ٞٛحُٔٔـي03
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ُول َح َس ٍن  أي ؛ قبلها هللا ً
قبوال حس ًنا  ،وسلك بها طرٌق السعداء .
 َ ف َت َقبلَ َها َر ُّب َها ِب َقب ٍ َ وأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َس ًنا  أي ؛ رباها تربٌة كاملة  ،ونشؤها تنشبة صالحة .ْ
بلؽت
 َ و َكفلَ َها َز َك ِرٌا  أي؛ جعل زكرٌا كافال لها متعه ًدا للقٌام بمصالحها  ،حتى إذاْ
انزوت فً محرابها تتعبد .
مبلػ النساء
 ُ كل َما د َاب َو َج َد ِع ْن َد َها ِر ْز ًقا  أي ؛ كلما دخل علٌها زكرٌا
َخ َل َعلَ ٌْ َها َز َك ِرٌا ْال ِمحْ َر َ
حجرتها ومكان عبادتها  ،وجد عندها فاكهة وطعاما  :وجد عندها فاكهة الصٌؾ
فً الشتاء وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ .
 َ قا َل ٌَا َمرْ ٌَمُ أَنى لَ ِك َه َذا  أي من أٌن لك هذا ؟ َ قالَ ْب  أي ؛ رزقا واسعا بؽٌر
هللا ٌَرْ ُز ُق َم ْن ٌَ َشا ُء ِب َؽٌ ِْر ِح َسا ٍ
ت ه َُو ِم ْن ِع ْن ِد ِ
هللا إِن َ
جهد وال تعب .
رفغري ا٠٢خ :
إنّ هللا قبل مرٌم قبوال حسنا  ،وسلك بها طرٌق السعداء ورباها تربٌة كاملة ،ونشؤها تنشبة
صالحة وجعل زكرٌا ٌكفلها وٌتعهد للقٌام بمصالحها  ،حتى إذا بلؽت مبلػ النساء انزوت فً
محرابها تتعبد.
كلما دخل علٌها زكرٌا حجرتها ومكان عبادتها  ،وجد عندها فاكهة وطعاما ؛فاكهة الصٌؾ
ْ
قالت هو من عند هللا
فً الشتاء وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ  .وعندما سؤلها من أٌن لك هذا ؟
ٌعطٌه لمن ٌشاء من ؼٌر جهد أو تعب
ﺱ وضح الصورة الفنٌة فً قوله تعالى   :وأنبتها نباتا حسنا 
صالح.
نموها وترعرعها وتربٌتها الحسنة بالزرع ال ّ
 صّور مرٌم علٌها السّالم فً ّ
ﺱفً ضوء قوله تعالى   :وأنبتها نباتا حسنا  ما دور التربٌة فً تنشئة جٌل صالح .
 الرعاٌة الصالحة كالزرع الصالح ٌخرج نبا ًتا طٌبًا  ،والتربٌة الحسنة تنشا ً
جٌال سوًٌا
صالحً ا .
ﺱ ما أثر رعاٌة المحتاجٌن واألٌتام فً المجتمع .
 تجعلهم أفرادا قادرٌن على اإلنتاج والعطاء وتزٌد من ثقتهم بؤنفسهم  ،وتمكنهم فً
المجتمع .
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ساب َ ٌَ ،
شا ُء
اب َ ،قالَ ْت ِ ،ح َ
ﺱما الجذر اللغوي للكلمات  :أَ ْن َب َت َها  ،ا ْل ِم ْح َر َ
 أَ ْن َب َت َها َ :ن َب َ
َ قالَ ْت  :قول
اب  :حرب
ت
 ا ْل ِم ْح َر َ
ّ 
َ ٌَ 
كفلها  :كفل
شا ُء  :شٌؤ
ساب  :حسب
ِ ح َ
ُ كلَّ َما  :اسم شرط ؼٌر جازم ٌفٌد التكرار.
ﺱاستخرج من اآلٌة :
 أسلوب شرط : اسم شرط ؼٌر جازم أعرب كلمة مرٌم فً قوله َ  :قا َل ٌَا َمرْ ٌَ ُم أَنى لَ ِك َه َذاصخ ٚالدح ٠ذ ٝ١ػٍ ُٙ١اٌغالَٚ ،ث١بْ صفبرٗ .
ا٠٢خ  : 08املٛضٛع  :ل ٌ
ُ ُّ َ
ْ َ ُ ْ َ ُ ِّ َّ ً َ ِّ َ ً َّ َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ ِّ َ ْ
بء 
ّ١ع اٌذع ِ
ِٓ ٌذٔه رس٠خ ط١جخ ِإٔه ع ِ
بٌه دعب صو ِش٠ب سثٗ لبي سة ٘ت ٌِِ ٟ
ِ ٕ٘ 
( جذرها  :طٌب )
 طٌبة  :صالحة مباركةذر ٌّة  :نسل
 ّ( جذرها  :وهب ) و ( دعا جذرها  :دعو )
أعط
هب ِ :
ْ
ك َد َعا َز َك ِرٌا َرب ُه  أي ؛ فً ذلك الوقت الذي رأى فٌه (زكرٌا ) كرامة هللا
 ُ ه َنالِ ًَ
متوسال ومتضر ًعا .
لمرٌم  ،دعا ربه
ك ُذرِّ ٌ ًة َط ٌِّ َب ًة أي ؛ أعطنً من عندك ولدا صالحا –
 َ قا َل َربِّ َهبْ لًِ ِم ْن لَ ُد ْن َوكان شٌخا كبٌرا وامرأته عجوز وعاقر – ومعنى طٌبة  :صالحة مباركة .
ك َس ِمٌ ُع ال ُّد َعا ِء  أي ؛ مجٌب دعاء من ناداك .
  إِن َرفغري ا٠٢خ :
،أن ٌعطٌه ولدا صالحا
عندما رأى (زكرٌا ) كرامة هللا لمرٌم  ،دعا ربه متوسال ومتضرعا ْ
مبار ًكا فاهلل مجٌب لدعاء من ناداه –.وكان شٌخا كبٌرا وامرأته عجوز وعاقر.
ﺱما الذي جعل زكرٌا ٌدعو ر ّبه أنّ ٌرزقه ذرٌة صالحة .
 ألنه رأى كرامة هللا لمرٌم وأنّ هللا ٌرزقها من ؼٌر جهد أو تعب .
ﺱ لماذا جاء الطلب بلفظ الهبه فً قوله تعالى َ :ه ْب لًِ م ِْن لَ ُد ْن َك ُذ ِّر ٌَّة َط ٌِّ َبة. 
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 ألن الهبة هً عطاء من ؼٌر ِع َوض أو مقابل  ،ومن ؼٌر سبب أو تدخل أو وسٌط من
زكرٌا علٌه السالم ؛فهو كبٌر وامرأته العاقر  ،فالهبة إحسان محض من عند هللا تعالى
(من لدنك) .وفً ذلك صدق زكرٌا فً توكله على هللا تعالى وإٌمانه الصادق وحسن ظنه
بربه .
ﺱ ما المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً قوله َ :ه ْب لًِ م ِْن لَ ُد ْن َك ُذ ِّر ٌَّة َط ٌِّ َبة
 الدعاء .
صخ ٚالدح ٠ذ ٝ١ػٍ ُٙ١اٌغالَٚ ،ث١بْ صفبرٗ .
ا٠٢خ  : 09املٛضٛع  :ل ٌ
ُ َ ِّ ً
ْ ْ َ َ َّ َّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ
ُ َ ِّ
َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ
اة أْ اٌٍٗ ٠جششن ِث١ذِ ٝ١ظذلب
بئُ ٠
 فٕبدرٗ اٌَّل ِئىخ  ٛ٘ٚل
ّ َّذش َِ
ظٍ َِ ًّ ٟف َ ٟاٌ ِ
ِ
َ َّ َ َ ِّ ً َ َ ُ ً َ
َ َ
ذني 
بٌ ِ
ِٓ اٌظ ِ
ِٓ اٌٍ ِٗ ٚع١ذا ٚدظٛسا ِ ٔٚج١ب ِ
ِثى ٍِّ ٍخ ِ
( جذرها  :سود )
 س ٌّدا ٌ :سود قومه وٌفوقهم . حصورا  :من ٌعصم نفسه عن النساء والشهوات ًعفة  ( .جذرها  :حصر )
ب أي ؛ ناداه جبرٌل حال كونه قاب ًما فً
صلًِّ فًِ ْال ِمحْ َرا ِ
َ ف َنا َد ْت ُه ْال َم َال ِب َك ُة َوه َُو َقابِمٌ ٌُ َالصالة .
ك ِب ٌَحْ ٌَى أي ؛ ٌبشرك بؽالم اسمه ٌحٌى .
هللا ٌُ َب ِّش ُر َ
 أَن َص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة ِم َن هللاِ  أي ؛ مصدقا (بعٌسى ) مإمنا برسالته  ،وسمً عٌسى "
ُ م َكلمة هللا " ألنه خلق بكلمة " ُك ْن) من ؼٌر أب .
َ و َس ٌِّ ًدا  أي ؛ ٌسود قومه وٌفوقهم .َ و َحصُورً ا أي ؛ ٌحبس نفسه عن الشهوات عفة وزهدا  ،وال ٌقرب النساء معقدرته على ذلك .
ٌن  أي ؛ وٌكون نبٌا من األنبٌاء  ،وهذه بشارة ثانٌة بنبوته بعد
َ و َن ِب ًٌّا ِم َن الصالِ ِح َالبشارة بوالدته وهً أعلى من األولى .
رفغري ا٠٢خ :
ناداه جبرٌل وهو ٌصلً وبشره بؽالم اسمه ٌحٌى مصدقا بعٌسى مإمنا برسالته ٌسود قومه
وٌفوقهم  ،وٌحبس نفس عن الشهوات عفة وزهدا  ،وال ٌقرب النساء مع قدرته على ذلك
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وٌكون نبٌا من األنبٌاء وهذه بشارة ثانٌة بنبوته بعد البشارة األولى بوالدته وهً أعلى من
األولى .
ﺱبشر هللا زكرٌا ببشارتٌن  ،أذكرهما .
ٔ .البشارة بوالدة ٌحٌى .
ٕ .البشارة بنبوة ٌحٌى .
ﺱ ما سبب تسمٌة عٌسى بـ " كلمة هللا "
 ألنه خلق بكلمة " ُك ْن) من ؼٌر أب .
ﺱ ما هً صفات ٌحٌى كما ذكر فً اآلٌة .
هللا َو َس ٌِّ ًدا َو َحصُورً ا
ُ م َ
ص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة ِم َن ِ
ﺱاستخرج من اآلٌة :
 -اسم فاعل لفعل ثالثً

ٌن .
َو َن ِب ًٌّا ِم َن الصالِ ِح َ

 -اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً

صخ ٚالدح ٠ذ ٝ١ػٍ ُٙ١اٌغالَٚ ،ث١بْ صفبرٗ .
ا٠٢خ  : 23املٛضٛع ٚ :ل ٌ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ََ
َُ
َ َ َ ِّ َ َّ َ ُ ُ
بلش لبي وز ٌِه اٌٍٗ ٠فعً
لبي سة أٔ٠ ٝى ٌِٟ ْٛغَلَ ٚلذ ثٍغ ِٕ ٟاٌ ِىجش ٚاِشأ ِر ٟع ِ
َ َ َ ُ
ِب ٠شبء 
 ػبلش  :ال طِي ( ؿٌٍٛخ  :ػوَ ) اٌىجش  :حُ٘٤وٞهش ( ؿٌٍٛخ ً :زَ) جّغ ػبلش ٌٍّزوش ُ :ػوََّ
 جّغ ػبلش ٌٍّإٔش ُ :ػوََّ  ٝػٞحهَ
 َ قا َل َربِّ أَنى ٌَ ُكونُ لًِ ُؼ َالمٌ  أي ؛ قال زكرٌا علٌه السالم  :كٌؾ ٌؤتٌنً الولد ؟ َ و َق ْد َبلَ َؽنِ ًَ ْال ِك َب ُر  أي ؛ قد أدركتنً الشٌخوخة  ،وكان عمره حٌنذاك مبة وعشرٌن سنة. َ وامْ َرأَ ِتً َعا ِق ٌر  أي عقٌم ال تلد  ،وكانت زوجته بنت ثمان وتسعٌن سنه فقد اجتمعفٌهما الشٌخوخة والعقم فً الزوجة  ،وكل من السببٌن مانع من الولد .
ك هللا ُ ٌَ ْف َعلُ َما ٌَ َشاء أي ال ٌعجزه شًء وال ٌتعاظمه أمر .
َ  -قا َل َك َذلِ َ
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رفغري ا٠٢خ :
قال زكرٌا علٌه السالم منده ًشا متعجبًا  :كٌؾ ٌؤتٌنً الولد وقد أدركتنً الشٌخوخة ؟ وكان
ْ
وكانت امرأته عقٌم ال تلد  ،وكانت بنت ثمان وتسعٌن سنه
عمره حٌنذاك مبة وعشرٌن سنة ،
.فقد اجتمع فٌهما الشٌخوخة والعقم فً الزوجة  ،وكل من السببٌن مانع من الولد  ،ولكنّ هللا
ال ٌعجزه شًء وال ٌتعاظمه أمر .
ﺱ كٌف استقبل زكرٌا البشارة بحًٌ .
 باستبعاد تحققها فً موازٌن البشر ؛ ألنه كبٌر فً السّن  ،وامرأته عاقر  ،وبال ّدهشة
والتعجّ ب واستعظام قدرة هللا تعالى .
ﺱ لماذا استقبل زكرٌا البشارة بالتعجب .
 فقد اجتمع فٌهما الشٌخوخة والعقم فً الزوجة  ،وكل من السببٌن مانع من الولد .
ﺱ ما المعنى الذي خرج إلٌه االستفهام فً قوله تعالى  :أَ َّنى ٌَ ُكونُ لًِ ُغ َالم . 
 االستبعاد والتعجّ ب .
صخ ٚالدح ٠ذ ٝ١ػٍ ُٙ١اٌغالَٚ ،ث١بْ صفبرٗ .
ا٠٢خ  : 20املٛضٛع  :ل ٌ
َ َ ً َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ِّ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ ْ ً َ ْ ُ ْ َ َّ َ
َ َ َ ِّ ْ َ ْ
بَ ِإَّل سِضا ٚاروش سثه
 لبي سة اجعً ٌِ
 ٟآ َْ ٠خ ْل َبي آ٠زه أَّل رىٍُ إٌبط ثَلثخ أٍ ٠
َ ً َ َ ِّ ْ ْ َ ِّ
بس
شِ ٚ ٟ
اْلثى ِ
و ِثريا ٚعجخ ِثبٌع ِ
 العشً  :الوقت من زوال ال ّشمس إلى المؽرب ( جذرها َ :ع َش َو )( جذرها  :بكر )
 اإلبكار  :أول النهار إلى طلوع الشمس َ قا َل َربِّ اجْ َع ْل لًِ آَ ٌَ ًة  أي ؛ عالمة على حمل امرأتً .اس َث َال َث َة أٌَ ٍام إِال َرمْ ًزا  أي ؛ عالمتك علٌه أال تكلم الناس إال
ك أَال تُ َكلِّ َم الن َ
 َ قا َل آَ ٌَتُ َباإلشارة ثالثة أٌام بلٌالٌها  ،مع أنك سوي صحٌح  ،والؽرض أنه مانع سماوي
ٌمنعه من الكالم بؽٌر ذكر هللا .
ك َكثٌِرً ا أي ؛ اذكر هللا ذكرا كثٌرا بلسانك شكرا على النعمة ،
 َ رمْ ًزا َو ْاذ ُكرْ َرب َفقد منع عن الكالم ولم ٌمنع عن الذكر هللا  ،والتسبٌح له  ،وذلك أبلػ فً اإلعجاز.
ار أي ؛ سبح هللا تعالى فً آخر النهار وأوله  ،بمعنى :
اإل ْب َك ِ
 َ و َسبِّحْ ِب ْال َع ِشًِّ َو ْ ِعظم ربك بعبادته بالعشً واإلبكار .
05

فشاط عجبثٕخ 3787030880

رفغري ا٠٢خ :
طلب زكرٌا من ربّه عالمة على حمل امرأته فقال له عالمتك أال تكلم الناس إال باإلشارة
ثالثة أٌام بلٌالٌها  ،مع أنك سوى صحٌح  ،والؽرض أنه مانع سماوي ٌمنعه من الكالم
أن ٌذكر هللا وٌسبحه فً آخر النهار وأوله ذكرً ا كثٌرً ا بلسان شاكر
بؽٌر ذكر هللا  ،وأمره ْ
على النعمة فقد منع عن الكالم ولم ٌمنع عن الذكر والتسبٌح وذلك أبلػ فً اإلعجاز .
ﺱما هً اآلٌة ( العالمة ) التً أعطاها هللا لزكرٌا دلٌال على حمل زوجته .
 أال ٌكلم الناس إال باإلشارة ثالثة أٌام بلٌالٌه ا  ،ذاكرً ا هللا ذكرً ا كثٌرً ا  ،ومسبحً ا فً أول
النهار وآخره .
ﺱ ما الغرض من منع زكرٌا علٌه السالم من الكالم .
 إ ّنه مانع سماوي ٌمنعه من الكالم بؽٌر ذكر هللا وذلك أبلػ فً اإلعجاز .
ﺱ بم أمر هللا زكرٌا حتى ٌشكره على نعمه .
أن ٌذكر هللا كثٌرً ا .
ْٔ .
أن ٌسبح بالعشً واإلبكار .
ْٕ .
ﺱاستخرج من النص  :طباقا .
 العشً واإلبكار

ِٕبعجخ ا٠٢بد ِٓ 50 – 24
لما ذكر تعالى والدة " ٌحًٌ بن زكرٌا " من عجوز عاقر وشٌخ قد بلػ من الكبر عتٌا  ،وذلك
بمقتضى السنن الكونٌة شًء خارق للعادة  ،أعقبها بما هو أبلػ وأبلػ وأروع فً خرق
العادات  ،فذكر قصة مٌالد السٌد عٌسى من ؼٌر أب  ،وهً شًء أعجب .
من األول  ،فذكر والدته من مرٌم البتول لٌدل على بشرٌته  ،وأعقبه بذكر ما أٌده هللا به من
المعجزات  ،لٌشٌر إلى رسالته  ،وأنه أحد الرسل الكرام الذٌن أظهر هللا على أٌدٌهم خوارق
العادات .
املفشداد :
الكلمة
أنباء
نوحٌه
أقالم
المسٌح
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المعنى
جمع نبؤ وهو الخبر المهم
نلقً المعنى فً النفس فً خفاء
والمقصود هنا السهام التً ٌقترع بها
لقب من األلقاب المشرفة ومعناه المبارك
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وجٌها
المهد
الكهل
األكمة
األبرص

شرٌفا ذا جاه وقدر
فراش الطفل
ما بٌن الشاب والشٌخ
الذي ٌولد أعمى
المصاب بالبرص وهو مرض ٌعتري الجلد وداء عضال

اٌزفغري :

غالَ ٚ -رفضٍٙ١ب ػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّ. ٓ١
ا٠٢خ  : 24املٛضٛع  :اصطفبء ِش - ُ٠ػٍٙ١ب اٌ ّ
َ
ََ
َ ْ ََ
َ َ َّ َ
ْ ََ
ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ
َ ْ َ َ
بء
بن عٍِٔ ٝغ ِ
ن ٚاططف ِ
بن ٚطٙش ِ
ذ اٌَّل ِئىخ ٠ب ِشِ ُ٠إْ اٌٍٗ اططف ِ
ِ ٚإر لبٌ ِ
ْ َ َ َ
ّني
اٌعبٌ ِ
 ط ّهرك  :طهرك من األدناس واألقذار وما اتهمك به الٌهود من الفاحشة ط ّهر  ( :جذرها  :طهر )اك  والمقصود بالمالبكة أي جبرٌل ٌ :ا
هللا اصْ َط َف ِ
 َ وإ ِ ْذ َقالَ ِت ْال َم َالبِ َك ُة ٌَا َمرْ ٌَمُ إِن َ
مرٌم إن هللا اختارك من بٌن سابر النساء فخصك بالكرامات .
 َ و َطه َر ِك  أي ؛ طهرك من األدناس واألقذار وما اتهمك به الٌهود من الفاحشة .ٌن أي ؛ اختارك على سابر نساء العالمٌن لتكونً
اك َعلَى نِ َسا ِء ْال َعالَ ِم َ
 َ واصْ َط َف ِمظهر قدرة هللا  ،فً انجاب ولد من ؼٌر أب .
رفغ ٟا٠٢خ :
وإذ قال جبرٌل ٌا مرٌم إنّ هللا اختارك من بٌن سابر النساء فخصك بالكرامات  .طهرك من
األدناس واألقذار وما اتهمك به الٌهود من الفاحشة  ،واختارك على سابر نساء العالمٌن
لتكونً مظهر قدرة هللا  ،فً إنجاب ولد من ؼٌر أب .
ﺱ ما داللة تكرار كلمة اصطفاك فً اآلٌة
ٔ .اصطفاك" :األولى  :أي أن هللا تعالى اختار مرٌم علٌها السالم من بٌن سابر النساء
فخصها بالكرامات .
ٕ .اصطفاك "الثانٌة :أي إنّ هللا تعالى اختار مرٌم علٌها السالم على سابر نساء العالمٌن
لتكون مظهر قدرة هللا فً إنجاب ولد من ؼٌر أب .
ﺱِب فضً هللا رؼبٌ ٝػٍِ ٝش ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ ؟
 إنّ هللا اصطفاها وطهرها على نساء العالمٌن .
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غالَ ٚ -رفضٍٙ١ب ػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّ. ٓ١
ا٠٢خ  20املٛضٛع  :اصطفبء ِش - ُ٠ػٍٙ١ب اٌ ّ
َ
َ َ َّ
َ ْ َ
َ ِّ َ ْ ُ
َ َ َْ ُ ْ ُ
عني
او ِ
عِ ٟع اٌش ِ
ه ٚاعج ِذٚ ٞاسو ِ
٠ب ِش ُ٠الٕ ِزٌِ ٟشث ِ
 َق َن َت  :أطاع هللا وأطال القٌام فً الصالة والدعاء ( جذرها  :قنت )
 اقنتً  :الزمً عبادته وطاعته شكرا على اصطفابه .ِّك  أي ؛ الزمً عبادته وطاعته شكرً ا على اصطفابه .
 ٌَ ا َمرْ ٌَمُ ا ْقنُتًِ لِ َرب ٌِن أي ؛ صلً هلل مع المصلٌن .
 َ واسْ ُج ِدي َوارْ َك ِعً َم َع الرا ِك ِع َرفغري ا٠٢خ :
ٌا مرٌم الزمً عبادة هللا وطاعته شكرا على اصطفابه  ،و صل هلل مع المصلٌن
ﺱ ٌمذ فضً هللا ِش ُ٠ػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّ ٓ١اروش ِب ٠غزٛججٗ ٘ز اٌفضً .
ٌ ستلزم أن تطٌع هللا  ،وتلزم عبادته .
ا٠٢خ : 22املٛضٛع  :حٛطلخء َٓ - ْ٣ػِٜ٤خ حُ ّٔالّ ٝ -طلِٜ٤٠خ ػِٔٗ ٠خء حُؼخُٔٝ ٖ٤هٜش ًلخُظٜخ
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ
ُ
ْ َ ْ
ْ َ ْ َ
َ َ
ِ ُٙإر ٍ٠م ْٛألَلِ ُٙأُٙ٠
ِ ٗ١إٌ١ه ِٚب وٕذ ٌذِ ٠
ٛد ِ
ت ٔ ِ
بء اٌغِ ١
ِٓ أٔج ِ
ر ٌِه ِ
َ ُْ ُ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ
ظّْٛ
ِ ُٙإر ٠خز ِ
٠ىفً ِشِٚ ُ٠ب وٕذ ٌذِ ٠
 نوحٌه  :نلقً المعنى فً النفس فً خفاء أنباء  :جمع نبؤ وهو الخبر المهم أقالمهم  :السهام التً ٌقترع بهاك  أي ؛ هذا الذي قصصناه علٌك ٌا أٌّها الرسول ،
ب نُو ِحٌ ِه إِلَ ٌْ َ
ك ِم ْن أَ ْن َبا ِء ْال َؽ ٌْ ِ
 َ ذلِ َمن قصة امرأة عمران وابنتها مرٌم البتول ومن قصة زكرٌا وٌحٌى إ ّنما هً من
األنباء المؽٌبة  ،واألخبار المهمة التً أوحٌنا بها إلٌك ٌا محمد  ،ما كنت تعلمها من
قبل .
 َ و َما ُك ْن َون أَ ْق َال َمهُ ْم أَ ٌُّهُ ْم ٌَ ْكفُلُ َمرْ ٌَ َم  أي ؛ ما كنت عندهم ْإذ
ت لَ َدٌ ِْه ْم إ ِ ْذ ٌ ُْلقُ َ
ٌختصمون وٌتنافسون على كفالة مرٌم حٌن ألقوا سه امهم للقرعة  ،كل ٌرٌدها فً
كنفه ورعاٌته .
 َ و َما ُك ْن َُون أي ؛ ٌتنازعون فٌمن ٌكفلها منهم  ،والؽرض أنّ
صم َ
ت لَ َدٌ ِْه ْم إ ِ ْذ ٌَ ْخ َت ِ
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هذه األخبار كانت من عند هللا العلٌم الخبٌر  .وإ ّنما قدر هللا كون زكرٌا كافال لها
لسعادتها لتقتبس منه عل ًما جما وعمال صالحا .
ششح ا٠٢بد :
إنّ الذي قصصناه علٌك ٌا أٌها الرسول  ،من قصة امرأة عمران وابنتها مرٌم البتول ومن
قصة زكرٌا وٌحٌى إنما هً من األنبٌاء المؽٌبة  ،واألخبار المهمة التً أوحٌنا بها إلٌك ٌا
محمد  ،وما كنت تعلمها من قبل ما كنت عندهم إذ ٌختصمون وٌتنافسون على كفالة مرٌم
حٌن ألقوا سهامهم للقرعة  ،كل ٌرٌدها فً كنفه ورعاٌته وٌتنازعون فٌمن ٌكفلها منهم
ﺱما الجذر اللؽوي للكلمات  :أنباء  ،نوحً  ،أقالمهم ٌ ،ختصمون .
،وحً  ،قلم  ،خصم .
 نبؤ
ب نُوحٌِ ِه إِلَ ٌْ َك
اء ا ْل َغ ٌْ ِ
ﺱ من المشار إلٌه فً ( ذلك ) فً قوله  :ذلك م ِْن أَ ْن َب ِ
 كل ما ذكره هللا تعالى  ،من قصة (امرأة عمران )،وابنتها (مرٌم البتول ) ومن قصة
(زكرٌا وٌحًٌ .
ب نُوحٌِ ِه إِلَ ٌْ َك
اء ا ْل َغ ٌْ ِ
ﺱ من المخاطب فً( إلٌك ) فً قوله  :ذلك م ِْن أَ ْن َب ِ
 الرسّول محمد صلى هللا علٌه وسلم .
ﺱما الغاٌة من مخاطبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم بـ ( إلٌك ) .
 تؤكٌدا لصدق نبوة الرسول الكرٌم  ،قص هللا تعالى علٌه هذه األنباء المؽٌبة  ،واألخبار
المهمة التً أوحً هللا تعالى بها إلى رسوله  ،وما كان ٌعلمها من قبل  ،وما رافقها ن
معجزات تدل على قدرة هللا تعالى .
ﺱما الغرض من جعل زكرٌا كافال لمرٌم .
 لسعادتها لتقتبس منه علما جما وعمال صالحا .
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غالَ ِٚ -ؼجضارٗ.
صخ ِ١الد اٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش - ُ٠ػٍ ٗ١اٌ ّ
ا٠٢خ  : 25املٛضٛع  :ل ّ
ْ ُ
َ
ُ
ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ
َ َ
ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ ُ َ ِّ ُ
ْ َ َ
ع١غ ٝاثٓ
غ١خ ِ
ِٕٗ اعّٗ اٌّ ِ
ن ِثى ٍِّ ٍخ ِ
ذ اٌَّل ِئىخ ٠ب ِشِ ُ٠إْ اٌٍٗ ٠جشش ِ
ِ إر لبٌ ِ
َ ُ َ ِّ ُ َّ َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ
ً
َ َْ َ َ
ْ َ ْ َ َ ًْ
ِٓ اٌّمش ِثني ٠ٚىٍُ إٌبط ِف ٟاٌِّ ٙذ ٚوَٙل
خش ِح ِ ٚ
جٙ١ب َ ِف ٟاٌذٔ١ب ٚاِ ٢
َِشِ َّ ٚ َُ ٠
ذني 
بٌ ِ
ِٓ اٌظ ِ
ِ ٚ
 المسٌح  :لقب لعٌسى بن مرٌم ( ومعناه المبارك ) ( جذرها  :مسح ) كهال  :من جاوز الثالثٌن إلى نحو الخمسٌن  ( .جذرها  :كهل )( جذرها  :مهد )
 المهد  :فراش الطفل .ُك ِب َكلِ َم ٍة ِم ْن ُه  أي ؛ بمولود ٌحصل بكلمة من
هللا ٌُ َب ِّشر ِ
  إ ِ ْذ َقالَ ِت ْال َم َالبِ َك ُة ٌَا َمرْ ٌَمُ إِن َ
هللا بال واسطة أب .
 اسْ ُم ُه ْال َم ِسٌ ُح ِعٌ َسى ابْنُ َمرْ ٌَ َم أي ؛ اسمه (عٌسى) ولقبه المسٌح  ،ونسبه إلى أمهتنبٌها إلى أ ّنها ولدته بال أب .
 َ و ِجٌهًا فًِ ال ُّد ْن ٌَا َو ْاْلَ ِخ َر ِة  أي ؛ سٌ ًدا ومعظ ًما فٌهما .ٌن من المقربٌن من هللا .
 َ و ِم َن ْال ُم َقر ِب َاس فًِ ْال َم ْه ِد َو َكه ًْال أي ؛ ٌكلمهم طفال قبل وقت الكالم  ،وٌكلمهم كهال ،
 َ وٌُ َكلِّمُ الن َفٌكلم الناس فً هاتٌن الحالتٌن كالم األنبٌاء  ،من ؼٌر تفاوت بٌن حال الطفولة
وحال الكهولة  ،وال شك أن ذلك ؼاٌة فً اإلعجاز .
ٌن  أي ؛ وهو من الكاملٌن فً التقى والصالح .
 َ و ِم َن الصالِ ِح َششح ا٠٢بد :
إذ قال جبرٌل ٌا مرٌم إنّ هللا ٌبشرك بمولود ٌحصل بكلمة من هللا بال واسطة أب اسمه
(عٌسى) ولقبه المسٌح  ،ونسبه إلى أمه تنبٌها على أنها تلده بال أب وٌكون سٌدا ومعظما فً
الدنٌا واْلخرة ومن المقربٌن عند هللا .
ومن صفات هذه المولود أ ّنه ٌكلم الناس طفال قبل وقت الكالم  ،وٌكلمهم كهال  ،وٌكلمهم فً
هاتٌن الحالتٌن كالم األنبٌاء  ،من ؼٌر تفاوت بٌن حال الطفولة وحال الكهولة  ،وال شك أن
ذلك ؼاٌة فً اإلعجاز .
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ﺱما داللة قوله تعالى   :بكلمة منه 
 أي بمولود ٌحصل بكلمة من هللا بال واسطة أب .
اس فًِ ا ْل َم ْه ِد َو َك ْهال 
ﺱوضح الكناٌة فً كلمة ( فً المهد ) فً قوله َ :وٌُ َكلِّ ُم ال َّن َ
ً 
طفال – ولٌ ًدا .
ﺱفرق فً المعنى بٌن الكهل والشٌخ والهرم .
 ال َكهْل  :من جاوز الثالثٌن إلى نحو الخمسٌن .
 ال ّشٌْخ :من أدرك الشٌخوخة وهً ؼالبًا عند الخمسٌن (وهو فوق ال َكهْل ودون ال َه ِرم
ُؾ .
ضع َ
 ال َه ِرم :من بلػ أقصى ال ِكبر و َ
ﺱاذكر صفات عٌسى كما وردت فً اآلٌتٌن .
ﺱاستخرج مثاال على الطباق .
 /المهد  ،كهال
 الدنٌا  ،اآلخرةغالَ ِٚ -ؼجضارٗ.
صخ ِ١الد اٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش - ُ٠ػٍ ٗ١اٌ ّ
ا٠٢خ  :27املٛضٛع  :ل ّ
َّ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َ َ َ
ََ ََ ْ َ ْ َ ْ
َ َ ْ َ ِّ َ َّ َ ُ ُ
ه اٌٍٗ ٠خٍك ِب ٠شبء ِإرا
 لبٌذ سة أٔ٠ ٝىٌِ ْٛ
ْ ٌُٚ ٟذ َّ٠ُ ُُ ٌَ ٚغغ ِٕ ٟثشش لبي وز ٌِ ِ
َ َ َ ْ ً َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ
لض ٝأِشا ِفئّٔب ٠مٛي ٌٗ وٓ ف١ىْٛ
 َ قالَ ْت َربِّ أَنى ٌَ ُكونُ لًِ َولَ ٌد َولَ ْم ٌَمْ َسسْ نًِ َب َش ٌر  أي ؛ كٌؾ ٌؤتٌنً الولد وأنا لست
بذات زوج ؟
 َ قا َل َك َذلِ ِك هللا ُ ٌَ ْخل ُ ُق َما ٌَ َشا ُء  أي ؛ هكذا أمر هللا عظٌم  ،ال ٌعجزه شًء ٌخلقبسبب من الوالدٌن وبؽٌر سبب .
ضى أَمْ رً ا َفإِن َما ٌَقُولُ لَ ُه ُك ْن َف ٌَ ُكونُ  أي ؛ إذا أراد شٌبا حصل من ؼٌر تؤخر
  إ ِ َذا َق َوال حاجة إلى سبب ٌ ،قول له " كن " فٌكون .
رفغري ا٠٢خ :
تتساءل مرٌم كٌؾ ٌؤتٌنً الولد وأنا لست متزوجه ؟ فٌؤتً الجواب بؤن أم ُر هللا عظٌم ال
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ٌعجزه شًء  ،وٌخلق بسبب وبؽٌر سبب وإذا أراد شٌبا فإ ّنه ٌحصل من ؼٌر تؤخر وال ٌحتاج
،أن ٌقو َل له " كن " فٌكون .
إلى سبب  ،حسبُه ْ
ٌخ ٍْك) ف ٟقوله تعالى َ  :قال َ َك َذلِكِ َّ
هللا ُ ٌَ ْخل ُ ُق َما ٌَ َ
ﺱّ ٚضخ دالٌخ (ا َ
شا ُء . 
ٌ صنع ما ٌشاء على ؼٌر مثال سابق .
الجذر اللغوي لكلمة ٌمسسنً  :مسس .غالَ ِٚ -ؼجضارٗ.
صخ ِ١الد اٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش - ُ٠ػٍ ٗ١اٌ ّ
ا٠٢خ  :28املٛضٛع  :ل ّ
َ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ
ج ً١
ذىّخ ٚاٌزٛساح ِ ٚ
اْلٔ ِ
٠ٚ عٍّٗ اٌ ِىزبة ٚاٌ ِ
( جذرها  :كتب )
 الكتاب  :الكتابة الحكمة  :السداد فً القول والعمل  ،أو سنن األنبٌاء ( جذرها  :حكم ) وٌعلمه الكتاب  أي ؛ الكتابة .  والحكمة أي ؛ السداد فً القول والعمل  ،أو سنن األنبٌاء . والتوراة واإلنجٌل أي ؛ وٌجعله ٌحفظ التوراة واإلنجٌل .رفغري ا٠٢خ :
إنّ هللا تعالى ٌعلم عٌسى علٌه السالم الكتابة والسداد فً القول والعمل  ،أو سنن األنبٌاء
وٌجعله ٌحفظ التوراة واإلنجٌل .
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غالَ ِٚ -ؼجضارٗ.
صخ ِ١الد اٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش - ُ٠ػٍ ٗ١اٌ ّ
ا٠٢خ  :29املٛضٛع  :ل ّ
َ
ْ َ ِّ ُ ْ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ
َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ
َ َ ِّ
ْ َ
َ
ََ ُ ً َ
ِٓ
ِٓ سثىُ أٔ ٟأخٍك ٌىُ ِ
جئزىُ ِثآٍ ٠خ ِ
ائ ً١أٔ ٟلذ ِ
ٚسعَّٛل ِإٌ ٝث ِِٕ ٟإعش ِ
َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
َ َ ُ ُ َ ْ ً
َّ ْ ََ ْ ُ ُ
َ َ ْ َ
ِّ
ْ اٌٍ ِٗ ٚأث ِشا األوّٗ ٚاألثشص
 ٗ١ف١ى ْٛط١شا ِثئر
ني و١ٙئ ِخ اٌطِ ١ش فؤٔفخ ِف
اٌط
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ُ ْ َّ
َّ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ
ْ
ْ َ َْ
َُ ْ
ٛرىُ ِإْ ِفٟ
خشِ ْٚف ٟثِ ١
ْ اٌٍ ِٗ ٚأٔجئىُ ِثّب رؤوٍِٚ ْٛب رذ ِ
ٚأد ِ ٟ١اٌّٛرِ ٝثئر ِ
َ
َ َ ََ َ ً َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
ِ ِٕني 
ر ٌِه ٠٢خ ٌىُ ِإْ وٕزُ ِؤ ِ
( جذرها  :كمه )
 األكمة  :الذي ٌولد أعمى األبرص  :المصاب بالبرص وهو بٌاض ٌعتري الجلد ( جذرها  :برص )( جذرها َ :ذ َخ َر )
 ت ّدخرون  :تخببونه لوقت الحاجه َ و َرس ًُوال إِلَى َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل  أي ؛ وٌرسله رسوال إلى بنً إسرابٌل  ،قابال لهم :
 َ ق ْد ِج ْبتُ ُك ْم ِبآ َ ٌَ ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم  أي ؛ بؤنً قد جبتكم بعالمة تدل على صدقً  ،وهً ماأٌدنً هللا به من المعجزات  ،وآٌة صدقً :
  أَ ِّنً أَ ْخل ُ ُق لَ ُك ْم ِم َن ٌِّن َك َه ٌْ َب ِة الطٌ ِْر  أي ؛ أصور لكم من الطٌن مثل صورة
الط ِ
الطٌر .
هللا  أي ؛ أنفخ فً تلك الصورة فتصبح طٌرً ا بإذن هللا
 َ فؤ َ ْنفُ ُخ فٌِ ِه َف ٌَ ُكونُ َطٌْرً ا ِبإ ِ ْذ ِن ِ .فٌطٌر عٌانا  ،بإذن هللا عز وجل  ،الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله ،
وهذه المعجزة األولى .
ص  أي ؛ أشفً الذي ولد أعمى  ،كما أشفً المصاب
 َ وأُب ِْر ُئ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَب َْر َ
بالبرص  ،وهذه المعجزة الثانٌة .
 َ وأُحْ ًٌِ ْال َم ْو َتى ِبإ ِ ْذ ِن هللاِ  أي ؛ أحًٌ بعض الموتى ال بقدرتً  ،ولكن بمشٌبة هللاوقدرته  ،وقد أحٌا أربعة أنفس كما ذكر القرطبً وؼٌره  ،وكرر لفظ (بإذن هللا )
دفعا لتوهم األلوهٌة عنه  ،وهذه المعجزة الثالثة .
ُون فًِ بٌُُوتِ ُك ْم  أي ؛ وأخبركم بالمؽٌبات من أحوالكم
ون َو َما َتد ِخر َ
 َ وأ ُ َن ِّببُ ُك ْم ِب َما َتؤْ ُكل ُ َالتً ال تشكون فٌها ؛ فكان ٌخبر الشخص بما أكل  ،وما ادخر فً بٌته  ،وهذه
40

فشاط عجبثٕخ 3787030880

المعجزة الرابعة .
ٌن  أي ؛ فً ما أتٌتكم به من المعجزات عالمة
ك َْلَ ٌَ ًة َل ُك ْم إ ِ ْن ُك ْنتُ ْم م ُْإ ِمنِ َ
  إِن فًِ َذلِ َواضحة تدل على صدقً  ،إن كنتم مصدقٌن بآٌات هللا  ،ثم أخبرهم أنه جاء مإٌدا
لرسالة موسى ،فقال :
رفغري ا٠٢خ :
إنّ هللا سوؾ ٌرسل سٌدنا عٌسى رسوال إلى بنً إسرابٌل ،قابال لهم  :إ ّنً قد جبتكم بعالمة
تدل على صدقً  ،وهً ما أٌدنً هللا به من المعجزات  ،ومنها :
المعجزة األولى  :أننً أصور لكم من الطٌن مث َل صورة الطٌر  ،ثم أنفخ تلك الصورة
فتصبح طٌرا بإذن هللا .
المعجزة الثانٌة  :أشفً الذي ولد أعمى  ،كما أشفً المصاب بالبرص.
المعجزة الثالثة  :أي أحًٌ بعض الموتى ال بقدرتً  ،ولكن بمشٌبة هللا وقدرته .
المعجزة الرابعة  :أخبركم بالمؽٌبات من أحوالكم التً ال تش ّكون فٌها ؛ فكان ٌخبر الشخص
بما أكل  ،وما ادخر فً بٌته .
وفً كل هذه المعجزات عالمة واضحة تدل على صدقً  ،إن كنتم مصدقٌن بآٌات هللا.
ﺱما داللة تكرار لفظ ( بإذن هللا )
 دفعا لتوهم األلوهٌة عنه .
ٌن َك َه ٌْ َئ ِة َّ
ٌخ ٍْك) ف ٟقوله  :أَ ِّنً أَ ْخل ُ ُق لَ ُك ْم مِنَ ِّ
ﺱّ ٚضخ دالٌخ (ا َ
الط ٌْ ِر
الط ِ
 أصور لكم من الطٌن كشبه ّ
الطٌر .
غالَ ِٚ -ؼجضارٗ.
صخ ِ١الد اٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش - ُ٠ػٍ ٗ١اٌ ّ
ا٠٢خ  : 53املٛضٛع  :ل ّ
ُ ِّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ
َ َّ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
َ ُ َ ِّ ً َ َ ْ َ َ َ َّ
جئزىُ
دً ٌىُ ثعض اٌ ِز ٞدشَ عٍ١ىُ ِ ٚ
اح ِ ٚأل ِ
ِٓ اٌزٛس ِ
ِٚظذلب ٌِّب ث٠ ٓ١ذِ ٞ
ُ
ْ َ ِّ ُ ْ َ َّ ُ
َ َ
َّ َ َ َ
ْٛ
ط١ع ِ
ِٓ سثىُ فبرمٛا اٌٍٗ ٚأ ِ
ِثآٍ ٠خ ِ
ص ِّد ًقا لِ َما َبٌ َْن ٌَدَي ِم َن الت ْو َرا ِة  أي ؛ وجبتكم مصدقا لرسالة موسى  ،مإٌدا لما
 َ و ُم َجاء به فً التوراة .
ض ال ِذي حُرِّ َم َعلَ ٌْ ُك ْم  أي ؛ وألحل لكم بعض ما كان محرما علٌكم
 َ و ِأل ُ ِحل لَ ُك ْم َبعْ َفً شرٌعة موسى .
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 َ و ِج ْبتُ ُك ْم ِبآ َ ٌَ ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم  أي ؛ جبتكم بعالمة شاهدة على صحة رسالتً وهً ماأٌدنً هللا به من المعجزات  ،وكرره تؤكٌدا .
ُون أي ؛ خافوا هللا وأطٌعوا أمري .
 َ فاتقُوا َهللا َوأَ ِطٌع ِ
رفغري ا٠٢خ :
ثم أخبرهم أ ّنه جاء مصدقا لرسالة موسى  ،مإٌدا لما جاء به فً التوراة وأ ّنه جاء لٌحل لهم
بعض ما كان محرما علٌهم فً شرٌعة موسى وجبتكم بعالمة شاهدة على صحة رسالتً
وهً ما أٌدنً هللا به من المعجزات  ،وكرره تؤكٌدا وأمرهم بؤنّ ٌخافوا هللا وٌتبعوا أمره .
ﺱاستخرج ط باق من اآلٌة السابقة .
 أُحل  ،حرم .
ض الَّذِي ُح ِّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم .
ﺱما نوع المحسن البدٌعً فً قوله َ  :و ِأل ُ ِحل َّ لَ ُك ْم َب ْع َ
 الطباق .

غالَ ِٚ -ؼجضارٗ.
صخ ِ١الد اٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش - ُ٠ػٍ ٗ١اٌ ّ
ا٠٢خ  : 50املٛضٛع  :ل ّ
ُ ْ َ
َ
َّ َّ َ َ ِّ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ
طشاط ِغز ِمُ١
ِ إْ اٌٍٗ سثٚ ٟسثىُ فبعجذ٘ ٖٚزا ِ
( جذرها  :سرط )
 السرط  :الطرٌق الواضح المستقٌم  :الذي ال اعوجاج فٌه ( جذرها  :قوم )هللا َربًِّ َو َر ُّب ُك ْم َفاعْ بُ ُدوهُ  أي ؛ أنا وأنتم سواء فً العبودٌة له جل وعال .
  إِن َص َر ٌ
اط مُسْ َتقٌِمٌ أي ؛ إنّ تقوى هللا وعبادته  ،واإلقرار بوحدانٌته هو الطرٌق
 َ ه َذا ِالمستقٌم الذي ال اعوجاج فٌه .
رفغري ا٠٢خ :
ثم أخبرهم بؤ ّنه والناس سواء فً العبودٌة هلل عز وج ّل  ،وأنّ تقوى هللا وعبادته  ،واإلقرار
بوحدانٌته هو الطرٌق المستقٌم الذي ال اعوجاج فٌه .
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اٌّؼجُ ٚاٌ ّذالٌخ
:١
ٔ -أٟق آُ ٠ؼـٔي حُِّـّ ٞ
 ٖٓ :حٌٍُّ٘ٓ ٞٛٝ ،خ ٞ٣ؿز ٚحَُٔء ػِٗ ٠لٔٛ ٖٓ ٚيهش أ ٝػزخىس أٗ ٝلٔٛٞخ.

ُ
ٌٍٗص
ً -لِّٜخ ًَُّ٣خ  :ػٜيٛخ اُ ٚ٤رخَُػخ٣ش.

٣ ٖٓ :ؼٗ ْٜلٔ ٚػٖ حُ٘ٔخء ػلش.

 حُ َلٍٜٞ أُ ُٜٜ٘خ.
ي  :أُـؤ اُ٤ي ُظللظٜخ ٝطل ّ
ػٌٛ٤خ ر َ
 -حأل ًْ َٔٚ

 :حٌُُٞ٣ ١ي أػٔ.٠

ُٕ -ػي اُ ٠حُٔؼـْٝ ،حٓظوَؽ ٓؼخٗ ٢حُٔلَىحص ح٥ط٤ش:
المفرد

المعنى

حإلرٌْخٍ
حٛطَل٠

أول ال ّنهار إلى طلوع الشمسّ

ح ْهُ٘ظ٢

اختار وفضّل
قنت :أطاع هللا وأطال القٌام فً الصالة وال ّدعاء ،واقتنى  :الزمً عبادة هللا
شكراً على اصطفابه.

المصاب بال َب َرص  ،وهو بٌاض ٌعتري الجلد
حأل ْر ََٙ
ٖ-كَّم ك ٢حُٔؼْ٘ ٠كٓ ٢خ طلظَ ٚه ٌّ٢كٓ ٢خ ٣ؤط:٢
ي َٓخ كِ ٢رَ ْ
أ  -هخٍ طؼخُ { :٠اُِِّٗ ٌٍَْ َٗ ٢
طَِ٘ ُٓ ٢ل ًٍََّح }.
ص َُ َ
 أ َػ ْي ُص ًظخرش حُُ٘ٓ ّٚلٍََّحً رخُِّـش حُؼَرّ٤ش.
 ُِ َذ َّش ًسا ُٓ :وِٜخ ً ُِؼزخىس ٝحُويٓشٜخ ٖٓ حألهطخء
 ُِذ َّش ًسا ٘ٓ :وّلخً ،هخُ ّي ًُ ٍَِّّ٣شً ِّ٤َ١زَشً }.
د -هخٍ طؼخٍَُ { :٠دِّ َٛذْ ُُِ َُ ْٖ ِٓ ٢ي ْٗ َ
ي ٓخػيط٘ ٢ػِ ٠ك َّ حُٔٔؤُش.
 َٛزْـ َ٘ت  :أػ ِٝ ٢حٓ٘قْ
ْ
َ٘ ْج َه  :حكْ ُٔذ  ٖٓ ،أكؼخٍ حُوِٞد  ،ؿخٓي ال ٣ؤط ٢اال كٍٞٛ ٢س حألَٓ .
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ؿـ -هخٍ طؼخُ { :٠هَخَُ ْ
ْ ٟؼظَُٜخ أُ ْٗؼَ.} ٠
ض ٍَدِّ ِاَِّٗ َٝ ٢
 ٟٝغ حُوِ َ٤رٖ أكٔي ػِْ حُ َؼَ.ٝٝض ْؼزُٙب  :أٗـز ُ
ْض
َ ٚ
ٚضغ  :أٝؿ َي
حإل ْٗ ِـ.} ََ ٤
ى -هخٍ طؼخَُ ُ٣َٝ { :٠ؼِِّ ُْٔ ُٚحٌُِظَ َ
خد َْ ٝحُ ِل ٌْ َٔشَ َٝحُظَّ ٍَْ ٞحسَ َِ ْ ٝ
ب ال رٌب فٌه هدىً للمتقٌن } )ٍٓٞس ُزوَس ٣٥،ش .(2
 هخٍ طؼخُ { :٠ذلك الكتا ُبة  :حٌُظخرش
ا ٌْ ِىزَ َ
ة  :حُوَإٓ حٌَُْ٣
ا ٌْىِزَب ُ

} ٔ٣ظ ١ٞك ٚ٤حٌُٔ ًَّ ٝحُٔئٗغُ ،ػي اُ ٠حُٔؼـْ ٝطز ّٖ٤ؿٔؼٜٔ٘ٓ َّ ٌُ ٚخ.
ُٗ -لع {
 ؿٔغ ػخهَ ُ :ػوََّ ًٌَُِٔ ُ ٝ -ػوََّ ٝػٞحهَ ُِٔئٗغُٔ ١خ ٣ؤط:٢
٘ٓ -خ حُـٌٍ حُِـّ ٞ
ًُ ٍّّ٣ش ٍَ ًَ :أ أ)ٍَ ٍَ ًَ (ٍَّ ًَ ٝ
َ :٢ػ َ٘ َٞ
 حُ َؼ ِ٘ ّ ٓ ّٔ٤ظٜخَٞ َٔ ٓ : ط ّيهََ ًَ :ٕٝهَُ -ٙػ ْي اُ ٠حُٔؼـْ حُٝ ،٢٤ٓٞر ّٖ٤حُلَم ر:ٖٓ َّ ً ٖ٤
 ال َكهْل  :من جاوز الثالثٌن إلى نحو الخمسٌن . ال ّشٌْخ  :من أدرك الشٌخو خة وه ؼالبًا عند الخمسٌن وهو فوق ال َكهْل ودون ال َه ِرم -ال َه ِرم  :من بلػ أقصى ال ِكبر وضعؾ
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ٚاٌزذًٍ١
اٌفُٙ
ّ
ْ:} ٞ
ٔ -هخٍ طؼخَُّ٣ٍِّ ًُ { :٠شً رَ ْؼ ُ
َٜ٠خ ِٓ ْٖ رَؼ ٍ
أ  -ر َْ ٛٝق هللا طؼخُّ٣ًٍ ٠ش حألٗز٤خء؟
ٛٝ لٜخ رؤٕ رؼٜ٠خ ٖٓ رؼ ٞ؛ ٖٓ ًٍ٣ش آىّ ػْ ًٍ٣ش ٗٞف ػْ ًٍ٣ش ارَح. ْ٤ٛ
د -ػال َّ ُ ٣يٍ ًُي؟
 إٔ هللا طؼخُ ٠حٛطلخ ْٛألٗٓ ْٜظـخٗٔ ٕٞك ٢حُ َيٝ ، ٖ٣حُظّوٝ ، ٠حُّٜالف .
ْ
ّ ٍحؿ٤شً حُوزٍٞ
ٕ -ؿَ٣خ ً ػِ ٠ػخىس أِٜٛخ
ٌٍٗص حَٓأس ػَٔحٕ ٓخ ك ٢رطٜ٘خ ُويٓش ر٤ضِ حُٔوي ِ
ْ
ظؼخٗض ػِ ٠طلو٤ن ًُي؟
ٖٓ هللا ،ر َْ حٓ
ّ
والطاعة وصدق التوكل على هللا .
 بالعبادة
ٖ -كٟٞ ٢ء كٜٔي ح٣٥خص حٌَُٔ٣ش ،ر٤ً ّٖ٤ق ّ٤ٛؤ هلل طؼخُ - ْ٣َٓ ٠ػِٜ٤خ حُٔالّ ُِ -و٤خّ رؤَٓ
ػظ ٞٛٝ ،ْ٤إٔ طِي ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ.
 جعل هللا تعالى زكرٌا علٌه السالم كافال لها  ،وأوجد عندها رزقا فً ؼٌر أوانه واصطفاها
لعبادته  ،وطهّرها على نساء العالمٌن
ٗ٤ً -ق حٓظوزَ ًَُ٣خ حُزَ٘ ٟر٤ل ٠٤ػِٜٔ٤خ حُٔالّ؟
 باستبعاد تحققها فً موازٌن البشر ؛ ألنه كبٌر فً السّن  ،وامرأته عاقر  ،وبال ّدهشة
والتعجّ ب واستعظام قدرة هللا تعالى.
٘ -ر ّٖ٤حألٓخٍس حُظ٘ٓ ٢لٜخ هللا طؼخُّ٣ًَُِ ٠خ  -ػِ ٚ٤حُٔالّ ً -
ىُ٤ال ػِ ٠كَٔ ُٝؿظٝ ،ٚطلون
حُزَ٘.ٟ
 أال ٌ ّكلِم الناس إال باإلشارة ثالثة أٌام بلٌالٌها  ،ذاكر ًا كثٌرا  ،ومسبحا فً آخر النهار وأوله
.
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 -ٙكٟٞ ٢ء كٜٔي ح٣٥ظ)24 ٝ 24(ْٖ٤
أ ٓ -خ ك َ٠هللا طؼخُ ٠ػِ ْ٣َٓ ٠ػِٜ٤خ حُٔالّ ؟
 إٔ هللا حٛطلخٛخ ػِٔٗ ٠خء حُؼخُٖٔ٤
د -حًًَ ٓخ ٔ٣ظٞؿز ٌٛ ٚحُل.َ٠
 إٔ طط٤غ هللا ٝ ،طِظِّ ػزخىط. ٚ
 -6ك ٢ه ُٚٞطؼخًُُ { : ٠ي ٖٓ أٗزخء حُـ٤ذ ٗٞك ٚ٤اُ٤ي {
أ ٓ -خ حُٔ٘خٍ اُ ٚ٤كًُ { ٢ي { ؟
ٓ ًَ خ ًًَ ٙهللا طؼخُ ٖٓ ، ٠هٜش (حَٓأس ػَٔحٕ )ٝ،حر٘ظٜخ (َٓ ْ٣حُزظ ٖٓٝ ) ٍٞهٜش
(ًَُ٣خ ٣ٝل. ) ٢٤
د  ِٖ َٓ -حُ ُٔوخَ١ذ ك { ٢اُ٤ي { ؟
 حَُّٓٓ ٍٞلٔي  ٠ِٛهللا ػِِْٓٝ ٚ٤
ؽ  َْ ُ -هخ١زظ ٚح٣٥ش ؟
 طؤً٤يح ُٜيم ٗزٞس حَُٓ ٍٞحٌَُ ، ْ٣ه ٚهللا طؼخُ ٠ػِ ٌٙٛ ٚ٤حألٗزخء حُٔـ٤زش ٝ ،حألهزخٍ
حُٜٔٔش حُظ ٢أٝك ٢هللا طؼخُ ٠رٜخ آُٝ ، ٍُٚٞٓ ٠خ ًخٕ ٣ؼِٜٔخ ٖٓ هزَ ٓٝ ،خ ٍحكوٜخ ٕ
ٓؼـِحص طيٍ ػِ ٠هيٍس هللا طؼخُ. ٠
 -8حٓظوِ ٖٓ ٚح٣٥خص ٛلخص ً َّ ٖٓ َّٓ٣ًَُٝ ْ٣خ ػِٜٔ٤خ حُ ّٔالّ .
ِ ش ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ ١ :خَٛس حٛطلخٛخ هللا ػِٔٗ ٠خء حُؼخُٔ ٖ٤إلٗـخد ١لَ ٖٓ ؿ َ٤أد،
ٓوِٜش ك ٢حُؼزٞى٣ش .
 صوش٠ب ػٍ ٗ١اٌغالَ ً:ز َ٤ك ٢حُّٖٔ ٛ ،زٓ ،ٍٞظؼزّي ً،خكَ َٓ ْ٣ػِٜ٤خ حُّٔالّ .
 -9ػَٟض ح٣٥خص حٌَُٔ٣ش أٓ ًٍ ٞهخٍهش ُِؼخىس ،حًًَ ػالػش ٜٓ٘خ.
ٝ الىس ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ ٖٓ ؿ َ٤أد .
 حَُُم ك ٢ؿ َ٤أٝحٗ ٚػ٘ي َٓ. ْ٣
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ٝ الىس ٣ل ٖٓ ٠٤أّ ػخهَ ٝأد رِؾ ٖٓ حٌُزَ ػظ٤خ .
ٓ ؼـِحص ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ (اك٤خء حُٔٞطٗ، ٠لخء حألًٔٝ ٚحألرَ٘٣ ، ٙلن ك ٢حُطٖ٤
كَ٤١ َ٤ٜ٤ح ) .
ٓٔ ُٔ -خًح ؿخء حُطِذ رِلع حُٜزش ك ٢ه ُٚٞطؼخُ ٠ػِ ُٔ ٠خٕ ًُـَّ٣خ ػِ ٚ٤حُ ّٔالَّ { :قا َل َربِّ
ك ُذرِّ ٌ ًة َط ٌِّ َب ًة }؟
َهبْ لًِ ِم ْن لَ ُد ْن َ
 ألٕ حُٜزش  ٢ٛػطخء ٖٓ ؿِ َ٤ػ َ ٝٞأٓ ٝوخرَ  ٖٓٝ ،ؿٓ َ٤زذ أ ٝطيهَ أٖٓ ٢٤ٓٝ ٝ
ًَُ٣خ ػِ ٚ٤حُٔالّ ؛كً ٜٞزٝ َ٤حَٓأط ٚحُؼخهَ  ،كخُٜزش اكٔخٕ ٓل ٖٓ ٞػ٘ي هللا طؼخُ٠
(ٖٓ ُيٗي) ٖٓ ؿٝ . َ٤كًُ ٢ي ٛيم ًَُ٣خ ك ٢ط ًِٚٞػِ ٠هللا طؼخُٝ ٠أ٣خٗ ٚحُٜخىم
ٝكٖٔ ظ٘ ٚرَر. ٚ
}ٓ ،خ أػَ حَُّػخ٣ش حُلٔ٘ش ك ٢ط٘٘جش ؿٛ َ٤خُق

ٔٔ  -كٟٞ ٢ء ه ُٚٞطؼخُ{ :٠
،كٍ ٢أ٣ي؟
ٜخُق ٣وَؽ ٗزخطخ ٤١زخ ٝ ،حُظَر٤ش حُلٔ٘ش ط٘٘ت ؿ٤ال ٓ٣ٞخ
ٜخُلش ًخٍُِع حُ ّ
 حَُّػخ٣ش حُ ّ
(٣ٝظَى أ٠٣خ ُِطخُذ) .
ً ٟلخ ٍأ٣ي:
ٕٔ  -رؼي ىٍحٓظي ح٣٥خص حٌَُٔ٣شٗ ،خهٖ أػَ ٓخ ٣ؤط ٢كٓ ٢ـظٔؼي ّٓ ٞ
أ ٍ -ػخ٣ش حأل٣ظخّ ٝحُٔلظخؿ. ٖ٤
 طـؼِ ْٜأكَحىح هخىٍ ٖ٣ػِ ٠حإلٗظخؽ ٝحُؼطخء ٝطِ٣ي ٖٓ ػوظ ْٜرؤٗلٔٝ ، ْٜطٌٔ٘ ْٜك٢
حُٔـظٔغ
د  -طوي َ٣ى ٍٝحَُٔأس .
 ْٜٔ٣ ك٣ُ ٢خىس ػطخثٜخ ٣ٝ ،يكؼٜخ ٗل ٞحُ٘ـخف كٓ ٢ـخالص حُل٤خس ًخكش

 ،٢كٔخ كخثيس ٌٛح حألِٓٞد؟
ٖٔ  -أًؼَ حُوَإٓ حٌَُ ٖٓ ْ٣حٓظويحّ حألِٓٞد حُوّ ٜٜ
أ  -ر٤خٕ ػظٔش حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ك ٢اهخٓش حُيَُ٤
د  -أهٌ حُؼزَس ٝحُؼظش.
ص  -حُظيرَ ٝحُظؤَٓ ؛ كو ٜٚحُوَإٓ ًحص أػَ أ٣خٗٝ ٢طَر ١ٞكٓ ٢ظؤِٜٓ٤خ ٝ ،طلَٔ ٓخىس
ٓلزٞرش طؼ ٖ٤ػِ ٠طيرَ حُوَإٓ ٝك. ٜٚٔ
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ع  -ر٤خٕ أ٣خٕ حألٗز٤خءٝ ،هٞس ٛزَ٣ٝ ْٛو ْٜ٘٤رٔٞػٞى هللا .
ؽ ٝ -حُو ٜٚحُوَآٗ ٢ػًِ ٠ؼَطٝ ٚط٘ٞػ ٚرٔؼخرش ؿٌد ٌُحًَس حُ٘ز ٠ِٛ - ٢هللا ػِ– ِْٓٝ ٚ٤
ػزَ حُٔخ ٢ٟ؛ ُ٘٤ظلغ رٜخ ك ٢حُلخًُ ". َٟي ٖٓ أٗزخء حُـ٤ذ ٗٞك ٚ٤اُ٤ي.
ٗٔ  -طٌخِٓض حَُّػخ٣ش حإلُّ٤ٜش ك ٢اػيحى حألٗز٤خء ٝحٛطلخثٛٝ ْٜلخط ،ْٜػال َّ ُ ٣يٍ ٌٛح كٍ ٢أ٣ي؟
 هللا سبحانه ال ٌختار من الخلق إال أكرمهم وافضلهم عنده وأكملهم لدٌه  ،فاصطفى آدم
ونوحا ثم آل إبراهٌم وآل عمران ألن منهم األنبٌاء ،فكانوا أمناء على رسالته وبلّؽوها
للناس  ،وخصهم هللا بصفات الصّدق واألمانة  ،وخصّهم بالنبوة والرّ سالة .

ّ
اٌزز ّٚق اٌجّبٌ ّٟ
ٟٔٝ -ق ؿٔخٍ حُظّ َ٣ٜٞك ٢ه ُٚٞطؼخُ{ :٠

}.

صالح .
نموها وترعرعها وتربٌتها الحسنة بالزرع ال ّ
 صّور مرٌم علٌها السّالم فً ّ
ٕ -حٓظّوَؽ ٓؼخُ ٖ٤ػِ ٠حُطّزخم ٖٓ ح٣٥خص حٌَُٔ٣ش .
ال َع ِشًّ  -اإلبكار
ال ّدنٌا  -اْلخرة
أ ُ ِح ّل  -ح ُِر ّم
ٖ -رخشط األعبٌ١ت اإلٔشبئ ّ١خ ف ٟاٌؼشث ّ١خ ػٓ ِؼبٔٙ١ب اٌذم١م ّ١خ ئٌِ ٝؼب ٍْ أخش ٜثالغ ّ١خٓ ،ؼَ:
أ  -األِش؛ ٗل :ٞه ٍٞر ّ٘خٍِ رٖ رَُْ ى ٓوخ١زًخ ٖٓ ال ٣لظَٔ حُ ُِّّش ٖٓ حُٜي٣ن:
وخٍ ُ
ف ًَ ْٗذٍ َٓ ََّسً َُٓ ٝـخِّٗزُ ْٚ
ى كبّٗٚ
كَ ِؼْٖ ٝحكيحً ْأ َْٛ ٝأهخ َ
ُٓ ِ
ف١ف١ذ األِش ٕ٘ب ( اٌزخ١١ش).
00

فشاط عجبثٕخ 3787030880

ٝك ٢هُٞـ ٚطؼخُـ { :٠إ ِ ْذ أَوى اْلِف ْت َيةُ إِلَى اْل َكه ِ
ئ لَ َنا
ف فَ َقالُوا َربَّ َنا آتِ َنا ِم ْن لَ ُد ْن َ
ْ
ك َر ْح َم ًة َو َهيِّ ْ
َ
ِم ْن أ َْم ِرَنا َر َشد } (ٍٓٞس حٌُٜق ،ح٣٥ش . )01

٠ف١ذ األِش( اٌ ّذػبء ).
ٓ ١وخ١زًخ ٛي٣و ْ:ِٚ٤
د -إٌّٟٙ؛ ٗل :ٞه ٍٞحُٔؼَ ّ
ال َط ْ
ّ
ي أٓ ٌَ ؿ ْْ ُٓ َُ ٤ـظَلَ َِ
ط٣ٞخ حُ ِّٔ ََّ ػ ّ٘ٗ َّ ٞ٣ ٢خثز ٍش
كبٕ ًُ َ
ف١ف١ذ إٌٕ٘ ٟٙب (االٌزّبط)؛ ألّٗٛ ٚيٍ ٖٓ حُ ّ٘خػَ أُٛ ْٖ َٓ ٠خ كُِ٘ٓ ٢ظ.ٚ
ٝك ٢ه ٍٞحُوخثَ :ال طَ ْـَُر ٢أّ٣ظٜخ حُ ّْ٘ٔ.
٠ف١ذ إٌ ( ٟٙاٌزّّٕ ) ٟ؛ ّ
ألٕ حُ ّْ٘ٔ ؿ َ٤ػخهَ ،كٔ٤ظل َ٤اؿخرش ِ١ز. ٚ
ؿـ  -االعزفٙبَ؛ ٗل ٞه ٍٞحُٔظ٘زّ ٢كٛٝ ٢ق حُل ّٔ:٠
ِأر ْ٘ َ
كخّ؟
ض ُ َّي ِْ َِ ٛػ ْ٘يِ ًَُ ١ر ْ٘ضٍ كَ ٌََ ٤
ْق َِْ َٛ ٝضِ أَ ْٗضِ ِٓ َٖ حُ ِِّ ِ
٠ف١ذ االعزفٙبَ ٕ٘ب ( التعجب ) .
ٝك ٢ه ُٚٞطؼخُ{ :٠

} (ٍٞٛس حألٗؼخّ ،ح٣٥ش .)101

٠ف١ذ االعزفٙبَ ( االعزجؼبد) .
ى  -إٌّذاء؛ ٗل٣ :ٞخ أل َٛحُؤُٔ َ٤خػيس حُٔلظخؽ.
٠ٚف١ذ إٌّذاء ٕ٘ب ( االعزغبصخ ) رؤُ َٛو.َ٤
ٝك ٢ه ٍٞأكيٝ : ْٛح كَُْ هَشَ هِز ،٢أٝ :ٝح ًزي. ١
٠ف١ذ إٌذاء ( إٌّذثخ ) .
و٣ :ٚخ ُي ٖٓ ٍؿَ ًَ. ْ٣
 ٝك ٢هُٞي ُ٘
ٍ
ٌزؼجت ) ؛ ألٗي ال طوٜي ْ
إٔ ط٘خىٝ ،ٚ٣اّٗٔخ طَ٣ي حُظؼـّذ ٖٓ كخُٚ
٠ف١ذ إٌذاء ( ا ّ
. ًَٚٓ ٖٓٝ
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ﺱ ثٕبء ػٍِ ٝب رم ّذَِ ،ب اٌّؼٕ ٝاٌجالغ ّ ٟاٌز ٞخشط ئٌ: ٗ١
أ  -حألَٓ ك ٢ه ُٚٞطؼخَُ { :٠ف َت َقب ْل ِم ِّنً } .
 ال ّدعاء .
د  -حالٓظلٜخّ ك ٢ه ُٚٞطؼخُ { :٠أَنى ٌَ ُكونُ لًِ ُؼ َالمٌ } .
 االستبعاد والتعجّ ب .
َ ٟؼ ْ
ض }.
ٗٓ -خ حُٔؼ٘ ٠حٌُ ١أكخىط ٚحُـِٔش حُٔؼظَٟش ُ َّ َٝ { :
هللا أَ ْػَِ ُْ ِر َٔخ ََ ٝ
 تعظٌم شؤن هذه المولودة ،وجعلها وابنها آٌة للعالمٌن .
٘ٓ -خ ىالُش ً َّ ٖٓ:
أ  -اُ ِّٖٓ حُٔ٠خٍع ُِلؼَ ِر ٌَِِ َٔشٍ {
 االستمرار وال ّتج ّدد .

}.

اك } فً اْلٌة( ) 24و { ِب َكلِ َم ٍة } فً اْلٌتٌن (  ) 24 ، 43و{ ِبإ ِ ْذ ِن هللاِ } فً
د  -تكرار { اصْ َط َف ِ
اْلٌة ( . ) 23
" حٛطلخى" :حأل : ٠ُٝأ ١إٔ هللا طؼخُ ٠حهظخٍ َٓ ْ٣ػِٜ٤خ حُٔالّ ٖٓ رٓ ٖ٤خثَ حُ٘ٔخء
كوٜٜخ رخٌَُحٓخص
ٝ" حٛطلخى "حُؼخٗ٤ش :أّ ١
إ هللا طؼخُ ٠حهظخٍ َٓ ْ٣ػِٜ٤خ حُٔالّ ػِٓ ٠خثَ ٗٔخء حُؼخُٖٔ٤
ُظٌٓ ٕٞظ َٜهيٍس هللا ك ٢اٗـخد ُٝي ٖٓ ؿ َ٤أد .
ًِٔ" ش " طؤً٤ي ّ
إ ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ ُٝي ٖٓ ؿ َ٤أد رٌِٔش (ًٖ) ٖٓ هللا حٌُ ١ال ٣ؼَٔ
ػِ ٚ٤أَٓ .
" ربًٕ هللا " ُِظؤً٤ي ػِ ٠إٔ ٓؼـِحص ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ ًخٗض رٔ٘٤جش هللا ٝهيٍط، ٚىكؼخ
ُظ ّْٛٞحألُ٤ٛٞش ػ٘. ٚ
٢؛ أ ١إٔ طؤط ٢رٌالّ
 -ٙحٌُ٘خ٣شُ :لع أُِِ١ن ٝأٍُ٣ي ر ٚالُّ ٓؼ٘خٓ ٙغ ؿٞحُ اَ٣حى حُٔؼ٘ ٠حألّ ِٛ
 ٞٛ ١حُٔوٜٞىٓٝ ،ؼخٍ ًُي هُ٘ٞخ :
٣ظٓ ّٖٔ ٠ؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼً٘ ٠كو٤وًّ٤خ ٝآهَ ٓـخًُّ٣خٝ ،حُٔـخُ ّ
َٓ ١كٞع حَُّأّ.
ٝهق حُـ٘ي ّ
اٌّؼٕ ٝاٌذم١م ّ :ٟسفغ اٌشأط ػبًٌ١ب .
 :ٞاٌفخش ٚاالػزضاص ،فّشفٛع اٌ ّشأط وٕب٠خ ػٓ (اٌفخش ٚاالػزضاص) .
ٚاٌّؼٕ ٝاٌّجبص ّ
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ٚلٌٕٛب :كالٕ ًؼ َ٤حَُّٓخى .
إٔ ٍٓخى ٗخٍ ٙال ٘٣طلت ؛ ّ
وٕب٠خ ػٓ (وشِٗ) ،رٔؼّ٘ ٠
ألٕ ًؼَس حَُّٓخى ىُ َ٤ػًِ ٠ؼَس اٗؼخٍ
حُ٘خٍ ُوَ ٟحُ٤٠ق.
ٚلٛي أدّذ شٛل: ٟ
ٔٛخ حُٞح ٢ٛحٌُ ١ػٌَِ ََ حُ َّ٘زخرخ
َ ٢ُٝر َْٖ ٤حُِٞ٠ع ى ٌّ ُٝل ٌْ
فذ ٌَ ٌٚذ ٌُ ّوٕب٠خ ػٓ (اٌمٍت) اٌز ٞث ٓ١ضٍٛػٗ.
ﺱ ثٕبء ػٍِ ٝب رم ّذَّ ٚ ،ضخ اٌىٕب٠خ فِ ٟب رذزَٗ خظّ ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ: ٝ
ٌن 
اس فًِ ْال َم ْه ِد َو َكه ًْال َو ِم َن الصالِ ِح َ
َ وٌُ َكلِّمُ الن َ
ْ ال َم ْه ِد  :كناٌة عن طفال  -ولٌداً
ْٖ ح٥ط٤ظ:ٖ٤
ْٖ حٌَُٔ٣ظِ ٤
ّٟ ٝ -6ق ىالُش (اُ َو ِْن) ك ٢ح٣٥ظِ ٤
أ  -قال تعالى  :قال كذلك هللا ٌخلق ما ٌشاء. 
ْ ٌَ خل ُ ُق ٌ - :صنع ما ٌشاء على ؼٌر مثال سابق
ب  -قال تعالى  :أنى أخلق لكممن الطٌن كهٌبة الطٌر 
 أَ ْخل ُ ُق  - :أصور لكم من الطٌن كشبه ّ
الطٌر
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ّ

لضب٠ب ٌغ٠ٛخ
ّ

إٌ ذاء
حُّ٘يحء :ىػٞس حُٔوخ١ذ ر ٓٞخ١ش كَف ٖٓ أكَف حُّ٘يحءُ ،الٗظزخٝ ٙحإلهزخٍ .
ٓؼخٍ٣ :خ َٓٔ ًػخ ،طٔ : َّْٜكَف حُ ّ٘يحء ٣ :خ  ،حُٔ٘خىً َٔٓ : ٟػخ .
ٔ -دىُ إعشاة املٕبد:ٜ
(ٔ) ٠أر ٟإٌّبدِ ٜؼشثًب (ِٕصٛثًب) ئر وبْ:
ُؼِْٝ ،حظذْ ػِ ٠ىٍِٓ ٝي.
أ ِ -ضبفًب٣ :خ
َ
١خُذ ح ِ
ى هللا هَ٤حً.
ُٞثخّ ،ؿِ َ
د  -شجًٙ١ب ثبٌّضبف٣ :خ ٍحكؼًخ ٗؼخ ٍَ ح ِ
ص ٔ -ىشح غ١ش ِمصٛدح ٗ :ل ٞه ٍٞػزي ٣ـٞع حُلخٍػ: ٢
ك٤خ ٍحًِزًخ ا ّٓخ َػ َََ ٟ
ض كَزَِِّ َـ ْٖ

َٗ ِٖٓ ١ـْ َح َٕ أَ ْٕ ال طَالهِ٤خ
َٗيحٓخ َ

ِذ ًّ ٔصت ،ئر وبْ :
(ٕ) ٠أر ٟإٌّبدِ ٜجٕ ًّ١ب فْ ٟ
أ  -اع ًّب ػٍ ًّب ٣ :خ هيُّ ٣ ،خ ػخ ّٓ َُ.
} (ٍٞٛس

د ٔ -ىشح ِمصٛدحٗ ،ل ٞه ُٚٞطؼخُ{ :٠
ٞٛى٣٥ ،ش . ( 44

ٕ٣ -ـ ُٞك ٢حُٔ٘خى ٟحُٔ٠خف اُ٣ ٠خء حُٔظٌِّْ كٌف حُ٤خء ٝاروخء حٌَُٔس ً
ىُ٤ال ػِٜ٤خٗ ،ل ٞهُٚٞ
ت } ٍٓٞس حُزوَس،
طؼخَُ { :٠وإ ِ ْذ َقا َل إِب َْرا ِهٌمُ َربِّ اجْ َع ْل َه َذا َبلَداً آ ِمنا ً َوارْ ُز ْق أَهْ لَ ُه ِم ْن الث َم َرا ِ
ح٣٥ش ( ، ) ٕٔٙ

ٍدِّ ٘ٓ :خى٠ٓ ٟخف ،أٍ ( ِٚٛرِّ٣ ( ٝ ) ٢خء حُٔظٌِْ ) ٓلٌٝكش .
ٖ -هي ٣لٌف كَف حُّ٘يحءٗ ،ل ٞه ُٚٞطؼخٌُُ { :٠وسُؾُ أَعْ ِرضْ َع ْن َه َذا َواسْ َت ْؽفِ ِري لِ َذ ْن ِب ِك
ٌن } ٍٓٞس ٓٞ٣ق  ،ح٣٥ش ( . ) ٕ9
اطبِ َ
ت ِم ْن ْال َخ ِ
إِن ِك ُكن ِ
05
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تدرٌبات
ٔ ١ّ ِ -ض إٌّبد ٜاٌّؼشة ِٓ إٌّبد ٜاٌّجٕ ّ ٟفِ ٟب ٠أر: ٟ
أ  -هخٍ طؼخُ{ :٠
 آدمُ  :منادى مبنً .

}.

د  -هخٍ حُ ّ٘خػَ:
أ٣ـخ ؿـخٓـ َغ حُيٗـ٤خ
ُـ٤ـَ رـالؿـــشٍ
ِ

ُ
ُِ َٔ ْٖ طـٔ ُغ حُيٗ٤خ ٝأ ْٗ َ
طٔٞص
ض

 جا ِم َع  :منادى معرب .
ؽ  -هخُض حُو٘ٔخء:
 ٢ؿــــــٞىح ٝال طـــ ُٔـيح
أػــَ٘٤ـ َّ

ٌْـ٤ـخٕ ُِْ ٜ
ــَ حَُّ٘ـــيٟ
أال طَـز
ِ
ــو ِ

 عٌنً  :منادى معرب .
ى  -هخٍ ػزي حٌَُ ْ٣حٌَُٓ:٢
كِٔ ُ
ط ٖ٤حُلزـ٤ـزشُ ً٤ــق أكـــ٤خ

د
رؼ٤ــ ًيح ػٖ ُِٓ ٜٞي ٝحُ٠ٜخ ِ

 فلسطٌنُ  :منادى مبنً .
ي.
ؿز َ
 - ٙؿٔ ،َُ٤ال طظٜخ ٕٝك ٢أىحء ٝح ِ
 جمٌلُ  :منادى مبنً .
 - ٝهخٍ كخكع ارَح: ْ٤ٛ
ٝكخٍ َٜٓخ
٣خ ٍحكؼًخ ٍح٣ش حُ ٌٍٟ٘ٞ
ِ

ي هـُٓ ْٖ ِٓ ًَ ٤لزّٜ٤خ
ى ٍَر َ
َؿــِح َ

 راف ًعا  :منادى معرب
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ٕ  -أػشة ِب رذزَُٗ خظٌّ فِ ٟب ٠أر:ٟ
} )ٍٞٛس ألكِد .
أ  -هخٍ طؼخُ{ :٠
 أ٘ٓ - : ََ ٛخىٜٞ٘ٓ ٟد ٝػالٓش ٜٗز ٚحُلظلش حُظخَٛس ػِ ٠آهَ٠ٓ ٞٛٝ ، ٙخف
د  -هخٍ حُ ُلطَ٤جش:
م
ٓخًح طوٍُ ٞ
ألكَم رـٌَٓ ١ـ ََ ٍ
ٍ

ذ حُلٞح َِ ٛال ٓخ ٌء ٝال ٗـ َُ
ُُ ْؿ ِ

َ
هؼَ ٓظِٔ ٍش
أُو٤ض ًخٓ َز ْٜكِ ٢
 ّْ ٠كٓ ٢لَ ٜٗذ .
ُ ػ َٔ َُ٘ٓ - :خىٓ ٟز٘ ٢ػِ ٠حُ ّ

هللا ٣ـخ ػٔـ َُ
كخؿـلَْ ػَِ ٤
ي ٓــال ُّ ِ

ي ٗلٔي ِّ
ٌٛرْٜخ.
ؽ ٣ -خ ٍحؿً٤خ ٍكٔشَ هللا ،ػَِ ٤
ٍ حؿ٤خ ً٘ٓ - :خىٜٞ٘ٓ ٟد ٝػالٓش ٜٗز ٚط٘ ٖ٣ٞحُلظق حُظخ َٛػِ ٠آهَ. ٙ
ٖ  -اضجظ ثبٌشىً أٚاخش اٌىٍّبد اٌز َ ٟرذزَٙب خظٌّ فِ ٟب ٠أر:ٟ
أ  -هخٍ ﷺ٣":خ ؿالّ ِّْ ٓ ،هللا ًَُْ ٝ ،ر٘٤ٔ٤ئّ ٓ ًَُْ ٝ ،خ ٤ِ٣ي"ٓ( .ظلن ػِ.)ٚ٤
٣ خ ؿالّ ٟزطٜخ ٣خ ؿال ُّ
د  -هخٍ حرٖ ُ٣ي:ٕٝ
٣ ٝخ ٗٔ ْ٤حُٜزخ رِِّ ْؾ طل٤ظَ٘خ
٣ خ ٟٗٔ ْ٤زطٜخ ٣ :خ َْٗٔ ٤

ًخٕ ُ٣لْ ٘٤٤خ
َٓ ْٖ َُ ْ ٞػِ ٠حُزُ ْؼ ِي كًّ٤خ َ

ٗ  -اعزخشط اٌ َّّٕبد ٜف ٟا٠٢بد اٌىشّ٠خ ِٓ عٛسح آي ػّشاْ اٌز ٟدسعزٙبٚ ،د ِّذ ْد ٔٛػٗ.
َربِّ

 :نوعه مضاؾ إلى ٌاء متكلم محذوفة وحكمه معرب .

ٌا مرٌمُ  :نوعه اسم علم وحكمه مبنً .
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ِشاجؼخ اعُ اٌفبػً ٚاعُ اٌّفؼٛي

إٔ اعُ اٌفبػً  :حْٓ ٓ٘ظن ُ ٣يٍ ػِ ٠حُليع ْ
ىٍٓض ٓخروًخ ّ
 ٖٓٝأٓ ٝخ ٣و ّٞر. ٚ
٠ٚصبؽ ِٓ اٌفؼً اٌضالص ٟػٍٚ ٝصْ  ( :فبػً ) ٗ ،ل: ٞ
خع ٓ ،خٍٓ :خثَِ ٓ ،ؤٍ ٓ :خثَ .
َك ِ : ْٜكخّ ٍ ، ْٛى ٍ :ح ّى  ،أ ِٓ َٖ :آ ِٖٓ ٓ ،ؼٍ ٓ : ٠
 ِٓٚغ١ش اٌضالص ٟػٍٚ ٝصْ اٌفؼً اٌّضبسع ثاثذاي دشف اٌّضبسػخ ًِّ ١ب ِضِّٛخٚ ،وغش
ِب لجً ا٢خشٗ ،ل :ٞحرظُْٔٓ :زظ ِْٔ  ،طُٓ : ٠ُّٞظ. ٍٞ
ٚاعُ اٌّفؼٛي  :حْٓ ٓ٘ظن ُ ٣يٍ ػِ ٠حُليع ْ
 ٖٓٝأٓ ٝخ ٣وغ ػِ. ٚ٤
٠ٚصبؽ ِٓ اٌفؼً اٌضالص ٟػٍٚ ٝصْ (ِفؼٛي)ٔ ،ذ:ٛ
 ، ٢رخعَٓ :ز٤غ .
ٗ ّي٘ٓ :يٝى  ،ىػخٓ :يػ ّّ َٓٓ : ٠ٍٓ ، ٞ
 ِٓٚغ١ش اٌضالص ٟثاثذاي دشف اٌّضبسػخ ًِّ ١ب ِضِّٛخ ٚ ،فزخ ِب لجً ا٢خشٗ ،ل:ٞ
حٓظويّ ُٔٓ :ظو َيّ.
ٚئر وبْ اٌفؼً الص ًِب ٌذمذْ اعُ اٌّفؼٛي شجٗ جٍّخٗ ،ل:ٞ
ٗ ّ
ي ٌٞ٘ٓ :ى كٍٝ ، ٚ٤ؿذ َٓ :ؿٞد ك.ٚ٤
اسم الفاعل و املفعىل
اسم الفاعل من الثالثي على وسن فاعل :
كاتب
كتب
آخذ
أخذ
كائل
كال
ّ
شادّ
شد
ساق ( الساقي ) تحذف ياء الاسم املنلىص
سلى
جاء
جاء
اسم الفاعل من الفعل غير الثالثي  :يكىن بإبدال حزف
املضارعة ميما مضمىمة وكسز ما كبل آلاخز .
ستخدم ( املضارع يستخدم )
استخدم ُم
ِ
اصطفى ُمصطف ( املصطفي )
استطاع ُمستطيع
ُمختار
اختار
ُ
م ّ
ّ
حتل
احتل
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اسم املفعىل من الثالثي على وسن مفعىل :
مىصىل
وصل
مبيع ( إبدال حزف املضارعة بميم )
باع
ملىل ( إبدال حزف املضارعة بميم )
كال
ّ
مدعى ( إبدال حزف املضارعة بميم وتشديد الحزف ألاخير)
دعا
ّ
مسلي ( إبدال حزف املضارعة بميم وتشديد الحزف ألاخير)
سلى
ُ
مجلىس عليه (هظيف شبه جملة ألهه فعل السم)
جلس
اسم املفعىل من الفعل غير الثالثي  :يكىن بإبدال حزف املضارعة
ميما مضمىمة وفتح ما كبل آلاخز .
َ
ُمستخدم (املضارع يستخدم )
اهكسز
َ
ُ
مصطفى
اصطفى
ُ
مستطاع
استطاع
ُ
مختار
اختار
ُ
م ّ
ّ
حتل
احتل
ُ
ُم َ
عترف به (هظيف شبه جملة ألهه فعل السم)
اعترف
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رذس٠جبد
ٔٛ -خصِ حْٓ حُلخػَٝ ،حْٓ حُٔلؼ َّ ً ٖٓ ٍٞكؼَ ٖٓ حألكؼخٍ ح٥ط٤ش:
الفعل

اسم الفاعل

اسم المفعول

التقى
باع
َ
رؾ
ص َ
ان َ
َع ّد
ال َم
روى

ُلتق
م ٍ
بابع
ُنصرؾ
م ِ
عا ّد
البم
راو
ٍ

مُلتقى
مبٌع
ُنصرؾ
م َ
عنه
ملوم
مرويّ

ٌٕص ا٢ر:ٟ
ٕ  -ػ ّٓ١أعّبء اٌفبػٍ ٓ١ف ٟا
ّ
"ال طٌٖ ٖٓٔ َ٣ؿ ٞح٥هَس رـ َ٤ػَٔ َ٣ٝؿ ٞحُظٞرش رط ٍٞحألَٓ٣ ،و ٍٞك ٢حُيٗ٤خ
إ أػطٜ٘ٓ ٢خ ُْ ٘٣زغْ ،
رو ٍٞحُِحٛي٣ٝ ٖ٣ؼَٔ كٜ٤خ رؼَٔ حَُحؿزْ ،ٖ٤
ٝإ ِ ُٓ ِ٘غ ٜٓ٘خ ُ ْْ
٣و٘ ْغ٣ ،ؼـِ ػٖ ٌَٗ ٓخ أٝط٣ٝ ٢زظـ ٢حُ ِّ٣خىس كٓ ٢خ روٝ ٠ٜ٘٣ ،٢ال ٘٣ظ٣ٝ ،٢ٜؤَٓ
ٜخُلٝ ٖ٤ال ٣ؼَٔ ػِٔ٣ٝ ،ْٜزـ ٞحُ ٌُٔٗز ٞٛٝ ٖ٤أكي،ْٛ
حُ٘خّ رٔخ ال ٣ؤط٣ ،٢لذ حُ ّ
 ٌَٙ٣حُٔٞص ٌُؼَس ًٗٞر٣ٝ ٚو ْ٤ػِٓ ٠خ  ٌَٙ٣حُٔٞص ٖٓ أؿِْ ،ٚ
إ ٓو َْ ظ َّ ٗخى ًٓخٝ ،إ
ّ ٛق أٖٓ الً٤ٛخ٣ ،ؼـذ ر٘لٔ ٚاًح ػٞك٣ٝ ٢و٘ ٢اًح ح ْرظُِ."٢
ّ 
ُذنبٌن َ ،نا ِد ًما  ،الهٌّا
الزاهدٌن  ،الرّ اؼبٌن  ،ال ّ
حٌن  ،الم َ
صلِ َ
ِّ١ض اعُ اٌفبػً ِٓ اعُ اٌّفؼٛي ف ٟاٌؼجبسر ٓ١ا٢ر١ز:ٓ١
ٍك٤غ.
م
أ  -حُلظخ ُس ٓوظخٍ ٌس ٓالرٜٔخ رٌٍ ٝ
ٍ
 مختارةٌ  :اسم فاعل
د -حُٜي٣شُ ٓوظخٍسٌ رؼ٘خ٣شٍ كخثوشٍ.
 مختارة  :اسم مفعول
ٖ -حٓظوَؽ حْٓ حُلخػَ ٝحْٓ حُٔلؼ ٖٓ ٍٞح٣٥خص حٌَُٔ٣ش( 33اٍُٞٓ ٖٓ )39 ٠س آٍ ػَٔحٕ.
ٜخُل. ٖ٤
 اعُ اٌفبػً  :هخثْ ِ ُٜٓ ،يهخ  ،حُ ّ
 اعُ اٌّفؼٛي ُٓ :ل ًٍَّح .
09
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اٌىزبثخ
اٌمصخ اٌمص١شح
إٔ حُوٜش حُوَ٤ٜس ّ
ىٍٓض ٓخروًخ ّ
٣ ٢ظ٘خ ٍٝكخىػش أٓ ٝـٔٞػش كٞحىع طظؼِّن
كٖ أىر ّ
ر٘وّ٤ٜش أٓ ٝـٔٞػش ٖٓ حُ٘وّ٤ٜخّص حإلٗٔ خّٗ٤ش ك ٢ر٤جش ُٓخّٗ٤ش أٌٓ ٝخّٗ٤ش ٓخ  ،ط٘ظ ٢ٜاُ ٠ؿخ٣ش
ٔٓ ٢ظغ.
أٛ ٝيف رُ ِ٘٤ض ٖٓ أؿِ ٚحُو ّ
ٜش رؤِٓٞد أىر ّ
ُ
ٝطٜيف حُوٜش اُ ٠حُظؤػ َ٤ك ٢حُوخٍة ٝآظخػٝ ٚطِٔ٤ظ ٚػٖ ٣َ١ن حُظِّٔ٤ق ٝحَُِّٖٓٓٝ ،
ّ
ُليع حٌُٔ٣ ١ؼَّ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞهخثغ حُـِث٤ش حُٔظَحرطش ٝحُٔ٘ظَّٔش ػِٗ ٠لٞ
ػ٘خَٛٛخ  :ح
هخٝ ،ٙحُلزٌش حُظ ٢طزيأ ؿخٓ٠ش ػْ طظٌ٘ق طيٍ٣ـًّ٤خ ٢ٛٝ ،هٔش حُليع ك ٢حُوٜش،
ٝ ،٢حُلٞحٍ ،اُ ٠ؿخٗذ حُ ِّٓخٕ ٝحٌُٔخٕٝ ،حُ٘و٤ٜخص
 ٝحُ ّ
ٝ ٢حُوخٍؿ ّ
َٜحػخٕ حُيحهِ ّ
 ٢حٌُٔ٣ ١ؼَّ
حَُّثٔ٤ش ٝحُؼخٗ٣ٞشّ ٝحُ٘خٓ٤ش ٝحُؼخرظشٝ ،أرؼخى حُ٘و٤ٜش طظٔؼَ ك ٢حُزؼي حُوخٍؿ ّ
 َٔ٘٣ٝ ٢حألكيحع حُ٘لّٔ٤ش ٝحُلٌَّ٣ش ٝحُ ِّٔٞى حُ٘خطؾ
حُٔظ َٜحُؼخّ ٝحُ ِّٔٞى ٝ ،حُزؼي حُيحهِ ّ
 ٢حٌُ َٔ٘٣ ١حًَُِٔ حٌُ ١ط٘ـِ ٚحُ ّ٘وّ٤ٜش ك ٢حُٔـظٔغ ٝظَٝكٜخ
ػٜ٘خٝ ،حُـخٗذ حالؿظٔخػ ّ
حالؿظٔخػّ٤ش.
(كٜي هُِ َ٤ح٣ي ،حُٔٔظ ٟٞحٌُظخر :٢حٌُظخرش رؤهٔخٜٓخ ،رظَّ ٜف)

صخ ا ٢ر١خ ،صُ أجت ػٓ األع ئٍخ اٌز ٟرٍٙ١ب:
الشأ اٌم ّ
د ْفع األِبٔخ
هخٍ طخؿَ :هْ ٜي ُ
ص حُل ّؾ ك ٢رؼ ٞحألػٞحًّٝ ،خٗض طـخٍط ٢ػظٔ٤شٝ ،أٓٞحًُ ٢ؼَ٤سًٝ ،خٕ
كٓٝ ٢ط٤ْٔ ِٛ ٢خٕ(٢ِٓ )1ء رخُ ّيٗخٗٝ َ٤حُـٞح َٛحُؤّ٤ش ،كِ ّٔخ ً٘ض رزؼ ٞحُطَّ٣ن ُِٗض أله٢٠
رؼٗ ٞؤٗ ،٢كخٗل َّ ً ْ٤حُ٘وٞى ٖٓ ٓٝطٓٝ ٢و ُْٝ ،٢أػِْ رٌُي االّ رؼي إٔ ٓ ُ
َص ػٖ
حُٟٔٞغ كَحٓن(ًُ ٌُٖٝ ،)4ي ُْ ٣ ٌٖ٣ئػَّ ك ٢هِزُٔ ٢خ ُ
ً٘ض ػِ ٖٓ ٚ٤ؿ٘.٠
ُٔٝخ ه٤٠ض كـّظُ ٝ ٢ػ ُ
 ،٢كظّ ْْ ُ ٠أػ ْي أِٓي ٗ٤جًخ
يص اُ ٠رِي ١طظخرؼض حُٜٔخثذ ػِ ّ
،كَُ ِٜ
ٔض ػِٝ ٠ؿٛ )4(٢ٜخٍرًخ ٖٓ رِيٓٝ ،١خ أِٓي ك ٢طِي حُِِ٤ش االّ ىٍحٓ َْ ٛؼيٝىسًٝ ،خٗض
ْ
ُ
كلَ٠ص ُٝؿظ ٢حُٞالىس
كؤ٣ٝض ك ٢رؼ ٞحُوَ ٟاُ ٠هخٕ هَحد ،
حُِِ٤ش ٓطَ٤س،
كوخُض ٣ :خ ٌٛح ،حُٔ خػش طوَؽ ٍٝك ،٢كخطّ ْ
ْ
ْ
كظلُ ٤
وٌ ُ١ ٢ؼخ ًٓخ أطو ّ ٟٞر،ٚ
ُٝيص،
َّص ،ػ ّْ
ُ
ُ
ُ
كٞهلض ػِ ،ٚ٤كٌِّٔ٘ ٢رؼي ؿٜي،
ؿجض اُ ٠رخثغ
كوَؿض أهز ٢ك ٢حُظِٔش ٝحُٔطَ كظ٠
َكض ُ ٚكخُ ،٢كَكٔ٘ٝ ٢أػطخٗ ٢رظِي حُوطغ ً
ُ
ُ
ؿؼِض ًُي
أًال ُٝر٤زًخٝ ،أػخٍٗ ٢اٗخ ًء
ك٘
 ()1حُ ِ٤ْٔ ٜخٕ َُِّ٘ ْ٤ً :لوش ُ٘ ٣ي ك ٢حُ.٢ٓٞ
 ()4حُلََْ ٓنٓ :و٤خّ ُ ٣ويٍَّ رؼالػش أٓ٤خٍ.
4
هَؽ  ٞٛٝال ٣يٍ ١أ٣ َٖ٣ظٞؿَّ.ٚ
ٛخّ ػِٝ ٠ؿ:ٜٚ
َ
)( َ
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هَرض ٖٓ حُوخَٕ ُِ َُ ،و ْ
ُ
ُ
ض ٍؿِ ٌَٔٗٝ ٢حإلٗخءًٛٝ ،ذ ؿٔ٤غ
ٝؿجض أٍ٣ي حُٟٔٞغ ،كِ ّٔخ
ك،ٚ٤
َكض ُ ٚكخُُ ،٢
ُ
ُ
هِض ُ : ٚال
كـؼِض أرٌٝ ٢أ٤ٛق  ،كؤٍ َّ ١ؿَ ٖٓ ىحٍّٔ ُٝ ،ٙخ ٗ
ٓخ ك،ٚ٤
أرٌ ٖٓ ٢أؿَ حُ ّيٍحٍ ٌُٖٝ ،ْٛكٔش ُِٝؿٗٝ ٢لّٔ ،٢
كبٕ حَٓأط ٢طٔٞص ح ٕ٥ؿً ٞػخ ،كوي
ًٛذ ّٓ٘ ٢ك ٢حُلؾ ً ْ٤كٓ ٚ٤خ  ٔ٣خ ١ٝػالػش آ ُق ى٘٣خٍ ،كٔخ ك ٌّ ُ
َص كٝ ،ٚ٤أٗض طَحٗ٢
حُٔخػش أرٌ ٢رٔزذ ىٍحٓ ْٛؼيٝىحص ،كوخٍ ُ: ٢
رخهلل ٣خ ٍؿَٓ ،خ ًخٗض ٛلش ًٗ ْ٤وٞىى؟ كوِضٓٝ :خ ٘٣لؼ٘٘٣ٝ ٢لؼي ٖٓ ٛلش ً ْ٤حُ٘وٞى
حٌُٟ ١خع ٌٓ٘ ًٌح ًٌٝح؟ ٤٘ٓٝض .
ُ
ُ
٢ٗ ١ء
ٝهِض :أ ّ
كـجض
،٢
كبً حَُّؿَ هي هَؽ ِ٤ٜ٣ق ر :٢هٌ ٣خ  ،ٌٛكظ َ٘ ْ٘ ُظ٣ ٚظّ ٜيم ػِ ّ
ْ
ٛق ُٗ ْ٤ً ٢وٞىى.
ٝ ٢هخٍ:
طَ٣ي؟ كوز ٞػِ ّ
ُ
ى٣زخؽ أ َٓ ٞى ،كؤهَؽ ٖٓ ٓٝطْٔ٤ِٛ ٚخٗٗ ٢لٔ،ٚ
ٝهِض ُ :ٚاّٜٗٞ٘ٓ ٚع ِٓ ْٖ
كٛٞلظُُٚ ٚ
ٍ
ُ
ٝهخٍ :أطؼَف ٌٛ؟ كلٍ ٖ٤أ٣ظُ ٗ ٚ
ي َ
ٝهِض ُ٣ :ٚخ ٌٛح أَ ََِٓ ٌ
٢؟
ٜوض،
أٗض أّ ٗز ّ
كوخٍ :أٗخ أكلظًٌ ٌُ ْ٘ ٓ ٚح ًٌٝح ٓ٘شٝ ،أرلغ ػٖ ٛخكز ٚرال ؿيْ ،ٟٝ
كوٌ ٔ٤ْ ِٛخٗي
ُ
ٝىػٞص ُ.ٚ
ٝحؿؼِ٘ ٢كِ ٢كَ ٖٓ أَٓ ،١كٌَ٘ ُطٚ
ُ
كزؼض حُـٞحٝ ،َٛحطّ
ُ
ُ
ُ
ـَص ،كٔخ ٓ٠ض االّ ٓ٘ٞحص
ٍٝؿؼض اُ ٠رِي،١
ٝأهٌص ِْٔ٤ٛخٗ٢
كظُّ ٛ ٠
َص ٛخكذ ػَ٘س آُق ى٘٣خٍ .
( ٓخَٓ ك٘ٔ٤ش  ،هٓ ٜٚئػَس ٖٓ ٝحهغ حُل٤خس ٖٓ حُٔخٝ ٢ٟحُلخ ،َٟرظ َّٜف).

األسئلة
ٔ -ك ّيى ػ٘خ َٛحُوٜش.
ّ
ٜشٝ ،رٞٗ ّٖ٤ػٜخ.
و٤ٜخص حُٞحٍىس ك ٢حُو ّ
ّٕ٘ٛ -ق حُ٘
ٜش؟
ٖٓ -خ حُؼزَس حُٔٔظلخىس ٖٓ حُو ّ
ئجبثبد األعئٍخ
عناصر القصة - :
ٔ  -المكان  :مكان فً الحج  ،وبٌت الرجل الذي ر ّد األمانة .
ّ
الزمان  :وقت الح ّج وما بعده .
(العقدة ) ذرة التؤزم  :عندما زلقت رجل التاجر وانكسر وذهب جمٌع ما فٌه
الشخوص  :ال ّتاجر  ،زوجة التاجر  ،الرّ جل الذي رد األمانة .
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الحدث  :أحداث القصة بتطوراتها
الصراع الداخلً  :ومثله زوجة التاجر وصراعها مع آالم الوالدة /صراعها مع الجوع
الصراع الخارجً  :ومثله التاجر عندما هام على وجهه وصارع اللٌلة المطٌرة .
 :ر ّد كٌس النقود إلى ال ّتاجر .
الحل
ٕ  -ال ّشخصٌات الربٌسة  :ال ّتاجر  ،زوجة ال ّتاجر  ،الرجل الذي رد األمانة .
الشخصٌات النامٌة  :التاجر
الشخصٌات الثابتة  :زوجة التاجر  ،الرجل الذي رد األمانة
ٖ  -ر ّد األمانة إلى أصحابها  /حفظ األمانة
ٜش رٔخ ال ٣و َّ ػٖ ٓجظًِٔ ٢ش كٝ ٢حكي ٖٓ حُٟٔٞٞػ ٖ٤ح٥ط:ٖ٤٤
حًظذ ه ّ
ٔ -أّ٤ٔٛش ٍ ّػخ٣ش حأل٣ظخّ كٟٞ ٢ء ه ٍٍٞٓ ٍٞهلل ﷺ" :أٗخ ًٝخكَ حُ٤ظ ْ٤ك ٢حُـّ٘ش ٌٌٛح،
ٝأٗخٍ رخُ ّٔزّخر ِش ٝحُٓٞطٝ ٠ك َّؽ رٜٔ٘٤خ ٗ٤جًخ"ٍٝ( .حُ ٙزوخٍ.)١
ٛزض ً
ٕ -حَٓأس ُْ ٝ
١لال رؼي ٛزَ .َ٣ٞ١

اٌزم ُ٠ٛاٌزار ّٟ
رؼي ًظخرظ ٢حُوٜش أطؤ ًّي ٖٓ أّٗ٘: ٢
ٜش.
ٔ -حهظَص ػ٘ٞحًٗخ ّٓ٘خٓزًخ ٗٝخثوًخ حُٔ ٕٞٔ٠حُو ّ
ٜش.
ٍٕ -حػ٤ض ػ٘ ١َٜحُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ك ٢حُو ّ
ّٖ٘ٛ -لض حُ٘وٞٗ ٙٞػٍ :ٖ٤ثٔ٤ش ٝػخٗ٣ٞشّ.
.٢
ٗ -حٓظويٓض حُلٞحٍ حُوّ ٜٜ
٘ -ك ّيىص حُؼويس ك ٢حُوٜش.
ٜظ ٢رل َّ ٛخىف ٗٝز.َ٤
 -ٙأٗ٤ٜض ه ّ
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ِخزبساد ِٓ ٌغزٕب اٌجٍّ١خ
ألعِّ َّٕٗ١ذ ّّ ًذا
ٌشرق الفجر وتبسط ال ّشمس رداءها ال ّنقًّ على بطحاء مكة وما ٌحٌط بها من الجبال؛
ً
ً
وٌرتفع الّضحى ،وٌضطرب ال ّناس فً أمورهم وقد قضوا ً
ؼافال ،لم ٌشعروا فٌه
جاهال
لٌال
بشًء ،كؤ ّنه لم ٌكن فٌه شًء ،ولو قد ُكشؾ عنهم الؽطاء ،ولو قد أُزٌلت عن قلوبهم ال ُحجُب
لرأوا وسمعوا .ولكن هللا قد جعل لك ّل شًء قدراً؛ فهو ٌظهر آٌاته لمن ٌشاء ،وٌخفً آٌاته
ّ
المطلب جالس فً ال ِحجْ ر وحوله أبناإه وجماعة من قرٌش ،قد أخذو
على من ٌشاء .وعبد
فٌما كانوا ٌؤخذون فٌه من حدٌث وهو ٌسمع إلٌهم بؤذنٌه وٌُعرض عنهم بنفسهٌ ،ف ّكر فً
أن ٌنساه .وإ ّنه لفً ذلك وإذ البشٌر ٌُقبل علٌه مسر ًعا ،ح ّتى إذا انتهى
فقٌده الذى ال ٌستطٌع ْ
إلٌه حٌّاه ،وقال :لقد وُ لد لك ؼالم  ،فهلُم فانظرْ إلٌه  ،فال ٌسمع هذه البشرى ح ّتى ٌُحس أنّ
ورفق به فً مُصابه ،وا ّدخر له عزا ًء عن محنته ،فٌسؤل :أهو ابنُ عبد
هلل قد أخلفه من فقٌده َ
( ٗ)
هلل؟ فٌجٌبه البشٌر :نعم .فٌنهض مسر ًعا وٌنهض معه بنوه ،وٌمضون ال ٌَ ْلوون على شًء
ح ّتى ٌبلؽوا بٌت آمنة ،فإذ دخل ال ّشٌخ ورأى الؽالم أحسّ كؤنّ هللا قد أنزل على قلبه السّكٌنة
وجال عن قلبه الحزن ،ور ّده إلى ؼبطة وسرور َب ُع َد عهده بهما.
َ
حدٌث ال ّنساء فال ٌُنكر منه شٌ ًبا ،كؤ ّنما كان ٌنتظره ،وكؤ ّنما كان منه على
ث ّم ٌسمع
مٌعاد ،ث ّم ٌرفع الصّبًّ إلٌه فٌقبّله ،وٌقول :ألسمٌنه محم ًدا.
( ٚ١ك ،)4(ٖ٤ٜػِٛ ٠خٖٓ حُ َّٔ٤س)

إٌشبط
ٜش ٝالىس حُ ًَّٓٔ  ٍٞخ أٍٝىٛخ
ُػي اًُ ٠ظخد "ػِٛ ٠خٖٓ حُ َّٔ٤س"ٝ ،حهَأ طلخ َ٤ٛه ّ
 ٚ١كٔٝ ،ٖ٤حٍٛٝخ أٓخّ ُٓالثي.
 ()2ال  :َِْٕٝٞ٣ال  ِٕٞ٤ٔ٣ػٌِٓ ٠خٕ ٣ول ٕٞك.ٚ٤
 ٚ١ ()4ك (ّ1889- 1973 )ٖ٤ٜأى٣ذ ٓ ، ّ١َٜكوي رً َٜٙ
ُؼَرٓ ُٚ .٢ئُلخص
١لال ٛـُ ، ًَ٤وّذ رؼٔ٤ي حألىد ح
ّ
ًؼَ٤س ٜ٘ٓ،خ :اُٞػي ح ّ
ُلنٝ ،كي٣غ حألٍرؼخءٝ ،ػِٛ ٠خٖٓ حَُٔ٤سٝ ،حألّ٣خّ.
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ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

ُ ٌٖٔ٣إلٗٔخٕ إٔ ِّ َ٣ىى ػزخٍحص طوِّ ٖٓ ٜٚحُطّخهش حُ ِّٔزّ٤ش ،حًًَ ٝحكيس ٜٓ٘خ .
ً٤ق طز ّيى حُظّٔخٍ ٖ٣حَُّ٣خّ٤ٟش حُطّخهش حُ ِّٔزّ٤ش ؟
ٓٞ٤حؿ ٚكَ٣ن ٓيٍٓظي كَ٣وًخ آهَ كوّن كًُ ٞح ك ٢حُؼخّ حُٔخ ،٢ٟكٔخ حُ ّٔز َ٤اُٗ ٠لٌ
 ْٜٔٔٛكٍ ٢أ٣ي؟
حهظَف ٓٝخثَ أهَ ٟطٔ ّيٗخ رخُطّخهش حإل٣ـخرّ٤ش .

إجابات أسئلة االستماع
ٔ  -أكٌخٍ ا٣ـخر٤ش طـؼَ ٛخكزٜخ هخىٍحً ػِٞٓ ٠حؿٜش حألٓ ٍٞحُل٤خط٤ش رٜٔش ٓٝؼخىس .
ٕ -األولى تجعلنا قادرٌن على مواجهة الحٌاة بهمة وسرور  ،بٌنما الطاقة الثانٌة تبعث فٌنا
اإلحباط والٌؤس والتقاعس عن العمل .
ٖ -إن الطاقة اإلٌجابٌة ٌمكن أن تساعدنا على مواجهة معوقات الحٌاة  ،وعلى اإلحساس
بجمالها عن طرٌق االهتمام باألمور الٌسٌرة .
ٗ -االبتسامة التً تضفً على النفس الحب والمودة والرحمة  ،ومجالسة األطفال ومداعبتهم
التً تبعث شحنات إٌجابٌة فً النفس  ،والتفاإل بالخٌر  ،ومنها أٌضا االبتعاد عن األماكن
أو األشخاص الذٌن ٌسببون الضٌق واإلزعاج  ،فضال عن الصفح والمسامحة وتحرٌر
الدماغ من األفكار السلبٌة  ،وتشجٌع النفس على حب الحٌاة واالستمتاع بها .
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٘ -قد تتولد ا لطاقة السلبٌة لدى بعض الناس نتٌجة اندماجهم فً الحٌاة المادٌة وعملهم
باستمرار  ،وعدم وجود أهداؾ محددة نصب أعٌنهم  ،والمإثرات الخارجٌة من
األشخاص المتبرمٌن دابمً الشكوى .
 -ٙإنّ عدم وجود أهداؾ محددة نصب أعٌن بعض الناس ٌجعلهم ٌلقون اللوم على الحظ فً
إخفاقهم  ،وه ناك من ٌعرؾ ما ٌرٌد لكنه ٌبقى مكتوؾ الٌدٌن  ،ومنهم من ٌعرؾ ما ٌرٌد
إن واجهته عوابق .
وكٌؾ ٌحصل علٌه ولكنه ال ٌإمن بقدراته  ،أو ٌتراجع عنه ْ
 -6أنا قادر وأنا أستطٌع مهما كانت الظروؾ .
 -8القٌام ببعض التمارٌن الرٌاضٌة ٌساعد على تجدٌد الطاقة واالسترخاء وزٌادة التركٌز
واكتشاؾ المهارات والمواهب .
ٌ -9ترك لتقدٌر المعلم والطالب .
ٓٔ  -اإلٌمان باهلل  ،الرحالت مع األصدقاء  ،التؤمل فً الطبٌعة وال سٌما ماء البحر .

اٌزذ ّذس
ٔ -طل ّيع آُُ ٠الثي ك ٢ه ٍٞا٤ِ٣خ أرٓ ٞخ:٢ٟ
 ٞٛػذ ٌء ػِ ٠حُل٤خسِ ػوٌَ ٤

َٓ ْٖ ٣ظٖ حُل٤خسَ ػزجًخ ػو٤ال

ٕ -كخُٓ ٍٝالءى ك ٢ػزخٍس" :ال ط٘ظَ اُ ٠حُـِء حُلخٍؽ ٖٓ حٌُؤّ ،رَ اُ ٠حُـِء حُِٔٔٞء .
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ْ
إٔ ُ٘ٔ٣ق حإلٗٔخٕ حُويٍس ػِ ٠حُ َّٔٔ٣ ،ٍٝظٔظغ رْ ٚ
ٗؼٔش ًزَْ ٟ
ٝؿيص أٓزخر٣ٝ ، ٚوُِوٜخ
إ
إ ُْ ْ
ْ
طٌٖ٣ .ؼـز٘ ٢حُؤَ ك ٢طوِّيٛ ٙخُشً ط٘ ّغ ًٍَٓ ٝح ٝرٜخ ًء ًٍ ٞٗٝح٣ٝ ،ؼـز٘ ٢حَُّؿَ أ ٝحَُٔأس
َ٣وُِن ك ُٚٞؿ ًّٞح ٓ٘زؼًخ رخُ ِـزْطش ٝحُ َّٔ ،ٍٝػْ ٣ظََّ٘ر ٚكَ ٘٤م كٓ ٢لّ٤خِٔ٣ٝ ،ٙغ ك ٢ػ،ٚ٤٘٤
٣ٝظؤُّن ك ٢ؿز٣ٝ ، ٚ٘٤ظيكّن ٖٓ ٝؿ. ٜٚ
٣ظٖ ّ
ُ٣وطت َٓ ْٖ ّ
إٔ أٓزخد حُ ًَِّّٜٔ ٍٝخ ك ٢حُظَّٝف حُوخٍؿّ٤ش  ،ك٘٤ظَٓ ََّ ُٔ٤ُِ ١خالً ٝرٖ٘٤
ٛٝلش؛ كخُ َّٔ٣ ٍٝؼظٔي ػِ ٠حُّ٘لْ أًؼَ ٓ ّٔخ ٣ؼظٔي ػِ ٠حُظَّٝفٝ ،ك ٢حُّ٘خّ َٖٓ ٘٣و ٠ك٢
حُّ٘ؼ٘٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،ْ٤ؼْ ك ٢حُ ّ٘وخءٝ ،ك ٢حُّ٘خّ ٖٓ ال ٔ٣ظط٤غ إٔ ٘٣ظَٟ ١لٌشً ػٔ٤وشً رٌ َّ
ٓخًُ ٞٛٝ ٚؼٝ ،َ٤كٔ٣ ٖٓ ْٜ٤ظط٤غ إٔ ٘٣ظَٟ ١لٌخص ػخُ٤ش ػٔ٤وش ٝحٓؼش رؤه َّ حألػٔخٕٝ ،رال
ػٖٔ ٝ ،ال ط٘وٜ٘خ حُٓٞخثَ  ،كـٗٞخ ؿٔٝ ، َ٤هَ٤حط٘خ ًؼَ٤س .
كٖ ؛ كٖٔ ػَف ً٤ق ٘٣ظلغ رٌٜح ح ّ
كٖٝ ،حُ ًَّٔٔ ٍٝخثَ ٗئ ٕٝحُل٤خس ّ
حُل٤خس ّ
ُلٖ  ،حٓظؼَٔٙ
ٝحٓظلخى َٓ٘ ٝ ٚك ِظ ٢ر٣ ْْ ُ ْٖ َٓ ٝ ،ٚؼَك٣ ُْ ٚؼَف ْ
إٔ ٔ٣ظؼَٔ.ٙ
كٖ حُ َّٔ ٍٝه ّٞس حالكظٔخٍ؛ كٔخ ْ
أ ّ ٍٝىٍّ ٣ـذ إٔ ُ٣ظَؼَِّْ كّ ٢
إ ٜ٣خد حَُٔء رخُ ّظخكٖٓ ٚ
ٜيًٍ ،خٓق حُٞؿٗ ،ٚخًْ حُز ،َٜطظ٘خؿ ٠حُ ّٜٞٔكٛ ٢يٍ،ٙ
حألَٓ كظ ٠طَحَ ٙك َِ َؽ حُ ّ
ُِن ُٜخ رخالًْْ ُٝ ،
ٝطو٠ٓ ّٞـؼٝ ،ٚطئٍّم َؿ ْل٘ ٢ِّٛٝ ،ٚاًح كيػض ُٖٔ  ٞٛأه ٟٞحكظٔخالًِ ٣ ُْ ،
ٜيٍ.
 ٢حُزخٍ كخٍؽ حُ ّ
طُ َلَِّى َٓ٘ٗ ٚلَ ًٔخٗٝ ،خّ َٓء ؿلَّ ٍٟ ٚٗٞ
ٓٝغ  ًِّٚ ٌٛكل ٢حٓظطخػش حإلٗٔخٕ ْ
إٔ ٣ظّـِّذ ػِ ٠حُٜٔخػذ٣ٝ ،وِن حُ َّٔ ٍٝك،ُٚٞ
ٝؿِء ًز ٖٓ َ٤حإلهلخم ك ٢هِن حُ ََّٔ٣ ٍٝؿغ اُ ٠حُلَى ٗلٔ ،ٚريُ َ٤أّٗخ َٗ ٟك ٢حُظَّٝف
حُٞحكيس ٝحألَٓس حُٞحكيس ٝحأل ّٓش حُٞحكيس ٖٓ ٔ٣ظط٤غ ْ
إٔ ٣وِن ٖٓ ً َّ ٗ٢ء ٍَٓٝحًٝ ،اُ٠
 ٢ال ٗ ّ
ي ُ ٚػالهش ًزَ٤س ك ٢ا٣ـخى
ؿخٗز ٚأه ٙٞحٌُ٣ ١وِن ٖٓ ً َّ ٗ٢ء كًِٗخ؛ كخُؼخَٓ حُ٘وّ ٜ
٢
 َّ ً ٞٛٝ ٢حُؼخُْٝ ،ػخَٓ ىحهِ ّ
حُـ ّ ٞحٌُ٣ ١ظ٘لْ ٓ٘ٚ؛ كل ٢حُ ّيٗ٤خ ػخٓالٕ حػ٘خٕ :ػخَٓ هخٍؿ ّ
ٗ ٞٛٝلٔي؛ ك٘لٔي ٜٗق حُؼٞحَٓ؛ كخؿظٜي ْ
إٔ طٌٔذ حُٜ٘ق ػِ ٠حألهَّ؛ ٝاًحً كَؿلخٕ ًلظٜخ
هَ٣ذ حالكظٔخٍ ،رَ ّ
إ حُٜ٘ق ح٥هَ  ٞٛٝحُؼخُْ ال هٔ٤ش ُ ٚرخُ٘ٔزش اُ٤ي اال رٍَٔٙٝ
رٔ٘خػَى؛ ك ٢ٜحُظ ٢طِ ِّٝ، ٚٗٞطـ ِِّٔ ٚأ ٝطوزّلٚ؛ كبً ؿِٞص ػ٤٘٤يٝ ،أٍٛلض ٓٔؼيٝ ،أػيىص
ٓ٘خػَى ُِ ٍَّٔٝ؛ كخُؼخُْ حُوخٍؿ٣ ٢ظلخػَ ٓغ ٗلٔي كًٍ َٝٓ ٌٕٞ٤ا .
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اّٗخ َُ٘ ٟحُّ٘خّ ٣وظِل ٕٞك ٢حُويٍس ػَِ ٠ه ِْن حُ َّٔ ٍٝحهظالف ٜٓخر٤ق حٌَُٜرخء ك٢
حُويٍس ػِ ٠حإل ٟخءس؛ كٔ٘ ْٜحُٔظِْ ًخُٜٔزخف حُٔلظَم ْٜ٘ٓٝ ،حُٔ٢٠ء روَ ْيٍ ًٜٔزخف
حُ٘ ًٝ ْٜ٘ٓٝ ،ّٞحُويٍس حُٜخثِش ًٜٔزخف حُللالص .كـٜٓ َْ٤زخكي إ ٟؼقٝ ،حٓظؼٞ
ُ٘ َ٤٘٣ ١لٔي ُِّ٘ٝخّ .
ػ٘ ٚرٜٔزخ ًف هً ٞ
ُٝؼ َّ ٖٓ أ ّْ ٛأٓزخد حُلِٕ ٤ٟن حألكنًٝ ،ؼَس طلٌ َ٤حإلٗٔخٕ كٗ ٢لٔ ،ٚكظًّ ٠ؤّٜٗخ
ّ
ًٝؤٕ حُْ٘ٔ ٝحُؤَ ٝحُّ٘ـٝ ّٞحُزلخٍ ٝحألٜٗخٍ ٝحأل ّٓش ٝحُ ّٔؼخىس ٝحَُّهخء
ًَِٓ حُؼخُْ،
ًِّٜخ ُه ْ
ِوض ُ٘وٜٚ؛ ك٣ ٜٞو َّ ً ْ٤حُٔٔخثَ رٔو٤خّ ٗلٔ٣ٝ ،ٚي ْ٣حُظّلٌ َ٤كٗ ٢لٔٝ ٚػالهش
حُؼخُْ رٜخٌٛٝ ،ح  ٖٓ -ؿ٣ٍ َ٤ذ ٔ٣ -زذ حُزئّ ٝحُلِٕ؛ كٔلخٍ ْ
إٔ ٣ـَ ١حُؼخُْ ٝكن
ًَُِٔٝ ،اّٗٔخ ٗ ٢ٛوطش ٛـَ٤س ػِ ٠حُٔل ٢٤حُؼظْ ،ْ٤
ٗلٔٚ؛ ّ
كبٕ ٞٛ
ألٕ ٗلٔٔ٤ُ ٚض ح ِ
ٗ ٢لٔ ٚأك٤خًٗخ ،أً ٝؼَ٤حً ٗؼَ ّ
رؤٕ حألػزخء حُظ٢
َّٓ ٝغ أكوٗٝ ،ٚظَ اُ ٠حُؼخُْ حُلٔ٤ق َ ٔٗٝ،
ض ٗ٤جًخ ك٘٤جًخٝ ،طلَِّ ْ
طؼوَ ًخٝ ،ِٚٛحُوٞ٤ى ُظ ٢طؼوَ رٜخ ٗلٔ ٚهي هلّ ْ
ِض ٗ٤جًخ ك٘٤جًخ.
ٌٛٝح  ٞٛحُ ّٔزذ كّ ٢
إٔ أًؼَ حُّ٘خّ كَح ًؿخ أٗ ّي٤ٟ ْٛوًخ ر٘لٔٚ؛ ألٗ٣ ٚـي ٖٓ ُٓ٘ٓ ٚخ
٣ط َ٤حُظلٌ َ٤كٜ٤خ ،كبٕ  ٞٛحٓظـَم ك ٢ػِٔٝ ،ٚك ٌَّ كٓ ٢خ كً ،ُٚٞخٕ ًُُ ٖٓ ٚي ٌُّس
ِٓىٝؿش ٌُّ :س حُلٌَ ٝحُؼَٔ ّ ،
ٌُٝس ٗٔ٤خٕ حُ٘لْ.
ُٝؼ َّ ٖٓ ىٍّ ّٝ
كٖ حُ َّٔ ٍٝإٔ ٣وز ٚح َُٔء ػُِٓ ٠خّ طلٌَٙ٤؛ كَِّٜ٤كًٔ ٚخ ٘٣خء؛
كبٕ  ٞٛطؼ َُّٟٞٞٔ ٝع ُٓ ْو ِزْ - ٚ
ْ
ًؤٕ ٘٣خهٖ أَٓط ٚك ٢أَٓ ٖٓ حألٓ ٍٞحُٔلِٗش ،أٝ
٣ـخىٍ َٗ ٌٚ٣أٛ ٝي٣و ٚكٓ ٢خ ٣ئ ّى ١اُ ٠حُـ٠ذ  -ك َّٗ ٍٞخك٤ش طلٌٝ ،َٙ٤أػخٍ ٓٔؤُش
كبٕ ط٠خْ ٣و َ
أهَٓ ٟخٍّس  ٠ٔ٘٣رٜخ ٓٔؤُظ ٚحأل ٠ُٝحُٔلِٗش ؛ ْ
أَٓ كظٌِّ ْْ ك ٢ؿ،َٙ٤
ض ٖٓ ٍ
ٝحٗوَْ طلٌَ٤ى ًٔخ ط٘وَ ر٤خىم حُ ّ٘طَٗؾ .
٠خ أالّ طو ّيٍ حُل٤خس كٞم هٔ٤ظٜخ؛ كخُل٤خس ً٘٤ٛش ،كخػَٔ حُوٓ َ٤خ
 ٌٙٛ ٖٓٝحُ ّيٍ ّٝأً ٣
حٓظطؼضٝ ،حكَف ٓخ حٓظطؼضٝ ،ال طـًٔغ ػِٗ ٠لٔي حألُْ رظٞهّغ حُ َّّ٘ ،ػ ّْ حألُْ رٞهٞػٚ؛
كٌ٤ل ٢ك ٌٙٛ ٢حُل٤خس أُْ ٝحكي ُِ ّ٘ َّ حُٞحكي.
ُٝظلؼَ ٓخ ٣لؼِ ٚحُلّ٘خٗ ،ٕٞكخَُؿَ ال ِ٣حٍ ٣ظ٘ خػَ كظٗ ٌٕٞ٣ ٠خػ ًَح٣ٝ ،ظوخ١ذ كظ٠
 َ٤ٜ٣هط٤زًخ٣ٝ ،ظٌخطذ كظً َ٤ٜ٣ ٠خطزًخ ،كظَّٜ٘غ حُلَف ٝحُ َّٔٝ ٍٝحالرظٔخّ ُِل٤خس ،كظٌّٕٞ٣ ٠
حُظَّطزغ ١زؼًخ.
(أحمد أمٌن ،فٌض الخاطر ،بتصرّ ؾ).
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اٌشــشح :
اٌفىشح  :القدرة على السرور نعمة كبرى .
ْ
إن
وجدت أسبابه ،وٌخلُقها ْ
إن
أن ٌُمنح اإلنسان القدرة على ال ّسرورٌ ،ستمتع به ْ
نعمة كبرى ْ
تكن.
ل ْم ْ
ﺱ ب َم ٌستطٌع اإلنسان تحقٌق القدرة على السرور وفق رأي الكاتب؟
ْ
إن لم تكن .
وجدت أسبابه وٌخلقها ْ
إن
ٌ ستمتع بالسرور ْ
ﺱ ما هً النعمة الكبرى التً ٌستمع بها اإلنسان ؟
أن ٌُمنح اإلنسان القدرة على ال ّسرور .
ْ 
جذور الكلمات :
السرور
كبرى
سرّ  ،سرر
كبر

أسبابه
سبب

ٌستمتع
متع

تكن
كون

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً .
ﺱبٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
 :همزة قطع ؛ ألنه حرؾ مهموز .
أن
ْ 
 اإلنسان  :همزة قطع ؛ ألنه فً بداٌة االسم ( ألنها لٌست من األسماء التً ورد ذكرها
فً همزة الوصل .
همزة ( أل ) التعرٌؾ همزة وصل ألنها دخلت على اسم .

جو الغبطة
اٌفىشح  :اإلعجاب بحالة القمر والرجل والمرأة  ،وما ٌخلق حولهم من ّ
والسرور .
ٌُعجبنً ال َق َم ُر فً تقلّده ً
هالة تشعّ سرورً ا وبها ًء ونورً ا ،وٌُعْ ِجبنً الرّ جلُ أو المرأةُ ٌَ ْخلُق َح ْولَه
ًّ
جو مشب ًعا بال ِؽبْطة وال ّسرور ،ثم ٌتشربه فٌشرق فً محٌّاه ،و ٌَلمْ ُع فً َع ٌْنٌ ِه ،وٌتؤلّ ُق فً جبٌنه
 ،وٌتد ّف ُق ِم ْن َوجْ ِه ِه .
معانً الكلمات :
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تقلّده  :لِبسه
تشع  :تنتشر
محٌاه  :الوجه
ٌتألق ٌ :شرق وٌتزٌن

هالة  :الدابرة من الضوء تحٌط بجرم سماويّ
بهاء  :الجمال واإلشراق
الغبطة  :النعمة والسرور
ٌتدفق ٌ :تصبب وٌندفع بؽزارة

ﺱما هً حالة القمر التً تعجب الكاتب ؟
 فً حال تقلّده ً
هالة تشعّ سرورً ا وبها ًء ونورً ا .
ﺱما هً حالة الرجل أو المرأة التً تعجب الكاتب ؟
 وٌعجبنً الرّ جل أو المرأة ٌَخلُق حوله ًّ
جو مشب ًعا بال ِؽبْطة وال ّسرور ،ثم ٌتشربه فٌشرق فً
محٌّاه ،وٌلمع فً عٌنٌه ،وٌتؤلّق فً جبٌنه  ،وٌتد ّفق من وجهه .
ﺱورد فً الفقرة كلمات تقارب الكلمات التالٌة فً المعنى استخرجها .البهاءٌ ،تؤلق ،المحٌا
 .ٔ البهاء  :نورً ا .
ٌٕ .تؤلق ٌ :لمع ٌ ،شرق .
ٖ .المحٌا  :وجهه .
ضح الصور الفنٌّة فً  ( :ثم ٌتشرّ به فٌشرق فً محٌّاه ) ( ،وٌتد ّفق من وجهه ).
ﺱو ّ
 صور الكاتب السرور نورا ٌضا وجه صاحبه .
 صور السرور ماء ٌتدفق من وجه المسرور وصور الوجه نبعا ٌتدفق منه هذا الماء .
جذور الكلمات :
هالة
تقلّده
قلد

هول

تشع
شعّ  ،شعع

بهاء
بهو

الؽبطة
ؼبط

محٌاه
حًٌ

ٌتؤلق
ألق

ٌتدفق
دفق

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً .
ﺱ بٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
 :همزة قطع ؛ ألنه حرؾ مهموز .
 أو
 المرأةُ  :همزة متوسطة ؛ ألنها مفتوحة ما قبلها ساكن .
ٌ تؤلّ ُق  :همزة متوسطة ؛ ألنها مفتوحة ما قبلها مفتوح .
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اٌفىشح  :أسباب السرور ال تكون فً الظروف الخارجٌة فقط  ،فهً تنبع من داخل
اإلنسان .
ٌُخطا َم ْن ٌظنّ أنّ أسباب ال ّسرور كلّها فً ا ّ
لظروؾ الخارجٌّة ،فٌشترط لٌُِسر ماالً
وبنٌن وصحة؛ فال ّسرور ٌعتمد على ال ّنفس أكثر م ّما ٌعتمد على ا ّ
لظروؾ ،وفً ال ّناس َمن
ٌشقى فً ال ّنعٌم ،ومنهم من ٌنعم فً ال ّشقاء ،وفً ال ّناس من ال ٌستطٌع أن ٌشتري ض ً
حكة
ً
عمٌقة بك ّل ماله وهو كثٌر ،وفٌهم من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات عالٌة عمٌقة واسعة بؤق ّل
فجونا جمٌل ،وخٌراتنا كثٌرة.
األثمان ،وبال ثمن ،وال تنقصنا الوس ابلُّ ،
معانً الكلمات :
الشقاء  :العسر والتعب
النعٌم  :حسن الحال وطٌب العٌش

بنٌن  :األبناء
الوسائل  :الطرٌقة التً ٌتحقق بها ؼرض محدد

ﺱفً الفقرة لون بدٌعًّ هو المقابلة استخرجه ثم بٌّن داللته.
 وفً ال ّناس من ٌشقى فً النعٌم  ،ومنهم من ٌنعم فً ال ّشقاء .
وٌدل على براعة الكاتب فً توكٌد المعنى  ،وتوضٌحه  ،وتقرٌبه من نفس المتلقً .
ﺱاستخرج مثال على أسلوب التفضٌل وعلل سبب كثرة استخدام الكاتب له :
 أكثر .
 سبب كثرة استخدامه  ،المقارنة بٌن األشٌاء لبٌان تمٌّزها وأفضلٌتها .
أن ٌشتري ضحكة عمٌقة ) .
ﺱ ّوضح الصور الفنٌّة فً ( ال ٌستطٌع ْ
 صور الضحكة سلعة تشترى .
جذور الكلمات :
أسباب

السّرور

سبب (سرّ ) سرر

ٌشقى

العسر

النعٌم

عمٌقة

الظروؾ وسابل

مال

شقو

عسر

نعم

عمق

وسل

مول

ظرؾ

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً :
ﺱبٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
ٌُ خطا  :همزة متطرفة ؛ أل ّنها متطرفة ما قبلها مكسور .
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 ال ّشقاء  :همزة متطرفة ؛ أل ّنها متطرفة ما قبلها حرؾ مد ساكن .
 الوسابل  :همزة متوسطة ؛ أل ّنها مكسورة ما قبلها حرؾ مد ساكن .
 أكثر  :همزة قطع ؛ أل ّنه فً بداٌة االسم ( أل ّنها لٌست من األسماء التً ورد ذكرها
فً همزة الوصل .

اٌفىشح  :السرور فن ٌستطٌع البعض استثماره واالنتفاع به  ،والبعض ال ٌستطٌع .
الحٌاة فنّ  ،وال ّسرور كسابر شإون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره
أن ٌستثمره.
وح ِظً به ،و َم ْن ل ْم ٌعرفه لم ٌعرؾ ْ
واستفاد منه َ
معانً الكلمات :
 :مهارة ٌحكمها الذوق والمواهب استثمره  :استؽلها لمنفعته
فنّ
حظً  :نال
استفاد  :انتفع منه
ﺱل َم ع ّد الكاتب ال ّسرور ف ًّنا ؟
 الحٌاة فنّ  ،وال ّسرور كسابر شإون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره
أن ٌستثمره.
وح ِظً به ،و َم ْن ل ْم ٌعرفه لم ٌعرؾ ْ
واستفاد منه َ
جذور الكلمات :
الحٌاة

شإون

ٌنتفع

استثمره

واستفاد

َح ِظً

حًٌ

شؤن

نفع

ثمر

فٌد

حضو

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً :
ﺱبٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
 كسابر  :همزة متوسطة ؛ أل ّنها مكسورة ما قبلها حرؾ مد ساكن .
 شإون  :همزة متوسطة ؛ أل ّنها مضمومة ما قبلها مضموم .
 استثمره  :همزة وصل ؛ أل ّنها ماضً الفعل السداسً .
 استفاد  :همزة وصل ؛ أل ّنها ماضً الفعل السداسً .
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اٌفىشح  :أول دروس فن السرور قوة االحتمال  ،فهً الفرق بٌن اإلنسان القوي
واإلنسان الضعٌف .
إن ٌصاب المرء بال ّتافه من
ّأول درس ٌجب أن ٌُ َتعلم فً فنّ ال ّسرور ّقوة االحتمال؛ فما ْ
األمر حتى تراه َح ِر َج الصدر ،كاسؾ الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم فً صدره،
ُلق لها باالً ،ول ْم
وتقضّ مضجعه ،وتإرّ ق َج ْفنهِّ ،وهً إذا حدثت لمن هو أقوى احتماالً ،لم ٌ ِ
تُ َحرِّ ك منه َن َف ًسا ،ونام م ْلء جفونه رضً البال فارغ الصدر.
معانً الكلمات :
االحتمال  :إطاقة األمر والصبر علٌه بال ّتافه  :القلٌل
تتناجى  :تتبادل األسرار
كاسف الوجه  :عابس
تؤرق  :تذهب النوم عنه
 :مكان نومه
مضجعه
ّ
ﺱإنّ قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السّرور لنفسه ،وضح ذلك .
أن ٌؤبه لها ؛ ذلك ألنّ اإلنسان
 إنّ قوة االحتمال تجعل صاحبها ٌتخطى الهموم من ؼٌر ْ
إن ٌصاب بالتافه من األمر حتى تراه حرج الصدر ،كاسؾ الوجه  ،ناكس
الضعٌؾ ما ْ
ْ
حدثت
ض مضجعه  ،و تإرّ ق جفنهه  ،وهً إذا
البصر  ،تتناجى الهمو َم فً صدره  ،وتق ُ
احتماال  ،لم ٌلق لها ً
ً
باال ولم تحرك منه نف ًسا  ،ونام ملا جفونه رضً البال
لمن أقوى
فارغ الصدر .
ﺱ ّوضح الصور الفنٌّة فً ( تتناجى الهموم فً صدره ) .
 صور الهموم أشخاصا ٌطلعون بعضهم بعضا على عواطفهم وأسرارهم .
ﺱ ّوضح الكناٌات فً :
ض مضجعه  :كناٌة عن القلق وقلة النوم .
 تق ُ
 ناكس البصر  :كناٌة عن الحزن والعبوس .
 فارغ الصدر  :كناٌة عن الراحة والطمؤنٌنة .
ﺱ استبدل بكل تركٌب من التراكٌب التالٌة كلمة تإدي المعنى نفسه .
حرج الصّدر  :ضابق .
كاسؾ الوجه  :عابس أو حزٌن .
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جذور الكلمات :
ّقوة

االحتمال

بال ّتافه

كاسؾ

تتناجى

الهموم

وتقضّ

قوي
مضجعه
ضجع

حمل
وتإرّ ق
أرق

تفه
أقوى
قوي

كسؾ
ُلق
ٌ ِ
لقً

نجً
نام
نوم

همم
جفونه
جفن

قضض
فارغ
فرغ

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً :
ﺱبٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
 احتمال  :همزة وصل ؛ أل ّنها مصدر فعل خماسً .
 ملْء  :همزة متطرفة ؛ أل ّنها متطرفة ما قبلها ساكن .

اٌفىشح  :اإلنسان هو مصدر السرور ؛ فهو من ٌحول الحزن إلى السرور ،والسرور
إلى حزن .
أن ٌ ّتؽلّب على المصاعب ،وٌخلق ال ّسرور حوله ،
ومع هذ كلّه ففً استطاعة اإلنسان ْ
وجزء كبٌر من اإلخفاق فً خلق ال ّسرور ٌرجع إلى الفرد نفسه ،بدلٌل أ ّنا نرى فً ا ّ
لظروؾ
أن ٌخلق من ك ّل شًء سروراً ،وإلى
الواحدة واألسرة الواحدة واألمّة الواحدة من ٌستطٌع ْ
ك له عالقة كبٌرة فً
جانبه أخوه الذي ٌخلق من ك ّل شًء حز ًنا؛ فالعامل الشخصًّ ال ش ّ
لجو الذي ٌتنفس منه ؛ ففً ال ّدنٌا عامالن ا ثنان :عامل خارجًّ وهو ك ّل العالم،
إٌجاد ا ّ
أن تكسب النصؾ على األقلّ؛
وعامل داخلًّ وهو نفسك؛ فنفسك نصؾ العوامل؛ فاجتهد ْ
ً
وإذا فرجحان كفتها قرٌب االحتمال ،بل إنّ النصؾ اْلخر وهو العالم ال قٌمة له بالنسبة إلٌك
تلونه ،وتجمِّله أو تقبّحه؛ فإذ جلوت عٌنٌك ،وأرهفت
إال بمروره بمشاعرك؛ فهً ا لتً ِّ
سمعك ،وأعددت مشاعرك لل ّسرور؛ فالعالم الخارجً ٌتفاعل مع نفسك فٌكون سرورً ا.
معانً الكلمات :
ٌ ّتغلّب ٌ :ذلل
اإلخفاق  :الفشل
تفوق
رجحان  :تؽلّبّ ،
جلوت  :ظهر وانكشؾ
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المصاعب  :شدابد ومشقات
واألسرة  :أفراد العابلة
 :تزٌنه
تجمله
وأرهفت  :أصؽى إلٌه بانتباه .
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ﺱما هً أسباب اإلخفاق فً السرور حسب رأي الكاتب ؟
ٌ رجع إلى الفرد نفسه وبعض العوامل الخارجٌة .
ﺱ اذكر الدلٌل (المثال) الذي ذكره الكاتب لٌبٌن أنّ خلق السرور ٌعود إلى الشخص نفسه .
 نرى فً ا ّ
أن ٌخلق من ك ّل
لظروؾ الواحدة واألسرة الواحدة واألمّة الواحدة من ٌستطٌع ْ
شًء سروراً ،وإلى جانبه أخوه الذي ٌخلق من ك ّل شًء حز ًنا .
ﺱ ما هً عوامل خلق السرور من وجهة نظر الكاتب ؟
ٕ .عامل داخلً .
 .ٔ عامل خارجً .
ﺱ ما أثر المشاعر على العوامل الخارجٌة ؟
ﺱ ٌرى الكاتب أن العالم الخارجً ال قٌمة له إال بمروره بالمشاعر وضح ذلك .
تلونه ،وتجمِّله أو تقبّحه .
 المشاعر هً التً ِّ
ﺱ متى ٌتفاعل العالم الخارجً مع نفسك فٌكون سرورً ا ؟
 إذ جلوت عٌنٌك ،وأرهفت سمعك ،وأعددت مشاعرك لل ّسرور.
جذور الكلمات :
ٌ ّتؽلّب المصاعب اإلخفاق واألسرة رجحان
ؼلب

صعب

خفق

أسر

رجح

تجمله

جلوت

وأرهفت

جمل

جلو

رهؾ

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً :
ﺱبٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
 احتمال  :همزة وصل ؛ أل ّنها مصدر فعل خماسً .
 :همزة متطرفة ؛ أل ّنها متطرفة ما قبلها ساكن .
ملْء
 استطاعة  :همزة وصل ؛ أل ّنها مصدر فعل سداسً .
 :همزة وصل ؛ أل ّنها من األسماء التً همزتها همزة وصل .
 اثنان
 فاجتهد  :همزة وصل ؛ أل ّنها أمر فعل خماسً .
 :همزة قطع ؛ أل ّنها حرؾ مهموز .
 إلى
 :همزة قطع ؛ أل ّنها حرؾ مهموز .
 إال
 أرهفت  :همزة قطع ؛ أل ّنها ماضً الفعل الرباعً .
 أعددت  :همزة قطع ؛ أل ّنها ماضً الفعل الرباعً .
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اٌفىشح  :اختالف الناس فً القدرة على السرور ،كاختالف المصابٌح فً القدرة
على اإلضاءة .
إ ّنا لنرى ال ّناس ٌختلفون فً القدرة على َخ ْلق ال ّسرور اختالؾ مصابٌح الكهرباء فً
القدرة على اإلضاءة ؛ فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضًء ب َق ْدر  ،كمصباح
إن ضعؾ ،واستعض
النوم ،ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفالت  .فؽٌرْ مصباحك ْ
صباح قوي ٌنٌر لنفسك ولل ّناس.
عنه بم
ٍ
معانً الكلمات :
الهائلة  :عظٌم شدٌد

استعض  :استبدل

ﺱ هل الناس متساوون فً القدرة على خلق السرور ؟
 ال ّناس ٌختلفون فً القدرة على َخ ْلق ال ّسرور اختالؾ مصابٌح الكهرباء فً القدرة على
اإلضاءة .
ﺱ بم شبه الكاتب قدرة الناس على خلق السرور ؟
 بمصابٌح الكهرباء فً القدرة على اإلضاءة ؛ فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم
المضًء ب َق ْدر  ،كمصباح النوم ،ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفالت .
ضعُؾ ).
ﺱوضّح داللة عبارة ( فؽٌّرْ مصباحك ْ
إن َ
ٌ دل على ضرورة أن ٌؽٌر المرء من حٌاته النفسٌة وٌبحث عن أسباب السرور كلما
افتقدها .

ضح الصور الفن ٌّة فً :
ﺱو ّ
فمنهم المظلم كالمصباح المحترق

صور من ال ٌستطٌع خلق أي نوع من السرور
مصباحا محترقا.
ومنهم المضًء بقدر كمصباح النوم وصور من فٌه قلٌل من السرور بضوء المصباح
الخافت لٌال
وصور من ٌقدر على خلق السرور وبثه فً اْلخرٌن
ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح
حوله مصباحا ٌنٌر فً الحفالت بطاقة كبٌرة
الحفالت
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جذور الكلمات :
نرى

ٌختلفون

القدرة

مصابٌح

اإلضاءة

المظلم

رأي
المحترق
حرق

خلؾ
ــــــ
ــــــ

قدر
المضًء
ضوأ

صبح
الهابلة
هول

ضوأ
الحفالت
حفل

ظلم
استعض
عوض

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً :
ﺱبٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
 ال َهابلة  :همزة متوسطة ؛ أل ّنها كسورة ما قبلها حرؾ م ّد ساكن .
المضًء  :همزة متطرفة ؛ أل ّنها متطرفة ما قبلها حرؾ مد ساكن .

ِ

اٌفىشح  :ضٌق األفق ،وكثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه من أه ّم أسباب الحزن .
ولع ّل من أه ّم أسباب الحزن ضٌق األفق ،وكثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ،ح ّتى كؤ ّنها
مركز العالم ،وكؤنّ الشمس والقمر وال ّنجوم والبحار واألنهار واألمّة وال ّسعادة والرّ خاء كلّها
ُخلقت لشخصه؛ فهو ٌقٌس ك ّل المسابل بمقٌاس نفسه ،وٌدٌم ال ّتفكٌر فً نفسه وعالقة العالم
أن ٌجري العالم وفق نفسه ؛ ألنّ
بها ،وهذا  -من ؼٌر رٌب ٌ -سبب البإس والحزن؛ فمحال ْ
فإن هو وسع أفقه ،ونظر
لمركز ،وإ ّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌمْ ،
نفسه لٌست ا ِ
إلى العالم الفسٌح ،ونس ًَ نفسه أحٌا ًنا ،أو كثٌراً شعر بؤنّ األعباء التً تثقل كاهله ،والقٌود
ت شٌ ًبا فشٌ ًبا ،وتحل ْ
التً تثقل بها نفسه قد خ ّف ْ
لت شٌ ًبا فشٌ ًبا.
معانً الكلمات :
ضٌق األفق  :محدود التفكٌر
 :الفقر وشدة الحاجة
البؤس
:الحمل الثقٌل
األعباء

لرخاء  :سعة العٌش
وا ّ
الفسٌح  :الواسع
كاهله  :ما بٌن كتفٌه

ﺱمن أسباب ضٌق اإلنسان انؽالقه على نفسه :
أ  -اذكر أبرز مظاهر هذ االنؽالق ( .اذكر أهم أسباب الحزن ) .
ٔ .ضٌق األفق .
ٕ .كثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه  ،حتى كؤنها مركز العالم  ،وكؤن الشمس والقمر والنجوم
والبحار واألنهار واألمة والسّعادة والرّ خاء كلها خلقت لشخصه .
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ٌٖ .قٌس كل المسابل بمقٌاس نفسه .
ٌٗ .دٌم التفكٌر فً نفسه وعالقة العالم بها  ،وهذا – من ؼٌر رٌب – ٌسبب البإس
والحزن؛ فمحال أن ٌجري العالم وفق نفسه ؛ ألن نفسه لٌست المركز  ،وإ ّنما هً نقطة
صؽٌرة على المحٌط العظٌم .
ب  -كٌؾ ٌستطٌع تجاوزه؟
 بتوسٌع أفقه  ،ونظره إلى العالم الفسٌح  ،ونسٌان نفسه  ،حتى ٌشعر بؤنّ األعباء التً
تثقل كاهله  ،والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خ ّف ْ
ت شٌ ًبا فشٌ ًبا  ،وتحللت شٌ ًبا فشٌبُا .

وظؾ الكاتب فً النصّ بعض عناصر ا ّ
ﺱ ّ
لطبٌعة اذكرها.
 الشمس  ،القمر  ،النجوم  ،البحار  ،األنهار .
ﺱ إلى أيّ مدى نجح الكاتب فً توظٌؾ عناصر الطبٌعة .
 جاءت منسجمه مع موضوع ( السرور ) الذي عالجه الكاتب  ،ففً توهج الشمس
والنجوم ألق وبرٌق ٌبعث على السرور  ،وكذلك القمر فً تقلده هالة  .واألنهار والبحار
والنجوم والقمر والشمس عناصر وظفها الكاتب خدمة للفكرة التً أرادها فً كثرة تفكٌر
اإلنسان بنفسه حتى كؤن هذه العناصر خلقت له فقط .
ﺱكٌؾ ٌنظر ضٌق األفق إلى نفسه ؟
 كؤ ّنها مركز العالم ،وكؤنّ الشمس والقمر وال ّنجوم والبحار واألنهار واألمّة وال ّسعادة
والرّ خاء كلّها ُخلقت لشخصه .
أن ٌجري العالم وفق نفس اإلنسان وضح ذلك .
ﺱٌرى الكاتب أنّ من المحال ْ
لمركز ،وإ ّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم .
 ألنّ نفسه لٌست ا ِ
ﺱمتى تخؾّ أسباب الحزن التً تثقل كاهل اإلنسان ؟
ﺱكٌؾ ٌتجاوز اإلنسان انؽالقه على نفسه ؟
إن هو وسع أفقه .ٕ .ونظر إلى العالم الفسٌح  .ٖ .ونس ًَ نفسه أحٌا ًنا ،أو كثٌراً
ْ .ٔ 
وشعر بؤنّ األعباء التً تثقل كاهله ،والقٌود لتً تثقل بها نفسه قد خ ّف ْ
ت شٌ ًبا فشٌ ًبا،
وتحل ْ
لت شٌ ًبا فشٌ ًبا .
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ﺱوضّح داللة عبارة  :كثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ح ّتى كؤ ّنها مركز العالم .
 اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكٌره فً عالقته مع اْلخرٌن .
ﺱ ّوضح الصور الفنٌّة فً والقٌود التً تثقل بها نفسه .
 صور األعباء بقٌود ثقٌلة الوزن تقٌد صاحبها عن االنطالق والعمل .
جذور الكلمات :
األفق السعادة الرّ خاء
أفق

سعد

رخو

البإس

الفسٌح

األعباء

كاهله

القٌود

ببس

فسح

عبؤ

كهل

قٌد

ْ
جاءت علٌها فً ما ٌلً :
ﺱبٌن نوع الهمزة ثم بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً
 كؤ ّنها  :همزة قطع ؛ أل ّنه حرؾ مهموز .
 ألنّ  :همزة قطع ؛ أل ّنه حرؾ مهموز .
 إلى  :همزة قطع ؛ أل ّنه حرؾ مهموز .
 أو  :همزة قطع ؛ أل ّنه حرؾ مهموز .
ْ
وقعت فً كلمة منونه بتنوٌن الفتح
 شٌ ًبا  :همزة متطرفة ؛ ألنّ الهمزة المتطرفة
( النصب ) والحرؾ الذي قبلها ٌتصل بما بعدها .
اٌفىشح  :الفراغ سبب ضٌق النفس والعمل سبب فً لذتً الفكر والنسٌان .
وهذا هو ال ّسبب فً أنّ أكثر ال ّناس فرا ًؼا أش ّدهم ضٌ ًقا بنفسه ؛ أل ّنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل
التفكٌر فٌها ،فإن هو استؽرق فً عمله ،وف ّكر فً ما حوله ،كان له من ذلك ّلذة مزدوجة:
ّلذة الفكر ولعملّ ،
ولذة نسٌان النفس .
معانً الكلمات :
استغرق فً عمله :أخذه العمل
َ
البٌت ،مب ٌّ ًنا رأٌك فٌ َه .قال أبو العتاهٌة:
ﺱاستخرج من ال ّنصّ ما ٌتوافق ومعنى هذا
والف َ
باب َ
إنَّ ال َ
َم ْفسدَة لل َم ْر ِء أي َم ْفس َد ْه
راغ وال ِج َد ْه
ش َ
" أكثر الناس فراؼا ً أشدهم ضٌقا ً بنفسه "
ذلك أن اإلنسان ال ٌحسّ بالضٌق أو الفراغ إن هو أشؽل وقته  ،واستثمره بالعمل المفٌد
 ،فٌشعر بلذة إنجازه وٌحصد ثمر تعبه .
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ﺱٌرى الكاتب أنّ أكثر ال ّناس فرا ًؼا أش ّدهم ضٌ ًقا بنفسه وضح ذلك .
 أل ّنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل التفكٌر فٌها .
ﺱكٌؾ ٌح ِّقق العمل السّعادة لإلنسان؟
 إذا استؽرق اإلنسان فً عمله  ،وفكر فً ما حوله  ،كان له من ذلك لذة مزدوجة  :لذة
الفكر والعمل  ،ولذة نسٌان النفس .
جذور الكلمات :
فرا ًؼا أش ّدهم
فرغ

شدد

ٌجد

التفكٌر

استؽرق

مزدوجة

لذة

إنجازه

وجد

فكر

ؼرق

زوج

ّلذ (لذذ)

نجز

أشدهم أسلوب تفضٌل .
اٌفىشح  :القبض على زمام التفكٌر من دروس فنّ السرور .
فإن هو
ولع ّل من دروس فنّ ال ّسرور أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره؛ فٌصرِّ فه كما ٌش اء؛ ْ
كؤن ٌناقش أسرته فً أمر من األمور المحزنة  ،أو ٌجادل
تعرّ ض لموضوع ُم ْق ِبض ْ -
شرٌكه أو صدٌقه فً ما ٌإ ّدي إلى الؽضب حول ناحٌة تفكٌره ،وأثار مسؤلة أخرى سارّ ة
ٌنسى بها مسؤلته األولى المحزنة ؛ فإن تضاٌ ْق َ
أمر فتكلّ ْم فً ؼٌره ،وانق ْل تفكٌرك كما
ت من ٍ
تنقل بٌادق ال ّشطرنج.
معانً الكلمات :
ٌ :سٌطر وٌمسك
ٌقبض
ٌصرفه ٌُ :وجهه وٌنقله
ِّ
أثار مسألة  :أعاد طرحها

زمام  :الخٌط الذي ٌشد به
ٌجادل ٌ :ناقش وٌحاور
بٌادق ال ّ
شطرنج  :مفردها  :ال َب ٌْدَق  :وهو ال ّدلٌل
فً السّفر والجند الراجل  ،ومنه بٌدق الشطرنج
(جندي الشطرنج) وهو المقصود هنا.

ﺱاذكر دروس فنّ السرور .
أن ٌقبض ا لمرء على زمام تفكٌره؛ فٌصرِّ فه كما ٌشاء ٕ .أالّ تق ّدر الحٌاة فوق قٌمتها.
ْ .ٔ 
ﺱ اذكر المواضٌع المقبضة التً أشار لها الكاتب .
59

فشاط عجبثٕخ 3787030880

ٌ .ٔ ناقش أسرته فً أمر من األمور المحزنة .
ٌٕ .جادل شرٌكه أو صدٌقه فً ما ٌإ ّدي إلى الؽضب حول ناحٌة تفكٌره .
اإلنسان أن ٌوجّ ه تفكٌره نحو الفرح والبهجة  ،بٌّن ذلك .
ﺱعلى
ِ
أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره ؛ فٌصرّ فه كما ٌشاء فإن هو تعرض لموضوع
ْ 
مقبض  -كؤن ٌناقش أسرته فً أمر من األمور المحزنة  ،أو ٌجادل شرٌكه  ،أو صدٌقه
فً ما ٌإدي إلى الؽضب – حول ناحٌة تفكٌره  ،وأثار مسؤلة أخرى سارة ٌنسى بها
َ
تضاٌقت من أمر فتكلم فً ؼٌره  ،وانقل تفكٌرك كما تنقل
فإن
مسالته األولى المحزنة ؛ ْ
بٌادق الشطرنج .
جذور الكلمات :
ٌقبض

زمام

ٌصرِّ فه

ٌجادل

المحزنة

شرٌكه

تفكٌرك

قبض

زمم

صرؾ

جدل

حزن

شرك

فكر

اٌفىشح  :عدم تقدٌر الحٌاة فوق قٌمتها وفعل الخٌر من دروس فن السرور .
ومن هذه ال ّدروس أٌضا أالّ تق ّدر الحٌاة فوق قٌمتها؛ فالحٌاة ه ٌِّنة ،فاعمل الخٌر ما استطعت،
وافرح ما استطعت ،وال تجمع على نفسك األلم بتو ّقع ال ّشرّ  ،ث ّم األلم بوقوعه ؛ فٌكفً فً
هذه الحٌاة ألم واحد لل ّشرّ الواحد.
معانً الكلمات :
ه ٌّنة  :سهلة وٌسٌرة
ﺱاستخرج من النصّ ما ٌقارب اْلٌة التالٌة فً المعنى.
ّ " أال تقدر الحٌاة فوق قٌمتها ؛ فالحٌاة هٌنة  ،فاعمل الخٌر ما استطعت ".
ﺱلماذا دعا الكاتب أالّ تق ّدر الحٌاة فوق قٌمتها ؟
 ؛ فالحٌاة ه ٌِّنة وما على اإلنسان إال عمل الخٌر والفرح واالبتعاد عن األلم .
ﺱما هً النصابح التً قدمها الكاتب للوصول إلى السرور؟
 .ٔ أالّ تق ّدر الحٌاة فوق قٌمتها .
ٕ .اعمل الخٌر ما استطعت .
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ٖ .افرح ما استطعت .
ٗ .ال تجمع على نفسك األلم بتو ّقع ال ّشرّ  ،ث ّم األلم بوقوعه .
جذور الكلمات :
ال ّدروس

تق ّدر

قٌمتها

ه ٌِّنة

تو ّقع

وقوعه

فٌكفً

لل ّشرّ

درس

قدر

قوم

هون

وقع

وقع

كفً

شرر

اٌفىشح  :الدعوة إلى تصنع الفرح والسرور حتى ٌصبح التطبع طب ًعا .
ولتفعل ما ٌفعله الف ّنانون ،فالرجل ال ٌزال ٌتش اعر حتى ٌكون شاعرً ا ،وٌتخاطب حتى
ٌصٌر خطٌبًا ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتبًا ،فتصنع الفرح وال ّسرور واالبتسام للحٌاة ،ح ّتى
ٌكون التطبُّع طب ًعا .
معانً الكلمات :
تص ّنع  :تظاهر بما لٌس فٌه

التط ّبع  :التخلق بما هو أصٌل من عادات الناس

ﺱكٌؾ ٌجعل المرء السّرور عادة فً رأي الكاتب؟
ٌ تصنع الفرح السرور واالبتسام فً مواقؾ حٌاته و ٌتعودها حتى ٌصبح التكلؾ طبعا ،
فٌفعل ما ٌفعله الفنانون  ،فالرجل ال ٌزال ٌتشاعر حتى ٌكون شاعرا  ،وٌتخاطب حتى
ٌصٌر خطٌبا  ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتبا ً.
جذور الكلمات :
التط ّبع
التص ّنع
صنع

طبع

اٌزؼش٠ف ثبٌىبرت
أكٔي أٓ )ّ1886-1954( ٖ٤أى٣ذ ٓٝلٌَ ٓ ،١َٜػَٔ ك ٢ؿخٓؼش حُوخَٛسٝ ،أٗ٘ؤ ٓـِش
"حُؼوخكش"ٗٝ ،خٍى ك ٢اهَحؽ "ٓـِش حُ َّٓخُش" ٖٓ ،أٓ ْٛئُّلخط" ٚكـَ حإلٓالّ" ٟ" ٝل٠
حإلٓالّ" " ٝك ْ ٞ٤حُوخ "َ١حٌُ ١أُهٌ ٓ٘ ٚحُ٘. ّٚ
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إٌص
ج ّٛ
ّ
٣ز ّٖ٤أكٔي أٓ ٖ٤ك ٌٛ ٢حُ٘٤ً ّٚق ُ ٌٖٔ٣إلٗٔ خٕ إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼً ٤يح؛ ّ
ألٕ حُ َّٔ٘٣ ٍٝزغ ٖٓ
ىحهَ حإلٗٔخٕ ال ٖٓ حُظَّٝف حُوخٍؿّ٤ش حُٔل٤طش ر ٚكٔذْ  ًٌَ٣ٝ ،حُ ّٔزَ ٝحُٓٞخثَ حُظٌٖٔ٣ ٢
ٜؼخدٝ ،أالّ ٣لٌَ ر٘لًٔ ٚؼًَ ٤
رٜخ إٔ ٣لوّن حُلَف ٝحُ َّٔٗ ،ٍٝل ٞإٔ  ٌٕٞ٣هًّ٣ٞخ ٓظل ّٔ ًال حُ ّ
ًٝؤٜٗخ ًَِٓ حُؼخُْٝ ،إٔ ٔ٣أل ٝهض كَح ؿ ٚرٔخ ٗ ٞٛخكغ ٓٝل٤ي ٓؼَ حُؼَّّٔ َٟ٣ ٞٛٝ ،
إٔ ػِ٠
 ،٢رَ ٞ٣ؿّ ٚطلٌٗ َٙ٤لٓ َّ ً ٞخ ٞٛ
حإلٗٔخٕ حٌُ٣ ١زلغ ػٖ حُ َّٔ ٍٝأالّ ٣لٌَ كٓ ٢خ ِٓ ٞٛز ّ
ٝ ،٢إٔ ٣ـظٜي ك ٢إٔ ٣ـؼَ حُ ّٔؼخىس ١زؼًخ ٖٓ ١زخػٝ ،ٚال ّ٤٠٣ؼٜخ كٓ ٢خ ٌ٣يٍ ػٚ٘٤
ا٣ـخر ّ

اٌّؼجُ ٚاٌ ّذالٌخ
:١
ٔ -أٟق آُ ٠ؼـٔي حُِّـّ ٞ
 -حُٜخُش

.١
 :حُيحثَس ٖٓ حُٞ٠ء طل ٢٤رـَّ ٓٔخّ ٝ

 طئٍّم َؿ ْل٘ :ٚطٔ٘ؼ ٖٓ ٚحُ٘.ّٞ -حُظّ٘خؿ٢

 :طزخىٍ حألَٓحٍ ر ٖ٤حػ٘ ٖ٤ك ٢أَٓ ٓخ .

ُٕ -ػي اُ ٠حُٔؼـْٝ ،حٓظوَؽ ٓؼخٗ ٢حٌُِٔخص ح٥ط٤ش:
 حُ ِـزطش  :النعمة والسرور حُز٤خىم  :مفردها  :ال َب ٌْدَق  :وهو ال ّدلٌل فً السّفر والجند الراجل  ،ومنه بٌدق الشطرنج(جندي الشطرنج )وهو المقصود هنا.
 حُ ِِّٓخّ  :خٌط ٌشد به  .وزمام األمر  :مالكه أيْ  :قوامه وعنصره األساسً .ٖ -حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُؼخٗ٤ش ًِٔخص ٓوخٍرش كٓ ٢ؼخٜٗ٤خ ُٔخ ٣ؤط:٢
 -حُزٜخء  :نورً ا

.

 ٣ظؤُن ٌ :لمع ٌ ،شرق -حُٔلّ٤خ  :وجهه
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ٗ -حٓظزيٍ رٌ َّ طًَ٤ذ ٖٓ حُظًَ٤ز ٖ٤حٌُِ ٖ٣طلظَٜٔخ ه ّ٢ك ٢حُؼزخٍس ح٥ط٤ش ًِٔش طئ ّى ١حُٔؼ٘٠
ٜيٍ٤ُٜ ،ق حُوِذ ً،خٓق حُٞؿ."ٚ
ٗلٔ" : ٚطَحَ ٙك َِؽ حُ ّ

 َك َِؽ حُ ّٜيٍ  :ضابق
ً -خٓق حُٞؿ : ."ٚعابس أو حزٌن

ٚاٌزذًٍ١
اٌفُٙ
ّ
غشٚس ٔؼّخ وجش ،ٜث َُ ٠غزط١غ اإلٔغ بْ رذم١مٙب ٚفك سأ ٞاٌىبرت؟
ٔ  -اٌمذسح ػٍ ٝاٌ ّ
ْ
إن لم تكن .
وجدت أسبابه وٌخلقها ْ
إن
ٌ ستمتع بالسرور ْ
غشٚس فًّٕب؟
ٕ  َُ ٌ -ػ ّذ اٌىبرت اٌ ّ
 ألنّ الحٌاة فنّ  ،والسرور كسابر شإون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفن
أن ٌستثمر
استثمره واستفاد منه وحضً به ومن لم ٌعرفه لم ٌعرؾ ْ
غشٚس ٌٕفغٗٚ ،ضخ ٘زا .
ّٖ -
ئْ لٛح االدزّبي ٌذ ٜا ٌّشء رجؼٍٗ ألذس ػٍ ٝجٍت اٌ ّ
إٔ ٣ؤرُٜ ٚخ ؛ ًُي ّ
إ هٞس حالكظٔخٍ طـؼَ ٛخكزٜخ ٣ظوط ٠حُ ٖٓ ّٜٞٔؿْ َ٤
ّ 
ألٕ
حإلٗٔخٕ حُ٠ؼ٤ق ٓخ ْ
إ ٜ٣خد رخُظخك ٖٓ ٚحألَٓ كظ ٠طَح ٙكَؽ حُٜيٍ،
ًخٓق حُٞؿٗ ، ٚخًْ حُز ، َٜطظ٘خؿ ٠حُ َّ ٜٞٔكٛ ٢يٍٝ ، ٙطو٠ٓ ُٞـؼ، ٚ
حكظٔخال ِ٣ ُْ ،ن ُٜخ ً
ً
ْ
رخال  ُْٝطلَى
كيػض ُٖٔ أهٟٞ
ٝطئ ٍّم ؿل٘ ٢ٛٝ ، ٚاًح
ٓ٘ٗ ٚلًٔخ ٗٝ ،خّ ِٓت ؿل ٢ٍٟ ٚٗٞحُزخٍ كخٍؽ حُٜيٍ .
شخص ،ثّٓ١
ٌّذ١طخ ثبٌ ّ
غؼبدح ػٍ ٝإٌّفظ أوضش ِ ّّب ٠ؼزّذ ػٍ ٝاٌظّشٚف ا ّ
ٗ ٠ -ؼزّذ رذم١ك اٌ ّ
سأ٠ه .
ٌ عتمد السرور  -فً رأي الكاتب  -على نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما ٌعتمد على الظروؾ
المحٌطة .أوافق الكاتب فً ما ذهب إلٌه ؛ ذلك أن السرور والرضا ٌنبعان من داخل
اإلنسان وجوهره وإن كان محٌطه حزٌنا  ،فٌستطٌع إسعاد نفسه بقناعته ورضاه .
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٘  ِٓ -أعجبة ض١ك اإلٔغبْ أغاللٗ ػٍٔ ٝفغٗ :
أ  -اروش أثشص ِظب٘ش ٘ز االٔغالق .
 كثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه  ،حتى كؤ ّنها مركز العالم  ،وكؤنّ الشمس
والقمر والنجوم والبحار واألنهار واألمة والسّعادة والرّ خاء كلها خلقت
لشخصه ؛ فهو ٌقٌس كل المسابل بمقٌاس نفسه  ،وٌدٌم التفكٌر فً نفسه
وعالقة العالم بها  ،وهذا – من ؼٌر رٌب – ٌسبب البإس والحزن؛ فمحال
أن ٌجري العالم وفق نفسه ؛ ألنّ نفسه لٌست المركز  ،وإ ّنما هً نقطة
ْ
صؽٌرة على المحٌط العظٌم .
ة  -و١ف ٠غ زط١غ رجبٚصٖ ؟
 بتوسٌع أفقه  ،ونظره إلى العالم الفسٌح  ،ونسٌان نفسه  ،حتى ٌشعر بؤنّ األعباء التً تثقل
ْ
وتحللت شٌبا فشٌبا .
كاهله  ،والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خفت شٌبا فشبا ،
 - ٙلبي أث ٛاٌؼزب٘١خ:
زخد ٝحُلََح َ
َّ
َٓ ْلٔ َيسٌ ُِ ََْٔ ِء أْ َٓ ١لٔ َي ْٙ
ؽ ٝحُ ِـ َي ْٙ
إ حُ َ٘ َ
ٌج١ذِ ،ج ًّٕ١ب سأ٠ه ف. َٗ ١
ص ِب ٠زٛافك ِٚؼٕ٘ ٝزا ا َ
اعزخشط ِٓ اٌ ّٕ ّ
" أكثر الناس فراؼا ً أشدهم ضٌقا ً بنفسه "
ذلك أن اإلنسان ال ٌحسّ بالضٌق أو الفراغ إن هو أشؽل وقته  ،واستثمره بالعمل المفٌد ،
فٌشعر بلذة إنجازه وٌحصد ثمر تعبه .
غؼبدح ٌإلٔغبْ؟
 - 7و١ف ٠ذمِّك اٌؼًّ اٌ ّ
 إذا استؽرق اإلنسان فً عمله  ،وفكر فً ما حوله  ،كان له من ذلك لذة مزدوجة ّ :لذة
الفكر والعمل ّ ،
ولذة نسٌان النفس .
ٛ٠جٗ رفى١شٖ ٔذ ٛاٌفشح ٚاٌجٙجخ ،ث ّٓ١رٌه .
 - 8ػٍ ٝاإلٔغب ِْ أْ ّ
فإن هو تعرض لموضوع مقبض -
 أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره ؛ فٌصرّ فه كما ٌشاء ْ
كؤن ٌناقش أسرته فً ألمر من األمور المحزنة  ،أو ٌجادل شرٌكه  ،أو صدٌقه فً ما
ْ
ٌإدي إلى الؽضب – حول ناحٌة تفكٌره  ،وأثار مسؤلة أخرى سارة ٌنسى بها مسالته
األولى المحزنة؛ فإن تضاٌ ْق َ
ت من أمر فتكلم فً ؼٌره  ،وانقل تفكٌرك كما تنقل بٌادق
الشطرنج .
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 - 9لبي رؼبٌ{ :ٝ

} (عٛسح ٌمّبْ ٠٢،خ .)33

غش ل ٌٗٛرؼبٌ ٝف٘ ٟزٖ ا٠٢خ .
أ -ف ّ
 ال تلهكم الحٌاة الدنٌا بما فٌها من عٌش رؼد ونعٌم زابل عن العمل الصالح
األخرة
ٌٕص ِب ٠مبسثٙب ف ٟاٌّؼٕ. ٝ
ة  -اعزخشط ِٓ ا
ّ
" أال تقدر الحٌاة فوق قٌمتها ؛ فالحٌاة هٌنة  ،فاعمل الخٌر ما استطعت ".
ؿـٔ -بلش ِب اعزخشجزٗ ف ٟضٛء لٛي اٌ ّشعٛي ﷺِ" :ب ٌِٚ ٟب ٌٍ ّذٔ١بِ ،ب أٔب ف ٟاٌ ّذٔ١ب ئالّ
ً رذذ شجشح ص ُّ ساح ٚرشوٙب"( .سٚاٖ اٌزّ
شِز. )ٞ
ّ
وشاوت اعزظ ّ
 اإلنسان فً هذه الحٌاة الدنٌا عابر سبٌل  ،والراكب الذي ٌستظل تحت شجرة ال ٌعمد إلى
أثاث فخم ٌضعه فً ظل الشجرة  ،وإنما إلى ما تٌسر وسهل  ،فال ٌصنع لنفسه ما ٌدوم له
فٌها ألنه راحل وعابر سبٌل فً هذه الدنٌا .

غشٚس ػبدح ف ٟسأ ٞاٌىبرت ؟
ٓٔ -و١ف ٠جؼً اٌّشء اٌ ّ
٣ ظّٜ٘غ حُلَف حُ َّٔٝ ٍٝحالرظٔخّ كٞٓ ٢حهق ك٤خط٣ٝ ٚظؼ ّٞىٛخ كظٜ٣ ٠زق حُظٌِق ١ز ًؼخ ،
ك٤لؼَ ٓخ ٣لؼِ ٚحُل٘خٗ ، ٕٞكخَُؿَ ال ِ٣حٍ ٣ظ٘خػَ كظٗ ٌٕٞ٣ ٠خػ ًَح ٣ٝ ،ظوخ١ذ كظ٠
 َ٤ٜ٣ه٤زًخ ٣ٝ ،ظٌخطذ كظً َ٤ٜ٣ ٠خطزًخ .
ٔٔ -الزشح ًّ
غؼبدح ٌى ًٍّ ِٓ:
دال ٠ذمّك اٌ ّ
أ  -شخص ٠خبف ِٓ اإلخفبق .
ة -شخص ٕ٠ظش ئٌ ٝاٌذ١بح ثّٕظبس أعٛد.
جـ -شخص غبسق ف ٟاٌ.َّٛٙ
أن ٌتدرّ ب وٌجرّ ب وٌنطلق بؤفكاره  ،فالمرء ال ٌصل إلى النجاح إال بعد اجتٌاز العقبات
ْ
أ
وتحدي الصعوبات
ب أنّ الحٌاة هٌنة بسٌطة فال ٌحملها ما ال تحتمل
ٌحول ناحٌة تفكٌره إلى ما ٌسعده
جـ أن ّ
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غشٚس
ٕٔ -ف ٟضٛء فّٙه ا
ٌٕصٚ ،اصْ ث ٓ١صفبد شخص :ٓ١أدذّ٘ب لبدس ػٍ ٝخٍك اٌ ّ
ّ
ٚ،ا٢خش شذ٠ذ اٌض١ك ثٕفغٗ.
 األول  :سٌكون متفابال سعٌدا واثقا بنفسه قادرا على تحمل جمٌع الصعاب
الثانً  :على النقٌض تماما ؛ إذ سٌكون حزٌنا متشابما ال ٌستطٌع مواجه الصعاب بهمة
وإرادة .
ٌٖٔ -ألعشح أصش وج١ش ف ّ ٟرٕش ئخ جِ ً١زفبئً لبدس ػٍ ٝاٌؼطبء ،ث ّٓ١و١ف ٠زذمّك ٘ز فٟ
سأ٠ه .
 بخلق السرور فً جو السرة  ،واالبتعاد عن كل ما ٌفسد العالقة بٌن أفرادها  ،وإشاعة
األلفة والمحبة واألمان  ،وترقب الخٌر والنجاح فً أعمالها  ،فٌصبح كل فرد فٌها
مطمبن البال  ،ساكن النفس  ،قادرا على العطاء .
ٌٕص:
ٗٔ -اششح ِمٌٛخ ِ١خبئٔ ً١ؼّ١خ ا٢ر١خ ِجًٕ١ب اٌزّٛافك ثٕٙ١ب ٚث ٓ١اٌفمشح اٌضبِٕخ ِٓ ا
ّ
«ػٍ ٝل ْذ ِس ِب رزّغغ ٔبفزرُه أ ٚرض١ك ٠زّغغ اٌى ْٛاٌز ٞرؼ١ش ف ٗ١أ٠ ٚض١ك . ».
 إذا امتلك اإلنسان ً
عقال واع ًٌا وبصٌرة منفتحة وأف ًقا واس ًع ا سٌرى العالم من حوله واس ًعا
رح ًب ا  ،فتخؾ أعباإه وهمومه وتتحلل شٌ ًبا فشٌ ًبا  ،أ ّم ا إذا انؽلق اإلنسان على نفسه ولم
ٌفكر إال فً ذاته سٌبقى أسٌرً ا لنفسه وستتمكن منه همومه وتإرقه  .فبقدر رإٌة اإلنسان
ومدى افقه ستسعده الحٌاة أو تشقٌه .
غشٚس
٘ٔ ً٘ -رشّ ٜ
أْ اٌىبرت ُٚفِّك ف ٟرٛض١خ أصش اٌؼبٍِ ٓ١اٌذاخٍ ّٚ ٟاٌخبسج ّ ٟف ٟجٍت اٌ ّ
ٌإلٔغبْ؟ ػًٍّ ئجبثزه .
 نعم أراه و ّفق فً ذلك ؛ فقد بٌن الكاتب أثر كل منها فً إسعاد اإلنسان أو إتعاسه ،
وأوافق الكاتب فً أنّ العامل الداخلً هو العامل األساسً لتحقٌق سعادة اإلنسان ؛ إذ إنّ
نفس اإلنسان ٌمكن لها خلق السعادة رؼم وجود عامل خارجً صعب .

غشٚس.
 -ٔٙالزشح ٚع بئً أخش ٜرجذ٘ب أوضش ِٕبع جخ ألثٕبء جٍ١ه رجٍت ٌ ُٙاٌ ّ
٣ ظَى ُِطخُذ
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اٌز ّز ّٚق اٌجّبٌ ّٟ
ٔ ّٚ -ضخ اٌصٛس اٌفٕ ّ١خ ف ٟو ًّ ِ ّّب رذزَٗ خظّ فِ ٟب ٠أر:ٟ
أ ٣ -وِ ّ
ن ك ُٚٞؿ ًّ٘ٓ ٞزؼًخ رخُ ِـزطش ٝحُ َّٔ ،ٍٝػْ ٣ظَّ٘ر ٚكَ٘٤م كٓ ٢لّ٤خِٔ٣ٝ ،ٙغ ك ٢ػٚ٤٘٤
٣ٝ،ظؤُن ك ٢ؿز٣ٝ، ٚ٘٤ظيكّن ٖٓ ٝؿ.ٜٚ
د  -ال ٔ٣ظط٤غ ْ
إٔ ٘٣ظَٟ ١لٌش ػٔ٤وش.
ؿـٗ -ؼَ ّ
رؤٕ حألػزخء حُظ ٢طؼوَ ًخٝ، ِٚٛحُوٞ٤ى حُظ ٢طؼوَ رٜخ ٗلٔ ٚهي هلّض ٗ٤جًخ ك٘٤جًخ.
ى  -طظ٘خؿ ٠حُ ّٜٞٔكٛ ٢يٍ.ٙ
ٛـ -كٔ٘ ْٜحُٔظِْ ًخُٜٔزخف حُٔلظَم  ْٜ٘ٓٝ،حُٔ٢٠ء روَ ْيٍ ًٜٔزخف حًُّ٘ٝ ْٜ٘ٓٝ ،ّٞ
حُويٍس حُٜخثِش ًٜٔزخف حُللالص.
العبارة
فٌشرق فً محٌّاه،
وٌتد ّفق من وجهه
ٌشتري ضحكة عمٌقة
والقٌود التً تثقل بها نفسه
تتناجى الهموم فً صدره
فمنهم المظلم كالمصباح المحترق

الصورة الفنٌة
صور الكاتب السرور نورا ٌضا وجه صاحبه
صور السرور ماء ٌتدفق من وجه المسرور وصور
الوجه نبعا ٌتدفق منه هذا الماء
صور الضحكة سلعة تشترى
صور األعباء بقٌود ثقٌلة الوزن تقٌد صاحبها عن
النطالق والعمل
صور الهموم أشخاصا ٌطلعون بعضهم بعضا على
عواطفهم وأسرارهم
صور من ال ٌستطٌع خلق أي نوع من السرور
مصباحا محترقا.

ومنهم المضًء بقدر كمصباح
النوم

وصور من فٌه قلٌل من السرور بضوء المصباح
الخافت لٌال .

ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح
الحفالت

وصور من ٌقدر على خلق السرور وبثه فً اْلخرٌن
حوله مصباحا ٌنٌر فً الحفالت بطاقة كبٌرة
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ٕ ّٚ -ضخ اٌىٕب٠بد ف ٟو ًّ ِ ّّب رذزَٗ خظّ فِ ٟب ٠أر:ٟ
 ٢حُزخٍ كخٍؽ حُّٜيٍ.
أ ٗ -خّ َٓء ؿلّ ٍٟ ٚٗٞ
د  -طو٠ٓ ُٞـؼ.ٚ
ص ٗ -خًْ حُز.َٜ
الجملة
كخٍؽ حُّٜيٍ.
طو٠ٓ ُٞـؼ.ٚ
ٗخًْ حُزَٜ

الكناٌة
كناٌة عن الراحة والطمؤنٌنة
كناٌة عن القلق وقلة النوم
كناٌة عن الحزن والعبوس

ٌٕص ثؼض ػٕبصش اٌطّج١ؼخ :
ٖ ٚ -ظّف اٌىبرت ف ٟا
ّ
أ -اروش اصِٕٕٙ ٓ١ب.


الشمس  ،القمر  ،النجوم  ،البحار  ،األنهار .

الخ

ِ ٞذٔ ٜجخ ف ٟرٛظ١فٙب ف ٟسأ٠ه ؟
ة  -ئٌ ٝأ ّ
 جاءت منسمه مع موضوع ( السرور ) الذي عالجه الكاتب  ،ففً توهج الشمس
والنجوم ألق وبرٌق ٌبعث على السرور  ،وكذلك القمر فً تقلده هالة  .واألنهار
والبحار والنجوم والقمر والشمس عناصر وظفها الكاتب خدمة للفكرة التً أرادها فً
كثرة تفكٌر اإلنسان بنفسه حتى كؤن هذه العناصر خلقت له فقط .

ٌٕص:
ضخ دالٌخ و ًّ ػجبسح ِ ّّب ٠أر ٟوّب ٚسدد ف ٟا
ّ
ّٗ ٚ -
أ  -فغْ ّ١ش ِصجبده ئْْ ضؼُف .
٣ يٍ ػٍَِٟٝ ٠س إٔ ٣ـ َ٤حَُٔء ٖٓ ك٤خط ٚحُ٘لٔ٤ش ٣ٝزلغ ػٖ أٓزخد حًَُِٔٔ ٍٝخ
حكظويٛخ .
ة  -وضشح رفى١ش اإلٔغبْ فٔ ٟفغٗ دزّ ٝوأّٔٙب ِشوض اٌؼبٌُ .
 اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكٌره فً عالقته مع اْلخرٌن

68

فشاط عجبثٕخ 3787030880

٘  -ف ٟاٌفمشح اٌضبٌضخ ٌ ْٛثذ٠ؼ ّ ٛ٘ ٟاٌّمبثٍخ :
أ  -اعزخشجٗ .
ة  -ث ّٓ١دالٌزٗ .
 وفً ال ّناس من ٌشقى فً النعٌم  ،ومنهم من ٌنعم فً ال ّشقاء .
تدل على براعة الكاتب فً توكٌد المعنى  ،وتوضٌحه  ،وتقرٌبه من نفس المتلقً .

 - ٙأوضش اٌىبرت ِٓ اعزخذَ أعٍٛة اٌزفض:ً١
ٌٕص.
أ  -اع زخشط ِضبٌ ٓ١ػٍ٘ ٝزا ِٓ ا ّ
ة  -ػًٍّ وضشح اعزخذاِٗ.
 أكثر  ،أشد  ،أقوى .
المقارنة بٌن األشٌاء لبٌان تمٌزها وأفضلٌتها .
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اهلّضاد
اٌّٙضح صالصخ ألغبَ رجؼب ٌّٛالؼٙب :
ِٔٔٛ .س ك ٢أ ٍٝحٌُِٔش ِٔٛ ٢ٛٝس حُ ( َٛٞح ) ِٔٛٝس حُوطغ ( أ  ،ا ) .
ٕ .حُِٜٔس حُٔظٓٞطش ٝطوغ ك ٢ٓٝ ٢حٌُِٔش( ئـ  ،ؤ  ،أ ).
ٖ .حُِٜٔس حُٔظطَكش ك ٢آهَ حٌُِٔش .
ٔ ّ٘ -ضرب اٌٛطً ٚاٌمطع :
أ ّ٘ -ضح اٌٛصً ٟ٘ :اٌز ٟرىزت ثصٛسح ( ا ) ٚال رٕطك ف ٟدسط اٌىالَِٛٚ ،اضؼٙب :
ٔ .األعّبء ا٢ر١خ  :ارٖ ٝحر٘ش ،حْٓ ،حػ٘خٕ ٝحػ٘ظخٕ ،حَٓإ ،حَٓأس.
ٕ .أِش اٌفؼً اٌضالصٗ ،ٟل :ٞاًظذْ .
ِٖ .بض ٟاٌفؼً اٌخّبعٚ ٟأِشٖ ِٚصذسٖٗ ،ل :ٞاهظَ ٜي ٝحهظْ ٜي ٝحهظٜخى.
غذاعٚ ٟأِشٖ ِٚصذسٖٗ ،ل :ٞآظوي َّ ،حٓظوي ّْ ،حٓظويحّ.
ِٗ .بض ٟاٌفؼً اٌ ّ
ّ٘٘ .ضح (أي اٌزؼش٠ف) ئر ارّصٍذ ثبالعُ  ،نحو  :المنزل  ،المسجد  ،العلم

دّ٘ -ضح اٌمطغ ٟ٘ :اٌز ٟرىزت ثصٛسح ( أ ،ئ ) ٚرٕطك دائ ًّبِٛٚ ،اضؼٙب :
ٔ .اٌفؼً اٌضالص ِّّٛٙ ٟص اٌفبءٗ ،ل :ٞأًَ ،أهٌ.
ِٕ .بض ٟاٌفؼً اٌشثبػ ٟاٌّّٛٙص ٚأِشٖ ِٚصذسٖٗ ،ل :ٞأكٔ َٖ ،أكٔ ْٖ ،اكٔخٕ.
ٖ .اٌفؼً اٌّضبسع اٌّغٕذ ئٌ ٝاٌّزىٍُِّ ٗ ،ل :ٞأًَظذُ .
ٗ .اٌذشٚف اٌّّٛٙصحٓ ٖٓ ،ؼَ كَٝف حُؼطقٗ ،ل :ٞأٝ ،ٝكَٝف حُّٜ٘ذٗ ،لْ :ٞ
إٔ
ٝكَف حَُ٘ٗ ،١لْ :ٞ
إ وؼٌرها مثل ( إلى  ،أال  ،كؤنّ  ،أٌا ).
٘ .األعّبء ِب ػذا اٌز ٟروشد فّ٘ ٟضح اٌٛصً .نحو  :أحمد  ،أرض  ،إبلٌس  ،إعصار
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ٕ  -اٌّٙضح اٌّزٛعطخ :
طؼظٔي ًظخرظٜخ ػِ ٠كًَش حُِٜٔس ٝكًَش حُلَف حٌُ ١هزِٜخ ،كظٌظذ ػِ ٠كَف ٘٣خٓذ حُلًَش
حألهٜٔ٘ٓ ٟٞخ ،ػِ ًٔخ رؤٕ حٌَُٔس أه ٟٞحُلًَخص طِٜ٤خ حُّٔ ٠ش كخُلظلش كخُ ٌّٔ ٕٞحُظٔ٤ُ ٢ض
رلًَشٗ ،لْ ًِ :ٞثذْ ُٓ ،ئطشَٓ ،ؤْٓ. ٕٞ
الكلمة
ِب ْبر
م ُْإمن
مسْ ؤَلة

التعلٌل
ُك ْ
تبت الهمزة على نبرة أل ّنها متوسطة ساكنة ما قبلها مكسور .
ُك ْ
تبت الهمزة على نبرة أل ّنها متوسطة ساكنة ما قبلها مضموم .
ُك ْ
تبت الهمزة على نبرة أل ّنها متوسطة مفتوحة ما قبلها ساكن .

ٖ  -اٌّٙضح اٌّزطشفخ :
طؼظٔي ًظخرظٜخ ػِ ٠كًَش ٓخ هزِٜخ ،كُظٌظذ ػِ ٠كَف ٘٣خٓذ طِي حُلًَشٝ ،ػِ ٠حُ ّٔطَ
اًح ًخٕ ٓخ هزِٜخ ٓخًً٘خ أ ٝكَف ٓ ّيٗ ،ل :ٞهَ ََأ ،ط٤ٜئ ٗ،خ ِ١ت َِْٓ ،ء ،ىػخء.
ٝاً ًخٗض حُِٜٔس ٓظطَكش كًِٔ ٢ش ٓ٘ ّٗٞش رظ٘ ٖ٣ٞحُلظق "حُّٜ٘ذ" ٝحُلَف حٌُ ١هزِٜخ ٖٓ
حُلَٝف حُظِٜٛٝ ٌٖٔ٣ ٢خ رٔخ رؼيٛخ ،كبّٜٗخ طٌظذ ػِٗ ٠زَسٗ ،ل٤ٗ :ٞجًخ ،ىكجًخ .أ ّٓخ اً ًخٕ
حُلَف حٌُ ١هزَ حُِٜٔس ال  ِٚٛٝ ٌٖٔ٣رٔخ رؼي ٙرو٤ض حُِٜٔس ًٔخ ٓ ٢ٛلَىس ػِ ٠حُ ّٔطَ
ٗ،لً ٟٞ :ٞءح  ،ؿِ ًءح.
ثزصشف).
(ِٛع ٝدغٓ ٘ذ٠تِٛ ،عٛػخ ٌشبًِ ف ٟاٌىزبثخ  ٚاإلِالء،
ّ

اٌىٍّخ
ٗخ ِٗت
ٌجرُإ
ٗ َ٘ؤ

التعلٌل
ألنّ الهمزة متطرفة ما قبلها مكسور
ألنّ الهمزة متطرفة ما قبلها مضموم
ألنّ الهمزة متطرفة ما قبلها مفتوح

دؾء
ْ
جريء
َ
رجاء ِ /
شٌ ًبا

ألنّ الهمزة متطرفة ما قبلها ساكن
ألنّ الهمزة متطرفة ما قبلها حرؾ مد ساكن
ألٕ حُِٜٔس ٓظطَكش كًِٔ ٢ش ٓ٘ٗٝٞش رظ٘ ٖ٣ٞحُلظق " حُٜ٘ذ " ،
ٝحُلَف حٌُ ١هزِٜخ ٖٓ حُلَٝف حُظِٜٛٝ ٌٖٔ٣ ٢خ رٔخ رؼيٛخ .
ألٕ حُِٜٔس ٓظطَكش كًِٔ ٢ش ٓ٘ٗٝٞش رظ٘ ٖ٣ٞحُلظق " حُٜ٘ذ " ،
ٝحُلَف حٌُ ١هزِٜخ ٖٓ حُلَٝف حُظِٜٛٝ ٌٖٔ٣ ٢خ رٔخ رؼيٛخ .

جزءًا
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رذس٠جبد
ٔ -حٟز ٢كَف حُ٘ ٖ٤أ ٝحُٔ ٖ٤ك ٢حٌُِٔخص ح٥ط٤ش:
ٗ٘ؤ ُ٘٘ٓ ،ت ٘٘ٓ ،ؤس ٗ ،خٗت ٖٗ ،ء ْ٘٘ ُ٣ ،ج٘٘ٓ ، ٕٞؤ ٔٓ ،ئٓ، ٍٝجَ.
َ٘ ٗ ؤ ِ٘ ُ٘ٓ ،ت َ٘ ٘ٓ ،ؤس ٗ ،خ ِٗت  ْٖٗ ،ء ِ٘ ْ٘ ُ٣ ،جَ٘ ٘ٓ ، ٕٞؤ ْٔٓ ،ئُٓ ، ٍٝجَ .
ٕ -حهظَ حإلؿخرش حُٜل٤لش ُٔخ ٣ؤط:٢
ٓ( .٢الءٓشٓ /الثٔش)
أ ٔ٣ -ظويّ حُٔؼِْ حٓظَحط٤ـ٤خص طئٍُِ .......... ْ٣لظُ ٟٞظؼِّ ٔ٤
ْ َِ ٛ
ٓ .......... ٢خُّ٤ش ُظٌٔٓ( .ِّٙ٤خكجشٌٓ /خكؤس)
دُ -
كض ُِطّخُذ حُـخٓؼ ّ
ؿـ .......... -ؿٜيى ط٘ؼَ رخُ ّٔؼخىس( .أرٌٍ /حرٌٍ)

.

ٖ -رٓ ّٖ٤زذ ًظخرش حُِٜٔس رخٍُٜٞس حُظ ٢ؿخءص ػِٜ٤خ كٓ ٢خ طلظ ٚه ّ٢كُ ٢ؼزخٍحص ح٥ط٤ش:
أ  -ا ُٔٔئ٤ُٝش ػذْ ء ًز.َّ ٤
د -اُ ّ٘ ْ٢ء رخُ ّ٘ ْ٢ء .ًََ ٌُْ ٣
.٢
ؿـ -طط ّ ٍٞحُظؼِٗ ْ٤ل ٞاالهظٜخى حُٔؼَك ّ
ى  -أ َٝصِ حُٔزَّس حُ٤ظ.ْ٤
ٛـ -حٓظَف حُؼخَٓ رؼي ػِٔ.ٚ
اٌىٍّخ
ػذْ ء
حُ ّ٘ ُْ ٢ء
حالهظٜخى
ص
أ َِ ٝ
حٓظَح َف

عجت اٌىزبثخ
ٓظطَكش ٓٝخ هزِٜخ كَف ٓخًٖ
ٓظطَكش ٓٝخ هزِٜخ كَف ٓخًٖ
ِٔٛس ٜٓ / َٛٝيٍ ُلؼَ هٔخٓ( ٢حهظٜي – حهظٜخى )
كؼَ ػالػ ُٜٞٔٓ ٢حُلخء
ٓخٓ ٝيحٓ٢
ِٔٛس  / َٛٝكؼَ
ٍ

ٗ -ػَِّ :طٌظذ حُِٜٔس ػِٗ ٠زَس كًِٔ ٢ش " ِٗ ْج ُ
ض" ٘ٓٝلَىس كًِٔ ٢ش "ٗخ َء".
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ِ ش ْب ُ
ت :كتبت على نبرة ألنّ الهمزة ساكنه وما قبلها مكسور
شا َء  :ألنّ الهمزة متطرفة ما قبلها حرؾ مد ساكن
ُ٘ -ػي اُ ٠حُلوَس حُؼّخٓ٘ش حُظ ٢طزيأ رـ "ُٝؼ َّ ٖٓ أ.. ّْ ٛاُٝ ..٠طلِِّض ٗ٤جًخ ك٘٤جًخ" ٖٓ ّٗٚ
ٍٜٞس حُظٍُٔٓ ٢ض
حُوَحءس ٓ،ظوَؽ ٜٓ٘خ حٌُِٔخص حُُٜٔٞٔسٝ ،رٓ ّٖ٤زذ ًظخرش حُِٜٔس رخُ ّ
ػِٜ٤خ.
عجت اٌىزبثخ
اٌىٍّخ
ًظذ ػِٗ ٠زَس ألٜٗخ ٌٍٓٔٞس ٓٝخ هزِٜخ ٓي ٓخًٖ
حُٔٔخثَ
ًظزض ػِٝ ٠ح ٝ؛ ألٜٗخ ٓخً٘ٓٝ ٚخ هزِٜخ ٓ. ّٞٔ٠
حُز ُْئّ
ًظزض ٓ٘لَىس ػِ ٠حُٔطَ ؛ ألٜٗخ ٓظطَكش رؼي ٓ ّي ٓخًٖ
حألػزخء
ًظزض ػِٗ ٠زَس ؛ ألٕ حُِٜٔس ٓظطَكش كًِٔ ٢ش ٓ٘ٗٝٞش
ٗ٤جًخ
رظ٘ ٖ٣ٞحُلظق " حُٜ٘ذ " ٝ ،حُلَف حٌُ ١هزِٜخ ٖٓ
حُلَٝف حُظِٜٛٝ ٌٖٔ٣ ٢خ رٔخ رؼيٛخ .
حُلِٕ،حألكن،حإلٗٔخٕ،حُؼخُْ،حُْ٘ٔ( ،أٍ) حُظؼَ٣ق ِٔٛطٜخ  َٛٝىهِض ػِ ٠أٓٔخء .
حُؤَ،حُ٘ـ،ّٞحُزلخٍ،حألٜٗخٍ ...حُن
أكن ،اٗٔخٕ،أ،ْٛأٓزخد،أكو،ٚأػزخء ِٔٛس هطغ ك ٢ريح٣ش حالْٓ  /ألٜٗخ أٓٔخء ُٔ٤ض ٖٓ
ٓـٔٞػش حألٓٔخء حُظ ٢كٜ٤خ ِٔٛس  : ٢ٛٝ َٛٝحَٓإ
ٝحَٓأس ٝحػ٘خٕ ٝحػ٘ظخٕ ٝحرٖ ٝحر٘ش ٝحْٓ
،إ ،اُّ ٠
إٔ ْ
،ألٕ ْ ،
ّ
ّ
ِٔٛس هطغ ألٜٗخ كَٝف ُٜٓٞٔس
،إ
ًؤٕ
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اٌىزبثخ

اٌّمبٌخ :
ن ّ
ىٍ ْٓ َ
كٖ حُٔوخُش ٌٖٔ٣ٝ ،ا٣ـخُ هطٞحص اػيحىٛخ كٓ ٢خ ٣ؤط: ٢
ض كٛ ٢ق ٓخر ٍ
ٔ -اإلػيحى ٝحُظّل : َ٤٠ؿٔغ حُلوخثن ٝحٍ٥حء كٟٞٞٓ ٢ع حُٔوخُش .
ٕ -حُظّ٘ل : ٌ٤طَط٤ذ حألكٌخٍ ٝػَٜٟخ ك ٢كوَحص ٓظِِٔٔش ٓٝظَحرطش .
ٖ -حُظّ٘و٤ق ٝحُظّلَٔٛ : َ٣خ حُوطٞس حألهَ٤س حُظ٘٣ ٢ظَ كٜ٤خ حٌُخطذ كُ ٢ـش ٓوخُظٛٝ ٚلّش
طَحً٤زٜخ ٍٛٝخٗش ػزخٍحطٜخ.
اوزت ِمبٌخ فٚ ٟادذ ِٓ اٌّٛضٛػ ٓ١ا٢ر ٓ١١ثّب ال ٠م ًّ ػٓ ِئخ ٚخّغ ٓ١وٍّخِ ،شاػً١ب
اٌخطٛاد اٌز ٟدسعزٙب :
ٔٓ -ؼخىس حَُٔء ك ٢ػطخث. ٚ
ٕ -أػَ حالرظٔخٓش ك ٢ك٤خس حألكَحى .
اٌزار : ٟرؼي ًظخرظ ٢حُٔوخُش أطؤ ًّي ٖٓ أّٗ٘: ٢
اٌزمُ٠ٛ
ّ
ٔ -ؿٔؼض حُلوخثن ٝحٍ٥حء كٟٞٞٓ ٢ع حُٔوخُش.
ٍٕ -طّزض حألكٌخٍ ٝػَٟظٜخ ك ٢كوَحص ٓظِِٔٔش ٓٝظَحرطش .
ٖٗ -وّلض ٓوخُظٝ ٢كٍَطٜخ ٖٓ حألهطخء حُِّـ٣ٞشٗٝ ،ظَص كٛ ٢لّش طَحً٤زٜخ ٍٛٝخٗش
ػزخٍحطٜخ .
ٗ -حٓظزؼيص حُٔؼِٓٞخص ٝحألكٌخٍ حٌٍَُٔٝس حُوخٍؿش ػٖ حُٟٔٞٞع .
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حٓظٔغ اُ ٠حُ٘ ّٚحٌُ٣ ١وَإ ٙػِ٤ي ٓؼِِّٔي ٖٓ ًظّ٤ذ ٗ ٜٙٞحالٓظٔخع ،ػْ أؿذ ػٖ حألٓجِش
ح٥ط٤ش:
ػَِّ ٓخ ٣ؤط:٢

ٔ-

أ  -طٌ ٖ٣ٞحُؼالهخص حُ٘خؿلش ٓغ حألٛيهخء أَٓ َُِٓٔ ّْ ٜء.
د -طِىحى أ٤ٔٛش حُٜيحهش ّ
ًِٔخ طويّ ر٘خ حُؼَٔ.
ٕ-

ػ ّيى ػالػش ٖٓ كوّ ٞ
م حُٜي٣ن ػِٛ ٠ي٣و.ٚ

ٖ-
ٗ-
٘-

حًًَ أَٓ٣ ٖ٣ـذ َٓحػخطّٜٔخ ػ٘ي حهظ٤خٍ حألٛيهخء.
 َٛطٌ ٕٞحُٜيحهش ػزجًخ ػِٛ ٠خكزٜخ ك ٢رؼ ٞحألٝهخص؟ رٍ ّٖ٤أ٣ي.
ٍٝى ك ٢حُ٘ ّٚآىحد ُِظؼخَٓ ٓغ حألكَحى حٌُ ٖ٣طَرط٘خ ر ْٜػالهش ال طَه ٠اُ٠
ٓٔظ ٟٞحُٜيحهشٛ ،خص حػٜ٘٘ٓ ٖ٤خ.
حًً َّ أٓزخرًخ أهَ ٟطـؼَ حإلٗٔ خٕ ٓلظخ ًؿخ اُ ٠حُٜي٣ن كٍ ٢أ٣ي.
ٜي٣ن ٝحُللخظ
 ٢حهظ٤خٍ حُ ّ
ط َّ ً ّٖٔ ٠ر٤ض ٓ ّٔخ ٣ؤطٍ ٢أ٣خ ً ك ٢حُ ّ
ٜيحهش ،ر ّٖ٤أػَ ٙك ّ

-ٙ
-6

ػِٛ ٠يحهظ:ٚ
أ  -هخٍ ََ َ١كش رٖ حُؼزي:
ػٖ حَُٔ ِء ال طٔؤٍْ َ ََْٓ ٝػ ْٖ هَ ِِٚ٘٣كٌَ هَ ٍٖ ٣رخُ ُٔوخ ٍَ ِٕ َ٣وظَي١
د  -هخٍ ر ّ٘ خٍ رٖ رَُْ ى:
اً ًـ ْ٘ َ
ن حٌُ ١الَ طُ َؼخطزُ ْٚ
ألٓــُٓ ٍٞؼخطـزًخ
ض كً ٢ـ َِّ ح
ي َُ ْْ طَ ِْ َ
ٛي٣وَ َ
ِ
-8
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إجابات االستماع
ٔ -أ  -الصحة النفسٌة والجسمٌة  ،واستمتاعه بحٌاة فضلى  ،فاإلنسان كابن اجتماعً
بطبعه
د  -أل ّنها تم ّدنا بالعطؾ والمحبة  ،وهً المالذ عند الضٌق وال ّشدة .
ٕ -المبادرة إلى مساعدته  ،وكتمان سرّ ه  ،وستر عٌوبه  ،وحسن اإلصؽاء إلٌه عند الحدٌث ،
وال ّدفاع عنه فً ؼٌبته  ،والوفاء ألهله  ،وإظهار السّرور لرإٌته  ،والسّالم عند لقابه .
ٖ -االعتدال فً عدد األصدقاء  ،ومقدار الوقت المقضًّ معهم .
ٗ -تكون الصّداقة عببا على صاحبها إذا كانت على حسب الحرٌة الشخصٌة والتفرد ،
وتنمٌة المواهب الخاصّة .
٘ -اإلحسان إلٌهم  ،والتؤدب معهم  ،والتماس األعذار لهم  ،والهدوء فً مجلسهم مع
حسن الحدٌث .
 -ٙمشاركته أفكا ره ومشاعره  ،مشاورته فً أعماله .
 -6فً البٌت األول  :إ ذا أردت أن تعرؾ شخصا فاسؤل عن األشخاص الذٌن ٌصادقهم ،
ألن كل صدٌق ٌقتدي بصدٌقه .
وفً البٌت الثانً  :تجنب لوم الصّدٌق ومعاتبته فً كل شًء .
 -8أدب الصّداقة  ،أهم ٌّة الصّداقة وحقوقها .

اٌزّذ ّذس
 ٢رٖ حُـ: ْٜ
ٔ -طل ّيع آُُ ٠الثي ك ٢ه ٍٞػِ ّ
ََ٣ٝزْو ٠حُــ ُٞى ٓخ رَوِـ ٢حُ ِؼـظـخدُ
ْ ٌُّ ٝى
ـذ حُ ِؼظـخدُ كََِـْ٤ـ َ
اًح ًََ َٛ
ٜلخص حُظ ٢طَؿ ٞإٔ طـيٛخ كٛ ٢ي٣وي.
ٕ -كخُٓ ٍٝالءى كّ ُ ٢
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َشـ ِبـــ ُم
واحــر َقلبــاهُ ِممـن َقلبُــ ُه
َ
مـالـً أ ُ َك ِّتـ ُم ُح ًّبـا َقد َبـرى َج َسـدي
ان ٌَج َم ُعـنـا ُحــب ِل ُؽر ِتـ ِه
إِن كـ َ
اس إِال فً مُعـا َم َلتــً
ٌا أَعـ َد َل النـ ِ
ك صـا ِد َقــ ٍة
أُعٌــ ُذهـــا َن َظــرا ٍ
ت ِمنـــ َ
اظـ ِر ِه
َومــا ِان ِتفـا ُع أَخـً ال ُدنٌــا ِبنـ ِ
أَنا الّـ َذي َن َظـ َر األَعـمى إِلى أَدَبـً
َ
وار ِدهــا
أنـا ُم ِمـل َء جُفـونً َعن َشـ ِ
َ
ار َقهُـــ ْم
ٌـا َمـن ٌَ ِعــ ُّز َعلٌَنـا أن نُفـ ِ
ان أَخلَ َقنــا ِمن ُكــــم ِب َتكـ ُر َمــ ٍة
مــا كـــ َ
اس ُدنــا
ان َسر ُكــ ُم مــا قــا َل حـ ِ
إِن كــ َ
ك َمعــ ِر َفــ ٌة
َو َبٌ َننــا لَـــو َر َعٌتُـم ذا َ
ُعج ُز ُكـــ ْم
َكـــم َتطلُبــ َ
ون َلنـــا َعٌ ًبــا َفٌ ِ
َلٌــ َ
صوا ِع ُقــ ُه
ت ال َؽمــا َم الـذي ِعنــدي َ
رحلَــ ٍة
أَرى ال َنــوى ٌَق َتضٌنـً ُكــل َم َ
ض َمٌـــرً ا َعـــن َمٌا ِمنِنـا
َلبِن َت َركــــ َن ُ
إِذا َت َرحلـ َ
وم َو َقــد َقــدَروا
ت َعــن َقـ ٍ
ٌ
صدٌــ َق ِب ِهــا
البال ِد
مكـان ال َ
َشـــرُّ ِ
ك إِال أَنــ ُه ِم َقـــ ٌة
َهــــذا
ِعتــابُــ َ
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َو َمن ِب ِجسـمـً َوحـالً ِعنـ َدهُ َس َقــمُ
ؾ الدَولَـ ِة األ ُ َمــ ُم
َو َتدعً ُحـب َسٌـ ِ
َفلٌَــ َ َ
در ال ُحــبِّ َنق َت ِســـ ُم
ت أ ّنـا ِب َقــ ِ
َ
ك ال ِخصا ُم َوأَ َ
الح َكـ ُم
نت
الخص ُم َو َ
فٌ َ
ب ال َشح َم فٌ َمن َشح ُم ُه َو َر ُم
أَن َتح َس َ
إِذا ِاس َتـ َوت ِعنـ َدهُ األَنــوا ُر َو ُ
الظ َلــ ُم
ص َمــ ُم
َوأَس َم َعــت َك ِلمـاتـً َمن بـ ِ ِه
َ
َ
صــ ُم
َو ٌَس َهـ ُر
الخلــ ُق َجرّ اهــا َو ٌَخ َت ِ
ِوجدانُنـا ُكــل َشــً ٍء َبع َد ُكــم َعــ َد ُم
َ
مرنـا أَ َمـــ ُم
لَــو أَن أَ َ
مر ُكــ ُم ِمن أ ِ
إِذا أَرضا ُكــ ُم أَ َلــ ُم
رح
َفمـا ِل ُجــ ٍ
ؾ فً أَهـ ِل النُــهى ِذ َمــ ُم
ار َ
إِن ال َمعـ ِ
َ
ون َوال َكــ َر ُم
َو ٌَكـ َرهُ
هللا ُ مـا َتؤتــ َ
ٌُزٌلُهُــن إِلـى َمـن ِعنــ َدهُ ال ِّد ٌَــ ُم
الو ّخـا َد ُة الرُّ ُســ ُم
ال َتس َتقِــ ُّل ِبهــا
َ
َنــ َد ُم
َودع ُتهُـــم
لِ َمـن
َل ٌَح ُد َثـن
ون
فار َقهُــ ْم َفالرا ِحلـ َ
أ ْن ال تُ ِ
صــ ُم
كسـ ُ
اإلنسـانُ ما ٌَ ِ
َو َشرُّ ما ٌَ ِ
ب ِ
ض ِّمـ َن الـ ُدر إِال أَنــ ُه َكلِــ ُم
ُ
َقـد
ُهــ ُم
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شبػش
اٌزؼش٠ف ثبٌ ّ
 ٢حٌُِ ْ٘ي ،ّ١حُ ّ٘خػَ
 ٢حٌُٞك ّ
أر ٞحُطّ٤ذ حُٔظ٘زّٛ303-354 (٢ـ)  ٞٛأكٔي رٖ حُلٔ ٖ٤حُـؼل ّ
ُٝ ،٢ي ك ٢حٌُٞكش كٓ ٢لِش طْٔٔ٘ ًِ( ٠يس )ٝاُٜ٤خ ٗٔزظ .ٚػخٕ
حُلٌٝ ،ْ٤أكي ٓلخهَ حألىد حُؼَر ّ
 ٢ك ٢كِذًٝ ،خٕ ٖٓ أػظْ
أك َ٠أ٣خّ ك٤خطٝ ٚأًؼَٛخ ػطخء ك ٢رال٤ٓ ١ق حُ ّيُٝش حُ َل ْٔيحٗ ّ
ٗؼَحء اُؼَدٝ ،أًؼَ ْٛطٔ ًٌّ٘خ ٖٓ حُِّـش حُؼَرّ٤ش ٝأػِٔ ْٜروٞحػيٛخ ٓٝلَىحطٜخٌٓ ُٚٝ ،خٗش
ٓ خٓ٤ش ُْ طظق ٓؼِٜخ ُـٗ ٖٓ َٙ٤ؼَحء حُؼَرّ٤ش.

إٌص
ج ّٛ
ّ
 ،٢ك٘خٍ ػ٘يٙ
ٝٝ ،٢ؿي كٞٔ١ ٚ٤ك ٚك ٢حُوخثي حُؼَر ّ
حطّ َٜحُٔظ٘زّ ٢رٔ٤ق حُ ّيُٝش حُ َل ْٔيحٗ ّ
 ٜٚرخُؼطق ٝهََّر ،ٚكٔيك ٚحُٔظ٘ز ٢ك ٢ه ٜخثي ٖٓ ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ
حُلظٞس ٝحَُػخ٣شٝ ،ه ً
حُؼَرٝ ،٢أ ّٓخ  ٌٙٛحُو٤ٜيس – ( ٓ٘خٓزش حُو٤ٜيس ٓ .زذ ًظخرش حُو٤ٜيس ).
ٔ .كوي ػخطذَّ كٜ٤خ حُٔظ٘ز٤ٓ ٢ق حُيُٝش ػِٔٓ ٠خػ ٚأهٞحٍ حُٞحٗ ٖ٤كٚ٤
ٕ .هخ١ز ٚرلي٣غ حُ ُٔلذّ حُ ُٔؼخطذ ،ال كي٣غ حُ ُٔٔظـي ١حُ ُٔٔظؼطق
ً
ػخىال كٓ ٢ؼخِٓظٝ ،ٚىػخ ٙاُ ٠حُٞكخء رؼٜٞى.ُٚ ٙ
ِٖ١ .ذ اُ٤ٓ ٠ق حُيُٝش إٔ ٌٕٞ٣
ٗٝ .أ ًّي كٜٗ ٢خ٣ظٜخ ّ
إٔ ػظخر٤ُٔ ٚق حُ ّيُٝش ٓخ  ٞٛاالّ ٓلزّش ّ ٝٝى،
-

أظ َٜحُٔظ٘زّ ٢ك ٌٙٛ ٢حُو٤ٜيس رَحػش كخثوش كٗ ٢ظْ حُ٘ؼَ.
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ّ

شـشح لظ١ذح ( ٚادـش لٍجبٖ )
اٌج١ذ األٚي َ :
واحــر َقلبــاهُ ِممـن َقلبُــ ُه َشـ ِبـــمُ

َو َمن ِب ِجسـمـً َوحـالً ِعنـ َدهُ َس َقــمُ

معانً الكلمات :
شبم  :بارد
َحــرّ  :لهٌب واحتراق
سقم  :معتل الجسم مرٌض ،وجمعها (أسقام)
الشرح  :العاطفة فً هذا البٌت  :عاطفة األلم والتحسر .
واحرّ (نداء ندبة ) ٌقول واحرّ قلبً واحتراقه  ،بمن قلبه عنً بارد ال اعتناء له بً  ،وال إقبال
له علً  ،فقلبً حارّ من حبّه ،وقلبه بارد من حبًّ  ،وأنا عنده معت ّل الجسم .
أي ؛ ٌندب الشاعر حظه أل ّنه ٌحب األمٌر واألمٌر قلبه بارد وٌقسو علٌه وال ٌشعر بما ٌشعر
به ،وهذا الحب أصاب الشاعر بالضعؾ والهزال.
ﺱ ما الؽرض ال ّشعريّ لهذه القصٌدة؟
العتاب .
ﺱ ٓ ّْ  ٌٞ٘٣حُ٘خػَ كٌٛ ٢ح حُز٤ض ؟
ٖٓ ؿلخء ٓ٤ق حُ ّيُٝش ٝرَٝىس هِزٓ ٖٓٝ ، ٚوْ أُْ رٝ ٚأكَ هِزٗ ٚظ٤ـش ٌٛح حُـلخء.
شـ ِجـــ ُُ .
ﺱ ٟٝق حٌُ٘خ٣ش ك ٢ه ٍٞحُ٘خػَ لٍَ ُجــ ُٗ َ
ً٘خ٣ش ػٖ هِش حٛظٔخّ ٓ٤ق حُيُٝش رخُٔظ٘زٛٝ ، ٢ي ٙػ٘. ٚ
ﺱ حٓظوَؽ أِٓٞد اٗ٘خثٝ ٢ر ٖ٤ىالُظ ٚك ٢حُز٤ض .
ٝح ك َّ (ٗيحء ) ٣ :ل٤ي حُ٘يرش .
ﺱ حٓظوَؽ ١زخم ٖٓ حُز٤ض .
ك َّ ٗ ٝزْ
واحــ َّر َقلبــاهُ صور الشاعر الحزن فً قلبه بنار تحرق .
َ

البٌت الثانً  :مـا لـً أ ُ َك ِّتـ ُم ُح ًّبـا َقد َبـرى َج َسـدي

ؾ الدَولَـ ِة األ ُ َمــ ُم
َو َتدعً ُحـب َسٌـ ِ

معانً الكلمات وجذورها  :الجذر بٌن القوسٌن
َبـرى ( :بري ) أضعفه وأضناه
أ ُ َك ِّتـمُ  ( :كتم ) أُخفً
األ ُ َمــ ُم  (:أمم ) جماعة من الناس
َتدعً (:دعو ) تكذب وتتملق
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حَُ٘ف :
ٌقول  :حبًّ لسٌؾ الدولة قد أنحل جسمً وأنا كاتم له  ،ألتجنب التملق بحبه  ،وؼٌري
ٌتملقون إلٌه بحبهم  ،وٌتكلفونه  ....أي ؛ ٌتعجب الشاعر من نفسه حٌث ٌكن هذا الحب فً
قلبه لألمٌر حتى أضعؾ جسده والمنافقون ٌدعون حبهم لألمٌر.
ﺱ وازن ال ّش اعر بٌن حبّه لسٌؾ الدولة وحبّ اْلخرٌن له ،و ّضح ذلك.
حبّ الشاعر لسٌؾ الدولة صادق لٌس فٌه تملق أو تكلؾ وقد أنحله وأبرى جسده ،
وحب اْلخرٌن لسٌؾ ال ّدولة ظاهره صادق وباطنه متكلؾ .
ﺱ ظهر عتاب ال ّشاعر لسٌؾ الدولة جلًٌا عال َم عاتبه ؟
عاتبه على سماعه كالم الواشٌن فٌه .
ضح ذلك فً ضوء هذا البٌت .
ﺱ بدا ال ّشاعر لَ ِب ًقا مإ ّدبًا فً عتابه ،و ّ
عاتبه بإظهار مدى حبّه له  ،هذا الحب الذي أبرى جسده وأنحله وهو كاتم له  ،لٌتجنب
التملق فً حبّه كما ٌدعٌه ؼٌره  ،بقلوب ؼٌر خالصة  ،ونٌات ؼٌر صادقة .
ﺱ استخرج أسلوب إنشابً وبٌن داللته فً البٌت .
مــا لــً أ ُ َكت ُم ُح ًّبــا َق ْد َبــرى َجسدي ( استفهام ) ٌفٌد التعجب .
ﺱ استخرج طباق من البٌت .
ت ّدعً/أك ّتم .
أكتم حبا  :كناٌة عن شدة الحب وكثرته.
حبا قد برى جسدي  :صور الحب بالمرض.

َفلٌَــ َ َ
در ال ُحــبِّ َنق َت ِســـ ُم
ت أ ّنـا ِب َقــ ِ

ان ٌَج َم ُعـنـا ُحــب لِ ُؽرتِـ ِه
البٌت الثالث  :إِن كـ َ
معانً الكلمات وجذورها  :الجذر بٌن القوسٌن
ؼرّ ته  ( :ؼرر) ؼرّ ة الرجل وجهه  ،جمعها ؼرر
الشرح :

إن كان ٌجمعنا حبه ومودته  ،فلٌت أنا نقتسم المنازل عنده بقدر ما نحن علٌه من محبتنا
ْ
الخالصة  ،وما نعتقده من مودتنا الصادقة  ،فال ٌبخس المخلص حقه  ،وال ٌبذل للمتصنع
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إن كان ٌجمعنا من آفاق البالد المتباعدة حبّ لسٌؾ ال ّدلة  ،فلٌت أنا نقتسم بره
برّ ه .أي ْ ،
قدر حبنا له تكون عطاٌاه .
وعطاٌاه كمان نقتسم ح ّبه  ،وعلى ِ
ﺱ استخرج أسلوب إنشابً وبٌن داللته فً البٌت .
ْــت أ ّنــا ِب َق ْ
َفلٌَ َ
ــد ِر الحُــبِّ َن ْق َتســ ُم ( لٌت  :تمنً ) ٌفٌد التحسر .
ﺱ بٌن عناصر أسلوب الشرط فً البٌت .
 :أداة شرط جازمة
إن
ْ
كان ٌجمعنا ح ٌ
ب  :جملة ( فعل الشرط )
فلٌت أ ّنا نقتسم  :جملة (جواب الشرط )

اس إِال فً مُعـا َملَتـً
البٌت الرابع ٌ:ا أَعـ َد َل النـ ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
معاملتً (:عمل ) تصرفك معً
الخصم  :الؽرٌم  ،جمعها خصوم
الشرح :

نت َ
ك ال ِخصامُ َوأَ َ
الخصمُ َو َ
فٌ َ
الح َكـمُ
الخصام  ( :خصم ) سبب النزاع
الحكم ( :حكم ) القاضً

ٌقول لسٌؾ الدولة  :أ نت أعدل الناس إال إذا عاملتنً فإن عدلك ال ٌشملنً ؛ وفٌك خصامً
وأنت خصمً وحكمً  ،ألنك ملك ال أحاكمك إلى ؼٌرك  ،فؤنا أخاصمك إلى نفسك .
أي ؛ المتنبً ٌعاتب سٌؾ الدولة عتاب المحب فٌصفه بالعدل مع الجمٌع إال معه ألنّ النزاع
والخصام الذي بٌنهما هو طرؾ فٌه؛ فؤصبح سٌؾ الدولة بذلك هو الخصم والحكم ،ولذلك لن
ٌحكم لصالح خصمه المتنبً .
ﺱ أًؼَ حُ ّ٘خػَ ٖٓ حٓظويحّ حألٓخُ٤ذ حإلٗ٘خثّ ٤ش ما داللة األسلوب اإلنشابً فً البٌت ؟
ٌا أعدل الناس ( نداء ) ٌفٌد االستعطاؾ .
ﺱ استخرج طباق من البٌت .
الحكم
الخصم َ /
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ك صا ِد َقـ ٍة
البٌت الخامس :أُعٌـ ُذهـا َن َظـرا ٍ
ت ِمنــ َ

ب ال َشح َم فٌ َمن َشح ُم ُه َو َر ُم
أَن َتح َس َ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
أُ ُ
الشحم ( :شحم )السمنة
عٌـذهـا (:عوذ) أحصنها
ورم  :انتفاخ من المرض
تحسب (:حسب ) تظن
الشرح :
أعٌذ نظراتك الصادقة أ ْن ترى الشًء بخالؾ ما هو علٌه  ،وأ ن تحسب الورم شحما فتكون
كمن ٌحسب السقم صحة  ،والورم سمنا وقوة .
أي ؛ ٌناشد سٌؾ الدولة بؤال ٌنخدع بالمنافقٌن فٌكون مثله كمثل الذي ٌرى المنفوخ فٌحسبه
قوي العضالت.
َ
استسمنت الورم ) .
هذا البٌت ٌدلع على مضمون المثل القائل ( :
أن تحسب الشحم فٌمن شحمه ورم  :صور من ٌخطا فً رأٌه كمن ٌرى ورم
اإلنسان فٌحسبه شحما وقوة

اظـ ِر ِه
البٌت السادس َ :وما اِنتِفـا ُع أَخـً ال ُدنٌا ِبنـ ِ

إِذا اِس َتـ َوت ِعنـ َدهُ األَنــوا ُر َو ُ
الظلَـمُ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
أخً الدنٌا  :اإلنسان
اِنتِفـا ُع (:نفع) الفابدة
ْ
ناظره (:نظر) بصره أو عٌنه
تساوت
استوت (:سوي )
الظل ُم (ظلم )
األنوار (نور)
الشرح :
إذا لم ٌمٌز اإلنس ان البصٌر بٌن النور والظلمة  ،فؤي نفع له فً بصره  ،أي ٌجب أن تمٌز
بٌنً وبٌن ؼٌري ممن لم ٌبلػ درجتً بما تمٌز بٌن النور والظلمة .
أيْ ؛ ٌبٌن له أنّ الذي ال ٌمٌز بٌن النور والظالم لم ٌنتفع بعٌنٌه  ،وٌقصد بالنور من ٌحبه حبا
حقٌقٌا وبالظالم من ٌنافقه وٌدعً حبه  ،فهو ٌرٌد أن ٌنبه سٌؾ الدولة لحبه فً عتاب رقٌق .
ﺱ أًؼَ حُ ّ٘خػَ ٖٓ حٓظويحّ حألٓخُ٤ذ حإلٗ٘خثّ ٤ش ما داللة األسلوب اإلنشابً فً البٌت ؟
ـر ِه ( استفهام ) ٌفٌد النفً .
َوما اِنتِفـا ُع أَخـً ال ُدنٌا ِب ِ
نـاظ ِ
ﺱ استخرج طباق من البٌت .
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األَنــوا ُر َو ُ
الظلَـ ُم .
ﺱ أذكر مظاهر الطبٌعة التً وظفها المتنبً فً قصٌدته ،وما القٌمة الفنٌة لتوظٌفها ؟
األَنــوا ُر َو ُ
الظلَـمُ  ،توظٌؾ عناصر الطبٌعة جاء خدمة للتجربة
الشعورٌة عند الشاعر  ،ومنسج ّما معها
هذا البٌت من أبٌات الحكمة .

البٌت السابع  :أَنا الّـ َذي َن َظـ َر األَعـمى إِلى أَدَبـً

َوأَس َم َعــت َكلِمـاتـً َمن بـ ِ ِه َ
ص َمــمُ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
صمم  :فاقد السمع
األَعـمى ( :عمً) فاقد البصر
الشرح :
إنّ األعمى أبصر أدبً  ،وكذلك األصم سمع شعري ٌ ،عنً  :أنّ شعره سار فً آفاق البالد
أن ٌقول لسٌؾ الدولة  :أنا الذي
واشتهر حتى تحقق عند األعمى واألصم أدبه  .وكؤنه ٌرٌد ْ
ٌنظر األعمى إلى أدبً  ،أفال تنظر إلٌه وأنت مبصر ؟ وأسمعت كلماتً األصم  ،وأنت
سمٌع ،أفال تفهم ما أقول ؟
ﺱ لماذا عبّر ال ّشاعر بالفعل الماضً ( نظر ،أسمع ْ
ت ) فً البٌت؟
لبٌان تحقق معناها وثبوته .
ﺱ ما العاطفة البارزة فً البٌت ؟
عاطفة الفخر .
هذا البٌت ٌدلل على اعتداد الشاعر بشعره .
( نظر و أعمى ) ( أسمعت و صمم ) بٌنهما طباق .
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َ
وار ِدهــا
البٌت الثامن  :أنـا ُم ِمـل َء جُفـونً َعن َشـ ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
أَنـامُ ِمـل َء جُفـونً  :النوم بعمق وراحة
الخلق ( :خلق) ٌقصد الشعراء اْلخرٌن
الشرح :

َو ٌَس َهـ ُر َ
صــ ُم
الخلــ ُق َجرّ اهــا َو ٌَخ َت ِ

شواردها (:شرد) جمع شاردة ،قصابد سابرة
تُروى بك ّل مكان.
ٌختصم ( :خصم) ٌتنازع .

أنام ملء جفونً ؛ أي مطمبنا مرتاح الفكر عن قصابد الشعر ألنً أدركها متى شبت بسهولة
من ؼٌر إتعاب فكر  ،أما ؼٌري من الشعراء فإنهم ٌسهرون ألجلها وٌتعبون وٌتنازعون فً
دقٌق معانٌها  ،وجودة مبانٌها .
ﺱ وضح الكناٌة فً  :أ َنا ُم ِم ْل َء جُفونً .
كناٌة عن إراحة الفكر  ،واالطمبنان .
ﺱ استخرج طباق من البٌت .
أَنـامُ وٌسهر .
هذا البٌت ٌدلل على اعتداد الشاعر بشعره .

َ
ار َقهُـــ ْم
البٌت التاسع ٌ :ـا َمـن ٌَ ِعــ ُّز َعلٌَنـا أن نُفـ ِ

ِوجدانُنـا ُكــل َشــً ٍء َبع َد ُكــم َعــ َدمُ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ٌَ ِع ُّ
ِوجدانُنـا ُكــل َشــً ٍء(:وجد) ك ّل شًء نجده أو
ــز (:عزز) ٌصعب وٌشت ّد
ندركه.
عدم  :ال ٌساوي شًء
الشرح :
ٌا من ٌشتد علٌنا فراقهم  ،كل شًء وجدناه بعدكم عدما ٌ ،عنً ال ٌخلفكم أحد وال ٌكون لنا
منكم بدل .
أي ؛ ٌبٌن الشاعر أ ّنه ٌعز علٌه فراق األمٌر ألنه ٌحب األمٌر و ال قٌمة لشًء بعده .
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ﺱ بدا ال ّشاعر لَ ِب ًقا مإ ّدبًا فً عتابه ،وضّح ذلك فً ضوء هذا البٌت .
ال ٌستطٌع الشاعر االفتراق عن سٌؾ الدولة  ،وال أحد ٌمكن أن ٌخلؾ سٌؾ الدولة
عند المتنبً  ،أو أن ٌكون للشاعر منه بدل .
ﺱ أًؼَ حُ ّ٘خػَ ٖٓ حٓظويحّ حألٓخُ٤ذ حإلٗ٘خثّ ٤ش ما داللة األسلوب اإلنشابً فً البٌت ؟
َ
ار َقهُـــ ْم ( نداء ) ٌفٌد االستعطاؾ .
ٌـا َمـن ٌَ ِعــ ُّز َعلٌَنـا أن نُفـ ِ
ﺱ استخرج طباق من البٌت .
وجدان وعدم .
العاطفة البارزة فً هذا البٌت  :عاطفة الحب .

ان أَخلَ َقنــا ِمن ُكــم ِب َتكـ ُر َمــ ٍة
البٌت العاشر  :مــا كـ َ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
أَخلَ َقنــا (:خلق) أجدرنا
أَ َمـــمُ  :قرٌب
الشرح :

َ
مرنـا أَ َمـــ ُم
لَــو أَن أَ َ
مر ُكــ ُم ِمن أ ِ

ِب َتكـ ُر َمــ ٍة (:كرم) الموضع الخاص لجلوس
الرجل من فراش أو سرٌر ؛ إلكرامه .

ما أجدرنا ببركم  ،وتكمرمتكم ،وإٌثاركم  ،لو أنّ أمركم فً االعتقاد لنا على نحو أمرنا فً
االعتقاد لكم  ،وما نحن علٌه من الثقة بكم بمعنى  :لو كنتم تحبوننا  ،كما نحبكم  ،لكنتم
تكرموننا .

حاس ُدنـا
كان َسر ُكـ ُم ما قـا َل ِ
البٌت الحادي عشر  :إِن َ

رح إِذا أَرضا ُكــ ُم أَلَـ ُم
َفما ِل ُجـ ٍ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
حاس ُدنـا (:حسد) مُبؽضنا وهو من ٌتمنى زوال
َسر ُكـمُ (:سرر) أفرحكم
ِ
النعمة عن ؼٌره
 :وجع شدٌد
ألم
الشرح :
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إن سررتم بقول حاسدنا وطعنه فٌنا فقد رضٌنا بذلك عن كان لكم به سرور  ،فإن الجرح
ْ
الذي ٌرضٌكم ال نجد فٌه ألما .
ﺱ ما القٌمة اإلٌجابٌة التً تركها البٌت فً نفسك ؟
التماس العذر للصدٌق  -مراجعة النفس  -ترقب الخٌر .

عار َ
ؾ فً أَهـ ِل النُهى ِذ َمـمُ
إِن ال َم ِ

ك َمعـ ِر َف ٌة
البٌت الثانً عشر َ :و َبٌ َننا لَو َر َعٌتُم ذا َ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ِذ َمـ ُم :عهود  ،مفردها ذمّه
النُهى ( :نهً)العقول  ،مفردها ال ُّنهٌة
المعارؾ(عرؾ)
رعٌتم(رعً)
الشرح :
إن لم ٌجمعنا الحب فقد جمعتنا المعرفة  ،وأهل العقل ٌراعون حق المعرفة فالمعارؾ
ٌقول ْ
إن أحسنتم مراعاتها فلن
عندهم عهود وذمم ال ٌضٌعونها  .أي  :وبٌننا وصابل معرفة ْ ،
تضٌع .
ﺱ اذكر األسلوب الذي لجؤ إلٌه الشاعر فً عتابه فً البٌت التالً .
ال ّتذكٌر بالواجب .
ﺱ ما داللة ال ّتركٌب ( أهْ ِل ال ُّن َهى ) ؟
ذوو العقول الراجحة  ،ومنهم سٌؾ الدولة .
ْ
برزت فً أشعار المتنبً .
ٌُع ُّد هذا البٌت من أبٌات الحكمة التً

ُعج ُزكـ ْم
البٌت الثالث عشر  :كـم َتطلُبـ َ
ون لَنا َعٌ ًبـا َفٌ ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ون (:طلب) تبحثون
َتطلُبـ َ
ُعج ُزكـ ْم (:عجز) ال تقدرون علٌه
َفٌ ِ
ٌكره(كره)
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الشرح :
ٌقول تطلبون أن تلحقوا بنا عٌبا تعٌبوننا به فٌعجزكم وجوده  ،وهذا الذي تفعلونه مكروه عند
هللا وعند الكرام .

البٌت الرابع عشر  :لَ َ
صوا ِع ُق ُه
ٌت ال َؽما َم الـذي ِعندي َ

ٌُزٌلُهُـن إِلى َمـن ِعن َدهُ ال ِّد ٌَ ُم

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
الؽمام (:ؼمم) مفردها َ
الؽمامة  ،وهً السّحابة
ال ّدٌم (:دوم) مفردها دٌمة  ،وهً المطر الصواعق (:صعق) جمع صاعقة  ،وهً
النار التً تسقط من السماء فً رعد شدٌد
ٌدوم فً سكون من ؼٌر برق وال رعد
الشرح :
ٌعنً بالؽمام  :سٌؾ الدولة  ،وبالصواعق  :ما ٌلحقه من األذٌة منه  ،شبهها بالصواعق .
وقصد الشاعر (بالؽمام) سٌؾ الدولة و (الصواعق ) إٌذاء سٌؾ الدولة للشاعر و(الدٌم)
عطاء سٌؾ الدولة عند ؼٌره
ٌقول  :لٌت الممدوح الذي ٌشبه الؽمام – والذي تصٌبنً صواعقه (أذاه وسخطه) وٌصٌب
ؼٌري مطره ( بره ورضاه ) – ٌزٌل ذلك األذى إلى من عنده ذلك البر فٌنتصؾ الفرٌقان .
ﺱ ٟٝق حٍُٜٞس حُلّ٘٤ش فً البٌت .
صور الشاعر سٌؾ الدولة سحابا  ،وصور إٌذاء سٌؾ الدولة صواعق تنتج عن هذا
السحاب  ،كما صور عطاٌا سٌؾ الدولة إلى ؼٌره ؼٌوما ماطرة .
ﺱ أكثر ال ّشاعر من استخدام األسالٌب اإلنشابٌّة ما داللة األسلوب اإلنشابً فً البٌت ؟
لٌت الؽمام ( التمنً ) ٌفٌد التحسر .
ﺱ أذكر مظاهر الطبٌعة التً وظفها المتنبً فً قصٌدته ،وما القٌمة الفنٌة لتوظٌفها ؟
الؽمام  ،ال ّدٌم  ،الصواعق  ،توظٌؾ عناصر الطبٌعة جاء خدمة للتجربة
الشعورٌة عند الشاعر  ،ومنسج ّما معها
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رح َل ٍة
البٌت الخامس عشر :أَرى ال َنوى ٌَق َتضٌنـً ُكل َم َ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
النوى (:نوي) البُعد
الو ّخا َدةُ (:وخد) مفردها الواخدة  ،وهً
َ
اإلبل التً تسٌر الوخد  ،وهو ضرب
من السٌر سرٌع
الشرح :

الو ّخا َدةُ الرُّ ُس ُم
ال َتس َت ِقـ ُّل ِبها َ

ٌقتضٌنً ( :قضً)ٌطالبنً وٌكلفنً
الرُّ ُسم(:رسم) مفردها َرسوم ،وهً الناقة التً
تسٌر الرّ سٌم ،والرّ سٌم  :ضرب من سٌر اإلبل
ّ ،
فتإثر فً األرض بؤخفافها لسٌرها الشدٌد.

أي ٌكلفنً البعد عنكم قطع كل مرحلة ال تقوم بقطعها اإلبل المسرعة  ،لبعد منالها  ،وال
تطٌقها لشدة أهوالها .
ﺱ اذكر األسلوب الذي لجؤ إلٌه الشاعر فً عتابه فً البٌت التالً .
التعرٌض بالرحٌل .

ض َمٌرً ا َعن َمٌا ِم ِننا
كن ُ
البٌت السادس عشر :لَ ِبن َت َر َ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ضمٌر  :جبل على ٌمٌن قاصد مصر من الشام
لَ ٌَح ُد َثن (:حدث) ٌحصل
الشرح :

لَ ٌَح ُد َثن ِل َمن َودعتُهُـــم َنــ َد ُم
َمٌا ِمنِنا ٌ(:من) جهة الٌمٌن
َودعتُهُـــم (:ودع) تركتهم

َ
قصدت مصر لٌحدثنّ لمن ودعتهم ندم على مفارقتً لهم  ،واسؾ على رحٌلً عنهم ،
إن
ْ
ٌشٌر بذلك إلى سٌؾ الدولة أنه ٌندم على فراقه .
ﺱ اذكر األسلوب الذي لجؤ إلٌه الشاعر فً عتابه فً البٌت التالً .
التعرٌض بالرحٌل .

فار َقهُـ ْم َفالرا ِح َ
لون ُهــمُ
أ ْن ال تُ ِ

البٌت السابع عشر  :إِذا َت َرح َ
وم َو َقد َقـدَروا
لت َعن َق ٍ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
لت (:رحل) رحل ُ
َت َرح َ
َقـدَروا (:قدر) استطاعوا
ت
الراحلون هم  :أيْ هم من اختاروا الرحٌل
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الشرح :
اذا سرت عن قوم وهم قادرون على إكرامك حتى ال تحتاج إلى مفارقتهم فهم الذٌن اختاروا
االرتحال ٌ .رٌد بهذا  :أنتم تختارون الفراق إذا ألجؤتمونً إلٌه  .والمعنى  :أنه ٌخاطب نفسه
 ،وٌشٌر إلى سٌؾ الدولة  ،حتى ال ٌذمه فً رحٌله  ،قابما ذلك عن نفسه بحجته .
ﺱ اذكر األسلوب الذي لجؤ إلٌه الشاعر فً عتابه فً البٌت التالً .
التعرٌض بالرحٌل .
ْ
برزت فً أشعار المتنبً .
ٌُع ُّد هذا البٌت من أبٌات الحكمة التً

ٌ
صدٌـ َق ِب ِها
البال ِد
مكان ال َ
البٌت الثامن عشر َ :شـرُّ ِ
معانً الكلمات :
شرّ  :أسو ُء
الشرح :

كس ُ
اإلنسانُ ما ٌَ ِ
َو َشرُّ ما ٌَ ِ
صمُ
ب ِ
ص ُم (:وصم) ٌُعٌب
ٌَ ِ

إنّ شر البالد مان ال ٌوجد فٌه صدٌق  ،وشر األعمال ما ٌجلب لصاحبه العً والمذمة .
البٌت التاسع عشر  :هذا الذي أتاك من الشعر عتاب منً إلٌك إال أنه محبة وود ؛ ألن العتاب
ٌجري بٌن المحبٌن  ،وهو در بحسن لفظه ونظمه إال أنه كلمات  ،وإن أزعجتك فهً محبة
خالصة ومودة صادقة .

ك إِال أَنـ ُه ِم َقـــ ٌة
البٌت التاسع عشر َ :هـذا ِعتــابُــ َ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ِم َقـــ ٌة (:ومق)المحبّة
َكلِــمُ  :كالم
الشرح :

ض ِّمـ َن الـ ُدر إِال أَنــ ُه َكلِــ ُم
َقـد ُ
الـ ُدر (:درر) الجوهرة العظٌمة

ٌ
هذا الذي أتاك من الشعر عتا ٌ
محبة وو ٌد  ،ألنّ العتاب ٌجري بٌن المحبٌن،
ب منً إلٌك إال أ ّنه
بحسن لفظه ونظمه إال أ ّنه كلمات  ،وإن أزعجتك فهً محبّة خالصة ومودة صادقة .
وهو درّ
ِ
ﺱ بدا ال ّشاعر لَ ِب ًقا مإ ّدبًا فً عتابه ،وضّح ذلك فً ضوء هذا البٌت .
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أكد الشاعر أن عتابه ما هو إال محبة  ،ألنّ العتاب ٌجري بٌن المحبٌن  ،وهو در
بحسن لفظه ونظمه إال أنه كلمات  ،وإن أزعجت سٌؾ الدولة فهً محبة خالصة ومودة
صادقة .
ﺱ وضح الصورة الفنٌّة فً البٌت .
صور الشاعر ما نظمه من كالم فً قصٌدته بالدر لحسن لفظه ونظمه .
هذا البٌت ٌدل على أنّ العتاب هدٌة بٌن األحباب .

ّ
املعجُ ٚاٌذَّلٌخ
:١
ٔ .أٟق آُ ٠ؼـٔي حُِّـّ ٞ
 حُ ّ٘ ِزْ حُ ُـَّس حُ ّ٘ٞحٍى -ؿَحّٛخ

 :حُزخٍى.
 :ؿَّس حَُؿَ ٝؿ.ٜٚ
 :ؿٔغ ٗخٍىس ،هٜخثي ٓخثَس طَُ ٟٝرٌ َّ ٌٓخٕ.
 :حأل َٛؿَحّءٛخ ،رٔؼ٘ ٖٓ ٠أؿِٜخ.

 ٝؿيحٗ٘خ ً َّ ٗ٢ء ٢ٗ َّ ً :ء ٗـي ٙأٗ ٝيًٍ.ٚ :حُوَ٣ذ.
 ح َألَ َٓ ُْٓ :لَىٛخ ٍَٓ ٢ٛٝ ،ّٞحُ٘خهش حُظ ٢طٔ َ٤حُ َّٓٝ ،ْ٤حُ َّْٓ٤
 حَُ َُْٟٓد ٖٓ ٓ َ٤حإلرَ  ،كظئػَّ ك ٢حألٍ ٝرؤهلخكٜخ حَُٔٛ٤خ حُ٘ي٣ي.

َْ٤َٔ ٟ
ِ

-

 َْٜ٣ حُ ِٔوَش93

 :ؿزَ ػِ ٖ٤ٔ٣ ٠هخٛي ٓ ٖٓ َٜحُ٘خّ.
٣ :ؼ٤ذ.
 :حُٔلزّش.
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ُٕ .ػي اُ ٠أكي ٓؼخؿْ حُِّـش حُؼَرّ٤شٝ ،حٓظوَؽ ٓؼخٗ ٢حُٔلَىحص ح٥ط٤ش:
الكلمة معناها
ّ
الوخادة :مفردها الواخدة  ،وهً اإلبل التً تسٌر الوخد ،وهو ضرب من السٌر
سرٌع
:مفردها ال ّدٌمة  ،وهً المطر ٌدوم فً سكون
ال ّد ٌِ َم
الذمم :مفردها ّ
ّ
الذمة  ،وهً العهد
النهى :مفردها النُهٌة  ،وهً العقل
ٖٓ .خ حُـ ٌِ ٍُ حُِّـ:ٖٓ َّ ٌُ ١ٞ
الكلمة
مقة
ٌصمُ
تدّعً

 :الجذر اللغوي
َ :و ِم َق
ص َم
َ :و َ
َ :د َع َو

ٗٓ .خ ؿٔ ُغ ً َّ ٖٓ :
الكلمة
س َقم
َ
صم
َخ ْ
ُغ ّرة

:جمعها
:أسقام
:خصوم
ُ :ؼ َرر

٘ .ك َّ ْم ك ٢حُ ْٔؼ٘ ٠رًِٔ َّ ً ٖ٤ظ ٖ٤طلظَٜٔخ ه ّ٢ك ٢حُٔـٔٞػظ ٖ٤ح٥ط٤ظ:ٖ٤
َُ ْـّ ٞ
أٓــَٗخ أ َٓـــ ُْ
إٔ أ ْٓـ ََ ًُـ ُْ ِٓـٖ
ٌَ َٓـشٍ
أ ٓ -ـخ َ
ِ
ًـخٕ أهـَِـوَـَ٘خ ِٓـ٘ـ ٌُ ْْ رـظَ ِ
 هخٍ حُزلظَ:١ٝأَ ْٛزَلْ ُ
َُ َؼ ََُْٔ ١جِ ْٖ أَهَِ ْو ُ
ِْ ٍِ
د حُظَّـِ ٍِ
ض ػَ َْ ٞ
ض َػ ْٖ َػِ ٤
ِ ٍٞ٤ر َٔؼ ِ
ْٖ حُ َـ ِ
ص َرـ ٌَـَْ َٕ ُِ ُ٘ ْ
ـِ ٍِ
ـِ َٛـ ٍش
َكـَ ٞح َكـَ ٤
كـَُدَّ َٜٓـٗٞخ ٍ
ْـٖ كُ ٢ؿـ ّٔ ٠رـؤ َ ْٗــ َِ َِٓ ٙـ ْ٘ ِ
ال طَ ْٔـظَـوَِ رـٜخ حُ َّ ٞهـخ َىسُ حُـَ ُٓـ ُْ
د  -أٍ ٟحَُّ٘٣ ٟٞو َظ ََْٓ ََّ ً ٢٘٤٠كـَِشٍ
 طِ ّٝؿض أٓٔخ ُء ُُ
طؼِق
ْ ُٓ ٚخ ٌٍ ٝال ٌٓ ٍٞى ،كٌخٗض
ر٘ض أر ٢رٌَ حُ ِّرَ ََ ٤
رٖ حُؼٞحّ ِّ َ ٤ُٝ
كَ َٓٝ ،ُٚط ُيم حَُُّ٘ ٟٞيرظِ.ٚ
90

فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

أ
ب
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أخلّ َق َنا
أَخلَ ْق ُ
ت
ال ّن َوى
النوى

 :أجدَر َنا
 :أبل ٌْ ُ
ت
 :البعد
 :جمع نواة وهً نواة التمر أي بذرتها عد
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ّ

اٌفٚ ُٙاٌزذ ًٍ١
 ٌُٜٙ ١حُو٤ٜيس؟
ٔٓ .خ حُـَ ٝحُ ّ٘ؼَ ّ
 حُؼظخد
ٕ ٌٞ٘٣ َّْ ٓ .حُ ّ٘خػَ ك ٢حُز٤ض حألٍٝ؟
 ٖٓ ؿلخء ٓ٤ق حُ ّيُش ٝرَٝىس هِزٓ ٖٓٝ ، ٚوْ أُْ رٝ ٚأكَ هِزٗ ٚظ٤ـش ٌٛح حُـلخء
ٖٝ .حُٕ حُ ّ٘ خػَ ر ٖ٤كزّ٤ُٔ ٚق حُيُٝش ٝكذّ ح٥هَّٟ ٝ ،ُٚ ٖ٣ق ًُي.
 حبّ الشاعر لسٌؾ الدولة صادق لٌس فٌه تملق أو تكلؾ وقد أنحله وأبرى جسده ،
وحب اْلخرٌن لسٌؾ ال ّدولة ظاهره صادق وباطنه متكلؾ .
ٗ .رَُص حُلٌٔش ك ٢أ ٗؼخٍ حُٔظ٘ز ، ٢حًًَ ػالػش أر٤خص ط٘ٔ٠ض حُلٌٔش ك ٢حُو٤ٜيس،
ٟلٜخ.
ّ ٝٝ
 البٌت السادس  :إذا لم ٌمٌز اإلنسان البصٌر بٌن النور والظلمة  ،فؤي نفع له فً بصره
 البٌت الثانً عشر  :المعارؾ عند أهل العقول عهود وذمم ال ٌضٌعونها .
 البٌت الثامن عشر  :أسوأ البالد مكان ال صدٌق فٌه  ،وأقبح األعمال تلك التً تجلب
العٌب والمذمة لصاحبها .
٘ .ظ َٜػظخد حُ ّ٘خػَ ُٔ٤ق حُيُٝش ؿًِ٤خ :
أ  -ػال َّ ػخطزٚ؟
 عاتبه على سماعه كالم الواشٌن فٌه .
ٟق ًُي كٟٞ ٢ء حألر٤خص ح٥ط٤ش:
د  -ريح حُ ّ٘ خػَ َُ ِزوًخ ٓئ ّىرًخ ك ٢ػظخرّ ٝ ،ٚ
٤ق حُ ّي ُْٝشِ أل َٓ ُْ ٣خ َٓ ْ
ـٖ
ٓخ ُ ٢أُ ًَظ ُْ ُكزًّخ هَ ْي رَََ ٟؿٔي١
َٝطَ ّيػ ٢كُذَّ َٓ ِ
 عاتبه بإظهار مدى حبّه له  ،هذا الحب الذي أبرى جسده وأنحله وهو كاتم له  ،لٌتجنب
التملق فً حبّه كما ٌدعٌه ؼٌره  ،بقلوب ؼٌر خالصة  ،ونٌات ؼٌر صادقة .
َ٣ـ ِؼـــ ِّ َػَِـْ٤ـَ٘خ ْ
ِٝؿــيح ُٗ٘خ ًُ ََّ ٍٗ ٢ء َرؼ َيًْ َػــ َي ُّ
خٍهَـــْْ ُٜ
إٔ ُٗـلَـــ ِ
 ال ٌستطٌع االفتراق عن سٌؾ الدولة  ،وال أحد ٌمكن أن ٌخلؾ سٌؾ الدولة عند المتنبً
 ،أو أن ٌكون للشاعر منه بدل
90

فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

َٛــــٌح ِػـظــخرُـي ا ّ
ـٖ حُـي ٍَّ االّ أّٗــًَ ُٚـ ِِـ ُْ
ال أ ّٗـِٓ ٚــ َوــ ٌش
هــي ٟـ ّٔ َ
 أكد الشاعر أن عتابه ما هو إال محبة  ،ألن العتاب ٌجري بٌن المحبٌن  ،وهو
در بحسن لفظه ونظمه إال أنه كلمات  ،وإن أزعجت سٌؾ الدولة فهً محبة
خالصة ومودة صادقة

ؿـُ -ـؤ حُ ّ٘خػَ اُ ٠أٓخُ٤ذ ٗظّ ٠ك ٢ػظخرٜ٘ٓ ،ٚخ :حُظّؼَُ ٞ٣رخَُّكٝ ،َ٤حُظًٌّ َ٤رخُٞحؿذ
ٟق ًُي .
ّ ٝ،
 التعرٌض بالرحٌل فً قوله :
أرى ال ّنــوى ٌَق َتضٌنــً كل َمرْ َحلَــ ٍة
ــن َمٌا ِمنِنــا
ــن ض َمٌْــرً ا َع ْ
لَبِ ْ
ــن َت َر ْك َ
إذ َت َرحّ ْل َ
ــو ٍم َو َقــد َقدَروا
ـن َق ْ
ــت عـ ُ ْ

ال َتسْ َتقِــ ُّل بهــا َ
الو ّخــا َدةُ الرُّ سُــمُ
لَ ٌَحْ ُد َثــنّ ل َم ْ
ــن َودعْ تُهُــ ْم َنــ َدمُ
لــون ُهـِـ ُم
ْ
فار َق ِهــ ْم فالرّ ا ِح َ
أن ال تُ ِ

 التذكٌر بالواجب  :فً قوله :
ك َمعر َف ٌ
ــة
َو َب ٌْ َننــا لَ ْ
ــو َر َع ٌْتُــ ْم ذا َ
ِ

عــار َ
ــل ال ُّنهــى ِذ َممُ
ؾ فــً أهْ ِ
إنّ ال َم ِ

ّ
رز٤ض ٖٓ حُو٤ٜيس ػِ:ٖٓ َّ ً ٠
 .ٙىَُّ
أ  -حػظيحى حُ ّ٘خػَ ر٘لٔ. ٚ
وار ِدهــا
 أ َنــامُ ِمــ ْل َء جُفونــً َع ْ
ــن َش ِ

ــق َجرّ اهــا َو ْ
َو ٌَسْ َهــ ُر َ
الخ ْل ُ
ٌخ َتصــمُ

د  -حػظيحى حُ ّ٘خػَ ر٘ؼَ. ٙ
ــر األعْ مــى إلــى أدَبً
 أنــا الــذي َن َظ َ

َوأسْ َم َع ْ
ــت َكلِماتــً َم ْ
ــن بــ ِه ص َممُ

ؽ  ٕٞٔ٠ٓ -حُٔؼَ" :حٓظَ ْٔ َٔ ْ٘ َ
ض ًح ."ٍّ ٍَ ٝ
ُ
ك صا ِد َق ً
ــة
أعٌذهــا َن َظــرا ٍ

ت ِم ْنــ َ

أن
ْ
َ
تحسب الشحْ َم فٌمن شحْ ُم ُه َو َرمُ
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 .6حٓظوِ ٚػالػًخ ٖٓ حُو ْ٤حإل٣ـخرّ٤ش حُظ ٢كِٔظٜخ حُو٤ٜيس .
 احترام الصّدٌق  ،العدل فً معاملة ال ّنس  ،االلتزام بالعهود  ،عدم االنخداع بالمظاهر .
٤ً .8ق طظَّٜف كٞٓ َِّ ً ٢هق ٓ ّٔخ ٣ؤط: ٢
أ  -كٔ٘٤خ طـي ػ٤زًخ كٛ ٢ي٣وي .
د  -كٔ٘٤خ ٣ـخك٤ي ٛي٣وي .
 أ +د ٣ظَى ُظوي َ٣حُٔؼِْ .
 .9ػ ّٔش كَم ر ٖ٤حالػظيحى رخُ ّ٘لْ حُّ٘خٗت ػٖ حُؼّوش رٜخ ٝحُـَ ،ٍٝرٍ ٖ٤أ٣ي كٌٛ ٢ح .
 حُؼوش رخُ٘لْ حػظِحُ حإلٗٔخٕ ر٘لٔٝ ، ٚرويٍط ٚػِ ٠طلو٤ن أٛيحك ٞٛٝ ، ٚأَٓ ا٣ـخر٣ ٢يكغ
حإلٗٔخٕ ٗل ٞحَُهّٝ ٢حُظويّ  .أٓخّ حُـَ ٍٝك ٜٞط ْٛٞحإلٗٔخٕ حُ٘ؼ ٍٞرخٌُٔخٍ ٝحُؼظٔش ،
ِٞٓ ٞٛٝى ِٓز. ٢
ٟق ٝؿٜش ٗظَى .
ًٓٔ٘ ُٞ .ض ٌٓخٕ حُ ّ٘ خػَ َٛ ،طوظخٍ حَُّك َ٤ػٖ ٓ٤ق حُيُٝشّ ٝ ،
٣ ظَى ُِطخُذ
ٔٔ٣ .وخٍ" :حُؼظخدُ ٛيّ٣شُ حألكزخدِ" :
أ  -أَٗ اُ ٠حُز٤ض حٌُ ١طٌٛ ٖٔ٠ح حُٔؼ٘. ٠
ال أ ّنــه ِمـــ َق ٌ
َ هـــــــذا ِعـتــابُـك إ ّ
ـة

قـد ضم َّن ال ُّدر إالّ أ ّنـ ُه َك ِل ُم

ٓ ١ي ٟحُظِّ حُ ّ٘خػَ  ٌٙٛحُٔوُٞش .
د  -ر ّٖ٤اُ ٠أ ّ
 أرى ال ّشاعر ملتزما ذلك  ،فما عتابه إال محبة لسٌؾ الدولة ،وٌترك أٌضا للطالب .
ٕٔ .هخٍ أر ٞحُؼظخ٤ٛش:
ًل٤ق حُزَٜ
 ٖٓ ْْ ًَ ٝكئح ٍى
ر َ٤ٜحُلئحى
ًل٤ق
ٖٓ ْْ ًٝ
ٍ
ِ
ِ
أ  -أَٗ اُ ٠حُز٤ض حٌُٔ٘٣ ١ـْ ٓغ ه ٍٞأر ٢حُؼظخ٤ٛش.
ت ِع ْنــ َدهُ األ ْنــوا ُر واَ ُّ
ــره إذا اسْ َتــ َ َو ْ
لظلَــ ُم
َ ومــا ا ْنتِفــا ُع أخــً ال ّد ْنٌــا ِب ِ
ناظ ِ
ٟق ٍأ٣ي كًُ ٢ي ك٢
د -اُز ١َُ٣ َٜحإلٗٔخٕ ظخ َٛحألٗ٤خءٝ ،حُزَ٤ٜس طَُ ٚ٣كوخثوٜخّ ٝ ،
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ٟٞء حُز٤ض حٌُ ١أٗ َ
َص اُ. ٚ٤
 ال فابدة لإلنسان فً بصره  ،وإن لم تكشؾ له بصٌرته حقابق األمور  .بمعنى ٌجب أن
ٌكون اإلنسان متعقال فطنا مدركا ذا بصٌرة وبعد نظر  .وٌترك أٌضا للطالب

ٖٔٓ .خ أّ٤ٔٛش إٔ ٣ظلوّن حإلٗٔ خٕ ٖٓ ٛيم ٓخ ٔٔ٣غ ك ٢ر٘خء ػالهخص اٗٔخٗ٤ش ٓٔظوَّس ك٢
طٍّٞ ٜى؟
٣ ـ٘ذ حإلٗٔخٕ ًؼَ٤ح ٖٓ حُوالكخص ٝحُوٜٓٞخص حُظ ٢هي طوغ اًح ُْ ٣ظلون ٖٓ ٛن ٓخ
ٔٔ٣غ ٣ٝ ،ظَى أ٠٣خ ُِطخُذ .
ٗٔ .ه" :َ٤اً ٍأ٣ض ٖٓ أه٤ي ُُّش كخِ١ذ ُٓ ٚزؼ ٖ٤ػٌٍحً ،كبٕ ُْ طـي كُِ ْْ ٗلٔي":
ٓ ١ي ٟطـي ّ
إٔ حُ ّ٘خػَ ٛٝي٣و ٚهي طٔؼّال ٌٛح حُٔؼ٘ٝ ٖٓ ٠ؿٜش ٗظَى ؟
أ  -اُ ٠أ ّ
 سٌؾ الدولة استمع إلى كالم الواشٌن وصدقه  ،وأرض عن المتنبً
دٓ -خ حُو ْ٤حإل٣ـخر٤ش حُظ ٢طًَٜخ ٌٛح حُو ٍٞكٗ ٢لٔي؟
 التماس العذر للصدٌق  ،مراجعة النفس  ،ترقب الخٌر  .وٌترك أٌضا للطالب

٘ٔ٤ً .ق ط٘ظَ اٌُ٣ ٖٓ ٠ؼَ ٖٓ ًًَ ٓلخٓ٘ٚ؟ ه ّيّ ًُ ٜٗ ٚلخ ٓو٘ؼًخ ُظؼ٘ َٚ٤ػٖ ٌٛح.
 إنّ هللا تعالى واهب المحاسن فً النفس اإلنسانٌة  ،وهً لٌست من عند البشر فال تؽتر
بما لدٌك  .وٌترك أٌضا للطالب .
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ّ

ّ ّ
اٌززٚق اجلّبل
ٟٔٝ .ق حٍُٜٞس حُلّ٘٤ش كّٔ ٓ َّ ً ٢خ ٣ؤط:٢
ََُّ ٤
 ُّٖ ُِٜ٣ُِ٣اُِ ْٖ َٓ ٠ػ ْ٘ َي ُ ٙحُ ِّي َْ٣
ْض حُ َّـٔخ َّ حٌُ ١ػ٘يَٞٛ ١ح ِػوُُٚ
 صور الشاعر سٌؾ الدولة سحابا  ،وصور إذاء سٌؾ الدولة صواعق تنتج عن هذا
السحاب  ،كما صور عطاٌا سٌؾ الدولة إلى ؼٌره ؼٌوما ماطرة .
َٛـــــــٌح ِػـظــخرُـي االّ أّٗــِٓ ٚـــوَـشٌ

هـي  َٖ ّٔ ٟحُي ٍَّ االّ أّٗـُْ ِِ ًَ ُٚ

 صور الشاعر ما نظمه من كالم فً قصٌدته بالدر لحسن لفظه ونظمه
ُ
٥ط:ٖ٤٤
ٕٟٝ .ق حٌُ٘خ٣ش كّٔ ٓ ًَ ٢خ طلظَ ٚه ّ٢ك ٢حُز٤ظ ٖ٤ح
َ ْٖ َٓ ٝر ِـ َْٔٔٝ ٢كخُِ ٢ػ٘ َي ُِ َٓ ٙو ُْ
ــز ُْ
ٝحّ َكــ ََّ هَ ِْزــخ ُ ْٖ ّٔ ٓ ٙهَ ِْزُـِ َٗ ُٚ
أَٗخ ُّ َِْٓ َء ؿُلَ ٢ٗٞػ ْٖ َٗٞح ٍِ ِىٛخ
الجملة
َق ْلبُـ ُه َ
ــب ُم
ش ِ
ِم ْل َء ُجفونً

ن َؿــَحّٛخ َْ ٝ
َ َُ َْٜٔ َ٣ٝحُ َو ِْ ُ
٣وظَُْ ٠

الكناٌة
كناٌة عن قلة اهتمام سٌؾ الدولة بالمتنبً  ،وصده عنه .
كناٌة عن إراحة الفكر  ،واالطمبنان

ٖٓ .خ ىالُش حُظًَّ٤ذ حٌُ ١طلظَ ٚه ّ٢ك ٢حُز٤ض ح٥ط:٢
ؼَكَــشٌ
ّ
ف ك ٢أ ْ َِ ٛحُُْ٘ َٓ ًِ ٠َٜ
ؼخٍ َ
َٝرَ َْ٘٤ـ٘خ َُ ْـَ ٍَ ٞػْ٤ـظُ ْْ ًح َ
إ حُ َٔ ِ
ى َٓ ِ
 أهْ ِل ال ُّن َهى  :داللتها ذوو العقول الراجحة  ،ومنهم سٌؾ الدولة .
ٗ .أًؼَ حُ ّ٘خػَ ٖٓ حٓظويحّ حألٓخُ٤ذ حإلٗ٘خثّ٤ش ٖٓ حٓظلٜخّ ٗٝيحء ٝطٖٔ:
أ -هات ٓؼخ ًٍ ٌُ َّ ٜٓ٘خ ٖٓ حُو٤ٜيس.
د ٓ -خ ىالُش حٓظويّ ٓؼَ  ٌٙٛحألٓخُ٤ذ؟
االستفهام

ما لً أ ُ َكت ُم ُح ًّبــا َق ْد َبــرى َجسدي
َومـا ا ْن ِت فــا ُع أخً ال ّد ْنٌـا ِبناظِ ـ ِره

َو َت ّدعً حُب َسٌـؾِ ال ّد ْولـ ِة األ ُ َم ُم
ت عِ ْنـدَ هُ األ ْنـوا ُر واَ ُّ
إذا اسْ َت َـ َو ْ
لظ َلــ ُم

ٌفٌد االستفهام هنا التعجب
ٌفٌد االستفهام هنا النفً

النداء

ٌــا أعــدَ َل ال ّناس إال ّ فــً مُعا َم َلتــً
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َ

وٌفٌد النداء هنا االستعطاؾ
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فار َقهُــ ْم
ٌــا َمــنْ ٌَعِــ ُّز َع َلٌْنــا أنْ ُن ِ
وا َحــ ّر َق ْلبــاهُ ممّــنْ َق ْلبُــه َش ِبــ ُم

التمنً
كان ٌَجْ َمعُنــا حُــب لِ ُؽ ّرتِــ ِه
إنْ َ
ْت َ
َلٌ َ
الؽمــام الّذي عنــدي صواعِ قُ ُه

ِوجدا ُننــا ُكل شــً ٍء َبعدَ كــ ْم َعــدَ ُم
َو َمــنْ ب ِجسْ مــً َوحالً عِ نــدَ هُ َس َق ُم

َفلٌَ َ
ْـت أ ّنا ِب َقـ ْد ِر الحُـبِّ َن ْق َتسـمُ

وٌفٌد النداء هنا الندبة
وٌفٌد التمنً هنا التحسر

ٌُزٌلُهُــنّ إلــى َمــنْ عِ ْنــدَ هُ ال ِّد ٌَــ ُم

وجاءت األسالٌب اإلنشابٌة منسجمة مع حالة الشاعر وؼرض القصٌدة  ،فاستطاع بها أن
ٌنفث آالمه ،وٌبث عتابه .
ُ٘ٔ .خًح ػزَّ حُ ّ٘خػَ رخُلؼَ حُٔخٗ ( ٢ٟظَ ،أٓٔؼض) ك ٢ه: ُٚٞ
َ ٝأ ْٓـ َٔ َؼض ًَِِٔخطْ َٓ ٢
ُْ َٔ ٛ
أٗخ ٌَُٗ ١ظَ ََ حأل ْػٔ ٠اُ ٠أ َىر٢
ـٖ رـَ ٚ
 لبٌان تحقٌق معناهما وثبوته
ٓ .ٙخ حُؼخ١لش حُزخٍُس ك َّ ً ٢ر٤ض ٓ ّٔخ ٣ؤط:٢
َ ْٖ َٓ ٝر ِـ َْٔٔٝ ٢كخُِ ٢ػ٘ َيَٓ ُٙوَ ُْ ٣خ َٓ ْ
ـٖ
َ ٝكــ ََّ هَ ِْزــخ ْٖ ّٔ ٓ ُٙهَ ِْزُـَٗ ُٚــزِ ُْ
َ٣ـ ِؼـــِ َػَِْ٤ـ٘ــخ ْ
ِٝؿــيحُٗ٘ــخ ًُــ ََّ ٗـٍ ٢ء رَؼ َيًــ ْْ َػــــ َي ُّ
خٍهَـــْْ ُٜ
إٔ ُٗلـ ِ
العاطفة
البٌت الشعري
َو َمنْ ب ِجسْ مً َوحالً عِ ندَ هُ َس َق ُم
ــبـــ ُم
َ
عاطفة األلم والتحسر
وحـــر َق ْلبــاهُ م ّمــنْ َق ْلبُــ ُه َش ِ
ِوجدا ُننــا ُكل شــً ٍء َبعدَ ـ ْم َعــدَ ُم
فار َقهُــ ْم
عاطفة الحب
ٌــا َمــنْ ٌَعِــ ُّز َع َلٌْنــا أنْ ُن ِ
ـر األعْ مــى إلـى أدَ بً َوأسْ َم َع ْ
ــت َكلِماتً َمــنْ ب ِه َص َم ُم
أنــا الـذي َن َظ َ
عاطفة الفخر
ٝ .6ظّق حُِٔظ٘ز ٢رؼٓ ٞظخ َٛحُطّز٤ؼش ك ٢ه٤ٜيط: ٚ
أ  -أَْٗ اًُُ ٠ي.
 األنوار ُ ،
الظلم  ،الؽمام  ،ال ّدٌم  ،الصواعق .
د ٓ -خ حُؤ٤ش حُلّ٘٤ش ُظٞظ٤لٜخ؟
 توظٌؾ عناصر الطبٌعة جاء خدمة للتجربة الشعورٌة عند الشاعر  ،ومنسج ّما معها ،
فمثال وصؾ المطر ومتعلقاته ٌشً بحزن الشاعر  ،وعتابه  ،واألنوار والظلم تنسجم
مع الفكرة التً أراد الشاعر إٌصالها فً مضمون البٌت  ،بما ٌد ّل على قدرته فً
استلهام عناصر الطبٌعة فً صور شعرٌة .
 .8حٓظوَؽ ٓؼخُ ٖ٤ػِ ٠حُطّزخم ٓ ّٔخ ٍٝى ك ٢حُو٤ٜيس .
الحكم /ت ّدعً ،أك ّتم  /األنوارُّ ،
الظلم /شب ،محرّ  /أنام ٌ ،سهر ِ /وجدان،
 الخصم َ ،
عدم
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لضب٠ب ٌغ٠ٛخ
ّ
اٌش شط
أِٓـٞد حُ ّ٘ َ ١ؿِٔش ًَٓزش ٖٓ ؿِٔظٓ ٖ٤ظالُٓظٔٓ ٖ٤زٞهظ ٖ٤رؤىحس َٗ ،١ال ٣ظ ّْ ٓؼ٘٠
إن تــدرس تنجــح  ،كال ٣ظْ حُ٘ـخف اال رَ٘ ٞٛٝ ١حُيٍحٓش .
أٝالٔٛخ االّ رخُؼخٗ٤ش مثل ْ :
أد اة
الشرط

فعل
الشرط

عناصر جملة الشرط :

جواب
الشرط

ٌشعر بالسعادة
من ٌحسنْ إلى الناس
ْ

ٝأىٝص حُ َّٜ٘٘ٓ ١خ حُـخُّ ٝؿ َ٤حُـخُّ .
أىٝحص حُ َّ٘ ١اٌجبصِخٜ٘ٓ ،خ :
ٔ .دشف اٌششط اٌجبصَ ْ :
إ
ٕ .أعّبء اٌششط اٌجبصِخ ٓ ،ْٖ َٓ ( :خٜٔٓ ،خٓ ،ظ ،٠أّ٣خٕ  ،ك٤ؼٔخ  ،أ٤ً ، َْٖ ٣لٔخ ،أ ،ّ١أٔ٘٣خ )
ٝطـِّ  ٌٙٛحألىٝحص كؼَ حُ َّ٘ٝ ١ؿٞحر ، ٚنحو قول زهٌر بن أبً سلمى :
ْ
 ٌٖ٣كٔيًٓ ٙخ ػِ٘٣ٝ ٢يّ
٣ ٖٓٝـؼَْ حُٔؼَٝف ك ٢ؿ َ٤أِٚٛ
 .1أداة الشرط  :منْ
 .2فعل الشرط ٌ:حسنْ
 .3جواب الشرط ٌ :شعر ْ

أىٝحص حُ َّ٘ ١غ١ش اٌجبصِخٜ٘ٓ ،خ :
ٔ .دشف اٌششط غ١ش اٌجبصِخ ُٞ ، ُٞ :ال ُٓٞ ،خ .
ٕ .أعّبء اٌششط اٌجبصِخ  :اًح ًِّٔ ،خ
ٗل ٞه ٍٞحُ٘خػَ ؿََ٣ َ٣ػُٝ ٢ؿظ: ٚ
ولزر ُ
ت قبرك والحبٌب ٌزار
لهاجنً استعبا ُر
الحٌا ُء
َ
لَ ْوال َ
مثال  :إ ْن تسرعْ تند ْم
ئْْ  :حرؾ شرط جازم ٌجزم فعلٌن  ،مبنً على السكون  ،ال محل له من اإلعراب
رُغش ْع  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكو ن  ،وهو فعل الشرط والفاعل
ضمٌر مستتر تقدٌره أنت
رٕذ َْ  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون  ،وهو جواب الشرط والفاعل
ضمٌر مستتر تقدٌره أنت .
أسلوب الشرط ٌتكون من  :أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط
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رذس٠جبد
ٔ .حٓظوَؽ ٓ ّٔخ ٣ؤط ٢أىٝحص حُ َّ٘ ١حُـخُٓش ٝؿ َ٤حُـخُٓشٓ ،زً٘٤خ كؼَ حُ َّ٘ٝ ١ؿٞحر:ٚ
بخلق جدٌد ) (سورة فاطر  ،اآلٌة . ) 11
ت
أ  -قال تعالى ْ ( :
إن ٌشؤ ٌذهبكم وٌؤ ِ
ٍ
إن  :أداة شرط جازمة
 ْب-
-

ٌ -شؤ  :فعل الشرط

ت  :جواب الشرط
ٌ -ؤ ِ

ت األرض)
الناس بعضهم
ببعض لفسد ِ
ٍ
َ
قال تعالى  ( :لوال دف ُع هللاِ
لوال  :أداة شرط ؼٌر جازمة
فعل الشرط  :جملة اسمٌة من المبتدأ ( دف ُع ) وخبره المحذوؾ ( موجود ) (دفع
هللا الناس موجود)
جواب الشرط  :جواب الشرط  :جملة فعلٌة (فسدة األرض )
(سورة البقرة  ،اآلٌة ) 251

-

ؿـ  -هخٍ ٍٓ ٍٞهلل ﷺ" :آ٣ش حُٔ٘خكن ػالع :اً ك ّيع ًٌدٝ ،ا ًِح ٝػي أهِقٝ ،اً حإطٖٔ هخٕ".
-

ا ًِح  :أداة شرط ؼٌر جازمة

 -ك ّيع :فعل الشرط

ًٌ -د :جواب الشرط

-

ا ًِح  :أداة شرط ؼٌر جازمة

ٝ -ػي :فعل الشرط

 -أهِق :جواب الشرط

-

ا ًِح  :أداة شرط ؼٌر جازمة

 -حإطٖٔ :فعل الشرط

 -هخٕ :جواب الشرط

ال ٌََٛ٣ذُ حُؼ ُ
ّ
ى -هخٍ حُلط٤جشَ٣ ْٖ َٓ :ل َؼ َِ حُ َو ََ ٤ال َ٣ؼ َي ّْ َؿٞح ُُِٚ َ٣
َُف رَ َ
ِ ٖ٤
هللا َٝحُ٘خ ِ
 ال ٣ؼي ّْ :جواب الشرط ٖٓ  :أداة شرط جازمة ٣ -لؼَْ  :فعل الشرطٛـ ٓ -ظٌ٣ ٠ؼَْ ًال ُٓي ٌ٣ؼَْ َٓوَطُي.
-

ٓظ : ٠أداة شرط جازمة

ٌ٣ -ؼَْ  :فعل الشرط

ٌ٣ -ؼَْ  :جواب الشرط

ؿخُّ ٝؿ َ٤ؿخُّ:
ٕ .حٓظوَؽ أِٓٞد حُ َّ٘ ١حُٞحٍى ك ٖٓ َِّ ً ٢حُز٤ظ ٖ٤ح٥ط ،ٖ٤٤ػ ّْ ّ٘ٛل ٚاُِ ٠
أْ -
إ َ
ًخٕ َ٣ـْ َٔؼُ٘خ كُــذٌّ ُِـ ُــ َّطِـِٚ
ض ْ
د -اً طَ ََك ِّْ َ
ػٖ هَ َْٝ ٍّ ٞهَي َه َيٍٝح
033

كَـََِ ٤
ْـض أّٗـخ ِرـوَـ ْي ٍِ ُلُـذِّ َٗ ْوظَـٔ ُْ
ْ
ــُِٛ ٕٞـ ُْ
ـلخٍهَـ ْْ ُٜكـخُـ َّح ِك َ
إٔ حٍ طُ ِ
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إن :أداة الشرط  /جازمة
أْ -
 جملة (فعل الشرط )/كان ٌجمعنا حبّ . جملة (جواب الشرط ) /لٌت أنا نقتسم .ب  -إذا  :أداة الشرط  /ؼٌر جازمة
 فعل الشرط  /ترّ َحلت
 -جواب الشرط  :الجملة االسمٌة (الراحلون هم )

ٖ .أىهَ اكي ٟأىٝحص حَُ٘ ١حُـخُٓش ػِ ٠حألكؼخٍ ح٥ط٤ش ،ػْ ٝظّلٜخ ك ٢ؿِٔش ٓل٤يس ٖٓ
اٗ٘خثي ٓغ اؿَحء حُظـ َ٤٤حُالُّ ٣ ( :لظَّ ،طـظٜيِ٣ ،ٕٝو) ٠
الناس ٌحترموه .
 ٌحترم َ :م ْن ٌحتر ْمَ
إن تجتهدوا تنالوا مبلَ َؽكم .
 تجتهدون ْ :ك َ
ك.
 ٌلقىبر َ
ص َؽر َ
 :مهما تفع ْل فً ِ
تلق فً ِك ِ
تحسن َ
تلق خٌراً .
ْ
متى

ٗ .أػَد ٓخ طلظَ ٚه ّ٢ك ٢حُؼزخٍس ح٥ط٤ش:
ْ
ى.
ّ ٣ويٍَ ٝ
إ طظٞحْ ٟغ ُِّ٘خ ِ
 تتواضعْ  - :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون وهو فعل الشرط  ،والفاعلضمٌر مستتر تقدٌره (أنت) .
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ّ

اٌظفخ امل شج ٙخ ٚط١غخ املجبٌغخ
اٌصفخ اٌّش ّجٙخ  :حْٓ ٓ٘ظن ٣يٍ ػِ٣ ٖٓ ٠ظّٜق رخُلؼَ حطّٜخكًخ ىحث ًٔخ أ ٝؿخُزًخ ٢ٛٝ ،ط ُيٍ
ػِ ٠حُ ِّٔح٣خ ٝحُطّزخثغ أ ٝحُؼٞ٤د أ ٝحألُٞحٕٝ .طُٜخؽ ك ٢حُـخُذ ٖٓ حُلؼَ حُؼالػ ٢حُالُّ،
ٝأٗ َٜأُٝحٜٗخ:
أفؼً حٌُٓ ١ئٗؼ ٚفؼالءٗ ،ل :ٞأكَٔ ،كَٔحء
فؼالْ حٌُٓ ١ئٗؼ ٚفَؼٍٗ ،ٝل :ٞكَ٤حٕ ،كَٟ٤
فُؼبيُٗ :ـخع
فَ ِؼًِ َُ :زن
فَ َؼًَ :رطََ
ْْٜٟ
فَ ْؼًَ :
فَؼْ٤ٓٝ :ً١
فَؼبيٍَُ :حٕ .
ٚص١غخ اٌّجبٌغخ  :حْٓ ٓ٘ظن ُ َ٣يٍ ػِ ٠حُليع  ٖٓٝأٓ ٝخ ٣و ّٞر ٚػِٝ ٠ؿ ٚحٌُؼَس ٝحُٔزخُـش
ٝط٘ظ ّ
ن ك ٢حألؿِذ ٖٓ حُلؼَ حُؼالػ ٢حُٔظؼ ّيٝ .١أٗ َٜأُٝحٕ ٤ٛؾ حُٔزخُـش:
فؼّبي :هَحّء ،هٞحٍّ .
فَؼٛي :ؿلٓ، ٍٞئ.ٍٝ
فؼٍِ :ً١ك٤ٔٓ، ْ٤غ ،ػِ.ْ٤
ِِ ْفؼبيٌِْٜٓ :حٌٍْ ِٓ ،ؼخٍْ ِٓ ،يٍحٍ.
فَ ِؼًَ :ك َِ ، ْٜك ٌٍِ
فبػٛي :كخٍٝم
فِؼّّ ٛ :ً١ي٣ن.

034

لذ رزشبثٗ اٌظفخ املشجٙخ ِع ط١غخ املجبٌغخ يف ٚصٔني ّ٘ب :
َ
عً
فع ٚ ً١ف ِ
َ
ً
إرا وبْ ِٓ فعً َّلصَ ٠ى ْٛطفخ ِشجٙخ ِثً  :مج ، ً١ف ِشح
َ
ُٙ
زعذ ٠ى ْٛط١غخ ِجبٌغخ ِثً :مس١ع  ،ف ِ
إرا وبْ ِٓ فعً ِ ٍ
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رذس٠جبد
ٛؾ حُٜلش حُٔ٘زّٜش ٖٓ حألكؼخٍ ح٥ط٤ش :
ُٔ .
 َؿ ُٔ َّ  :ؿٔ. َ٤ط٘خٕ َ /ػ ْ
 َػ ِطٖ َ :ػ ْط٘٠
 َََْٜٓٓ : َُٜ َُ ٍِم  :أٍُم ٍُ /هخء ٍَ ُػٖ  :أٍػٖ ٍ /ػ٘خءٕٛ .خصِ ٤ٛـش حُٔزخُـش ٖٓ حألكؼخٍ ح٥ط٤ش:
ٟخف ٤٠ِٓ :خف
َ
 ٌٗ ََ ٌٍَٞٗ : ٛخ َّ ّٞ ٛ :حّٜلش حُٔ٘زّٜش كٓ ٢خ ٣ؤط:٢
ٖ٤ٛ ِّ٤ٓ .ـش حُٔزخُـش ٖٓ حُ ّ
أ  -هخٍ طؼخُ ( : ٠سٌعلمون ؼ ًدا من الكذاب األشر ) .
ّ
حألَ َِٗٛ :لش ٓ٘زش
حٌٌُحد ٤ٛ :ـش ٓزخُـش
د -هخٍ طؼخُ ( : ٠هذان خصمان اختصموا فً ربهم ) .
 هٜٔخٕ (هٛ : )ْ ْٜلش ٓ٘ز. ٚص رخُٔخ ٍِ ًُِّ ِٚ
ؿـ -هخٍ حُٔظ٘زَ :٢ؿ َٞح ٌى َػِ ٠حُ ِؼ ّال ِ

ـ٤ـٖ َرـوـَُ ٤
ََُٝـ ٌِـّ٘ـ ُٚرخُـيحّ ٍِ ِػ َ

 َؿٞحى  ،روٛ : َ٤لش ٓ٘زٜشى  -ظ٘ ْ٘ ُ
ض ّ
إٔ حُل َّ َٓ.َْٜ
 َٓٛ : َٜلش ٓ٘زّٜش .ُٗ .ػي اُ ٠حألر٤خص حألٍرؼش حأل ٖٓ ٠ُٝحُو٤ٜيسٝ ،حٓظوَؽ ٜٓ٘خ ٛلظ٘ٓ ٖ٤زٜظٓ ٖ٤زًّ٘٤خ
ُٜٔٗٝخ.
 حُ َو : ْ ْٜكَؼَْ/
َٗ ِزْ  :كَ ِؼَ
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اٌىزبثخ

اٌشعبٌخ اٌشخص١خ

ىٍٓض ٓخروًخ ّ
إٔ حُ َّٓخُش حُ٘وّ٤ٜش ًالّ ٌٓظٞد ٣ظزخىُٗ ٚوٜخٕ رٜٔ٘٤خ ٛيحهش أ ٝهَحرش
أٗ ٝلٔٛٞخٌ٘٣ ،ق حٌُخطذ كٜ٤خ ػٖ ٓ٘خػَٝ ٙحٗلؼخالطٝ ،ٚهي حهظِلض ٟٓٞٞػخطٜخ َْ ٝكن
حُٔٞحهق حُل٤خطّ٤ش ،كٌخٗض ٍٓخثَ حُؼظخدٝ ،حُظٜ٘جشٝ ،حالػظٌحٍٝ ،حُؼِحءٝ ،حإلٛيحءٝ ،حٌَُ٘.
أ ّٓخ أٔٓ ّْ ٛخطٜخ حُلّ٘٤ش ،ك :٢ٜحُٟٞٞفٝ ،حُزٔخ١شٝ ،حإل٣ـخُ ٖٓ ؿ َ٤اهالٍ رخُٔؼ٘ٝ ،٠ؿِزش
حُؼخ١لش روخُذ رٔ ٖٓ ٢٤ؿ َ٤ؿٔ ٝٞك.ٚ٤
الشأ اٌشعبٌخ ا٢ر١خ ،صُ أجت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍٙ١ب:
شبػش اٌمش ٞٚئٌ ٝػجبط ِذّٛد اٌؼمبد:
ِِ َٓ اٌ ّ
أه ،٢أى٣ذ حُؼَر٤ش ،حألٓظخً حُـِ ، َ٤حُ ّٔ٤ي ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ،أػ ِّ ٙهلل ،أ ّٓخ رؼ ُي:
ُ
هَأص كي٣ؼٌْ حُٔ٘٘ ٍٞك ٢ؿَ٣يس حألَٛحّ طؼِ٘ ٕٞكٍ ٚ٤أ ٌْ٣حُـٔ َ٤كٗ ٢ؼَ أهٌْ٤
كوي
ٝطلِّ َُٚٗٞحُٔل َّ حٌُ٣ ١ئُ ِّٚٛـخثِس ٗٞرَ ،كظزّ ٢ُ ّٖ٤
 ٢حأل٣خى ١حألىرّ٤ش ك٢
إٔ ٓخ أٓي٣ظْ اُ ّ
ٍٓخثٌِْ ُْ  ٌٖ٣االّ ًَ َٗ ٝال ٖٓ رلَ طويٝ ،ًَْ٣أٌّْٗ هي ػ٘٤ظْ رٔطخُؼش ىٞ٣حٗ ٢ػ٘خ٣ش ؿيّ٣ش
هَؿظْ ٜٓ٘خ رٔخ أًٔزٌ٘ٛ ٢ح حُ َّ٘ف  ُٞ ،أّٗ ٢ظلَص كوًّخ رـخثِس ٗٞرَ ُْٝ ،طٜيهٛٞخ
ُ
ؿظزطض رٜخ حؿظزخ ٢١رَأٝ .ٌْ٣أًخى أٝهٖ أٌّْٗ ُٞال اهالٌْٛ
رظٌِّْ٘ٝ ،طوَّٛٝخ رٔٞحكوظٌُْٔ ،خ ح
ُ
كِص ٌْٓ٘ رٌٜح حُظّ٣َٜق ُٞٝ ،أّٗ ٢أٗؼَ حُّ٘خّ .كِوي
ُِـش حُظٓٝ ٢ؼض ٍٓخُش حَُّكٖٔ ُٔخ
َٗ ٢ٟؿِّش أػالّ حألىد ك ٢حُ َّ٘م ٝحُـَدٌُ٘٘ٝ ،خ ُٖ َٗ ٢ٟػَرً٤خ ٓظًَ٘١خِ٣ ،لع حُ٠خى
ىحىحًٝ ،حُؼ ٖ٤أً٘٣خ.
كلظٌْ هللا ٝا٣خٗخ ُوٓ ٍٞخ َٗح ٙكوًخ٣ ُْ ُٞٝ ،يع ُ٘خ ّ ٛي٣وًخ.
أه ًْٞحُ ّ٘خػَ حُوَ٤ٍٗ :١ٝي ِٓ ْ٤حُو١ٍٞ
بتصرف) .
(سجٌع الجبٌلً ،تقنٌات التعبٌر فً اللغة العربٌة،
ّ

ٔٓ -خ ٓ ٌٙٛ ٕٞٔ٠حُ َّٓخُش؟
ٕٛ -خصِ ػالع هٜخثَّٓ ُِ ٚخُش ظَٜص كٓ ٢خ هَأص.
ٖ -رٓ ّٖ٤ؼًِ٘ٔ ٠ش ( ًَ َٗ ٝال ) ًٔخ ى ٍّ ػِٜ٤خ حُ ّٔ٤خم.
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أجٛثخ اٌىزبثخ
ٔ -رسالة شكر وتقدٌر من الشاعر القروي إلى عباس محمود العقاد الذي أعلن رأٌه الجمٌل
فً شعر القروي .
ٕ -اإلٌجاز  ،الوضوح  ،ؼلبة العاطفة .
َٖ -و َشالً  :ما ًء قلٌالً
حًظذ ٍٓخُش ٗوّ٤ٜش رٔخ ال ٣و َّ ػٖ ٓجش ًِٔش كٝ ٢حكي ٖٓ حُٟٔٞٞػخص ح٥ط٤ش :
 ٌَٗ -ػِٓ ٠ؼَٝف ،ػظخد ،حػظٌحٍ ،طٜ٘جش.

اٌزارٟ
اٌزمُ٠ٛ
ّ
رؼي ًظخرظ ٢حُ َّٓخُش حُ٘و٤ٜش أطؤ ًّي ٖٓ أّٗ٘: ٢
ٔ -ك ّيىص حُـَ ٝحَُث ٖٓ ْ٤حَُٓخُش.
ٕ -ريأص حُ َّٓخُش رخُزِٔٔش ٝطٞؿ ٚ٤حُظّل٤ش اُ ٠حَُٔ ََٓ اُٝ ٚ٤حُ ّٔئحٍ ػٖ أكٞحُ.ٚ
ٍٖ -حػ٤ض حُزٔخ١ش ٝحُظؼز َ٤رؤِٓٞد ٗخثن.
ٍٗ -حػ٤ض حُٟٞٞف ك ٢حُٔؼخٗٝ ٢حُزؼي ػٖ حُـٔٝ ٝٞحإلرٜخّ.
٘ -هظٔض حُ َّٓخُش رٔ٘خػَ طلٞٗ ٞ٤هًخ ٓٝلزّش ٝأٗ٤ٜظٜخ رخُ ّٔالّ.

035

فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

استمع إلى النص الذي ٌقرإه علٌك معلمك من كتٌب نصوص االستماع  ،ثم أجب عن
األسبلة اْلتٌة
األعئٍخ
ٔ -ما البنسلٌن ؟
ٕ -من مكتشؾ البنسلٌن ؟ ومتى اكتشفه؟
ٖ -اذكر حدثا أدى إلى انتشار البنسلٌن .
ٗ -ورد فً النص شكالن دوابٌان للبنسلٌن  ،اذكرهما .
٘ -اذكر اثنٌن من أعراض حساسٌة البنسلٌن .
 -ٙلم ٌجب فحص المرٌض قبل عالجه بالبنسلٌن ؟
 -6هل تنتج الحساسٌة عن استعمال األدوٌة وحدها  ،وضح ذلك .
 -8ما واجبنا نحو العلماء الذٌن قدموا إسهامات جلٌلة فً خدمة اإلنسانٌة ؟
 -9هل ٌمكن أن ٌكتشؾ الطب عالجا لألمراض المستعصٌة ؟ بٌن رأٌك .
إجبثبد األعئٍخ
ٔ -البنسلٌن مضاد حٌوي تفرزه بعض سالالت الفطر .
ٕ -الطبٌب األسكتلندي " ألكسندر فلٌمنج" عام  1341م
ٖ -ظهرت الحاجة ملحة إلٌه فً الحرب العالمٌة الثانٌة ؛ لعالج التهابات جروح المصابٌن ،
والحد من انتشار العدوى البكتٌرٌة .
ٗ -الحقن  ،والتناول بالفهم .
٘ -االحمرار  ،والطفح الجلدي  ،واالنتفاخ  ،والتورم  ،وأحٌانا هبوط الضؽط  ،وضٌق
التنفس .
 -ٙللتؤكد من أنّ المرٌض ال ٌتؤثر سلبا به  ،ألنّ بعض الناس لدٌهم حساسٌة من هذا العالج
 -6ال  ،فهناك حساسٌة تسببها بعض األطعمة وأخرى من الجو أو فً مواسم معٌنة من السنه
فً فصل الربٌع .
ضا للطالب
 -8تقدٌرهم واالعتراؾ بفضلهم والسٌر على خطاهم .وٌترك أٌ ً
أن ٌكتشؾ الطب عالجً ا لألمراض المستعصٌة  ،بسبب التقدم العلمً  .وٌترك أٌضا
ٌ -9مكن ْ
للطالب
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حُلٔخّٓ٤ش َٓ ٖٓ ٝأَٓح ٝحُؼ َٜحُ ّ٘خثؼش ٝال ّٓٔ٤خ ُي ٟحأل١لخٍُٜ ،خ أٓزخد
ٗظّٝ، ٠ط٘٘ ٢كٞٓ ٢حْٓ ٓؼ٘٤شٝ ،هخٛش كٜٗ ٢خ٣ش ٓ ْٓٞحُزَىٝ ،ك ْٓٞٓ ٢حَُّر٤غ حٌٌُ٣ ١ؼَ
ك ٚ٤ؿزخٍ حُطِّغ.
٣ ٢ليع ك ٢أٗٔـش حُـْٔ حُٔوظِلش ٗظ٤ـش ٓخ ّىس ؿَ٣زش،
ٝحُلٔخّٓ٤ش طلخػَ ؿ١ َ٤ز٤ؼ ّ
ٓؼَ :ؿزخٍ حُطِّغ ،أٞٓ ٝحى حُظّـٔ ،َ٤أَٗ ٝؼَ حُلٞ٤حٗخص ،أ ٝحُٔٞحى حُ ّٔخٓش ،أ ٝرؼ ٞحألى٣ٝش
 ١حُزِ ِْ٘ٔ ،ٖ٤كً ٠ال ػِ ٠حُيهخٕ حُ٘خطؾ ػٖ ػٞحىّ حُ ّٔ٤خٍحصٝ ،ىهخٕ
ٓؼَ حُٔ٠خ ّى حُلّ ٞ٤
حُ ّٔ ـخثَٝ ،ػٖ ًخث٘خص ٛـَ٤س طؼ ٖ٤ك ٢حُلَحٕ ىحهَ حُـَف حٌُٔظظّش رخٌُظذ ٝحُ ّٔظخثَ
ٝحُ ّٔـخى ٝحُٔالرْ ٢ٛٝ ،ط َٜاُ ٠ىحهَ حُـْٔ ػٖ ٣َ١ن حُلْ أ ٝحألٗق أ ٝحُِْٔ أٝ
ْ
ِٛٝض اُٜ٤خ ،ك٤ئىًُ ١ي اُ ٠طُٞي أؿٔخّ ٓ٠خ ّىس ىكخػّ٤ش طئػَ ك٢
حُلوٖ ،كظّ٤ٜؾ حألٓخًٖ حُظ٢
حُّ٘ٔ٤ؾ حُٜٔخد ٝحُ ّ٘ؼَ٤حص حُ ّيٓ٣ٞشّ حُٔل٤طش حُٔٔزِّزش ألػَح ٝحُلٔخّٓ٤ش.
 ، ٢حُظ ٢طَ٘ٔ
ُِٝلٔخٓ٤ش أٗٞحع ػيس؛ ٜٓ٘خ كٔخّٓ٤ش حُـِي ٝ ،كٔخّٓ٤ش حُـٜخُ حُظّ٘لٔ ّ
كٔخّٓ٤ش حُّٜيٍ (حُ َّرْ ٞحُوٜزّٝ ) ٢كٔخّٓ٤ش حألٗق ٝ ،هي ػزض ػًِٔ٤خ ٝؿٞى ػيى ٖٓ
حُلطَ٣خص كٓٝ ٢خثي ؿَف حُ٘ ّٞطظّـ ٚأرٞحؿٜخ رٌَ٘ ٍث ْ٤اُ ٠حُـٞ٤د حألٗل٤ش ٝحَُّثظ، ٖ٤
ٝهي طّٔزذ حُظٜخ رخص ك ٢حُؼِ٣ٝ ، ٕٞ٤ىحى حألَٓ هطٍٞس ك ٢كخُش ٗو٘ٓ ٚخػش ؿْٔ حَُٔ. ٞ٣
 ٌٖٔ٣ٝحُٞهخ٣ش ٖٓ طِي حُلطَ٣خص رظـ َ٤٤حُٓٞخثي ػِ ٠كظَحص ٓظوخٍرشٝ ،حٓظؼٔخٍ ٓٞحى
ً ٢
 ٢ك٢
ريال ٖٓ حُٜ٘خػ ّ
حُظّ٘ظ٤ق ٝحُٔطَٜحص حُـّ٤يس أٓزٞػًّ٤خٝ ،حٓظؼٔخٍ حُوطٖ حُطّز٤ؼ ّ
حُٓٞخثيٍَٟٝٝ ،س حُظّ٣ٜٞش حُيحثٔش حُٔٔظَّٔس ُِٔ٘خٍُٝ ،طؼَٓ ٞ٣لظ٣ٞخص حُـَف ألٗؼش
حُ ّْ٘ٔ ٖٓ ٝهض اُ ٠آهَ ُ ،ظؼؤٜ٤خ ٖٓ حُـَحػ ،ْ٤ػالٝس ػِ ٠طـّ٘ذ طٌي ْ٣كـَس حُّ٘ٞ
رخُٔالرْ هخٍؽ أٓخًٜ٘خ ٝ ،طـّ٘ذ طَى حألكٌ٣ش كٜ٤خ ؛ ألّٜٗخ ٖٓ أٜٓ ّْ ٛخىٍ حُظِ ّٞع حُظ٢
ٔ٣ظ٘٘وٜخ حُ٘خثْ ك ٢أػ٘خء ط٘لٔ.ٚ
ٞٗ ١ع ٖٓ
 ٖٓٝأٗٞع حُلٔخّٓ٤ش أ٠٣خ كٔخّٓ٤ش حإلٗٔ خٕ ٗلٞٗ ٞع ٓؼ ٖٓ ّٖ٤حُـٌحء؛ كؤ ّ
حُزَٝط٘٤خص حُـٌحثّ٤ش حُظ٣ ٢ظ٘خُٜٝخ حإلٗٔخٕ ال ري ٖٓ إٔ  ْ٠َٜ ُ٣هزَ  ُٚٞٛٝاُ ٠حألٓؼخءٝ ،االّ
ْ
ظطخػض حألٓؼخء أك٤خًٗخ حٓظٜخٙ
ٛؼُذ حٓظٜخ ٙحُزَٝط٘٤خص ؿ َ٤حُٔٓٞ٠ٜش .أ ّٓخ اًح حٓ
َ
 ٌٙٛحُزَٝط٘٤خص رٜؼٞرشّ ،
كبٕ حُوطٍٞس ك ٌٙٛ ٢حُلخُش طٌٖٔ ك ٢طؼخَٓ حُـْٔ ٓؼٜخ ػِ ٠أّٜٗخ
أؿٔ خّ ؿَ٣زش ٝ ،ػ٘يٛخ طظٌ ّ ٕٞأؿٔخّ ٓ ٠خ ّىس طظّ ٜيُٜ ٟخ ،ك٘٤ظؾ ػٖ ًُي طلخػالص ً٤ٔ٤خثّ٤ش
طؼَف رؤَٓح ٝحُلٔخّٓ٤ش  ٌٖٔ٣ٝ ،حُوّ ٍٞ
إ ٌٛح حُّ٘ٞع ٖٓ حُلٔخّٓ٤ش ٓ ٞٛؼخٍى ً٤ٔ٤خثّ٤ش
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٘٣ ٢ـق ك ٢حُ ٍٞٛٞاُ ٠هال٣خ حُـْٔ أ ٝأٗٔـظ ٖٓ ٚؿ،ْ٠ٛ َ٤
طليع ر ٖ٤أ ّ
 ١رَٝط ٖ٤ؿٌحث ّ
ٝر ٖ٤حألؿٔخّ حُٔ٠خ ّىس حُظ ٢طظٌ ّ ٖٓ ٕٞأٗٔـش حُـْٔ؛ ُلٔخ٣ظٜخ ٖٓ ٌٛح حُزَٝط ٖ٤حُـَ٣ذ
حٌُ٣ ١ـذ حُظّّ ٜي.ُٚ ١
ٝهي طٔزّذ رؼ ٞحألؿٌ٣ش حُلٔخّٓ٤ش ُإلٗٔخٕ ٖٓ ٓؼَ حُِّزٖ ،ك٤ؼ ّي ؿِ١ء حُزَٝط ٖ٤ك٢
حُِزٖ ٓٔ ً
ئٝال ػٖ كيٝع حُلٔخّٓ٤ش ٓ٘ٝ ، ٚهي طليع ٖٓ ٌَٓ حُِزٖ( حُالًظ )ُٞأٌُ٣ ١زذ
حٗظلخ ًهخ ك ٢حُٔؼيسٜ٣ٝ ،خكذ حالٗظلخم ٓـٝ ٚآٜخٍ رؼي كظَس ٝؿِ٤س ٖٓ ط٘خٖٓٝ ،ُٚٝ
حألؿٌ٣ش حألهَ ٟحُظ ٢طٔزذ حُلٔخّٓ٤ش ُي ٟرؼ ٞحألٗوخ ٙحُزٝ ٞ٤حُ ّٔٔي .
ٝػٔش ػٞحَٓ ١ز٤ؼّ٤ش هي طٔزذ حُلٔخّٓ٤شٓ ،ؼَ ىٍؿخص حُلَحٍس حُؼخُ٤ش أ ٝحُٔ٘ول٠ش
كً ٠ال ػٖ أٗؼش حُْ٘ٔٝ ،طظ َٜأػَح ٝحُلٔخّٓ٤ش ٘ٛخ رخُو٢ء ٝحإلٜٓخٍ ٝحُٔـ ٚحُٔظٌٍَِّ
 ١حُٔؼَٝف رخألًِٔ٣خ
ك ٢حُزطٖ أ ٝحُؼطْ أ ٝحُ َّٗق أ ٝحألُٓخص حُ َّرّْ٣ٞش أ ٝحُطّلق حُـِي ّ
حُظٌ٣ ٢ؼَ حٗظ٘ خٍٛخ ر ٖ٤حأل١لخٍٝ ،هي طظ َٜأٍٝحّ ٝحٗظلخهخص ك٘ٓ ٢خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُـْٔ.
أ ّٓخ أًؼَ أٗٔـش حُـْٔ طؼ َّٟخ ُإلٛخرش رخُلٔخّٓ٤ش ك ٢ٜأٗٔـش حُـِي ٝحألؿ٘٤ش حُٔوخّ٤١ش
.٢
ٝ ،٢حُـًٜخُ حُظّ٘لٔ ّ
ُِـٜخُ :ٖ٣حُـٜخُ حُّ ٔ٠ٜ
ٝط٤ٜذُ حُلٔخّٓ٤ش حُٔال ٖٓ ٖ٤٣حُزَ٘ ك ٢ؿٔ٤غ أٍؿخء حُٔؼٍٔٞسٝ ،هي أٗخٍص رؼٞ
حُ ّيٍحٓخص اُّ ٠
إٔ َُِٔأس ىٍٝحً أٓخًّٓ٤خ ك ٢حُٞهخ٣ش ٖٓ ٌٛح حُ ّيحء ػِٗ ٠ل ٞػخّٝ ،كٔخّٓ٤ش
 ٢ػِٗ ٠ل ٞهخٙ؛ َّ
٢
ُ ٢أل ّّ أٗ ّي طؤػًَ ٤ح ٖٓ حُظًَّ٤ذ حُـّ ٘٤
ألٕ حُظًَّ٤ذ حُـّ ٘٤
حُـٜخُ حُظ٘لٔ ّ
ُألد ٖٓ ك٤غ حالٓظؼيحى حٍُٞحػُُِٞٞٔ ٢ى ُإلٛخرش رؤَٓح ٝحُلٔخّٓ٤شٝ .طِىحى ٗٔزش
حإلٛخرش رٌٜح حًَُِّٔٔ ٝخ ًخٕ حألهٞحٍ ٝحُوخالص حُٜٔخر ٕٞر ٚأًؼَ ٖٓ حألػٔخّ ٝحُؼ ّٔخص،
ٝأ ًّ ْ
يص رؼ ٞحُ ّيٍحٓخص ّ
ٜيٍ ط٤ٜذ
إٔ ٗٔزش حإلٛخرش رخألٗٞحع حُ ّ٘ي٣يس ٖٓ كٔخّٓ٤ش حُ ّ
حُلظ٤خص أًؼَ ٖٓ حُلظ٤خٕ.
(دٓ َٜٗ .ؼ ٝٞك٘ل، ٢حُـٌحء ٝحُٞهخ٣ش ٖٓ حألَٓح ،ٝرظ َّٜف).
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رعش٠ف ثبٌىبرت
نصر معوض عالم مصريّ حاصل على الدكتوراه فً تكنولوجٌا تحلّل األحماض األمٌنٌة ،له
مإلفات وكتب منشورة ،مثل "التكنولوجٌا الحٌوٌة لمنتجات اللبن الثانوٌة" ،و "الؽذاء والوقاٌة
من األمراض" ،ومنه أخذ هذ النصّ .
ّ

ّ

ج ٛإٌض
الحساسٌّة مرض من أمراض العصر ال ّشابعة التً ٌعانً منها مالٌٌن األشخاص سنو ًٌّا ألسباب
تختلؾ من فرد إلى آخر ،ومن مكان إلى آخر ،وٌبٌّن الكاتب فً هذا النصّ أه ّم أسباب الحساسٌّة
،مثل :ؼبار ّ
الطلع ومواد ال ّتنظٌؾ وبعض األطعمة ،وتناول الكاتب أه ّم أعرضها التً تظهر
على الجلد أو الجٌوب األنفٌّة والجهازٌن الهضمًّ والتنفسًّ  ،وذكر طرق الوقاٌة منها داعًٌا إلى
تج ّنب األطعمة التً تسبّبها ،والتقلٌل من ال ّتعرُّ ض إلى البرد ودرجات الحرارة المرتفعة وؼٌرها
من المسبّبات األخرى.
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اٌششح
اٌفىشح  :مفهوم الحساسٌة .
حُلٔخّٓ٤ش َٓ ٖٓ ٝأَٓح ٝحُؼ َٜحُ ّ٘خثؼش ٝال ّٓٔ٤خ ُي ٟحأل١لخٍُٜ ،خ أٓزخد
ٗظّٝ، ٠ط٘٘ ٢كٞٓ ٢حْٓ ٓؼ٘٤شٝ ،هخٛش كٜٗ ٢خ٣ش ٓ ْٓٞحُزَىٝ ،ك ْٓٞٓ ٢حَُّر٤غ حٌُ١
ٌ٣ؼَ ك ٚ٤ؿزخٍ حُطِّغ .
معانً الكلمات وجذورها :
ال ّشابعة (:شٌع) المنتشرة
ؼبار الطلع  :حبوب دقٌقة تنتج فً األعضاء
الذكرٌة للنباتات ( لقاح األزهار)
الحساسٌة ( :حسس)
 ( :وسم )
مواسم

ش ّتى ( :شتت) مختلفة
تركٌب ( ال سٌما )  :بخاصة
تنشط  ( :نشط)

ﺱ ما المقصود بالحساسٌّة؟.
 الجواب كامل الفقرة .
ﺱمتى تنشط الحساسٌة ؟
 تنشط فً مواسم معٌنة ،وخاصة فً نهاٌة موسم البرد ،وفً موسم الرّ بٌع الذي ٌكثر
فٌه ؼبار ّ
الطلع .
ﺱ من أكثر الناس إصابة بالحساسٌة؟ ما سبب الحساسٌة فً الربٌع ؟

اٌفىشح  :أسباب الحساسٌة .
٣ ٢ليع ك ٢أٗٔـش حُـْٔ حُٔوظِلش ٗظ٤ـش ٓخ ّىس ؿَ٣زش،
ٝحُلٔخّٓ٤ش طلخػَ ؿ١ َ٤ز٤ؼ ّ
ٓؼَ :ؿزخٍ حُطِّغ ،أٞٓ ٝحى حُظّـٔ ،َ٤أَٗ ٝؼَ حُلٞ٤حٗخص ،أ ٝحُٔٞحى حُ ّٔخٓش ،أ ٝرؼ ٞحألى٣ٝش
 ١ح ُِز ِْ٘ٔ ،ٖ٤كً ٠ال ػِ ٠حُيهخٕ حُ٘خطؾ ػٖ ػٞحىّ حُ ّٔ٤خٍحصٝ ،ىهخٕ
ٓؼَ حُٔ٠خ ّى حُلّ ٞ٤
حُ ّٔ ـخثَٝ ،ػٖ ًخث٘خص ٛـَ٤س طؼ ٖ٤ك ٢حُلَحٕ ىحهَ حُـَف حٌُٔظظّش رخٌُظذ ٝحُ ّٔظخثَ
ٝحُ ّٔـخى ٝحُٔالرْ ٢ٛٝ ،ط َٜاُ ٠ىحهَ حُـْٔ ػٖ ٣َ١ن حُلْ أ ٝحألٗق أ ٝحُِْٔ أٝ
ْ
ِٛٝض اُٜ٤خ ،ك٤ئىًُ ١ي اُ ٠طُٞي أؿٔخّ ٓ٠خ ّىس ىكخػّ٤ش طئػَ
حُلوٖ ،كظّ٤ٜؾ حألٓخًٖ حُظ٢
ك ٢حُّ٘ٔ٤ؾ حُٜٔخد ٝحُ ّ٘ؼَ٤حص حُ ّيٓ٣ٞشّ حُٔل٤طش حُٔٔزِّزش ألػَح ٝحُلٔخّٓ٤ش.
معانً الكلمات وجذورها :
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ش ّتى ( :شتت) مختلفة
ال ّشابعة (:شٌع) المنتشرة
تركٌب ( ال سٌما )  :بخاصة
ؼبار الطلع  :لقاح األزهار
المكتظة ّ ( :
ّ
كظ َ /
كظ َظ) المزدحمة .
التهٌج (:هٌج) حدة التؤثر
عوادم السٌّارات  :مفردها ،عادم ،وهو ما ٌنتج عن احتراق الوقود فً السٌّارة.
أنسجة الجسم  :مجموعة متكاملة من خالٌا مماثلة من نفس المنشؤ  ،والتً تحمل وظٌفة
محددة كالنسٌج الطالبً  ،والنسٌج العصبً  ،وؼٌرها من أنسجة الجسم .
الشعٌرات الدموٌة  :قنوات دقٌقة جدا تشبه الشعر  ،وٌتكون جدارها من طبقة خلوٌة
واحدة لتسمح للمواد الؽذابٌة الصؽٌرة بتؽذٌة الخالٌا حولها .
األجسام المضادة  :بروتٌنات تتواجد فً الدم والسوابل الجسمٌة األخرى ٌفرزها الجسم
إلضعاؾ األجسام الؽرٌبة من بكتٌرٌا وفٌروسات وؼٌرها .
ﺱ اذكر أربعة أسباب للحساسٌّة .
 ؼبار الطلع  ،أو مواد التجمٌل ،أو شعر الحٌوانات  ،أو المواد ال ّسامة  ،أو بعض
األدوٌة مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن .
ﺱ كٌؾ تحدث الحساسٌّة داخل الجسم؟
 تصل مسببات الحساسٌة إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو األنؾ أو اللمس أو الحقن
 ،فتهٌج األماكن التً وصلت إلٌها  ،ما ٌإدي إلى تولد أجسام مضادة دفاعٌة فً
النسٌج المصاب والشعٌرات الدموٌة المحٌطة المسببة ألعراض الحساسٌة .
ﺱ ما هً طرق وصول مسببات الحساسٌة إلى داخل جسم اإلنسان كما ورد فً النص ؟
 عن طرٌق الفم أو األنؾ أو اللمس أو الحقن .
ﺱ استعمل تركٌب (ال سٌما ) فً جملة مفٌدة من إنشابك .
ب.
ب
 أُح ُ
تب األد ِ
الكتب وال سٌما ُك َ
َ
ﺱما مفرد الكلمات التالٌة (أعراض ،أنسجه ،كابنات ،الحقن)
 عرض  ،نسٌج  ،كابن ،حقنة .
ﺱما الجذر اللؽوي للكلمات التالٌة (ال ّدخان  ،تصل ) .
ﺱ بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( فٌإدي ) واذكر نوعها .
ﺱاستخرج من الفقرة.ٔ :بدل مطابق ٕ .اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً ٖ.اسم مفعول لفعل ؼٌر ثالثً
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اٌفىشح  :أنواع الحساسٌة .
 ، ٢حُظ ٢طَ٘ٔ
ُِٝلٔخٓ٤ش أٗٞحع ػيس؛ ٜٓ٘خ كٔخّٓ٤ش حُـِي ٝ ،كٔخّٓ٤ش حُـٜخُ حُظّ٘لٔ ّ
كٔخّٓ٤ش حُّٜيٍ (حُ َّرْ ٞحُوٜزّٝ ) ٢كٔخّٓ٤ش حألٗق ٝ ،هي ػزض ػًِٔ٤خ ٝؿٞى ػيى ٖٓ
حُلطَ٣خص كٓٝ ٢خثي ؿَف حُ٘ ّٞطظّـ ٚأرٞحؿٜخ رٌَ٘ ٍث ْ٤اُ ٠حُـٞ٤د حألٗل٤ش ٝحَُّثظ، ٖ٤
ٝهي طٔ زذ حُظٜخرخص ك ٢حُؼِ٣ٝ ، ٕٞ٤ىحى حألَٓ هطٍٞس ك ٢كخُش ٗو٘ٓ ٚخػش ؿْٔ
حَُٔ. ٞ٣
معانً الكلمات وجذورها :
الربو القصبً  :مرض ٌسبب تضٌق متؽٌر فً القصبات الهوابٌة  ،تجاوبا مع مثٌرات
مختلفة .
األبواغ  :مفردها بوغ وهً خلٌة تكاثر ال جنسً  ،تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة
النشاط أو العكس  ،ولها أشكال كثٌرة ومختلفة فً الفطرٌات والطحالب والجراثٌم
وؼٌرها .
الجٌوب األنفٌة  :فراؼات ملٌبة بالهواء تتصل بالتجوٌؾ األنفً عبر فتحات خاصة ،
تقع ضمن عظام الجمجمة والوجه .
جذور الكلمات  :التهابات (:لهب)  /فطرٌات(:فطر)  /وسابد(:وسد) ٌ /زداد(:زٌد)
مناعة  (:منع)  /خطورة(:خطر) /المرٌض(:مرض)
ﺱ اذكر أنواع الحساسٌة المذكورة فً النص .
 حساسٌّة الجلد  ،وحساسٌّة الجهاز ال ّتنفسًّ .
ﺱ اذكر أنواع حساسٌة الجهاز التنفسً .
 حساسٌّة الصّدر (الرّ بْو القصبًّ ) وحساسٌّة األنؾ .
ﺱما هً مخاطر الفطرٌات التً تكثر فً وسابد ؼرؾ النوم ؟
 إنّ أبواؼها ت ّتجه بشكل ربٌس إلى الجٌوب األنفٌة والرّ بتٌن  ،وقد تسّبب التهابات فً
العٌون .
ﺱما هً أماكن تواجد الفطرٌات الفطرٌات ؟ متى تزداد خطورة الحساسٌة ؟
ﺱما هً أسباب التهابات العٌون؟
ﺱبٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة (حُؼ )ٕٞ٤واذكر نوعها .
. )٢
ﺱما الجذر اللؽوي للكلمات التالٌة (ٌزداد  ،حُظّ٘لٔ ّ
ﺱما مفرد كلمة ( جٌوب) .
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اٌفىشح  :طرق الوقاٌة من الحساسٌة .
وٌمكن الوقاٌة من تلك الفطرٌات بتؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربة ،واستعمال مواد
ال ّتنظٌؾ والمطهرات الجٌّدة أسبوع ًٌّا ،واستعمال القطن ّ
الطبٌعًّ ً
بدال من الصناعًّ فً
الوسابد ،وضرورة ال ّتهوٌة الدابمة المستمرّ ة للمنازل ،وتعرٌض محتوٌات الؽرؾ ألشعة
ال ّشمس من وقت إلى آخر  ،لتعقٌمها من الجراثٌم ،عالوة على تج ّنب تكدٌس حجرة النوم
التلوث التً
بالمالبس خارج أماكنها  ،وتج ّنب ترك األحذٌة فٌها ؛ أل ّنها من أه ّم مصادر ّ
ٌستنشقها النابم فً أثناء تنفسه.
معانً الكلمات وجذورها :
التهوٌة (:هوي) فتح النوافذ لدخول الهواء .
الوقاٌة (:وقى) طرق الحماٌة .
فترات(:فتر) المدة الفاصلة بٌن زمنٌن.
تعقٌم (:عقم) تنظٌفها من الجراثٌم .
ٌستنشقها ( :نشق) جذب النفس .
حجرة( :حجر) جزء من المنزل
تكدٌس ( :كدس) جعل األشٌاء بعضها الجراثٌم(:جرثم) كابن حً دقٌق ال ٌرى بالعٌن
المجردة
فوق بعض .
ﺱ كٌؾ نقً أنفسنا من اإلصابة بمسببات الحساسٌة ؟.
 الجواب من بتؽٌٌر الوسابد  ...إلى وتج ّنب ترك األحذٌة فٌها .
ﺱ علل تجنب ترك األحذٌة والمالبس خارج أماكنها فً ؼرؾ النوم ؟
التلوث التً ٌستنشقها النابم فً أثناء تنفسه .
 أل ّنها من أه ّم مصادر ّ
ﺱ علل ضرورة تهوٌة المنزل  / .علل تعرٌض محتوٌات الؽرؾ ألشعة .
 لتعقٌمها من الجراثٌم .
ﺱاضبط بال ّشكل حرؾ الفاء فً كلمة( الفطرٌات)،
 الفُطرٌات .
ﺱما مفرد الكلمات التالٌة ( جراثٌم ،منازل  ،أحذٌة  ،مصادر . ) ،
 جُرثوم  ،منزل  ،حذاء  ،مصدر .
ﺱما الجذر اللؽوي للكلمات التالٌة (مصادر. ) ،
ﺱ بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( الوسابد ) واذكر نوعها .
ﺱاستخرج من الفقرة .ٔ :بدل مطابق ٕ .اسم فاعل لفعل ثالثً ٖ.اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً
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اٌفىشح  :الحساسٌة نحو نوع مع ٌّن من الغذاء.
ٞٗ ١ع
 ٖٓٝأٗٞع حُلٔخّٓ٤ش أ٠٣خ كٔخّٓ٤ش حإلٗٔ خٕ ٗلٞٗ ٞع ٓؼ ٖٓ ّٖ٤حُـٌحء؛ كؤ ّ
ٖٓ حُزَٝط٘٤خص حُـٌحثّ٤ش حُظ٣ ٢ظ٘خُٜٝخ حإلٗٔخٕ ال ري ٖٓ إٔ  ْ٠َُٜ٣هزَ  ُٚٞٛٝاُ ٠حألٓؼخء،
ْ
ظطخػض حألٓؼخء أك٤خًٗخ
ٛؼُذ حٓظٜخ ٙحُزَٝط٘٤خص ؿ َ٤حُٔٓٞ٠ٜش .أ ّٓخ اًح حٓ
ٝاالّ َ
حٓظٜخ ٌٙٛ ٙحُزَٝط٘٤خص رٜؼٞرشّ ،
كبٕ حُوطٍٞس ك ٌٙٛ ٢حُلخُش طٌٖٔ ك ٢طؼخَٓ حُـْٔ
ٓؼٜخ ػِ ٠أّٜٗخ أؿٔ خّ ؿَ٣زش ٝ ،ػ٘يٛخ طظٌ ّ ٕٞأؿٔخّ ٓ٠خ ّىس طظّ ٜيُٜ ٟخ ،ك٘٤ظؾ ػٖ ًُي
طلخػالص ً٤ٔ٤خثّ٤ش طؼَف رؤَٓح ٝحُلٔخّٓ٤ش  ٌٖٔ٣ٝ ،حُوّ ٍٞ
إ ٌٛح حُّ٘ٞع ٖٓ حُلٔخّٓ٤ش
٘٣ ٢ـق ك ٢حُ ٍٞٛٞاُ ٠هال٣خ حُـْٔ أٝ
ٓ ٞٛؼخٍى ً٤ٔ٤خثّ٤ش طليع ر ٖ٤أ ّ
 ١رَٝط ٖ٤ؿٌحث ّ
أٗٔـظ ٖٓ ٚؿٝ ،ْ٠ٛ َ٤ر ٖ٤حألؿٔخّ حُٔ٠خ ّىس حُظ ٢طظٌ ّ ٖٓ ٕٞأٗٔـش حُـْٔ؛ ُلٔخ٣ظٜخ ٖٓ
ٌٛح حُزَٝط ٖ٤حُـَ٣ذ حٌُ٣ ١ـذ حُظّّ ٜي.ُٚ ١
معانً الكلمات وجذورها  :أجغبَ
تكمن  ( :كمن) تسختفً
المهضومة  (:هضم) تحوٌل الطعام
إلى صورة صالحة للؽذاء
تتص ّدى لها (:صدد) تواجهها
ﺱ ما هو التحسس الؽذابً؟
 حساسٌة اإلنسان نحو معٌن من الؽذاء  ،لوصول أي بروتٌن ؼذابً إلى خالٌا الجسم
أو أنسجته من ؼٌر هضم .
ﺱ أٌن تكمن خطورة امتصاص األمعاء البروتٌنات ؼٌر المهضومة ؟
 الجواب ٌبدأ من تكمن فً تعامل....إلى تعرؾ بؤمراض الحساسٌّة
ﺱ بٌن أطراؾ المعركة الكٌمٌابٌة التً تحدث فً الجسم.
 تحدث بٌن أيّ بروتٌن ؼذابًّ ٌنجح فً الوصول إلى خالٌا الجسم أو أنسجته من ؼٌر
هضم ،وبٌن األجسام المضا ّدة .
ﺱمن أٌن تتكون األجسام المضادة وما هً وضٌفتها ؟
تتكون من أنسجة الجسم؛ لحماٌتها من هذا البروتٌن الؽرٌب الذي ٌجب ال ّتص ّدي له.
ّ 
ﺱكٌؾ ٌحدث التحسس الؽذابً فً الجسم؟
 عندما ال تستطٌع المعدة هضم بعض البروتٌنات وتصل إلى األمعاء وتقوم األمعاء
تتكون أجسام مضا ّدة
بامتصاصها فٌتعامل معها الجسم على أنها أجسام ؼرٌبة وعندها ّ
تتص ّدى لها ،فٌنتج عن ذلك تفاعالت كٌمٌابٌّة تعرؾ بؤمراض الحساسٌّة .
ﺱوضّح الصّور الفنٌّة فً العبارة اْلتٌة " :إنّ هّذا النوع من الحساسٌّة هو معارك
002

فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

كٌمٌابٌة تحدث بٌن أيّ بروتٌن ؼذابً ٌنجح فً الوصول إلى خالٌا الجسم أو أنسجته
من ؼٌر هضم ،وبٌن األجسام المضا ّدة له".
 صور الكاتب الحساسٌة معركة  ،وصور البروتٌن الؽذابً واألجسام المضادة جٌشٌن
ٌخوضان هذه المعركة .
ﺱبٌن سبب كتابة الهمزة فً الكلمات ( ؼذاء  ،إلى ) واذكر نوعها .
ﺱاستخرج من الفقرة صفة مشبهة .
ﺱما مفرد كلمة (البروتٌنات)

اٌفىشح  :بعض األغذٌة تسبب الحساسٌة لإلنسان .
ٝهي طٔزّذ رؼ ٞحألؿٌ٣ش حُلٔخّٓ٤ش ُإلٗٔخٕ ٖٓ ٓؼَ حُِّزٖ ،ك٤ؼ ّي ؿِ١ء حُزَٝطٖ٤
ك ٢حُِزٖ ٓٔ ً
ئٝال ػٖ كيٝع حُلٔخّٓ٤ش ٓ٘ٝ ، ٚهي طليع ٖٓ ٌَٓ حُِزٖ( حُالًظ )ُٞاٌُ١
ٔ٣زذ حٗظلخ ًهخ ك ٢حُٔؼيسٜ٣ٝ ،خكذ حالٗظلخم ٓـٝ ٚآٜخٍ رؼي كظَس ٝؿِ٤س ٖٓ ط٘خ،ُٚٝ
 ٖٓٝحألؿٌ٣ش حألهَ ٟحُظ ٢طٔزذ حُلٔخّٓ٤ش ُي ٟرؼ ٞحألٗوخ ٙحُزٝ ٞ٤حُ ّٔٔي .
معانً الكلمات وجذورها :
الالكتوز  :سكر ٌستخرج من الحلٌب

وجٌزة (:وجز) قصٌرة

ْ
وردت فً النص .
ﺱاذكر األؼذٌة التً تسبب الحساسٌة كما
 اللّبن والبٌض والسّمك .
عرضٌن لحساسٌّة اللبن .
ﺱاذ ّكر َ
 انتفاخ فً المعدة  ،مؽص وإسهال .
ﺱاضبط بال ّشكل حرفً المٌم والعٌن فً كلمة (معدة) مبٌ ًنا أوجه ضبط الكلمة .
َ م ِعدة و ِمعْ دة .
ﺱبٌن سبب كتابة الهمزة فً الكلمات (ؿِ١ء  ،حٗظلخ ًهخ) واذكر نوعها .
ﺱاستخرج من القرة اسم مفعول لفعل ثالثً
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اٌفىشح  :بعض العوامل الطبٌعٌة تسبب الحساسٌة لدى اإلنسان .
ٝػٔش ػٞحَٓ ١ز٤ؼّ٤ش هي طٔزذ حُلٔخّٓ٤شٓ ،ؼَ ىٍؿخص حُلَحٍس حُؼخُ٤ش أ ٝحُٔ٘ول٠ش
كً ٠ال ػٖ أٗؼش حُْ٘ٔٝ ،طظ َٜأػَح ٝحُلٔخّٓ٤ش ٘ٛخ رخُو٢ء ٝحإلٜٓخٍ ٝحُٔـٚ
 ١حُٔؼَٝف
حُٔظٌٍَِّ ك ٢حُزطٖ أ ٝحُؼطْ أ ٝحُ َّٗق أ ٝحألُٓخص حُ َّرّْ٣ٞش أ ٝحُطّلق حُـِي ّ
رخألًِٔ٣خ حُظٌ٣ ٢ؼَ حٗظ٘خٍٛخ ر ٖ٤حأل١لخٍٝ ،هي طظ َٜأٍٝحّ ٝحٗظلخهخص ك٘ٓ ٢خ١ن ٓوظِلش
ٖٓ حُـْٔ .أ ّٓخ أًؼَ أٗٔـش حُـْٔ طؼ َّٟخ ُإلٛخرش رخُلٔخّٓ٤ش ك ٢ٜأٗٔـش حُـِي ٝحألؿ٘٤ش
.٢
ٝ ،٢حُـًٜخُ حُظّ٘لٔ ّ
حُٔوخّ٤١ش ُِـٜخُ :ٖ٣حُـٜخُ حُّ ٔ٠ٜ
معانً الكلمات وجذورها :
ثمة  :اسم إشارة للمكان البعٌد بمعنى هناك وجٌزة (:وجز) قصٌرة
األغشٌة المخاطٌة  :تبطٌنات تتواجد فً أماكن مختلفة فً الجسم كالفم واألذنٌن
واألنؾ تستخدم فً الهضم واإلفراز .
ْ
وردت فً النص .
ﺱاذكر بعض العوامل الطبٌعٌة التً تسبب الحساسٌة كما
 درجات الحرارة العالٌة أو المنخفضة فض ًال عن أشعة الشمس.
ﺱاذ ّكر أعراض الحساسٌّة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
 بالقًء واإلسهال والمؽص المتكرِّ ر فً البطن أو العطس أو الرّ شح أو األزمات
الرّ بْوٌّة أو ّ
الطفح الجلديّ المعروؾ باألكزٌما وقد تظهر أورام وانتفاخات فً مناطق
مختلفة من الجسم .
ﺱما أكثر أنسجة الجسم تعرّ ضا لإلصابة بالحساسٌّة ؟
 أنسجة الجلد واألؼشٌة المخاطٌّة للجهازٌن :الجهاز الهضمًّ  ،والجً هاز ال ّتنفسًّ .
ﺱاضبط بال ّشكل حرؾ الراء فً كلمة ( الرّ بْوٌة) .
 الربوٌة .
ﺱما الجذر اللؽوي للكلمات التالٌة (حُلَحٍس  ،حٗظلخهخص ) .

ﺱبٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة (حُـْٔ) واذكر نوعها .
ٕ .اسم فاعل لفعل ثالثً
ﺱاستخرج من الفقرة .ٔ :بدل تفصٌل
ٖ.اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً ٗ .اسم مفعول لفعل ثالثً
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اٌفىشح  :دور األم فً الوقاٌة من الحساسٌة .
ٝط٤ٜذُ حُلٔخّٓ٤ش حُٔال ٖٓ ٖ٤٣حُزَ٘ ك ٢ؿٔ٤غ أٍؿخء حُٔؼٍٔٞسٝ ،هي أٗخٍص
رؼ ٞحُ ّيٍحٓخص اُّ ٠
إٔ َُِٔأس ىٍٝحً أٓخًّٓ٤خ ك ٢حُٞهخ٣ش ٖٓ ٌٛح حُ ّيحء ػِٗ ٠ل ٞػخّ،
 ٢ػِٗ ٠ل ٞهخٙ؛ َّ
ُ ٢أل ّّ أٗ ّي طؤػًَ ٤ح ٖٓ
ألٕ حُظًَّ٤ذ حُـّ ٘٤
ٝكٔخّٓ٤ش حُـٜخُ حُظ٘لٔ ّ
ُ ٢ألد ٖٓ ك٤غ حالٓظؼيحى حٍُٞحػُُِٞٞٔ ٢ى ُإلٛخرش رؤَٓح ٝحُلٔخّٓ٤ش.
حُظًَّ٤ذ حُـّ ٘٤
ٝطِىحى ٗٔزش حإلٛخرش رٌٜح حًَُِّٔٔ ٝخ ًخٕ حألهٞحٍ ٝحُوخالص حُٜٔخر ٕٞر ٚأًؼَ ٖٓ
حألػٔخّ ٝحُؼ ّٔخصٝ ،أ ًّ ْ
يص رؼ ٞحُ ّيٍحٓخص ّ
إٔ ٗٔزش حإلٛخرش رخألٗٞحع حُ ّ٘ي٣يس ٖٓ كٔخّٓ٤ش
ٜيٍ ط٤ٜذ حُلظ٤خص أًؼَ ٖٓ حُلظ٤خٕ.
حُ ّ
معانً الكلمات وجذورها :
المعمورة( :عمر) األرض المبنٌة أو المسكونة الداء  ( :دوأ ) المرض
االستعداد :جذرها( ع ّد /ع َد َد )
التركٌب الجٌنً  :مجموعة المعلومات الوراثٌة التً ٌحملها كل كابن حً .
ﺱالحساسٌّة مرض من أمرض العصر.
 أل ّنها تصٌب المالٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة .
ﺱال ٌجوز االستهانة بمرض الحساسٌّة .
 ألخطاره على كل من ٌصاب به .
صا على وقاٌة نفسها من الحساسٌّة.
ﺱعلل ٌجب على المرأة أن تكون أكثر حر ً
 ألنّ التركٌب الجٌنً لألم أشد تؤثٌرا من التركٌب الجٌنً لألب من حٌث االستعداد
الوراثً للمولود لإلصابة بؤمراض الحساسٌة .
ﺱ متى تزداد نسبة إصابة ّ
الطفل بمرض الحساسٌّة؟
 كلما كان األخوال والخاالت المصابون به أكثر من األعمام والعمات .
ﺱاستخرج من الفقرة .ٔ :بدل مطابق
ٖ .اسم مفعول لفعل ثالثً
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ّ
املعجُ  ٚاٌذَّلٌخ
ٔ -أضؾ إلى معجمك اللّؽويّ :
سٌارات  :مفردها ،عادم ،وهو ما ٌنتج عن احتراق الوقود فً السٌّارة.
 عوادم ال ّّ
المكتظة
-

 :المزدحمة.

 -ال ّتكدٌس

 :جعل األشٌاء بعضها فوق بعض.

 -تتصدّى لها

:تواجهها.

ٕ -ع ُْد إلى أحد المعاجم اللؽوٌة ،واستخرج معانً المفردات اْلتٌة:
اٌىٍّخ
الوجٌزة

املعىن
القصٌرة

التهٌج

حدة التؤثر

المعمورة

األرض المبنٌة أو المسكونة

ٖ -ابحث فً أحد معاجم المصطلحات ّ
الطبٌّة عن معنى ك ّل م ّما ٌؤتً:
أنسجة الجسم  :مجموعة متكاملة من خالٌا مماثلة من نفس المنشؤ  ،والتً تحمل وظٌفة
محددة كالنسٌج الطالبً  ،والنسٌج العصبً  ،وؼٌرها من أنسجة الجسم .
الشعٌرات الدموٌة  :قنوات دقٌقة جدا تشبه الشعر  ،وٌتكون جدارها من طبقة خلوٌة واحدة
لتسمح للمواد الؽذابٌة الصؽٌرة بتؽذٌة الخالٌا حولها .
الجٌوب األنفٌة  :فراؼات ملٌبة بالهواء تتصل بالتجوٌؾ األنفً عبر فتحات خاصة  ،تقع
ضمن عظام الجمجمة والوجه .
األجسام المضادة  :بروتٌنات تتواجد فً الدم والسوابل الجسمٌة األخرى ٌفرزها الجسم
إلضعاؾ األجسام الؽرٌبة من بكتٌرٌا وفٌروسات وؼٌرها .
األغشٌة المخاطٌة  :تبطٌنات تتواجد فً أماكن مختلفة فً الجسم كالفم واألذنٌن واألنؾ
تستخدم فً الهضم واإلفراز .
الربو القصبً  :مرض ٌسبب تضٌق متؽٌر فً القصبات الهوابٌة  ،تجاوبا مع مثٌرات
مختلفة .
008
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األبواغ  :مفردها بوغ وهً خلٌة تكاثر ال جنسً  ،تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة
النشاط أو العكس  ،ولها أشكال كثٌرة ومختلفة فً الفطرٌات والطحالب والجراثٌم
وؼٌرها .
التركٌب الجٌنً  :مجموعة المعلومات الوراثٌة التً ٌحملها كل كابن حً .

ٗ -ما الجذ ُر اللّؽويُّ لك ّل كلمة من الكلمات اْلتٌة:
اٌىٍّخ
حُظٜخرخص

اجلزس
ذ
ََُ ِٜ
ًعّ ً /ظَعَ

حالٓظؼيحى

ػ ّي /ػ َي َى

ٌٓظع

٘ -ع ُْد إلى أحد المعاجم واستخرج مفرد كلمة (جراثٌم ).
 جُرْ ثوم
 -ٙاضبط بال ّشكل حرفً المٌم والعٌن فً كلمة (معدة) بالرّ جوع إلى أحد المعاجم ،مبٌ ًنا أوجه
ضبط الكلمة .
َ م ِعدة و ِمعْ دة .
 -6اضبط بال ّشكل حرؾ الفاء فً كلمة( الفطرٌات) ،والراء فً كلمة( الرّ بْوٌة) .
 الفُطرٌات  ،الربوٌة .
 -8استعمل تركٌب (وال سٌما) فً جملة مفٌدة من إنشابك .
تب األدب
ب
 أ ُح ُ
الكتب وال سٌما ُك َ
َ
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ّ
اٌفٚ ُٙاٌزذًٍ١
ٔ -فً ضوء فهمك النصّ  ،أجب عن ما ٌؤتً:
أ  -ما المقصود بالحساسٌّة؟
 الحساسٌة  -:مرض من أمراض العصر الشابعة وال سٌما لدى األطفال  ،ولها أسباب
شتى  ،وتنشٌط فً مواسم معٌنة  ،وخاصة فً نهاٌة موسم البرد  ،وفً موسم الربٌع الذي
ٌكثر فٌه ؼبار الطلع .
ب -اذكر أربعة أسباب للحساسٌّة.
 تفاعل ؼٌر طبٌعً ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة مادة ؼرٌبة  ،مثل  :ؼبار الطلع
 ،أو مواد التجمٌل ،أو شعر الحٌوانات  ،أو المواد ال ّسامة  ،أو بعض األدوٌة مثل المضاد
الحٌوي البنسلٌن
جـ -كٌؾ تحدث الحساسٌّة داخل الجسم؟
 تصل مسببات الحساسٌة إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو األنؾ أو اللمس أو الحقن ،
فتهٌج األماكن التً وصلت إلٌها  ،ما ٌإدي إلى تولد أجسام مضادة دفاعٌة فً النسٌج
المصاب والشعٌرات الدموٌة المحٌطة المسببة ألعراض الحساسٌة .
ٕ -تقٌم بعض مسببات حساسٌة الّصدر واألنؾ والجلد معنا فً البٌوت ،كٌؾ نقً أنفسنا من
خطر اإلصابة بها؟
ٌ مكن الوقاٌة منها بتؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربه  ،واستعمال مواد تنظٌؾ
والمطهرات الجٌدة أسبوعٌا  ،واستعمال القطن الطبٌعً بدال من الصناعً فً الوسابد
وضرورة التهوٌة الدابمة والمستمرة للمنازل  ،وتعرٌض محتوٌات الؽرؾ ألشعة الشمس
من وقت إلى أخر  ،لتعقٌمها من الجراثٌم  ،عالوة على تجنب تكدٌس حجرة النوم بالمالبس
خارج أماكنها  ،وتجنب ترك األحذٌة فٌها .
ٖ -وضح المقصود بالتحسّس الؽذابً.
 حساسٌة اإلنسان نحو معٌن من الؽذاء  ،لوصول أي بروتٌن ؼذابً إلى خالٌا الجسم أو
أنسجته من ؼٌر هضم .
عرضٌن لكل من:
ٗ -اذ ّكر َ
أ -حساسٌّة اللبن.
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 انتفاخ فً المعدة  ،مؽص وإسهال .
ب  -الحساسٌّة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
 بالقًء واإلسهال والمؽص المتكرِّ ر فً البطن أو العطس أو الرّ شح أو األزمات الرّ بْوٌّة
أو ّ
الطفح الجلديّ المعروؾ باألكزٌما وقد تظهر أورام وانتفاخات فً مناطق مختلفة من
الجسم
٘ -علّل ما ٌؤتً:
أ  -الحساسٌّة مرض من أمرض العصر.
 ألنها تصٌب المالٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة
ب  -ال ٌجوز االستهانة بمرض الحساسٌّة .
 ألخطاره على كل من ٌصاب به .
صا على وقاٌة نفسها من الحساسٌّة.
جـٌ -جب على المرأة أن تكون أكثر حر ً
 ألنّ التركٌب الجٌنً لألم أشد تؤثٌرا من التركٌب الجٌنً لألب من حٌث االستعداد
الوراثً للمولود لإلصابة بؤمراض الحساسٌة .
التلوث ومرض الحساسٌّة .
ّ -ٙوضح العالقة بٌن ّ
 التلوث ٌعنً إمكانٌة وصول أي نوع من الجراثٌم إلى الجهاز الهضمً والتنفسً مما ٌإدي
إلى تهٌج األنسجة وتحسسها .
ً
عرضة لإلصابة بالحساسٌّة؟
 -6ما أكثر أنسجة الجسم
 أنسجة الجلد واألؼشٌة المخاطٌة للجهازٌن :الجهاز الهضمً  ،والجهاز التنفسً.
 -8متى تزداد نسبة إصابة ّ
الطفل بمرض الحساسٌّة؟
 كلما كان األخوال والخاالت المصابون به أكثر من األعمام والعمات .
040
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 -9بعد دراستك النصّ  ،اقترح تدبٌر ٌمكن أن تج ّنبنا اإلصابة بمرض الحساسٌّة فً حٌاتنا
الٌومٌّة فً كل حالة من الحاالت اْلتٌة:
أ  -سوء استخدام المنظفات.
 اتباع اإلرشادات والتعلٌمات الصحٌحة فً استخدام المنظفات كاستخدام الكمامات
والقفازات .
د  -انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماكن السّكن.
 وضع الفالتر على مداخن المصانع للتقلٌل من انبعاث الؽازات السامة  ،سن قوانٌن دولٌة
ومحلٌة لمنع المصانع من إطالق الؽازات بنسبة تتجاوز الحد المسموح به  ،زراعة
األشجار لتنقٌة الهواء  ،السكن فً أماكن بعٌدة عن المصانع قدر المستطاع .
جـ -ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها.
 استخدام التدفبة المناسبة والمالبس الواقٌة فً حالة انخفاض درجات الحرارة واستخدام
أجهزة التكٌٌؾ المناسبة فً حالة ارتفاع الحرارة  ،وتجنب التعرض ألشعة الشمس
المباشرة ٣ٝ .ظَى أ٠٣خ ُِطخُذ .
ٓٔ ٌ -قال :المعدة بٌت ال ّداء ،وال ِحمْ ٌة هً ال ّدواء ،ناقش هذا الرأي فً ضوء فهمك النصّ .
 تجنب األطعمة التً تسبب الحساسٌة عن كل فرد  .وٌترك أٌضا للطالب .
ٔٔ  -اذكر أه ّم الموضوعات الصحٌّة التً ٌنبؽً أن نمتلك ثقافة كافٌة عنها كً نتج ّنب
أضرارها فً رأٌك .
 أمراض  :السكري  ،والسرطان  ،وارتفاع ضؽط الدم  ،والسمنة  ،وؼٌرها .
وٌترك أٌضا للطالب .
ٕٔ  -اذكر سلوكات ٌقوم بها إلنسان ٌمكن أن ّ
تإثر فً صحّ ته إٌجابًا وسلبًا.
 سلبا  :التدخٌن  ،تناول الوجبات السرٌعة .
إٌجابا  :شرب الماء الكافً  ،تناول الؽذاء المتوازن  ،ممارسة الرٌاضة
وٌترك أٌضا للطالب .
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ٖٔ  -ح ّققت الثورة الصناعٌّة للبشرٌة فوابد كثٌرة جلبت معها أضراراً صحٌّة ،بٌّن كٌؾ نفٌد
من منجزاتها ،ونتج ّنب أضرارها من وجهة نظرك.
 أؿِٜس حالطٜخٍ حُلي٣ؼش ٝأَٟحٍٛخ  ،أً٤خّ حُزالٓظي ٝأَٟحٍٛخ  ،حُٜ٘خػخص ٝحألروَس
حُٔخٓش حُ٘خطـش ػٜ٘خ ٝأَٟحٍٛخ .
حُظؼخَٓ رلٌٍ ٓغ ًَ ٜٓ٘خ ُالٓظلخىس ٜٓ٘خ ٝطـ٘ذ أَٟحٍٛخ ٣ٝ .ظَى أ٠٣خ ُِطخُذ

اٌززٚق اجلّبل
ٔ -وضّح الصّور الفنٌّة فً العبارة اْلتٌة ":إنّ هّذا النوع ّ
التذ ّوق من الحساسٌّة هو معارك
كٌمٌابٌة تحدث بٌن أيّ بروتٌن ؼذابً ٌنجح فً الوصول إلى خالٌا الجسم أو أنسجته من
ؼٌر هضم ،وبٌن األجسام المضا ّدة له".
 صور الكاتب الحساسٌة معركة  ،وصور البروتٌن الؽذابً واألجسام المضادة جٌشٌن
ٌخوضان هذه المعركة
ٕ -من خصابص المقالة العلمٌّة استخدام المصطلحات العلمٌّة ،واالستناد إلى الحقابق
ومخاطبة العقلّ ،
مثل لك ِّل واحدة من هذه الخصابص من النصّ .
 حُٜٔطِلخص حُؼِٔ٤ش ٓ :ؼَ حَُر ٞحُوٜز ، ٢حُلطَ٣خص  ٌَٓ ،حُِزٖ ....،حُن
 حالٓظ٘خى اُ ٠حُلوخثن ٓ :ؼَ طٔزذ رؼ ٞحألؿٌ٣ش حُلٔخٓ٤ش ُإلٗٔخٕ
ٓ:ؼَ حٓظويحّ ُـش ػِٔ٤ش ٓزخَٗس ٗٝ ،يٍس حُ ٍٜٞحُل٘٤ش
ٓ وخ١زش حُؼوَ
ٖ -بٌّن إلى أيّ مدى وُ ّفق الكاتب فً عرض الموضوع بشكل واضح ومفهوم ،وفً تثقٌؾ
المتل ّقً صح ًٌّا وال ّتؤثٌر فٌه.
 كان الكاتب موفقا فً إٌصال فكرته إلى حد كبٌر ؛ أل ّنه التزم سمات المقال العلمً من حٌث
تسلسل األفكار  ،واالعتماد على الحقابق العلمٌة  ،وعرض ذلك بلؽة سهلة واضحة مع
قصر العبارات والمعانً المباشرة مخاطبا العقل ال العاطفة ؛ إذ عرؾ الحساسٌة وذكر
مسبباتها وأنواعها وأعراضها وطرق الوقاٌة منها .
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ّ

لضب٠ب ٌغ٠ٛخ
اٌجذي
البدل تابع مقصود بالحكم ٌتبع اسما سابقا له فً اإلعراب ٌس ّمى ال ُم ْبدل منه ،وٌعمل
على إٌضاحه.
أٔٛاع اٌجذي:
ٔ .بدل المطابق أو بدل كل ّ من كل ّ  ،نحو:
قوله تعالىَ { :ج َع َل هللا ُ ْال َكعْ َب َة ْال َبٌ َ
ي َو ْال َقالبِ َد } .
اس َوالشه َْر ْال َح َرا َم َو ْال َه ْد َ
ْت ْال َح َرا َم قِ ٌَاما ً لِلن ِ
ٌؽلب أن ٌكون االسم المعرؾ بؤل الواقع بعد اسم اإلشارة بدالً مطاب ًقا نحو:
قولنا :هذا الرجلُ كرٌم .
تفصٌلً.
قلبه ولسانِه" ،وهو هنا بدل
ّ
وقولنا" :المرء بؤصؽرٌه ِ :

ٕ .بدل بعض من كل ّ أو بدل الجزء من كل  ،نحو :
قوله تعالىٌَ { :ا أَ ٌُّ َها ْالمُز ِّملُ ( )1قُ ْم الل ٌْ َل إِال َقلٌِالً ( )4نِصْ َف ُه أَ ْو ا ْنقُصْ ِم ْن ُه َقلٌِالً}
جوها لهادئ .
ئ إلى المكتبة ِّ
ٖ .بدل االشتمال  ،نحوٌ :طمبنُّ القار ُ
ٌ ّتصل ببدل البعض من كل وبدل االشتمال فً الغالب ضمٌر ٌعود على المبدل منه وٌربطه
به وٌطابقه فً جنسه وعدده .

042
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رذس٠جبد :
ٔ .ع ٌّن البدل فً ما ٌأتً ،واذكر نوعه :
ت
اط هللاِ ال ِذي لَ ُه َما فًِ الس َم َوا ِ
ص َر ِ
ص َراطٍ مُسْ َتقِ ٌٍم (ِ )44
ك لَ َت ْه ِدي إِلَى ِ
أ  -قال تعالىَ { :وإِن َ
ض }.
َو َما فًِ األَرْ ِ
ب -قال رسول هلل{ : عٌنان ال تمسّهما ال ّنار :عٌن بكت من َخشٌة هلل ،وعٌن ْ
باتت تحرس
فً سبٌل هلل }.
بالبرِّ وال ُّت َقى
جـ -قال ال ّشاعر :أداوي جُحو َد القل ِ
ب ِ

قاس وراح ُم
وال ٌستوي
القلبان ٍ :
ِ

ُ
المكتبة مراجعُها .
د -أفادتنً
هـ -أدهشنً ّ
ب تقمّص ُه شخصٌّة البطل فً المسرحٌّة .
الطال ُ
اٌشلُ اٌجذي

ٔٛعٗ

أ

صراط (الثانٌة)

بدل مطابق

ة

ٌ
عٌن األولى

بدل تفصٌل

ج

قاس
ٍ

بدل تفصٌل

د

مراجعها

بدل بعض من كل

٘ـ

تقمّص ُه

بدل اشتمال

شكل أواخر الكل ُمات التً تح َتها ّ
ٕ .اضبط بال ّ
خط :
ّ
استلذ الضٌْؾُ الطعا َم مذاقه.
أ-
البحث ّ
ب  -أع ّد ّ
َ
خطته.
ب
الطال ُ
َ مذا َق ُه
045

ُ /خ ّط َت ُه
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ٖ .أعرب ما تح َته ّ
خط فً ما ٌأتً إعرابا تاما:

ب  -تص ّفح ُ
ٌوان نص َف ُه.
ت ال ّد َ
ب والع ّفة واألمانة.
خصال ٌسو ُد بها المر ُء :العلمُ واألد ُ
جـ -أرب ُع
ٍ
د  -ش َممْ ُ
أرٌجها.
ت الورد َة
َ
اٌشلُ اٌجذي
أ
ة
ج
د

إعشاثٗ

ا ْلقُ ْرآنَ

بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

َ
نصف ُه

بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
آخره  ،وهو مضاؾ  .والهاء  :ضمٌر متصل مبنً على الضم
فً محل جر باإلضافة .

العلمُ

بدل تفصٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

أرٌجها
َ

بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
 ،وهو مضاؾ والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر
باإلضافة .

ٗ .عُد إلى الفقراتّ :
الثانٌة ،وال ّسابعة ،واألخٌرة من النصّ  ،واستخرج منها أمثلة على البدل
اٌفمشح
اٌفمشح اٌثبٔ١خ
اٌفمشح اٌغبثعخ
اٌفمشح األخريح

046

أِثٍخ اٌجذي
بعض األدوٌة مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن
البنسلٌن  :بدل مطابق .
للجهازٌن  :الجهاز الهضمً  ،والجهاز التنفسً
الجهاز  :بدل تفصٌل .
للمرأة دورا أساسٌا فً الوقاٌة من هذا الداء .
الداء :بدل مطابق
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امسب املىبْ ٚاٌضِبْ
اسمان مشتقان ٌدالّن على الحدث وزمان وقوعه أو مكان وقوعه ،وٌُصاغان من:
ّ
أ  -اٌفعً اٌثَلث ٟعٍ: ٝ
َ َ
ٔٚ .صْ (ِفعً)  :إذا كان مضارع الفعل مضموم العٌن أو مفتوح العٌن أو ً
معتال نا ًقصا،
نحو :مك َتب ،مس َبح ،مرمى.
َ
ً
ّ
ً
ً
فعً)  :إذ كان مضارعه مكسور العٌن أو معتال مثاال واو ٌّا ،نحو :مجلِس ،موقِؾ
ٕٚ .صْ (ِ ِ
َ ،م ْو ِلد.

ّ

ة  ِٓٚ -غري اٌثَلث : ٟعلى طرٌقة صٌاؼة اسم المفعول ،نحو :مُستودَع ،مُرت َقب ،مُنتهى .
رذس٠جبد :
ٔ .صػ اسم المكان أو الزمان من األفعال اْلتٌة مع ضبط عٌن الكلمة :
األفعبي

اعُ املىبْ  /اٌضِبْ
َمؤْ َوى

اعزٛطف
َ
ٚعذ
َ
ٌعت

صؾ
م ْ
ُستو َ

أٜٚ

اٌزمٝ

َم ْو ِعد
َم ْل َعب
مُل َتقى

ٌٕ .خطا بعض الناس فً لفظ كلمة (معرض) كما فً قولهمُ " :زرْ ُ
عرض األلبسة" ،اذكر
ت َم َ
اللّفظ الصحٌح ،اعتما ًد على ما ورد فً القواعد ال ّسابقة.
عرض:
عرض أي على وزن ( َمف ِعل ) ألن مضارع
َ
 الصّواب كسر الرّ اء (عٌن الكلمة ) َ :م ِ
ٌعرض .
ِ
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ٖ .مٌّز اسم المكان من اسم ّ
الزمان فً ما ٌؤتً:
} سورة القدر ،اْلٌة (.)5

أ  -قال تعالى{ :

ب – قال تعالى أولبك ٌجزون الؽرفة بما صبروا وٌلقون فٌها تحٌة وسالما * خالدٌن فٌها
حس ْ
ُنت مُستقرا ومُقاما 
ْ
خـاؾ القِلـى ُم َتـ َعـز ُ
ل
رٌم َع ِن َاألَذى َوفٌِ َها لِ َم ْن
َ
ج -قال ال َش ْنفرى  :وفً َاألَرْ ِ
ض َم ْنؤى لِل َك ِ
د -النادي الثقافً متلقى الشباب .
هـ  -المورد العذب كثٌر الزحام .
و -موعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباحا الٌوم .
اٌشلُ
أ

ة
ج
د

٘ـ
ٚ

اعُ املىبْ أ ٚاٌضِبْ
مطلع  :اسم زمان .
مُستقراً  :اسم مكان

 /مُقا ًما  :اسما مكان

منؤى  :اسم مكان
مُلتقى  :اسم مكان
ال َم ْو ِرد  :اسم مكان
َم ْو ِعد  :اسم زمان

النص ،واستخرج منهما اسم زمان واسم مكان.
ُٗ .عد إلى الفقرتٌن األولى والراّبعة من
ّ
وسم .
 اسم زمان  :موسم  ،ومواسم  :مفردها َم ِ
نزل
 اسم مكان  :منازل  :ومفردها َم ِ
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اٌىزبثخ

ّ
اٌزٍخ١ض

درست ساب ًقا أنّ ال ّتلخٌص فنّ نثريّ ٌ ،قوم على قراءة النصّ  ،ثم إعادة صوؼه من جدٌد بلؽة
الكاتب الخاصة بإٌجاز وتكثٌؾ من ؼٌر إخالل بؤفكاره ومعانٌه التً أرادها صاحب النصّ
األصلً ،ومن أهم شروطه األمانة فً نقل األفكار ،وتدوٌنها بد ّقة بال زٌادة أو نقص فً
المعانً ،وإظهار النصّ الجدٌد فً حدود الحجم المح ّدد.
ومن ثم فإنّ ال ّتلخٌص عبارة عن نصّ قصٌر ٌحوي مادة نصّ أطول منه با ّتباع الخطوات
اْلتٌة:
ٔ -قراءة النصّ األصلًّ  ،وفهم الموضوع .
ٕ -استخراج األفكار الربٌسة ،وترك األفكار الثانوٌة .
ٖ -إعادة صٌاؼة النصّ بلؽتنا الخاصة من ؼٌر الرجوع إلى النصّ األصلًّ .
ٗ -المحافظة على األفكار من ؼٌر ّ
تدخل أو إصدار أحكام .
ً
ع ُْد إلى نصّ (الحساسٌّة) ّ
محافظا على أفكاره ،ومراعًٌا ما تعلّمته
ولخصه فً حدود مبة كلمة
فً التلخٌص .
ّ

اٌزم ُ٠ٛاٌزارٟ
بعد تلخٌصً نصّ "الحساسٌّة" أتؤ ّكد من أ ّننً:
ٔ -قرأ ُ
ت النصّ األصلًّ وفهمته جٌداً.
ٕ -استخرجت األفكار الربٌسة ،وترك ُ
ت األفكار الثانوٌة.
ٖ -أعد ُ
ت صٌاؼة النصّ بلؽتً الخاصة.
ت على األفكار من ؼٌر ّ
ٗ -حافظ ُ
تدخل أو إصدار أحكام.
٘ -كتبتُه فً حدود مبة كلمة.
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حٓظٔغ اُ ٠حُ٘ ّٚحٌُ٣ ١وَإ ٙػِ٤ي ٓؼِِّٔي ٖٓ ًظّ٤ذ ٗ ٜٙٞحالٓظٔخع ،ػْ أؿذ ػٖ
حألٓجِش ح٥ط٤ش:
ّ
ألٍىٕ؟
ٔٓ -خ حُـَ ٖٓ ٝاٗ٘خء حُ ّٔيٝى حُظوِّ٤٘٣ش ك ٢ح
ٕ -أ٣ ٖ٣وغ ٓ ّي ٝحى ١حُؼَد؟
ٖٛ -ق حُٔ٘طوش حُٔل٤طش رخُ ّٔ ّي.
ٗٓ -خ حُٔ ْٓٞحُٔ٘خٓذ ُِ٣خٍس ٓ٘طوش حُ ّٔي؟ ُٔٝخًح؟
ُٜ٘٘٣ -ق رظـ ّ٘ذ ُ٣خٍس ٝحى ١حُؼَد ٝهض حُٔ٘ول٠خص حُـّ٣ٞش ،ػَِّ.
ّ
ألٍىٕ.
ْٖ ك ٢ح
ْٖ آهَِ ٣
ّ ٓ َّْ ٓ -ٙيِ ٣
 -6حًًَ ٓ ً
زال أهَ ٟؿ َ٤اٗ٘خء حُ ّٔيٝى ُالٓظلخىس ٖٓ حُٔ٤خ ٙحُ ّٔطلّ٤ش.
 -8ر َْ طٜ٘ق ُ ّٝحٍ حُ ّٔيٝى الطّوخء هطَ حُـَم؟
إجابة أسبلة االستماع
ُٔ -الٓظلخىس ٖٓ ٓ٤خ ٙحألٓطخٍ ٣ُٝ ،خٍس حُٔوِ ٕٝحُٔخث. ٢
ٕ -ك ٢حُـٜش حُ٘ٔخُ٤ش حُـَر٤ش ٖٓ ٓي٘٣ش اٍري .
ٖ -طظٔ ِ٤حُٔ٘طوش حُٔل٤طش رخُٔي رخٗظ٘خٍ حُـطخء حُؼ٘ز ٢حألهٝ ، َ٠ال ٓٔ٤خ ك ٢ك٢ِٜ
حُ٘ظخء ٝحَُر٤غ .
ٗ -ك َٜحَُر٤غ ؛ الػظيحٍ حُطوْ ٝىٍؿخص حُلَحٍس .
ُ٘ٔ -وخ َ١حُـَم ٗظ٤ـش ُظيكن حُٔ٤خ. ٙ
ٓ -ٙي ُهالد ّ ٓ ،ي ٝحىٗ ١ؼ٤ذ ٣ٝ .ظَى أ٠٣خ ُِطخُذ .
 -6كلَ ح٥رخٍ  ،طًَ٤ذ حُِٔحٍ٣ذ ٝطٞؿٜٜ٤خ اُ ٠ح٥رخٍ  ،كلَ حُو٘ٞحص ٣ٝ .ظَى أ٠٣خ ُِطخُذ
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 -8طـ٘ذ ُ٣خٍس حُٔيٝى ٝهض حُٔ٘ول٠خص حُـ٣ٞش حُ٘ي٣يس ٝطـ٘ذ حالهظَحد ٖٓ ٓ٤خ ٙحُٔيٝى
حُٔظيكوش .

حُظ ّل ّيع
ٔ -طل ّيع آُُ ٠الثي ػٖ ًًَ٣خطي ك ٢حألٍ ٝحُظَ ٘ٗ ٢
ؤص ػِٜ٤خ .
ٕ -كخُٓ ٍٝالءى ك ٢ه ٍٞأر ٢ط ّٔخّ:
٣ ٝؤُلُ ُٚحُلَظ٠
ًَ ْْ َٓ ِ
ِ٘ ٍٍ ك ٢حألٍ ِ

000
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المقطع األول :

شرح المقطع األول :

ي ٣خ ٢٘١ٝ
ٓؤًظذُ ػ٘ َ
ٞم طٔ ُ
ٖٓ
ٌٖ ٍكِشَ حُ ِّ ِ
ٝأٍٓ ُْ ُٞكشً ُِ ّ٘ ِ
ٝأٍك ُغ ٍح٣شً ُِلُذِّ أكُِٜٔخ ٝطلُِٔ٘٢
ٓؤًظذُ ً ََّ ٓخ أٟٞٛ
ٓٝخ َ٣لْ ِ ٞاُ ٠حُ َِٖ َ١ٞ
ٓؤًً َُ أّٗي حُزُ َْٟ٘
ُوُِ َ٤زَ٘ َِ
 ًَٝح ِ
كآطًِّٔ ٢خ ٛظلَ ْ
ض
ِظال ٍُ حُ َّ٘ٞم ططِزُ٘٢
ٝآطًِّٔ ٢خ حٓظ ّي ْ
ي ًَ ْ ٢طؼخٗوَ٘٢
ص ًٍح ُػ َ
م ػ ّْ طلُ٢َ٘٘٠
رٍ٘ ٞ
ٓآطًِّٔ ٢خ ْٗ ٠ٜ
ض
ى حُط ْ َُ ٜطٔؤُُ٘٢
ٍُرخ َ
ُؤَ
ٓآط ٢كٗ ٢ؼخع حُ ّ٘ٔ ِ
ْ ٝحُظَّ ِْٔخ ِء ٝح ِ
ٓؤٍ ِؿ ُغ َُِرً ْٞ َ١ ٠ػخ
ٝأكٔ َُ ؿَرظٞٗ ٢هًخ
ألٝؿخع ٝحُ ِٔ َل ِٖ
ٝأٍ ١ٞ١كِشَ حألِّ ٣خّ ٝح
ِ
ٓآط ٢كخَُٔخ طيػٞ
رال هٍَ ٤
َ٤١
ٝال
ٍ
لٖ
ٝال ُٓ ِ
ػِِ٣حً َ
ن
ً٘ض ُٝظ ْز َ
أل٣خّ ٣خ ٢٘١ٝ
ٓي ٟح ِ

ٌعبر الشاعر عن شوقه إلى وطنه حٌن كان بعٌدا
عنه  ،فٌدفعه شوقه إلى كتابة قصٌدة فً وطنه ،
وصور هذه القصٌدة لوحة جمٌلة بما فٌها من
عبارات ٌبعثها إلى الوطن الذي ٌسكن وجدانه أٌنما
ح ّل  .وٌرفع راٌة حبّه لألردن تعبٌرا عن حنٌنه
وانتمابه إلٌه  ،وٌكتب كل ما ٌلٌق ببلدة من
عبارات جمٌلة  ،وٌذكر ال ّشاعر أن األردن بلد
الخٌر والعطاء لك ّل من ٌحتاجه  ،فهو البُشرى
واألمل وٌلبً الشاعر دعوة وطنه عندما ٌنادٌه ،
فً كل األوقات لٌال أو نهارا  ،شمسا أو ظلمة ،
لٌنهً أوجاع ؼربته  ،فٌؤتً مدفوعا بانقٌاده إلى
وطنه الؽالً وشوقه إلٌه  ،مجتازاً كل العوابق
المادٌة بحراً وبراً وجواً  ،وفً نهاٌة المقطع ٌدعو
الشاعر لوطنه بالبقاء والعزة .
" وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن ":صور
كالمه فً وطنه (القصٌدة التً كتبها) لوحة جمٌلة
دفعة شوقه إلى كتابتها
ﺱما مفرد كل ّ م ّما ٌأتً :
لٖ
الرُّ بى ال ِم َحن ِظال ٍُ ٝح
ألٝؿخع ٝحُ ِٔ َل ِٖ ُٓ ِ
ِ
سفٌنة
ِمحْ َنة
الربْوة ال ِمحْ نة ظ ّل وجع
ﺱما جمع كل ّ م ّما ٌأتً :
البشارة وطن
البُشرى
ِ
البُشر
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ال َبشابر أوطان لوحات أزمنة أعزاء
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معانً الكلمات وجذورها :
ً
راٌة (:رًٌ) علم
أهوى  ( :هوي )أعشق
البُ ْشرى  ( :بشر) الخبر المفرح
ْ
هت َف ْ
صاحت
ت ( :هتؾ )
الشوق ( :شوق) نزوع النفس إلى الشًء
وتعلقها به
تعان َقنً ( :عنق) ضمه إلى صدره
ك ( :ربو) ما ارتفع من األرض
رُبا َ
ُّ
الط ْه ُر ( :طهر) النظٌؾ الخالً من الدنس
امت ّد ْ
ت ( :م ّد  /م َد َد)

شعاع  ( :شعّ  ،شعع) ضوء الشمس
والظ ْلما ِء ( :ظلم) ُّ
الظلمة
طو ًعا ( :طوع) االنقٌاد والخضوع
ؼربتً ( :ؼرب) البعد عن الوطن
أطوي  ( :طوي) ٌنهً رحلته لٌبدأ من
جدٌد
وال ِم َح ِن  ( :محن) البالء والشدة
عزٌز (:عزز) ُم َكرم منٌع  ،قوي
مدى األٌام  (:مدي)طول األٌام

صورة الفن ٌّة فً كل ّ عبارة من العبارات اآلتٌة :
ﺱ ّوضح ال ّ
ٞم طٔ ُ
ٌٖ ٍكِشَ حُ ِّٖٓ .
 ٝأٍٓ ُْ ُٞكشً ُِ ّ٘ ِ صور كالمه فً وطنه (القصٌدة التً كتبها ) لوحة جمٌلة  ،دفعة شوقه إلى كتابتها .
 كآطًِّٔ ٢خ ٛظلَ ْض ِظال ٍُ حُ ّ٘ٞم ططِزُ٘. ٢
 ٍٞٛ حُ ّ٘خػَ ٗٞه ٚ٘١ُٞ ٚظالال طالُٓ ٍٞٛٝ ، ٚحُظالٍ أٗوخٛخ ط٘خىٝ ٚ٣ططِزٚ
ي ً ٢طؼخٗوَ٘. ٢
 ٝآطًِّٔ ٢خ حٓظ ّيص ًٍح ُػ َ ٍٞٛ حُ٘خػَ حُ ٖ١ٞاٗٔخٗخ ٔ٣ي ًٍحػ٤ُ ٚؼخٗو. ٚ
ْ
ٗ٠ٜض ٍُرخى حُط ْ َُ ٜطٔؤُُ٘. ٢
 ٓآطًِّٔ ٢خ ٍٞٛ حُ٘خػَ حُـزخٍ ك ٚٗٝ ٢أٗوخٛخ طٔؤُ ٚحُؼٞىس .
ﺱما داللة كل ّ من:
 وأطوي رحلة األٌام واألوجاع وال ِم َحن  :قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الؽربةوالقمر  :عودة الشاعر إلى وطنه فً كل الظروؾ .
مس والظ ْلما ِء
 سآتً فً شعاع ال ّش ِِ
ﺱما الغرض من:
ﺱتكرار ال النافٌة فً قوله "بال خٌل ،وال طٌر ،وال سفن".
 تؤكد النفً  ،بمعنى عودة الشاعر إلى وطنه متحققة مع نفً وجود وسٌلة تقله .
000
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ﺱاستخدام السٌن فً قوله :سؤذكر ،سآتً ،سؤجعل ،سؤبقى.
 السٌن تدل على المستقبل القرٌب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال فً القرٌب .
ﺱ ما قٌمة توظٌؾ ال ّشاعر أفعا ًل من مثل" :تسامى ،تعلو ،تنامى"؟
 كل هذه الفعال فٌها معنى السمو والرفعة والنمو  ،وهً صفات الوطن الذي اشتاق
ؼلٌه الشاعر ؛ وطنه الحبٌب األردن .
ﺱ ظهر اال ّتكاء على عناصر ّ
الطبٌعة جل ًٌّا فً القصٌدة ،و ضّح داللة ذلك.
" رباك  ،الشمس  ،القمر  ،الرّ بى  ،ربٌعك  ،اللٌل  ،سهال  ،صحراء"،
ْ
ْ
فؤظهرت شوق
جاءت منسجمة مع التجربة الشعورٌة لدى الشاعر ،
عناصر الطبٌعة
الشاعر  ،والذي اشد ما ٌكون فً ؼربته خارج حدود الوطن  ،وكشفت عن تعلقه به
ألنّ هذه العناصر جزء من وطنه  ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه بعٌدا كان أم قرٌبا .
ﺱال طوق حُؼٞحثن أٓخّ حُ ّ٘ خػَ ك ٢طِز٤ش ٗيحء حُ٤ً ٖ١ٞق ػزَّ حُ ّ٘خػَ ػٖ ٌٛح حُٔؼ٘٠؟
 فً قوله  ":سآتً حالما تدعو بال خٌل وال طٌر وال سفن " بمعنى أن العوابق ال تقؾ
أمام الشاعر فً تلبٌة نداء وطنه حالما ٌدعوه  ،حتى وإن لم تتوافر لدٌه وسٌلة للنقل
بحرا أو برا أو جوا تقله إلى وطنه  ،فهذا العابق ال ٌقؾ حاجزا أمامه .
ﺱػال َّ ُ ٣ي ٍّ ػيّ ٝهٞف حُؼٞحثن أٓخّ حُ ّ٘ خػَ ك ٢طِز٤ش ٗيحء حُ ٖ١ٞ؟
ٌ دل ذلك على شدة شوقه لوطنه  ،وتعلقه به .
ﺱحٗظو ٠حُ ّ٘ خػَ ً َّ ٓخ  ٞٛؿٔ ٖٓ َ٤حٌُِٔخص ُ٤ؼزَّ رٜخ ػٖ كزّ ،ٚ٘١ُٞ ٚأ ٖ٣طـي ًُي ك٢
حُٔوطغ ؟
 قوله  ":سؤكتب كل ما أهوى  ،وما ٌحلو إلى الوطن ".فاألردن بلد الخٌر والعطاء
والمساعدة لكل من ٌحتاجه وٌلجؤ إلٌه .
ﺱحٓظوَؽ ٖٓ حُ٘ٓ ٚخ ٣يٍ ػِّ ٠
إٔ حُ ٖ١ٞرخػغ حُ َّٔ ٍٝكٗ ٢لْ حُ ّ٘خػَٓٝ ،ولّق
١ٝؤس أُٔ. ٚ
وأطوي رحلة األوجاع والمحن " .
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المقطع الثانً :
ٓؤرو ٠ك٤ي ال أٞٓ ٟٞٛحى ٓ ًيٟ
ٝأك٤خ ك٤ي كظُّ ٠لْ ظش حُوَ َي ٍِ
ي ْاً طٔخَٓ ٠ه ْلوشَ حُْ ٜي ٍِ
ٓؤؿؼ َُ ٖٓ طَحر ِ
ٝأؿٔ َُ ك٤ٓ ٢خ ِٛي ٓخ ٣ز ِّي ُى ه ْٔٞسَ حُ َّي َِّْ ٛ
ي ٓخ ٣وِِّ ُي ر َْ ٜـشَ حُ ُؼ ْٔ َِ
ٝأِٗٔ ُؾ ِٓ ْٖ ٍرِ ٤ؼ َ
ُ ْٔ ُٝ
ُ
أًٓ ٕٞـظَرًخ
ض
اًح ُ ّٞ ١
كض ك ٢حُ ّيٗ٤خ
ٝػ ْي ُ
م
ص اَُ ٤
ي كٍ ٞٗ ٢
ٝكذ ال كيَ ٝى ُُٚ
ٍ٣خف حُِّ َِ ٤اػٜخٍحً
ٓآط ٢ك٢
ِ
ُلـَ أكال ًٓخ
ٝآط ٢ك ْ٤ٔٗ ٢ح ِ
كؤٗض حُؼخُ ُْ حٍُُِٔ ٝ
ع كً ٢حط٢
َ
ٝأٗض أٗخ
َ
ُوزَ
ٝأٗض ِر٘خٍسُ ح ِ
َ
ٝأٗض حُلذ ٣خ أٍىٕ
أٗض حُطُّ ٤
َ
ٍٞ
ُٞؿيح ُٕ ك ٢ح
ْق ٝح ِ
ألكٌخٍ ٝحُِ ٜ
ِ

شرح المقطع الثانً :
ٌعبر الشاعر عن التوحد بٌن ذاته والوطن  ،فذات
الشاعر تحٌا فً وطنه حتى لحظة قدرة (موته) ،
وؼن كان بعٌدا عنه  ،وهً حالة التحام وامتزاج
بٌن ذات الشاعر وذات الوطن  ،فالوطن أمام
مرأى الشاعر دابما ال ٌهوى ؼٌره  .وجعل تراب
وطنه ومٌاهه وربٌعه صورا ٌعبر بها عن انتمابه
للوطن ؛ فبعلو تراب الوطن ٌنبض قلبه  ،وبمٌاه
ٌزٌل قسوة ؼربته  ،وبربٌعه تبهج أٌامه  .وٌرفض
الشاعر فكرة اؼترابه النفسً عن وطنه  ،وٌقول :
ال أكون مؽتربا عن وطنً إذا تنقلت وترحلت
بعٌدا عنه  ،ثم عدت إلٌه حامال أشواقً وحبً
الذي ال حدود له  .وٌبدو الشاعر متلهفا للعودة فً
اللٌل أو الفجر وفً أي وقت إلعصار  ،فاألردن
مزروع فً ذات الشاعر  ،وهو البشارة السارة
والخٌر فً نفسه  .وٌعبر عن مدى عمق ارتباطه
بوطنه وعن التوحد بٌنهما "أنت أنا " فالوطن هو
الشاعر والوطن هو منبع الشعور والملهم  ،وهو
كل األفكار والصور فً مخٌلة الشاعر  ،وهو
حاضر فً وجدانه وإن كان بعٌدا عنه .

استخرج من المقطع
 فعل مضارع معتل اْلخر . مصدر مرة . فعل مسند إلى المتكلم . اسم مفعول لفعل ثالثً طباق .أعرب الفعل (سؤبقى
علل سبب كتابة الهمزة فً ( إلٌك )
صػ اسم المرة من الفعل (طاؾ ،أعان)
صػ اسم الهٌبة من الفعلٌن (نسج ،التفت)

ﺱ

أحال ًما
ح ُْلم

ﺱما مفرد كل ّ م ّما ٌأتً :
الُّ
صور
األفكار
الحدود
ِ
ِ
صورة
فكرة
الحّ ّد

).الوارد فً النص
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ﺱما جمع كل ّ م ّما ٌأتً :
لحْ ظة ال َقد َِر َخ ْفق َة الد ّْه ِر إعصاراً العالمُ
لحظات أقدار خفقات دهور أعاصٌر عوالم
فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

مانً الكلمات وجذورها :
ْج َة (:بهج) فرحة
م ًدى (:مدي) ؼاٌته ومنتهاه ،طوال الحٌاة به َ
ت (:طوؾ) تجول ُ
طوف ُ
ت
ّ
ال َقد َِر (:قدر) الموت
إعصاراً (:عصر)رٌح شدٌدة ترتفع
تسامى (:سمو) تفاخر وتعالى
كالعامود إلى السماء.
نسٌم (:نسم) الرٌح الخفٌفة اللٌنة
َخ ْفق َة (:خفق) الحركة واالضطراب
أحال ًما (:حلم) ما ٌراه اإلنسان فً نومة
ٌب ِّد ُد (:بدد) ٌُبْعد
ذاتً  :نفسً
الد ّْه ِر (:دهر)الزمن
ّ
الطٌْؾُ (:طوؾ)الخٌال الطابؾ وهو ما
وأ ِنس ُج (:نسج) أُحٌك
ٌراه النابم
والوجدانُ (:وجد) مبع الشعور باللذة واأللم
ٌخلِّ ُد (:خلد)ٌبقى  ،البقاء والدوام
ِ
صورة الفن ٌّة فً كل ّ عبارة من العبارات اآلتٌة :
ﺱ ّوضح ال ّ
ي ْاً طٔخَٓ ٠ه ْلوشَ حُْ ٜي ٍِ :صٛس حُ٘خػَ طَحد حُ ٖ١ٞر٘زٛ ٞيٍٙ
ٓ ؤؿؼ َُ ٖٓ طَحر ِ
ٝأؿٔ َُ ك٤ٓ ٢خِٛي ٓخ ٣ز ِّي ُى هْٔٞسَ حُ َّي ّْ : َِ ٛصٛس هٔٞس حُي َٛرخألٓٝخم حُظ ٢طـِٜٔخ ٓ٤خ ٙحُٖ١ٞ
ي ٓخ ٣وِِّ ُي ر َْ ٜـشَ حُ ُؼ ْٔ َِ  :صٛس حَُر٤غ رخُو ١ٞ٤حُظ ٢ط٘ٔؾ
ٝأ ِٗٔ ُؾ ِٓ ْٖ ٍرِ ٤ؼ َ
ٍ٣خف حُِّ َِ ٤اػٜخٍحً  :صٛس هٞس ٓـ٤ج ٚاُ ٠حُ ٖ١ٞرخإلػٜخٍ
ٓآط ٢ك٢
ِ
كؤٗض حُؼخُ ُْ حٍُُِٔ ٝ
ع كً ٢حط : ٢صٛس ًحط ٚرخُظَرش ٝحُ ٖ١ٞرخُ٘زخص حٍُِٔٝع كٜ٤خ .
ٝأٗـــ َ
ض حُلــــذ ٣ـــخ أٍىٕ
أٗض ّ
ٝحُُ ٞ
حُطُ ٤
َ
 : ٍٜٞصٛس حُ ٖ١ٞرخألكالّ
حألكٌخٍ ٝحُ
ؿيحٕ ك٢
ْق ِ
ِ
ِ
 :صٛس حُ ٖ١ٞرخُٔلزٞرش

أنت ّ
ﺱما داللة َ :
صور.
والوجدانُ فً
ٌف
األفكار وال ّ
الط ُ
ِ
ِ
 ك ٍٞ٠حُ ٖ١ٞكٗ ٢لْ حُ٘خػَ ٝكٓ ٢وِ٤ظٝ ٚػوِ. ٚ
ﺱ تضمّن المقطع ما ٌ ُد ّل على لهفة الشاعر ،وشوقه إلى العودة إلى وطنه ،أٌن تجد ذلك؟
 فً قوله  ":سآتً فً رٌاح اللٌل إعصارا  ،وآتً فً نسٌم الفجر أحالما " .
ﺱاستنتج ما ٌ ُد ُّل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه .
 قوله  ":وأنت الحب ٌا أردن " "،أنت الطٌؾ فً الوجدان واألفكار والصور "
ﺱحٓظوَؽْ ٖٓ حُو٤ٜيس ٓخ ُ ٣ي ٍّ ػِّ ٠
إٔ كذّ حُ٣ ٖ١ٞظ٘خٓ ٠كٗ ٢لْ حُ ّ٘خػَ كظّٔٓ ٠خط. ٚ
" سؤبقى فٌك ال أحٌا سواك مدى  ،وأحٌا فٌك حتى لحظة القدر"
006
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شرح المقطع الثالث:

المقطع الثالث:
ك هللا ٌا أردنُّ ٌا وط ًنا
حما َ
تنامى فً مح ّبتِنا
ُنٌان وال ِّس ٌَ ِر
ارٌخ والب ِ
َم َع ال ّت ِ
ك الراٌّا ُ
ت نُعْ لٌها
ل َ
دٌار المج ِد م ُْل ِه ً
مة
ل َت ْخفِ َق فً ِ
برإٌا َ
أنت تحملُها
ومج ٍد َ
أنت صانِ ُع ُه
ب
وراف ُع راٌ ِة العر ِ
ك األسما َء ال تُحصى بال عد ِد
فسجّ ْلنا ل َ

ٌدعو الشاعر هللا تعالى أن ٌحمً األردن  ،هذا
الوطن الذي كبر بحب أبنابه  ،فؤحبهم وأحبوه ،
وهو مبعث للفخر واالعتزاز فً ماضٌه وحاضره
 ،فلألردن سٌرة تارٌخٌة مشرفة بموافقة وبطوالت
أبنابه  ،وسٌر أبطاله العظماء  .وٌفخر الشاعر
براٌة األردن ومجده ورفعته ومكانته فً التارٌخ ،
وأسمابه التً ارتبطت ببطوالته  ،كؤردن الكرامة ،
وأردن العزة  .وٌتساءل الشاعر كٌؾ ٌكون
مؽتربا والوطن ٌسكن فً داخله بصحرابه
وسهوله ،ببدوه وحضره  ،وبوادي العرب .

نظٌر لها
بفخر ال
َ
ٍ
فكٌؾ أكونُ مؽتربًا؟
َ
َ
معالم ال ّدنٌا وتحضنُنا
وأنت لنا بك ِّل
ِ
ً
وأ ّنك فً حناٌا القلب تس ُكنُن ُ
ك فً ال ُّدنا س ً
هال وصحرا َء
أح ُّب َ
ب
دي العر ِ
وخ ْف َق َة وا َ
ﺱاستخرج من المقطع
 فعل مضارع معتل اْلخر . مصدر مرة . أسلوب نداء .أو منادى مبنً اسم فاعل لفعل ثالثً اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً.الوارد فً النص

أعرب الفعل ( تحصى )
علل سبب كتابة الهمزة فً ( أُحبك )
صػ اسم المرة من الفعل (حمل)
صػ اسم الهٌبة من الفعل (صنع)
007

ﺱما مفرد كل ّ م ّما ٌأتً :
الراٌّا ُ
معالم
رإى
ً
ت
راٌة

ُرإٌا

َمعْ لم

ﺱما جمع كل ّ م ّما ٌأتً :
س ً
هال
ارٌخ مج ٍد
ال ّت ِ
التوارٌخ أمجاد

سهول

ال ُّدنا

الِسٌّر

ال ّدنٌا

السٌّرة

دي
وا َ

القلب

أودٌة

القلوب
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مانً الكلمات وجذورها :
ى (:نمو) تكاثر وتزاٌد
تنام ُ
ُنٌان (:بنً) ما بنً
الب ِ
وال ِّس ٌَ ِر (:سٌر) ما ٌُدون من تارٌخ الحٌاة
ل َت ْخفِ َق (:خفق) اضطرب وتحرك ترفرؾ
دٌار ( :دور) مكان السكن والمقصود
ِ
األردن
المج ِد (:مجد) النبل والشرؾ
م ُْل ِه ً
مة (:لهم) موحٌة .

برإٌا (:رأي) ما ٌرى فً النوم
ال تُحصى (:حصً) ال تُع ّد
نظٌر لها (:نظر) ال مثٌل لها
ال
َ
معالم (:علم)عالمات ٌستدل بها
ِ
ُ
وتحضننا (:حضن) تحٌطنا وترعانا
حناٌا (:حنو)أعماق
ال ُّدنا (:دنو) جمع ال ُّدنٌا .

صورة الفن ٌّة فً كل ّ عبارة من العبارات اآلتٌة :
ﺱ ّوضح ال ّ
٣خ ً٘١ٝخ ط٘خٓ ٠كٓ ٢لزّظِ٘خ  :صٛس حُ٘خػَ حُٔلزش رخُٔزذ حٌُ١
رَإ٣خ َ
أٗض طلُِٜٔخ  :صٛس حُ ٖ١ٞربٗٔخٕ ٣لَٔ ٍإ٣خ  ٍٞٛ ٝحَُإ٣خ ر٘٢ء ٓخى٣ ١لَٔ
ٓٝـ ٍي َ
أٗض ٛخِٗ ُؼ : ُٚصٛس حُٔـي ر٘٢ء ٜ٘٣غ
ٍٝحك ُغ ٍح٣شِ حُؼَدِ  :صٛس حُ ٖ١ٞرخإلٗٔخٕ حٌَُ٣ ١كغ حَُح٣ش
َ
ٓؼخُْ حُ ّيٗ٤خ ٝطلُ٘٘ ٠خ  :صٛس حُ ٖ١ٞرخألّ حُظ ٢طل ٖ٠أر٘خءٛخ
ٝأٗض ُ٘خ رٌ َِّ
ِ
 : ٢صٛس هِز ٚرخٌُٔخٕ حٌُ ٍٞٛٝ ٌٖٔ٣ ١حُ ٖ١ٞربٗٔخٕ ٌٚ٘ٔ٣
ٝأّٗي ك ٢ك٘خ٣خ حُوِذ طٔ ٌُُ٘٘ ُ
ﺱما داللة  :أ ّن َك فً حناٌا القلب تسكننً.
 مدى تعلق الشاعر بوطنه
ما الفرق فً المعنى بٌن (رؤٌا ) و (رؤٌة )
رإٌا :ما ٌُرى فً ال ّنوم
رإٌة :ما ٌرى فً الٌقظة (إدراك ال َمرْ بًّ )
شبػش ف ٟاعزخذاَ وٍّخ (سؤ٠ب ) ٌزذمّك اٌّؼٕ ٝاٌز ٞأسادٖ ؟ ّ ٚضخ رٌه
ﺱً٘ ٚفّك اٌ ّ
استخدم الشاعر (رإٌا) وأراد بها التطلع نحو أمر ما لذا فاستعملها بهذه الصورة لم ٌحقق
المعنى الذي أراده

008
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ﺱ حٓظوَؽْ ٖٓ حُو٤ٜيس ٓخ ُ ٣ي ٍّ ػِ ٠رفض الشاعر فكرة االؼتراب النفسً .
 فكٌؾ أكون مؽتربا ".
ك فً ال ّدنا
ﺱما داللة وجود السّهل وال ّ
صحراء م ًعا فً وطن واحد فً قول ال ّشاعر" :ا أح ّب َ
ً
سهال وصحراء"؟
 بمعنى أن الشاعر ٌحب جؽرافٌة بلده المتنوعة ؛سهال وصحراء  ،ببدوه وحضره وكل
فباته .
ك هللا ٌا أردنُّ "؟
ﺱما المعنى الذي أفادته جملة" :حما َ
 الدعاء لوطنه بالحماٌة .

009
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شرح المقطع الرابع :

المقطع الرابع :
ك ْقد زرعْ َ
ت ب ِه
ترابُ َ
بذور الحُبِّ خالد ًة إلى األب ِد
َ
ت
ك أجملُ الرّ اٌا ِ
لتعلو فً سمابِ َ
َ
إلٌمان والظ َف ِر
لفخر وا
ِ
رم ُز ا ِ
فما أحسسْ ُ
ٌوم
ت فً ٍ
بؤ ّنً ك ْن ُ
ت مؽتربًا
ك ل ْم تفار ْقنً
أل ّن َ

تراب الوطن مزروع بالحب والخٌر  ،وثمرة هذا
الحب أبناء ٌعشقون األردن وٌدافعون عنه لتعلو
راٌته رمزا للنصر واإلٌمان والفخر  ،وٌإكد مرة
أخً أنه وإن كان بعٌدا عن وطنه  ،فاألردن لم
ٌفارقه ٌوما  ،فهو كظله ٌسٌر معه  ،وكروحه
تجالسه وتالزمه  ،وٌعود إلى فكرة التوحد مع
الوطن  ،فالوطن ٌسكن وجدان الشاعر وروحه
التً ما رأت سكنا مثله .

كما روحً تنادمُنً
كما ظلًّ تسٌ ُر معً
َ
فؤنت الداّ ُر ٌا أردنُّ أسكنُها وتس ُكننً
ْ
رأت َس َك ًنا
فِروحً ِما
ك ٌا وطنً
ك...سوا َ
سوا َ
ﺱاستخرج من المقطع
 أسلوب نداء .أو منادى مبنً اسم فاعل لفعل ثالثً اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثًمنادى مضاؾ اسم تفضٌل.الوارد فً النص

تعلو )
أعرب الفعل ( َ
ك)
علل سبب كتابة الهمزة فً (سمابِ َ
صػ اسم المرة من الفعل (جامل)
صػ اسم الهٌبة من الفعلٌن ( ّبذر ،وعد )

ﺱ ما مفرد كل ّ م ّما ٌأتً :
بذور
َ
بذرة

ت
الرّ اٌا ِ
راٌة

ﺱما جمع كل ّ م ّما ٌأتً :
الداّ ُر
سماء
تراب

روح

وطن

الدور

أرواح

أوطان

أتربة

سماوات

(ٓلٔٞى ك َ٤٠حُظَ َٗ،حع حُِٝ َ٤حُطّٞكخٕ)
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مانً الكلمات وجذورها :
خالد ًة (:خلد) دابمة
األب ِد (:أبد) األزل  ،مدى الدهر .
رم ُز ( :رمز ) العالمة أو اإلشارة
ك ( :سمو) الفضاء األعلى المحٌط
سمابِ َ
باألرض
ظلًّ (:ظلل) خٌالً

الفخر (:فخر) تباهى
ِ
والظ َف ِر  :الفوز
تنادمُنً (:ندم) تسامرُنً وتجالسنً
بذور ( :بذر)ما ٌتكون فً الثمرة وٌضم
َ
بداخله النواة األصلٌة.
سواك (:سوي) ؼٌرك

صورة الفن ٌّة فً كل ّ عبارة من العبارات اآلتٌة :
ﺱ ّوضح ال ّ
ترابُك قد زرعْ َ
بذور الحبِّ خالد ًة  :صور الشاعر الوطن إنسانا ٌزرع األرض ،
ت به
َ
وصور الحب بذورا تزرع .
ًٔخ ٍٝك ٢ط٘خى ٍُٓ٘ٝ ٍٞٛ : ٢ك ٚرخَُك٤ن حٌُ٘٣ ١خىٓٚ
ًٔخ ظِّ ٢طٔٓ َُ ٤ؼ ٍٞٛ : ٢ظِ ٚرخإلٗٔخٕ حٌُٓ َ٤ٔ٣ ١ؼٚ
َ
كؤٗض حُيحّ ٍُ ٣خ أٍىٕ أٌُٜٓ٘خ ٝطٔ ٌُ٘٘ ٍٞٛ : ٢حألٍىٕ رخُيحٍ حُظٌٜ٘ٔ٣ ٢خ
ٗ ٍٞٛٝلٔ ٚرخٍُِٔ٘ حٌُٚ٘١ٝ ٌٚ٘ٔ٣ ١
كَِٝكِٓ ٢خ ْ
ٍأص َٓ ًٌَ٘خ ٍٝ ٍٞٛ :ك ٚرخإلٗٔخٕ حٌُ َٟ٣ ١حُٔٔخًٖ(حُ)ٖ١ٞ
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اٌزعش٠ف ثبٌشبعش

ُٝ ي حُ ّ٘خػَ ٓلٔٞى ك َ٤٠حُظَ ك ٢اٍري ػخّ،ّ1940
 حُٔ٘خٛذ حُظّ ٢
طٞالٛخ حُ ّ٘خػَ ٓلٔٞى ك َ٤٠حُظَ
ٔٔٓ .ظ٘خٍ ك ٢حُٔلخٍس حألٍىٗ٤ش ك ٢حٌُ٣ٞض.
ٕ .أٓ ٖ٤ػخّ كُٝ ٢حٍس حُؼوخكش .
ٖ .ػ ٞ٠كٍ ٢حرطش حٌُظّخد حألٍىٗ. ٖ٤٤
ِٓ دٚا: ٕٗ٠ٚ
ٔ .أؿ٘٤خص حُٜٔض ٝحالؿظَحد .
ٕٗ .يحء ُِـي ح٥ط. ٢
ٖ .ؿيحٍ حالٗظظخٍ .
ٗٛ .خٖٓ حُطَ٣ن .
َ٘ٗ .حع حُِٝ َ٤حُطّٞكخّٕ ،حٌُ ١أهٌ ٓ٘ ٚحُ٘. ّٚ

ّ

ج ٛإٌض

ّ

ّ
ّ
ُألٍىٕ ٖٓ
ألٍىٕ٣ٝ ،لوَ رٔلزظ٣ٝ ،ُٚ ٚؼظ ِّ رخٗظٔخث ٚاُٝ ٚ٤طؼِّو ٚرُٔ ، ٚخ
٣ؼ٘ن حُ٘خػَ ح
 ٖٓ ٢اٗـخُحص ك٢
ٓ ٢ظٔ٣ ،ِّ٤ئ ًّي حكظَحُٓ ٚإلٗٔخٕٓٝ ،خ ه ّيُِٓٔ ٚـظٔغ حإلٗٔخٗ ّ
ك ٍٞ٠ىّ ُٝ
ٓوظِق حُٔـخالص.
ّ
ٝأٗخٍ حُ٘خػَ ك ٢حُو٤ٜيس اُ ٠أ٣خّ حؿظَحر ٚػٖ حُٓ ،ٖ١ٞئ ًّ ًي ّ
ألٍىٕ ٣ؼ ٖ٤ك ٢ىحهِٚ
إٔ ح
ّ
كبٕ حُ٘خػَ ال ٘٣ؼَ رخُـَرش؛ ّ
ٜٔ٘ٓ َّ ً ٌٖٔ٣ٝ،خ ح٥هَٓٝ ،خ ىحّ حألَٓ ًٌُي ّ
ألٍىٕ ٓؼٚ
ألٕ ح
ّ
٣طٔجٖ اُ.ٚ٤
ًَٝك ٚحُظ ٢ال طلخٍه ٚأٔ٘٣خ ك َّ ٝحٍطلَ٣ ٞٛٝ ،ـي ك١ ٢ز٤ؼش حُ ٖ١ٞحٍُِٔ٘ حٌُ١
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اٌّؼجُ ٚاٌ ّذالٌخ
:١
ٔ -أٟق آُ ٠ؼـٔي حُِّـّ ٞ
ُ٣زْؼي.
 ٣ز ّيى: حُّ٘ظ :َ٤حُ ِٔ ْؼَ ٝحُٔٔخ.١ٝ ط٘خى ُٓ٘ :٢طٔخَُٓٗٝ ٢طـخُٔ٘. ٢ حُ َو ْلوش :حُلًَش ٝحالٟطَحُد.ُٕ -ػ ْي اُ ٠أكي حُٔؼخؿْ حُِـّ٣ٞشٝ ،حٓظوَؽ ٓؼخٗ ٢حُٔلَىحص ح٥ط٤ش:
المعنى
الكلمة
ّ
الطٌؾ  :الخٌال الطابؾ  ،وما ٌراه النابم  .والجمع أطٌاؾ
الوجدان  :منبع الشعور
ِ
ُّ
الظ َفر  :الفوز
ٖٓ -خ حُـٌٍ حُِّـ:ٖٓ َّ ٌُ ١ٞ
الكلمة
شعاع :
مُلهمة :
امت ّدت :

الجذر
شعّ  /ش َع َع
لَ ِه َم
ّم  /م َد َد

.

ٗ -ػي اُ ٠حُٔؼـْ حُٝ ،٢٤ٓٞطز ّٖ٤ؿٔغ ً َّ ٖٓ :اُزَُ٘ٝ ،ٟح ُِز٘خٍس.
الجمع
الكلمة
البُشرى  :البُشر
البشارة  :ال َبشابر
ِ

.

٘ٓ -خ ٓلَى ً َّ ٓ ّٔخ ٣ؤط:٢
الكلمة
الرُّ بى
ال ِم َحن
الِسٌّر
الحدود
020

:
:
:
:

مفردها
الربْوة
ال ِمحْ نة
السٌّرة
الحّ ّد

.
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٣ -ٙوطت رؼ ُٞحُّ٘خّ ك ٢حٓظويحّ ًِٔظٍ( ٢إ٣خ ) ٍ( ٝإ٣ش ) :
أ ُ -ػ ْي اُ ٠حُٔؼـْٝ ،رٓ ّٖ٤ؼٜ٘ٔ٘ٓ َّ ً ٠خ.
رإٌا  :ما ٌُرى فً ال ّنوم
رإٌة  :ما ٌرى فً الٌقظة (إدراك ال َمرْ بًّ )

دٝ َٛ -كّن حُ ّ٘خػَ ك ٢حٓظويحّ (ٍإ٣خ ) ُظلوّن حُٔؼ٘ ٠حٌُ ١أٍحى ٙ؟ ّٟ ٝق ًُي .

 استخدم الشاعر (رإٌا) وأراد بها التطلع نحو أمر ما  ،لذا فاستعملها بهذه
الصورة لم ٌحقق المعنى الذي أراده
 -6كَِّم ك ٢حُٔؼ٘ ٠ر ٖ٤حٌُِٔظ ْٖ٤حُِظ ْٖ٤طلظَٜٔخ ه ٌّ٢كٓ ٢خ ٣ؤط:٢
أ  -كَٝكٓ ٢خ ٍأَ ْ
ص َٓ ًٌَ٘خ
ى ٣خ ٢٘١ٝ
ىٞٓ ...ح َ
ٓٞح َ
:٢
د -هخ ٍِ ٛل ٢حُ ّي ٖ٣حُلِ ّ
ُُ ٛ ٞ
ى
َص ٖٓ َٓؤََٗ ٢زِٞٓ َٚ٤ح ِ

ُ
ى
ٓخ ح
ألٗخّ ٓٞح ِ
ى ٕٝح ِ
هظَص ٖٓ ِ

ك
سوا َك  :ؼٌر َ
سِ واكِ  :عود ٌتخذ من شجر األراك ونحوه ٌستاك به

ٚاٌزذًٍ١
اٌفُٙ
ّ
 ١حأل ،ٍٝػ ّْ أؿذ ػٖ حألٓجِش ح٥ط٤ش :
ٔ.حهَأ حُٔوطغ حُ ّ٘ؼَ ّ
أ -ػزَّ حُ ّ٘خػَ ػٖ ٗٞه، ٚ٘١ُٞ ٚحًًَ ٓظٌُٜ ٖ٣َٜح حُ٘ٞم .
" وأرسم رحلة للشوق " و "ظالل الشوق تطلبنً " و"بشوق ثم تحضننً ".
كتابته شعرا فً وطنه  ،ورسمه لوحة فً شوقه إلى وطنه  ،والعودة إلى وطنه
كلما ناداه .
د  -حٗظو ٠حُ ّ٘ خػَ ً َّ ٓخ  ٞٛؿٔ ٖٓ َ٤حٌُِٔخص ُ٤ؼزَّ رٜخ ػٖ كزّ ،ٚ٘١ُٞ ٚأ ٖ٣طـي
ًُي ك ٢حُٔوطغ ؟
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 قوله  ":سؤكتب كل ما أهوى  ،وما ٌحلو إلى الوطن ".األردن بلد الخٌر والعطاء
والمساعدة لكل من ٌحتاجه وٌلجؤ إلٌه .
ؿـ -حألٍىٕ رِ ُي حُوٓ َ٤غ هِّش ٓٞحٍى:ٙ
ٔ .حٓظوَؽ ٖٓ حُٔوطغ ٓخ ٣يٍ ػٌِٛ ٠ح ؟
 فً قوله "سؤذكر أنك البشرى  ،وكل الخٌر للبشر ".

ٕ .حًًَ ػالع ٌٛ ٖٓ ٍٞٛح حُو َ٤كٝ ٢هظ٘خ حُلخ.َٟ
ٌ ستقبل األردن الالجبٌن من مختلؾ مناطق الوطن العربً ،
وٌقدم لهم العون والدعم  .وٌترك أٌضا للطالب .
ى  -ال طوق حُؼٞحثن أٓخّ حُ ّ٘خػَ ك ٢طِز٤ش ٗيحء حُ:ٖ١ٞ
ٔ٤ً .ق ػزَّ حُ ّ٘خػَ ػٖ ٌٛح حُٔؼ٘٠؟
 فً قوله  ":سآتً حالما تدعو بال خٌل وال طٌر وال سفن " بمعنى أن العوابق ال
تقؾ أمام الشاعر فً تلبٌة نداء وطنه حالما ٌدعوه  ،حتى وإن لم تتوافر لدٌه
وسٌلة للنقل بحرا أو برا أو جوا تقله إلى وطنه  ،فهذا العابق ال ٌقؾ حاجزا
أمامه
ٕ .ػال َّ ُ ٣ي ٍّ ًُي؟
ٌ دل ذلك على شدة شوقه لوطنه  ،وتعلقه به .

 ١حُؼخٗ ،٢ػ ّْ أؿذ ػٖ حألٓجِش ح٥ط٤ش:
ٕ .أٗؼْ حُ٘ظَ ك ٢حُٔوطغ حُ ّ٘ؼَ ّ
ٟق ًُي كٟٞ ٢ء كٜٔي حألٓطَ
أ  -ػزَّ حُ ّ٘خػَ ػٖ حُظٞكّي ر ٖ٤حٌُحّص ٝحُّ ٝ ،ٖ١ٞ
حُ ّ٘ؼَ٣ش ك ٢حُٔوطغ حُٔ٘خٍ اُ. ٚ٤
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 ذات الشاعر تحٌا فً وطنه حتى لحظة قدره  ،وإن كان بعٌدا عنه  ،وهً حالة
التحام وامتزاج بٌن ذات الشاعر وذات الوطن  ،فالوطن أمام مرأى الشاعر دابما
ال ٌهوى ؼٌره  ،والوطن متحد فً الشاعر وهو فٌه  ":أنت أنا " .
د  -ط ّٖٔ ٠حُٔوطغ ٓخ ُ ٣ي ٍّ ػُِٜ ٠لش حُ٘خػَٞٗٝ ،ه ٚاُ ٠حُؼٞىس اُ ،ٚ٘١ٝ ٠أ ٖ٣طـي
ًُي؟
 فً قوله  ":سآتً فً رٌاح اللٌل إعصارا  ،وآتً فً نسٌم الفجر أحالما ".

ؿـ -حٓظ٘ظؾ ٓخ ُ ٣يٍ ػِٓ ٠ي ٟػٔن حٍطزخ ١حُ٘خػَ ر. ٚ٘١ٞ
 قوله  ":وأنت الحب ٌا أردن " "،أنت الطٌؾ فً الوجدان واألفكار والصور "
ٌعبر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه  ،فالوطن هو منبع الشعور والملهم للشاعر ،
وهو كل األفكار والصور فً مخٌلة الشاعر  ،وهو حاضر فً وجدان الشاعر وإن
كان بعٌدا عنه .
 ١حُؼخُغ ،ػ ّْ أؿذ ػٖ حألٓجِش ح٥ط٤ش:
ٖ .حهَأ حُٔوطغ حُ ّ٘ؼَ ّ
ّ
ألٍىٕ رؤّٗٓ ٚزؼغ ُِلوَ ٝحالػظِحُ كٓ ٢خٝ ٚ٤ٟكخ ،َٟٙرًُ ّٖ٤ي .
أٛٝ -ق حُ ّ٘خػَ ح
 بٌن الشاعر أن لألردن سٌرة تارٌخٌة مشرفة بمواقفة وبطوالت أبنابه  ،وبفخر
الشاعر براٌة األردن ومجده ورفعته  ،وماضٌه من معركة مإته إلى معارك الثورة
العربٌة الكبرى إلى بطوالت الكرامة وؼٌرها من البطوالت التً تدل على مكانة
األردن فً التارٌخ  ،وسٌر أبطاله العظماء من مثل كاٌد مفلح عبٌدات أول شهٌد
أردنً على أرض فلسطٌن عام ٕٓٔ2م .

ي حألٓٔخ َء ال طُل "٠ٜاُ ٠ػيى ٖٓ حُٜلخص
د  -أٗخٍ حُ ّ٘خػَ رو" :ُٚٞكٔـِّ٘خ ُ َ
ّ
ألٍىٕ ٠ّٔ ُٔ٣ٝ ،رٜخٓ ،ؼَ هُ٘ٞخ :أٍىٕ حٌَُحٓش ،حًًَ
ٝحُل٠خثَ حُظٔ٣ ٢ظخُ رٜخ ح
ّ ٛ
ّ
رخألٍىٕ ٓزًّ٘٤خ ىالُظٜخ .
لخص أهَ ٟطؼَكٜخ حٍطزطض
ّ
وعزهم .
 أردن العزة والنخوة  :داللة على شهامة رجالها
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 أردن أرض العزم  :داللة على إرادة أهلها القوٌة .
ضا للطالب .
وٌترك أٌ ً
 ١حَُحّرغ ،أؿذ ػٖ حألٓجِش ح٥ط٤ش :
ٗ .كٟٞ ٢ء حُٔوطغ حُ ّ٘ؼَ ّ
أ -اٍُِٝٓ ٖ١ٞع رخُوٓ ،َ٤خ ػَٔس ٌٛح حٍُِع ؟
 رفع الراٌة األردنٌة رمز االستقالل .
ٟق ٌٛح.
د  َٟ٣ -حُ ّ٘خػَ أّٗ ٚرؼ٤ي ٝهَ٣ذ ٖٓ  ٚ٘١ٝك ٢حُٞهض ٗلّٔ ٝ ،ٚ
 الوطن ٌسٌر مع الشاعر كظلة ال ٌفارقه  ،وٌجالسه كروحه  ،فهو بعٌد جؽرافٌا عن
وطنه  ،لكنه قرٌب منه نفسٌا .
ؿـٓ -خًح هٜي حُ ّ٘خػَ رو " :ُٚٞكَٝكٓ ٢خ ْ
ى ٣خ "٢٘١ٝ؟
ٍأص َٓ ًٌَ٘خ ٓٞحى َ ٞٓ ...
 لم ٌجد الشاعر سكنا ٌؤوي إلٌه أفضل من وطنه  ،فإذا كانت روح الشاعر تسكن
جسده لٌعٌش  -أل ّنه ال حٌاة للجسد من ؼٌر روح – فإن هذه الروح ال ترى الحٌاة
إال فً أرض الوطن .
٘ .حٓظوَؽْ ٖٓ حُو٤ٜيس ٓخ ُ ٣ي ٍّ ػِ: ٠
أْ ٍ -ك ٞحُ ّ٘خػَ كٌَسَ حالؿظَحد حُّ٘لٔ. ٢
" فما أحسست فً ٌوم بؤنً كنت مؽتربا ".
" فكٌؾ أكون مؽتربا ".
دّ -
إٔ حُ ٖ١ٞرخػغ حُ َّٔ ٍٝكٗ ٢لْ حُ ّ٘خػَٓٝ ،ولّق ١ٝؤس أُٔ. ٚ
" وأطوي رحلة األوجاع والمحن ".
ؿـّ -
إٔ كذّ حُ٣ ٖ١ٞظ٘خٓ ٠كٗ ٢لْ حُ ّ٘خػَ كظّٔٓ ٠خط. ٚ
" سؤبقى فٌك ال أحٌا سواك مدى  ،وأحٌا فٌك حتى لحظة القدر".
ىّ -
إٔ حُ ّ٘خػَ ؿؼ ََ حُظَّحد ٝحُٔخء ٝحَُّر٤غ ٍٞٛحً ٣ؼزَّ رٜخ ػٖ حٗظٔخث ٚاُ. ٚ٘١ٝ ٠
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" سؤجعل من ترابك إذا تسامى خفقه الصّدر
 وأؼسل فً مٌاهك ما ٌبدد قسوة العمر
 وأنسج م ربٌعك ما ٌخلد بهجة العمر ".
 .ٙأػ ِٓ ٢ؼخالً ٖٓ حُو٤ٜيس ػِ ٠حُظٌَّحٍ ك ٢حُٔؼخٗٝ ٢حألكٌخٍٓ ،ؼِّ ًال .
 وأنك فً حناٌا القلب تسكننً ""،وأنت الدار ٌا أردن أسكنها وتسكننً ""،فروحً ما
رأت سكنا" ،داللة على أن الوطن ٌسكن فً ذات الشاعر ".أحٌا فٌك "و" سؤبقى فٌك
داللة على تؤكٌد التوحد مع ذات الوطن .
" و "أنت أنا "
ٍٝ .6ىص ُلظش ( اَُحّ٣خص) ؿَّٓ َ٤س ك ٢حُو٤ٜيس ،ر ّٖ٤حُو ْ٤حُّ٤٘١ٞش حُ ّٔخٓ٤ش حُظ ٢طَطز٢
رٜخ.
 الراٌات رمز لالستقالل والرفعة والشرؾ والكرامة والنصر والهوٌة الوطنٌة .

 .8ػٖ أْٗ ّ 
ً  ٢خٕ اً هَ ِيّ ٖٓ ٓلَ ك٘ظَ اُُ ٠ؿ ُيٍحص حُٔي٘٣ش أ ََ ٟٝغ ٍحكِظٚ
إٔ حُّ٘ز ّ

( )6

ٝإ ًخٕ ػِ ٠ىحرّش كًَّٜخ ٖٓ ُكزّٜخ ٍٝ(.حُ ٙزوخٍ. )١
ر ّٖ٤ػالهش حُ٘ ّٚرٔ ٕٞٔ٠حُلي٣غ حَُ٘٣ق .
 العالقة حبّ الوطن  ،والحنٌن إلٌه  ،وتجعل العودة إلٌه  .كقول الشاعر  :سآتً فً
رٌاح اللٌل إعصارا .
ٓ .9خ حٌُ ١حُى ٖٓ طؼِّن حُ ّ٘ خػَ رٝ ٖٓ ،ٚ٘١ٞؿٜش ٗظَى؟
 تجربة الؽربة واالبتعاد عن الوطن  ،ومعاناة الشاعر فً البعد عنه  ،واشتٌاقه إلٌه .
وٌترك أٌضا للطالب.
ٓ ١وخ١غ حُو٤ٜيس أكزّٜخ اُ٤ئُٝ ،خًح؟
ٓٔ .أ ّ
ٌ رك ذلك للطالب
ي.
ٔٔ .حًًَ ٍٞٛحً ٞٓٝحهق ٖٓ ك٤خطي  ٌٖٔ٣إٔ طؼزَّ رٜخ ػٖ حٗظٔخثي اَُ ٘١ٝ ٠
ٌ رك ذلك للطالب .
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ٕٔ .ريص ػالهش حُ ّ٘ خػَ رً ٚ٘١ٞؤّٜٗخ ػالهش ١لَ رؤ ّٓ ٚأٓ ٝلذّ رلز٤زٔ٣ َٛ ،ٚخػَ حُٖ١ٞ
حأل ّّ أ ٝحُلز٤ذ كٌٛ ٢ح؟ رٍ ّٖ٤أ٣ي.
 الوطن ٌحتضن أبناء فً أرض واحدة  ،كما تحتضن األم أطفالها فً بٌت واحد ،
وهو الحبٌبً الذي ٌحمل الخٌر واألمان  ،وهو الجذر واألصل ومنبع الذكرٌات
.وٌترك أٌضا للطالب .
ٖٔ .أكذّ حُ٘ خػَ  ٚ٘١ٝرٔٔ ّٞؽ  ٖٓٝؿّٞ ٔٓ َ٤ؽ ،ك٣ َٜلظخؽ حُ ٖ١ٞاُّٞ ٔٓ ٠ؿخص ٌُٜح
حُلذّ ؟ رٝ ّٖ٤ؿٜش ٗظَى.
 ال ٌحتاج الوطن لمسوغ حتى ٌحبه أبناإه  ،فهو األرض التً نشؤ علٌها أبناإه ،
وشربوا من مابها ولعبو فً ربوعها .وٌترك أٌضا للطالب .

ٗٔ .ظَٜص كخُش حُظٞكّي ر ٖ٤حُ ّ٘خػَ ٝ ٚ٘١ٝٝحٟلش ك ٢حُو٤ٜيس:
أ َٛ -طؼ ّي  ٌٙٛحُلخُش ٖٓ حُٔزخُـخص حُ٘ؼَّ٣ش؟ ػَِّ اؿخرظي ٓٞحكوًخ أٓ ٝوخُلًخ .
 أجدها مبالؽة مقبولة  ،فمبالؽة الشاعر فً توحده مع الوطن جاءت نتٌجة
البتعاده عنه وشوقه إلٌه ومن الطبٌعً أن ٌحب اإلنسان األرض التً نشؤ
علٌها  ،وٌصبح جزءا ال ٌنفصل عنها .
 ١ك ّي ط٘خٍى حُ ّ٘خػَ  ٌٙٛحُلخُش ؟
د  -اُ ٠أ ّ
ٌ ترك أٌضا للطالب .
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ّ

ّ ّ
اٌزز  ٚق اجلّبل
ٍٜٞس حُلّ٘٤ش ك َّ ً ٢ػزخٍس ٖٓ حُؼزخٍحص ح٥ط٤ش :
ّٟٔٝ .ق حُ ّ
ٞم طٔ ُ
ٌٖ ٍكِشَ حُ ِّٖٓ .
أ ٝ -أٍٓ ُْ ُٞكشً ُِ ّ٘ ِ
 صور كالمه فً وطنه (القصٌدة التً كتبها ) لوحة جمٌلة  ،دفعة شوقه إلى كتابتها .
د  -كآطًِّٔ ٢خ ٛظلَ ْ
ض ِظال ٍُ حُ ّ٘ٞم ططِزُ٘. ٢
 ٍٞٛ حُ ّ٘خػَ ٗٞه ٚ٘١ُٞ ٚظالال طالُٓ ٍٞٛٝ ، ٚحُظالٍ أٗوخٛخ ط٘خىٝ ٚ٣ططِزٚ
ي ً ٢طؼخٗوَ٘. ٢
ت  -وآطًِّٔ ٢خ حٓظ ّيص ًٍح ُػ َ
 صور الشاعر الوطن إنسانا ٌمد ذراعه لٌعانقه .
نهضت رُباك ُّ
ْ
الط ْه ُر تسؤلُنً .
ث  -سآتً كلّما
 صور الشاعر الجبال فً ونه أشخاصا تسؤله العودة .
ج  -ترابُك قد زرعْ َ
بذور الحبِّ خالد ًة .
ت به
َ
 صور الشاعر الوطن إنسانا ٌزرع األرض  ،وصور الحب بذورا تزرع .
ٕ .ما داللة ك ّل من:
أ  -وأطوي رحلة األٌام واألوجاع وال ِم َحن .
 قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الؽربة
ك فً حناٌا القلب تسكننً.
د  -أ ّن َ
 مدى تعلق الشاعر بوطنه
والقمر.
مس والظ ْلما ِء
ص  -سآتً فً شعاع ال ّش ِ
ِ
 عودة الشاعر إلى وطنه فً كل الظروؾ .
أنت ّ
عَ -
صور.
األفكار وال ّ
والوجدانُ فً
الطٌؾُ
ِ
ِ
 حضور الوطن فً نفس الشاعر وفً مخٌلته وعقله .
ؽ  -وأرف ُع ً
راٌة للحُبِّ أحملُها وتحملُنً .
 حب الوطن متبادل بٌن الشاعر ووطنه
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ٖ .ما الؽرض من:
أ  -تكرار ال النافٌة فً قوله "بال خٌل ،وال طٌر ،وال سفن".
 تؤكد النفً  ،بمعنى عودة الشاعر إلى وطنه متحققة مع نفً وجود وسٌلة تقله .
د  -استخدام السٌن فً قوله :سؤذكر ،سآتً ،سؤجعل ،سؤبقى.
 السٌن تدل على المستقبل القرٌب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال فً القرٌب
ٗ .ما قٌمة توظٌؾ ال ّشاعر أفعا ًل من مثل" :تسامى ،تعلو ،تنامى"؟
 كل هذه الفعال فٌها معنى السمو والرفعة والنمو  ،وهً صفات الوطن الذي اشتاق
ؼلٌه الشاعر ؛ وطنه الحبٌب األردن .
٘ .ظهر اال ّتكاء على عناصر ّ
الطبٌعة جل ًٌّا فً القصٌدة ،و ضّح داللة ذلك.
" رباك  ،الشمس  ،القمر  ،الرّ بى  ،ربٌعك  ،اللٌل  ،سهال  ،صحراء"،
ْ
ْ
فؤظهرت شوق
جاءت منسجمة مع التجربة الشعورٌة لدى الشاعر ،
عناصر الطبٌعة
الشاعر  ،والذي اشد ما ٌكون فً ؼربته خارج حدود الوطن  ،وكشفت عن تعلقه به
ألنّ هذه العناصر جزء من وطنه  ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه بعٌدا كان أم قرٌبا .

 .ٙبرزت صورة الوطن ببعدٌه الوجدانًّ والحركًّ :
أ  -دلل على ذلك من النصّ .
 الوجدانً  :منها ":لم تفارقنً"" ،أنت الطٌؾ والوجدان فً األفكار والصور"" ،أنت
الحب ٌا أردن " " ،كما روحً تنادمنً " ،فؤنت العالم المزروع فً ذاتً ".
 الحركً :منها ":سآتً فً شعاع الشمس ""،سآتً فً رٌاح اللٌل إعصارا " " ،إذا
طوفت فً الدنٌا ""،وخفقة وادي العربً"" ،لتخفق فً دٌار المجد ".
ب  -ما األثر الفنً لألبعاد الحركٌّة والوجدانٌّة فً النصّ ؟
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 البعد الوجدانً امتزجت به عواطؾ الشاعر فً صور جمالٌة فهو ملتزم تجاه وطنه
الذي ٌنتمً بإخالص وصدق .
 والبعد الحركً جاء منسجما مع البعد الوجدانً ملبٌا له  ،لبث الحٌوٌة فً الصورة
الشعرٌة .
 .6هل نجح ال ّشاعر فً المراوحة بٌن عواطؾ ال ّشوق ،والفخر ،واالنتماء فً رأٌك؟ بٌّن
ذلك.
 نعم ،فقد ظهر الشاعر مشتاقا لوطنه  ،فخورا ببطوالته  ،صادقا فً انتمابه إلٌه .
وٌترك أٌضا للطالب .
ك فً ال ّدنا
 .8ما داللة وجود السّهل وال ّ
صحراء م ًعا فً وطن واحد فً قول ال ّشاعر" :ا أح ّب َ
ً
سهال وصحراء"؟
 بمعنى أن الشاعر ٌحب جؽرافٌة بلده المتنوعة ؛سهال وصحراء  ،ببدوه وحضره وكل
فباته .
ك هللا ٌا أردنُّ "؟
 .9ما المعنى الذي أفادته جملة" :حما َ
 الدعاء لوطنه بالحماٌة .
ٓٔ .خاطب ال ّشاعر وطنه مخاطبة اإلنسان لإلنسان ،ما الذي ٌضفٌه هذا األسلوب على
القصٌدة من وجهة نظرك؟
 هذا الخطاب ٌكشؾ عن وعً الشاعر العمٌق بالمكان وإحساسه به  ،وارتباطه ،
وعن مدى حضور الوطن فً نفس الشاعر  ،وعمق االتصال بٌن الشاعر ووطنه
حتى كؤنه شخص ٌكلمه  ،مما دفع الشاعر إلى أن ٌتجه بلؽته اتجاها تشخٌصٌا فً
شكل مناجاة أو مخاطبة ذاتٌة للوطن .وهذا ٌضفً جمالٌة على الصور الشعرٌة فً
القصٌدة  ،وٌجعلها أكثر قدرة على التعبٌر عن المشاعر الداخلٌة
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لضب٠ب ٌغ٠ٛخ

إعراب الفعل المضارع المعتل ّ اآلخر

تعلّمت ساب ًقا أنّ الفعل المضارع المعت ّل اْلخر ٌكون :

 مرفوعا إذا لم ٌُسبق بواحدة من أدوات ال ّنصب أو الجزم ،وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على
بنصح المُجرِّ بٌن .
آخره ،نحوٌ :هتدي العاقلُ
ِ
األلؾ.
ْ
 منصوبا إذا سبق بؤداة نصب ،وعالمة نصبه الفتحة المق ّدرة على
لن  ،كً  ،إذن  ،الم التعلٌل  ،فاء السببٌة  ،حتى )
أن ْ ،
( ْ
نحوُ :خلِ َق اإلنسانُ ل ٌَسْ عى إلى طاع ِة ربّه.
والظاهرة على كل ّ من الواو والٌاء،
شؤن أمّتنا،
لً ْ
ب ْ
نحوٌ - :ج ُ
أن نتوحّ َد ل ُنعْ َ
من ِ
أدعو أصدقابً إلى حفل نجاحً.
 أحبّ أنَ
 مجزوما إذا سبق بؤداة جزم ،وعالمة جزمه حذؾ حرؾ العلّة من آخره،
(لم  ،ل ّما  ،الم األمر  ،ال الناهٌة )  ( +أدوات الشرط الجازمة )
ت فً ساح ِة المدرسة.
ترم المُهمال ِ
نحو :ال ِ
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رذس٠جبد
ٔ -أعرب ما تح َته ّ
خط فً ما ٌؤتً:
ٖ ِكَ ٢
 ْٖ ََُٝ ٝطَزُِْ َؾ ْحُ ِـ َزخ ٍَ }
ي َُ ْٖ طَ ْو َِ َ
ََ َٓ ٝكخ ً ِاَّٗ َ
م حألٍَْ َ
أ  -قال تعالىَٝ { :ال طَ ْٔ ِ
حألٍْ ِ
 ٕٞأَ َّ ْٖ َٓ ٍَ ٝأَ ُْوَ  } ٠سورة طه ،اْلٌة( .)56
ِ َٝ ٢ا َّٓخ أَ ْٕ َٗ ٌُ َ
ب -قال تعالى { :هَخُُٞح َ٣خ ُِٓ ٠َٓ ٞا َّٓخ أَ ْٕ طُ ِْ ِو َ
هللا َع ِز ٌ
ٌز َؼفُو ٌر }
هللا ِم ْن ِع َبا ِد ِه ْال ُعلَ َما ُء إِن َ
جـ -قال تعالى { :إِن َما ٌَ ْخ َشى َ
د -قال رسول هللا" :ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار ح ّتى ظنن ُ
ت أ ّنه سٌُورّ ثه" .متّفق علٌه.
هـ  -قال أبو العتاهٌة:
ضاق ْ
َ
ْش إالّ المُسا ِم ُح
و َما ٌستطٌ ُ
صد ُر المر ِء ل ْم ٌصؾُ َعٌْش ُه
إذا
ب ال َعٌ َ
ش كؼَ ٓ٠خٍع ٓـِٝ ّٝػالٓش ؿِٓ ٚكٌف كَف حُؼِش (حُ٤خء )ٖٓ آهَ، ٙ
رَ ّْ ِ
ٝحُلخػَ ٔٓ َ٤ٟٔظظَ طوي َٙ٣أٗض .
كؼَ ٓ٠خٍع ٜٓ٘ٞد ٝػالٓش ٜٗز ٚحُلظلش حُظخَٛس ػِ ٠آهَٙ
تُ ْلق ًَِ
ٝحُلخػَ ٔٓ َ٤ٟٔظظَ طوي َٙ٣أٗض .
ٌَ ْخشى كؼَ ٓ٠خٍع َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼ ٚحُٔ٠ش حُٔويٍس ػِ ٠آهَ٘ٓ ، ٙغ ٖٓ
ظٍٜٛٞخ حُظؼٌٍ
ٌوصٌنً كؼَ ٓ٠خٍع َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼ ٚحُٔ٠ش حُٔويٍس ػِ ٠آهَ٘ٓ ٙغ ٖٓ
ظٍٜٛٞخ حُؼوَ ٝ ،حُلخػَ ٔٓ َ٤ٟٔظظَ طويٞٛ َ٣
ف كؼَ ٓ٠خٍع ٓـِٝ ّٝػالٓش ؿِٓ ٚكٌف كَف حُؼِش (حُٞح ٖٓ )ٝآهَٙ
ٌص ُ
ْ

ٕ -علّل حذؾ ألؾ الَفعل الذي تحتهْ ّ
خط فً قول أبً األسود الدإلً:
ك إذا َف ْ
ـعـل َ
ت عـظـٌـ ُم
تـً مــثـلَــ ُه
ال تــ ْنــ َه ْ
عـــا ٌر عـلـٌْـ َ
ـق وتـؤْ َ
عــن ُخــل ُ ٍ
 ط ْ٘: َٚكٌكض أُق حُلؼَ ألٗٓ ٚـِ ّٝد (ال ) حُ٘خ٤ٛش ٝ /ػالٓش ؿِّ حُلؼَ حُٔ٠خٍع
حُٔؼظَ ح٥هَ كٌف كَف حُؼِش ٖٓ آهَ. ٙ
ً
ٖ -اضبط آخر ما تح َته ّ
ضبطا سلٌ ًما:
خط
أن تإ ّدي واجباتك بانتظام.
احرص على ْ
 طّ ٞى. ١
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األول والرّ ابع ،واستخرج منهما الفعل المضارع المعتل اْلخر
ٗ -ع ُْد إلى المقطعٌن الشعرٌٌّن ّ
وأعربه.
أهوى

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره  ،منع من
ظهورها التعذر  ،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنا

ٌحلو

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة على آخرة  ،منع من
ظهورها الثقل والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو

آتً

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة على آخرة ،منع من
ظهورها الثقل والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنا .

أطوي

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة على آخرة ،منع من
ظهورها الثقل والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنا .

تدعو

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة على آخرة ،منع من
ظهورها الثقل والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنت .

َ
لتبق

الالم :الم األمر ،حرؾ جزم مبنً على الكسر ،ال محل له من اإلعراب
َ
تبق  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ حرؾ العلة ( األلؾ )
من آخرة  ،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنت .

لتعلو
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المرة واسم الهٌئة
اسم ّ
المرة  :اسم ٌ ُد ّل على وقوع الحدث مرة واحدة ،وٌصاغ
اسم ّ
 من الفعل الثالثً على وزن ( َفعْ لَة) ،مثلَ :ط َرقَ :طرْ َقة ،قالَ :ق ْولة ،أ ّما إذا كان مصدر
الفعل الثالثً فً األصل على وزن َفعْ لة ،فنصفه بكلمة (واحدة) لٌد ّل على المرّ ة ،مثل:
رحم ،رحمة واحدة ،دعا :دعوة واحدة.
 ومن الفعل ؼٌر الثالثً ٌصاغ اسم المرّ ة بزٌادة تاء مربوطة على مصدره ،مثل :انطلق:
ّ
،اهتز :اهتزازة ،أ ّما إذا كان مصدر الفعل ؼٌر الثالثً ٌنتهً بتاء مربوطة فً
انطالقة
األصل ،فنصفه بكلمة (واحدة) لٌ ُد ّل على المرّ ة ،مثل :استراح :استراحة واحدة.

اسم الهٌئة  :اسم ٌ ُد ّل على هٌبة حصول الفعل ،وٌصاغ
العامل على أ ّنه مرٌض،
 من الفعل الثالثً على وزن (فِعْ لَة) ،مثلَ :وقؾِ :و ْقفة َ :تد ُّل ِو ْقفة
ِ
لبس :لِبْسة  :تعجبنً لِبْسة الك ّشافة.
 ومن الفعل ؼٌر الثالثً ٌُصاغ اسم الهٌبة باإلتٌان بمصدر الفعل ،وزٌادة تاء على مصدره
،أو بؽٌر زٌادة ،ثم إضافته إلى اسم بعده ،مثل:
ْ
الحفاو ِة،
استقبلنا
 استقبل:الضٌوؾ استِقبا َل َ
َ
ُ
صقر.
المتسابق انطالقة ال ّ
 -انطلق  :انطلق
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ِظذس املشح
٠ظبغ ٌٍذَّلٌخ عٍ ٝدذٚس اٌفعً ِشح ٚادذح
ٚصْ(
عٍٝوزن
الثالثً على
الفعل
ٌصاغ من
اٌثَلثٟ
اٌفعً
ِٓ
لبي
َ َْ
ل ٌٛخ

ََ ْْ
ـخ )
ففععلـٍـ ـة

ثبع
َ ْ َ
ث ١عخ

جٍظ َ:جٍْ َجٍْ
جٍظ :
غـغــخ ـخ
َ َ ْ
َ ْ
ـخ
ٔ: ًٙ
زـ ـخ
عى ْىزـ
ٔ: ًٔٙ
ٍَٔ ٙـ ٍْٙــخـخ عىذ َ
عىذ: :ع َ

ِٓ اٌفعً غري اٌثَلث : ٟاملظذس اٌظش٠خ  +ــخ
اثزغُ  :اثزغبِـ ـخ

اٌزفذ  :اٌزفبرـ ـخ

إرا جبء املظذس اٌظش٠خ عٍٚ ٝصْ ِظذس املشح ٚطف ثىٍّخ ٚادذح
دعب  :دعٛح ٚادذح

 /طبح  :ط١ذخ ٚادذح  /أجبة  :إجبثخ ٚادذح

ِظذس اهل١ئخ

ِبد
ْ َ
ِ ١زخ
ِ

عٍٝوزن
اٌثَلثٟعلى
الفعل الثالثً
ِٓمن
ٚصْ
اٌفعً
ْ

ْ
ـة
لـ ـخ
ِففععٍـ

جٍظ ِ :ج ٍْغـ ـخ
ََ َ ْْ
َ ْْ
زـ ـخ
ٌجظ
عىىزـ
ـخ عىذ
غــخ
ٔ ٌِٔ : ًٙجٍٙـ
عىذ  ::ع ِ

ثبع
ْ َ
ِث  ١ع خ

ِٓ اٌفعً غري اٌثَلث : ٟاملظذس اٌظش٠خ  +ــخ  +اعُ
اٌزفذ  :اٌزفبرـ ـخ األثطبي  /اٌزفذ  :اٌزفبد األثطبي
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رذس٠جبد
ْٔ -
صػ اسم المرّ ة من األفعال اْلتٌة :
الفعل
نزل
أجاب
باع
ّ
ؼطى
زار
سعى

اسم المرة
َن ْزلة
إجابة واحدة
َبٌْعة
تؽطٌة واحدة
َز ْورة
َسعْ ٌة

ْٕ -
صػ اسم الهٌبة من األفعال اْلتٌة:
الفعل
َ
مات
ّ
هز
وقؾ

اسم الهٌئة
ِمٌتة
ِهزة
ِو ْق َفة

ٖ -عٌّن اسم الهٌبة واسم المرّ ة فً ما ٌؤتً:
أ  -قال تعالىِ { :ا ْٕ ًَخَٗ ْ
}َُٕٝ٠
َ ٤ْ ٛلشً َٝح ِك َيسً كَب ِ ًَح َ ْْ ُٛؿ ٌِٔ ٤غ َُ َي َْ٘٣خ ُٓلْ َ
ض ِاالَّ َ
ْ ِٓ ِْ٘ ْْ ُٜه٤لَشً هَخُُٞح ال طَ َو ْ
الّ َػِِ ٍ} ْ٤
ب -قال
ق َٝرَ ََُِّ٘ ُٙٝر ُـ ٍ
تعالى { :كَؤ َ َْ ٝؿ َ
ِ
إن ْ
بدت من ُه زلّ ًة.
ك ْ
جـ -ال تجاؾ أخا َ
رام.
د  -ربّ َرمْ ٌ ٍة من ؼٌر ٍ
أحش ًفا وسو َء ِكٌلةٍ؟
هـ َ -
ً
وٌ -عٌشُ المإمن ِع ً
كرٌمة.
ٌشة
ْ٤ٛلش ٝحكيس َّٓ/س
أَ -

د ِ -ه٤لش ٤ٛ/جش

ؽ ُُّ-ش َّٓ /س

ى ٤ْٓ ٍَ -ش َّٓ /س

ِ٤ًِ- ٙشٍ ٤ٛ /جش

ِ - ٝػ٘٤ش٤ٛ /جش
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ٗ -اضبط (فاء) ك ّل كلمة تحتها ّ
خط بما ٌتناسب والمعنى المقصود فً ما ٌؤتً :
أ  -قال أبو ت ّمام:
وهو فتى
ت الدهْ ِر َ
مج ٌد رعى َتلَعا ِ
الجهْم
ب -قال علًّ بن َ
ــر ٍة
لجلـسة َمـع أَدٌــ ٍ
ب فً مُــذا َك َ
أ ٤ْ٘ ِٓ -شَ  :ألٜٗخ حْٓ ٤ٛجش

ح ّتى ؼـدا الدهْ ُر ٌمشً مشٌة ال َه ِر ِم
ـربا
أَنفً ِبـها ال َهـم ْأو اسـ َتجلِ ُ
ب الط َ
د َ َُ -ـ ِْ َٔشٍ  :ألٜٗخ حْٓ َٓس

٘ -قال الشاعر:
حــــال
حــــال إلى
ـن
ٌُـ َبـــ ِّدلُ هللا ُ ِم ْ
ْن وا ْنـتـبا َهـ ِتها
مـا َبـٌ َ
ٍ
ِ
ْـن َؼمْ ضـ ِة َعـٌ ٍ
فً هذا البٌت اسما َمرّ ةَ ،عٌِّن ًّ
كال منهما ،واذكر فعله.
ٞ
٠ش َ :ؿ َٔ َ
َؿ ْٔ َ

حٗظزخٛش  :ح ْٗظَ َز َٚ

 -ٙع ُْد إلى المقطع ال ّشعريّ ّ
الثالث ،واستخرج منه اسم مرّ ة.
َه ْلوَش

059

فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

الكتابة

ّ
الوظٌفٌة
الكتابة

الكتابة الوظٌفٌّة شكل كتابًّ هدفه نقل فكرة إلى المتلقً بوضوح تا ّم لتحقٌق ؼرض
ٌحتاجه األشخاص فً المواقؾ الحٌاتٌّة ،وٌعتمد على األسلوب التقرٌريّ الجا ّد الخالً من
تد ّفق العاطفة والخٌال بعبارات موجزة دقٌقة المعنى ال ؼموض فٌها ،وال أهمٌة فٌه لألسلوب
البٌانًّ أو البدٌعًّ  ،ومن مجاالته :اإلعالنات التجارٌّة ،وعقود الزواج ،والسٌّر العملٌّة،
وتقارٌر العمل ،وبطاقات
ال ّدعوة وال ّتهنبة واالعتذار ،واالستدعاءات ،واإلرشادات التعلٌمٌّة المستخدمة فً
الملصقات ونحوها فال ّتعبٌر الوظٌفًّ ٌمارسه ال ّناس فً شإون حٌاتهم المختلفة ،وال ٌستؽنً
عنه ّ
الطالب بعد تخرّ جه فً المدرسة واندماجه فً المجتمع .وٌُع ّد هذا اللون من ال ّتعبٌر
ضرورٌة لل ّناس.
ضرور ًٌّا؛ الرتباطه بالحاجات ال ّ
(ماهر شعبان عبد الباري ،التّحرٌر العربً مكوناته ،أنواعه ،استراتٌجٌاته ،بتصرّ ؾ).

نماذج من كتابة اإلعالنات

وظائف شاغرة
تعلن وزارة العمل عن توافر عدد معٌن من الشواؼر للعمل فً مإسسة الشركة الحدٌثة
صناعٌة فً مدٌنة سحاب ،فعلى من لدٌه الرّ ؼبة فً ملء أحد
للمٌكانٌك الكابنة فً المدٌنة ال ّ
هذه ال ّشواؼر أن ٌراجع مكتب العمل مصطحبًا معه شهادات الخبرة.

شقة مفروشة لإلٌجار أو البٌع
تتكون من ثالث ؼرؾ نوم ،وصالون وسفرة مع حدٌقة تقع على
شقة فً طابق أول ّ
ال ّشارع الرّ بٌس المقابل للجامعة األردنٌّة .
للمراجعة ٌرجى االتصال بالمالك مباشرة على هاتؾ).....................(.
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نموذج استدعاء

ٌحتاج المواطنون إلى طلب أمر ما من إحدى مإسسات ال ّدولة ،ومن ّ
الطرق الم ّتبعة
من أجل تحقٌق هذا الطلب أن ٌتق ّدم باستدعاء إلى المسإول ،على ال ّنحْ و اْلتً:
كتب أحد الطلبة استدعاء ٌعبّر فٌه عن رؼبته فً االشتراك فً مجلة "الشباب".

بسم هللا الرحمن الرحٌم

البــلـدة :عمان
التـارٌخ2017 / 8 /14 :
الموافق1438 / 7 /22 :هـ
السٌد ربٌس تحرٌر مجلة ال ّشباب المحترم
وزارة الشباب ،عمان
الموضوع :طلب االشتراك فً مجلة "الشباب".
السّالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،وبع ُد
فؤرجو الموافقة على اشتراكً فً مجلتكم الؽراء ،مرف ًقا أًٌضا مع رسالتً حوالة برٌدٌة
بمبلػ ثالثة دنانٌر.
واقبلوا فائق االحترام
المستدعً :مالك فاروق
رقم الهاتؾ......... .:
ص .ب عــمّــان /األردن
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اكتب فً واحد من الموضوعٌن اْلتٌٌن:
تروج فٌه لزٌارة منطقة سٌاحٌّة فً األردن.
ٔ .إعالن سٌاحًّ ّ
ٕ .استدعاء إلحدى المإسسات فً طلب منحة دراسٌّة.

الذاتً
التقوٌم
ّ
بعد كتابتً االستدعاء واإلعالن السٌاحً أتؤ ّكد من أ ّننً:
ٔ -ح ّددت الؽرض الربٌس من االستدعاء واإلعالن السٌاحً.
ٕ -نقلت الفكرة للمتلقً بوضوح تام.
ٖ -استخدمت أسلوبًا تقرٌر ًٌّا جا ًّدا خالًٌا من العاطفة.
ٗ -أوجزت فً العبارات من ؼٌر تكلّؾ أو ؼموض.
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ما ٌنطق ٌكتب وما ال ٌنطق ال ٌكتب
 الحروف التً تزاد :
ٔ .األلؾ فً بعض أسماء اإلشارة
(هؤالء

هاؤالء ) ( ،ذلك

هاذا ) ( ،هذان

( هذا

هاذان )

ذالك ) .

ٕ .األلف فً بعض األسماء التً تكتب من غٌر األلف مثل ( :هللا  ---الاله) .
ٖ .األلف فً كلمتً  ( :لكن  ---الكن )  (،لكنّ  ---الكنّ )
ٗ .الحرف المشدد األول ساكن وٌنطق مع الحرف الذي قبله والثانً متحرك .
( ش ّد  ---شدْ َد ) ( امت ّد  ---امتدْ دَ) .
٘ .التنوٌن ٌكتب نون وٌلفظ مع الحرف الذي قبله ( كتاب  ---كتابن ) .
 .ٙحرف المد مقطع طوٌل ( آ  ،ــ )
 .7الهاء ( ــه ) تشبع إذا سبقت بحرف متحرك مثل  :لَه

 ــ

أما إذا سبقت بساكن فقد تشبع وال تشبع حسب التفعٌالت
أن تقطع ــ ) 
( م ْنه تقطع ــ ــ  /وٌجوز ْ
 .8حركة الحرف األخٌر فً كل شطر فً البٌت ٌشبع على األغلب .
ت َوفًِْ ٌدي الك ْن ُز ّ
ضعْ ُ
َظ ِم ْب ُ
الثمٌنُ
ص ّفى
ت وفً َفمً األ َد ُ
َو ِ
ب ال ُم َ
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
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 الحروف التً تحذف :
ٔ .همزة الوصل إذا وقعت فً وسط الكالم مثل ( أل التعرٌف ) ( ابن  ،ابنه  ،اكتب  ،العب )
رأٌ ُ
ت القمر تقطع
ت ال ّ
رأٌ ُ
شمس تقطع ( ر .أي  .تش  .شم ) أل شمسٌة
( ر .أي  .تل  .ق )

واكتب

أل قمرٌة

( وك ) تحذف األلف

ٕ .األلف بعد واو الجماعة  :كتبوا ( ك  .ت  .بو ) .
ٖ .الٌاء والواو واأللف فً آخر الكلمات إذا جاء بعدها اسم مبدوء بهمز وصل مثل :
ٌدعو المعلم

( ٌد  .عل )

ٌشتري المعلم

( ٌش  .ت  .رل ) .

ٌسعى المعلم

( ٌس  .عل )

ْ
هً األٌام ( :هـ ٌَل أي )
إال إذا
كانت متحركة َ :
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ْ

ً

اٌٛافش  :من البحور الممزوجه ( المختلطة)
اٌجذش
ِ

أَّٚل :

ُم َفاْ َعلَتُ ْن ُم َفاْ َعلَتُ ْن َف ُع ْول ُ ْن

ور ال ّ
ش ْع ِر َو ْافِ ُر َهاْ َج ِم ٌْل
ُ مف َتاح ال َبحر الوافِر  :بُ ُح ِ

 البحر الوافر من البحور الممزوجة ؛ أل ّنه من البحور التً تتكرر فٌها تفعٌلتان

.

وٌأتً البحر الوافر تاما ومجزوءا :
أ  -البحر الوافر التام :
شطر منها وهً - :
وله ست تفعٌالت مُقسمة على شطرٌن ،ثالثة تفعٌالت فً ُك ّل
ٍ
ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

حشو

حشو

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

َعروض

حشو

حشو

ضرْ ب
َ

ملحوظة - :
ال َعروض  :التفعٌلة األخٌرة فً الشطر األول ِمن البٌت ال ّشعري .
ضرب  :التفعٌلة األخٌرة فً الشطر الثانً من البٌت الشعريّ .
ال َ
ضرب .
الحشو  :كل التفعٌالت التً تسبق َتفعٌلة ال َعروض وال َ
السالم  :هو السالم ِمن التؽٌٌر .
ب  -مجزوء الوافر :
شطر منها وهً :
وله أربع تفعٌالت مُقسمة على شطرٌن ،تفعٌلتان فً كل
ٍ
ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

 ــ   ــ   /ــ   ــ

َعروض
حشو
الرقم التفعٌالت الربٌسٌة

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

 ــ   ــ   /ــ   ــ

ضرب
حشو
َ
ْ
طرأت علٌها
التؽٌٌرات التً

ٔ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

 ــ   ــ

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن
 ــ ــ ــ

ٕ

َفع ُْول ُ ْن

ال ٌوجد

 ــ ــ
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الـتطبٌـقـــــات :
َ ظ ِم ْب ُ
ص ّفى
ت وفً َفمً األ َد ُ
ب ال ُم َ
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

 أَ ِب ْن َ
ت
ت الدهْ ِر ِعندي ُكل ِب ْن ٍ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

  /ــ ــ

َفع ُْول ُ ْن

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

ب بالتـ َم ّنــً
َ و َمــ ْا َنٌْــ ُل المــطـالِ ِ
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ

ت َوفًِْ ٌدي الك ْن ُز ّ
ضعْ ُ
الثمٌنُ
َو ِ
 ــ   ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

ت ِم َن ُّ
حام
ت أ ْن ِ
ص ْل ِ
فكٌؾ َو َ
َ
الز ِ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

َو َلـــكِنْ ُت ْإ َخ ُ
ـــذ الـــ ُّدنٌـــا ؼِ َ ْ
ال َبــــــاْ
 ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

  /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

َفع ُْولُنْ

َ سـلُـوا َقلْبـــً َؼدا َة َس َ
ـــــالْ و َتا ْ َبــا َ
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ   /ــ ــ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

َفع ُْول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن ُم َفاْ َعلَتُ ْن

 أَ ٌ
ب
خ لِــــًْ ِعــ ْنــــ َدهُ أَ َد ُ
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ــر َم ْو ِق ِع َهاْ
أر ْقـــ ُ
ت ِل ِذ ْك ِ
ِ 

 ــ   ــ  /ــ   ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن
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ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ــمــا ْ ِل لَـــ ُه عِ َتا ْ َبـــا ْ
لَ َعـــل َعلَـى ال ِج َ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

صـــ َد ْا َق ُ
ب
ــة ِم ْثلِـــ ِه َن َســـ ُ
َ
 ــ   ــ   /ــ   ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ًف ًنحْ ــنُ ِل ِذ ْك ِر َهــاْ ْ
ب
القلـــ ُ

 ــ   ــ   /ــ ــ ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َم َفاْ َع ْلتُ ْن
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 التــدرٌــبـــــات  - :ص99
ٔ َ -ق ّطع األبٌات اْلتٌة ِم ْن َبحْ ر الوافِرْ  ،واذ ُكرْ َت ْفعٌالتهاُ ،م َمٌّزاً الوافِرْ التام ِم ْن مجزوُ به :
وال ٌَ ْـدنـو وال ٌَـق ْـ َربْ
ص ْب ُح ال ٌؤتً
 وهذا ال ُّ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

ُم َفاْ َع ْلتُ ْن

(( مجزوء الوافر ))

ك ّ
حظا ً
 إذا ما نِ ْل َ
ت ِم ْن ُد ْنٌا َ

ــن لل َفنــًِّ ولل َفقٌـــر
َفؤَحْ ِس ْ

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ

فع ُْولُنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

 إذا لَ ْم تس َت ِطعْ شٌْبا َ َفدَعْ ُه
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

َفع ُْولُنْ

األخ َ ْ
ِ ه ًَ ْ
ال ُق َت ْنبُ ُ
ت
ت َكالنبا ِ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ

َو َجاْ ِو ْزهُ إِلى ما تستطٌ ُع

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ ُم َفاْ َع ْل ُتنْ َفع ُْولُنْ (( الوافر التام ))
إ ِ َذ ْا ُسقِ ٌَ ْ
ت
ت ِب َماْ ِء ال َم ْك ُر َماْ ِ

 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ

 ــ   ــ  /ــ ــ ــ   /ــ ــ

َفع ُْولُنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ

 أٌا َم ْن جاءنً م ْنه
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

اس شٌْبا ً
َ ولَ ْم أَ َر فًِْ ُعٌ ُْو ِ
ب ال ّن ِ
 ــ   ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ
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ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

(( الوافر التام ))

كتا ٌ
ب ٌشتكً الوصبا
 ـــ ـــ ـــ   /ـــ   ــ

 ـــ ـــ ـــ   /ـــ ـــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

((تام الوافر))

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ

(( مجزوء الوافر ))

ص ال َقاْدرٌ َْن َعلَىْ الت َماْ ِم
َك َن ْق ِ

 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ

َفع ُْولُنْ

(( الوافر التام ))
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ٕ  -افصل بٌن شطري كل ِّ بٌت م ِْن األبٌات اآلتٌة - :
ك األو َقاْ ُ
أ  -لقد َح ُس َن ْ
ك ِفًْ َف ِم الدهْ ِر ابْتسا ُم
ت َح ّتى كؤ َ ّن َ
ت ِب َ
ك األو َقاْ ُ
لقد َح ُس َن ْ
ك فًِْ َف ِم الدهْ ِر ابْتسا ُم
ت َح ّتى
كؤ َ ّن َ
ت ِب َ
 ــ  ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع َل ُتنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

َفع ُْولُنْ

 ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلً ُتنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

رٌاض لَ َناْ َق ْد أَ ْن َبتت ِم ْن ُك ْم ُزه ُْورا
س ِم ْن
ٍ
َار ِ
ب َ -ف ُس ْقًٌا لل َمد ِ
لَ َناْ َق ْد أَ ْن َبتت ِم ْن ُك ْم ُز ُه ْورً ا
رٌاض
س ِم ْن
ٍ
َار ِ
َف ُس ْقًٌا لل َمد ِ
 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفا ْ َعلَتُنْ
ُم َفا ْ َعلْتُنْ

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفا ْ َعلْتُنْ
ُم َفا ْ َعلْتُنْ

ساع ٌ َُر ّد ُد فًِْ َؼ ٍد َن َظرً ا َسدٌدا
ج َ -ف َماْ َبلَ َػ ال َم َقاْ ِ
ص َد َؼ ٌْ ُر ٍ
ٌ َُر ّد ُد فًِْ َؼ ٍد َن َظراً َسدٌدا
ساع
َف َماْ َبلَ َػ ال َم َقاْ ِ
ص َد َؼ ٌْ ُر ٍ
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

ُم َفاْ َعلَتُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

ٖ  -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ،لٌستقٌم الوزن ال َعروضً فً األبٌات اآلتٌة - :
ب
(ٔ)  - :وٌُسؤَلُ فً  .......ذو صوا ٍ
أ  -ال ُم ْش ِكلَ ِة

ب  -ال َم ْوض ُْو ِع

رٌض وال َقوافًِ
(ٕ)  - :لسانِ ًَ بال َق ِ
واص
أ  -الؽ ِ

ب  -ال ّتؤثٌر

ب الذي أَمْ َس ٌْ ُ
ت فٌِ ِه
(ٖ) َ - :ع َسى الكرْ ُ
أ َ -بعْ ُدهُ
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ب َ -ورا َءهُ

ك الجمالُ لَ ُه صوابا
َف َه ْل َت َتر َ
ْ
د  -الرّ أي ِ

ث
الحوا ِد ِ
جَ -

ار أُمْ َه ُر فً ............
وباأل ْش َع ِ
ج  -ال ِح ْك َم ِة

د  -ال َق ْو ِل

ٌكونُ َ ..........ف َر ٌ
ب
ج َقرٌ ُ
ج  -فٌ ِه

د ُ -م ْنتهاهُ
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ً
حبش املزمبسة  :من البحور الصافٌة .
ثبٔ١ب - :
 مفتاح البحر ال ُمتقارب َ :ع ْن ال ُمتقارب قال َ الخلٌل ُ  /فعول ُ ْن فعول ُ ْن فعول ُ ْن فعول ُ
 البحر المتقارب من البحور الصافٌة ؛ أل ّنه من البحور التً تتكرر فٌها تفعٌلة واحدة .
وٌؤتً البحر المتقارب تا ًما ومجزوءًا - :
أ  -البحر المتقارب التام :وله ثمانً تفعٌالت مُقسمة على شطرٌن ،أربع تفعٌالت فً ُك ّل منها
َف ُعول ُ ْن َفع ُْول ُ ْن َف ُعول ُ ْن َفع ُْول ُ ْن

َف ُعولُن َف ُعول ُ ْن َف ُعول ُ ْن َف ُعول ُ ْن

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ
ضرب
حشو حشو
حشو
َ

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ
َعروض
حشو
حشو
حشو

ب  -مجزوء المتقارب  :له ست تفعٌالت مقسمة على شطرٌن وهً :
فعولُن فعول ُ ْن َفع ُْو

فعول ُ ْن َفع ُْول ُ ْن َفع ُْو

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
َعروض
حشو
حشو

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
ضرب
حشو حشو
َ

ْ
طرأت علٌها
الرقم التفعٌالت الربٌسٌة التؽٌٌرات التً
ٔ

َفع ُْول ُ ْن

فعولُ  ــ  وتؤتً فً الحشو والعروض
فعو ْل  ــ ٘ وتؤتً فً الضرب
وتؤتً فً العروض والضرب
 ــ
فعو

تؤتً تفعٌلة فعولُ فً عروض المتقارب إذا كان آخره مقط ًعا قصٌرًا (حرفًا واح ًدا متحر ًكا )

صُحــ ٌ
ون تُ َســاْفِ ُر فٌهـا العٌُونُ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 

وتُحْ َس ُر ِم ْن بُعْ ِد أَ َ
قطاْ ِر َهاْ

 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعـول ُ
وتشبع إذا كان آخر حرؾ فً الشطر األول هو نفسه حرؾ الروي فً الشطر الثانً .
لَبِ ْن ُك ْن َ
الهـال ِل
ت فًِ ال ِّسـنِّ تِرْ َ
ب ِ

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

لَ َق ْد فُ ْق َ
ت فًِ الحُسْ ِن َب ْد َر ال َكما ِل .

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

فعولن
069

فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

 اقرأ األبٌات التالٌة وتفهم معانٌها :
َ لبِنْ ُك ْن َ
الل
ت فًِ السِّنِّ تِرْ َ
ب ال ِه ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

فعولُن فعول ُ ْن فعول ُ ْن فعول ُ ْن

ص ٌ
ُحون تُ َساْفِ ُر فٌها العٌُونُ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 

فعولُن َفع ُْو ُل

فعولُنْ

َفعُو ُل

ـــــة م ْ
َ وقُب ُ
ُـــلكٍ َكــؤَن ال ُّنجـــــو
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْو

َْ 
أال أ ْن َهـض َوسِ رْ فِـــــًْ َس ِبٌْــل الحٌا ِة
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 

فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفعُولُ

 أ ُحلُمًا نرى أ ْم ًزما ًنا جدٌ ًدا
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

فعولُن فعول ُ ْن فعول ُ ْن فعول ُ ْن

َل َق ْد فُ ْق َ
مال
ت فًِ الحُسْ ِن َب ْد َر ال َك ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْول ُ ْن ( المتقارب تام)

فعول ُ ْن

وتُحْ َس ُر ِم ْن بُعْ ِد أَ َ
قطاْ ِر َهاْ

 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُنْ

َفع ُْو ُل

فعولُنْ

َفع ُْو

( المتقارب تام)

َ
رار َهــــاْ
َم تُفضــً إلٌهـــا ِبؤسْ ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفعُو ( المتقارب تام)

الح ٌَــاْ ْة
َف َمـــــنْ َنـــ ْا َم َلــــ ْم َت ْن َتظِ ـــرْ ه َ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 
فعول ُ ْن َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفعُو ْل ( المتقارب تام)

ِأم َ
ص حً أُعٌدا
الخ ْلق فً َش ْخ ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْول ُ ْن ( المتقارب تام)

 مجزوء المتقارب :
َ
ـــــــز ْل
 لًـــ َنــــ ْا صـــاحِـــبٌ َلــ ْم ٌَ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُ فعول ُ ْن َفع ُْو
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ُـــعـــلّــِلُـــنـــا بــاأل َمـــــــــــل
ٌ َ
 ــ   / ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُ فعول ُ ْن َفع ُْو

( مجزوء المتقارب)
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التــــدرٌـــــبــــــــات - :
ٔ  -قطع األبٌات الشعرٌة اآلتٌة ،واذكر تفعٌالتها ،ممٌزا المتقارب التام من المجزوء - :
العفا ُء
فس هذا َ
 كبٌ ٌر على ال ّن ِ ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 

ْ
الهموذ
ب هذا
وصعْ بٌ على الق ْل ِ
َ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 
فعول ُ ْن َفع ُْولُ فعول ُ ْن َفعُو ْل ( المتقارب تام)

ـــو ُر َهاْ
ك َعٌْنــــً َخ َبــــا ُن ْ
 َف ِإنْ َتـــــ ُ ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

ٌــــن َخ َبـــــا
فكـــــم َقبْـــ َل َهاْ ُن ْو ُر َع ٍ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعول ُ ْن

َفع ُْولُ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفعُولُ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْو

َ
ُــــمطــــلنـــــاْ فـــــً الــــهــوى
 وٌ ــ   / ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُ

َفع ُْول ُ ْن

َفع ُْو

 َسؤَحْ ِم ُل ر ُْوحًِْ على راحتً ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْو

هللا بالحُـــــــبِّ لِــــــً
 َقضــــى ّ ُ ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

َفعُو

الجبـــال
 َو َمـــــنْ َالْ ٌُحِــــب صعـــودَِ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 
َفع ُْولُ فعول ُ ْن َفع ُْو ُل
فعول ُ ْن
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فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفعُو ( المتقارب تام)

َف َنـــصْ ـــٌــــ ُر َر ْؼــــ َم الــــ َم َلـــــ ْل
 ــ   / ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُ

فعول ُ ْن َفع ُْو ( مجزوء المتقارب)

وألقً بها فً َم َهاْوي الردى
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفعُو (المتقارب تام)

ـــصبــــراَ علــــــى مــــا قضى
َف َ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن

َفعُو

( مجزوء المتقارب)

ْـــن ال ُح َفرْ
ٌعِــــش أبــــدَ الده ِْر َبٌ َ
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْولُ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْو (المتقارب تام)
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ٕ  -افصل بٌنَ َ
شطري كل ِّ بٌت مِن األبٌات اآلتٌة :
(ٔ) إذا َم َدحُوا آدمٌا ً َمدَحْ ُ
ورب األ ُ َم ْم
ت َم ْولى ال َم َولً َ
ـ ُ
ورب األ ُ َم ْم
إذا َم َدحُوا آدمٌا ً َمدَحْ ــ
ت َم ْولى ال َم َولً َ
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْولُ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْو

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْو

ت فً َحاْ َجةٍ مُرْ سِ ال ً َفؤَرْ سِ ْل حًكٌماَ َ
(ٕ) إذا ُك ْن َ
والْ ُتوصِ ِه
ت فً َحاْ َجةٍ مُرْ سِ ال ً
َفؤَرْ سِ ْل حًكٌماَ َ
إذا ُك ْن َ
والْ ُتوصِ ِه
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعولُن فعول ُ ْن فعول ُ ْن فع ُْو

فعول ُ ْن

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن َفع ُْو

ص ِاب َهاْ
الورْ ُد والٌاسمٌِنُ والمسم َِعاْ ُ
ت ِبقُ ّ
(ٖ) َو َشاْ ِه ُد َناْ َ
ص ِاب َهاْ
ــنُ والمسم َِعاْ ُ
ت ِبقُ ّ
الورْ ُد والٌاسمٌِـــــ
َو َشاْ ِه ُد َناْ َ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْولُ

َفع ُْول ُ ْن فعول ُ ْن

َفعُو

فع ُْول ُ ْن

َف ُع ْولُ فعول ُ ْن

َفعُو

ٖ  -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن ال َعروضً فً األبٌات اآلتٌة - :
(ٔ) َ ْ
ب
أال حبذا صُحْ َب ُه ...........
َوأَحْ ِببْ ِبؤٌَّا ِم ِه أحْ ِب ِ
س
ؾ
ب
أ  -الكتاب
ج  -ال ّشرٌ ِ
ب  -المكت ِ
د  -المدرّ ِ
ٌس لَ ُه بعدَها ُم ْق َت َرحْ
(ٕ) إذا َبلَ َػ  ........آمالَ ُه َفلَ َ
ج  -الرج ُ
ل
ب  -اإلنسانُ
أ  -المر ُء

د  -المُجته ُد

َ
لٌس ٌُإ َمنُ ِم ْن َؼ ْد ِر ِه
ك  ........إذا ما
وثقت ِب َم ْن َ
(ٖ) وعل ُم َ
ب  -قلٌلٌ
ج  -معر َف ٌة
أ  -ضاب ٌع

د َ -ج َهلٌ
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ّ َ
ً
حبش اٌشجض  :من البحور الصافٌة .
ثبٌثب :
 مُفتاح بحر الرجز - :فً أ ْبح ُِر األرجاز بح ٌر ٌَسْ هُلُ مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِع ُ
ل
وٌؤتً بحر الرجز تا ًما ومجزوءًا - :
أ  -الرجز التام  :وله ست تفعٌالت مقسمة على شطرٌن ،ثالثة تفعٌالت فً كل منها ....
مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن

مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
العروض
حشو
حشو
َ

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
الضرب
حشو
حشو

ب  -مجزوء الرجز  :وله أربع تفعٌالت مقسمة على شطرٌن  ،تفعٌلتان فً كل منها .

مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن

مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
العروض
حشو

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
الضرب
حشو
َ

ج -مشطور الرجز ( األرجوزة )  :ثالث تفعٌالت فقط
مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ

ْ
طرأت علٌها
الرقم التفعٌالت الربٌسٌة التؽٌٌرات التً
ٔ
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مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن

مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مست ْف ِع ْل
ُم َت ْف ِع ْل

ــ   ــ فً الحشو والعروض والضرب
 ــ  ــ فً الحشو والعروض والضرب
فً العروض والضرب
ــ ــ ــ
فً العروض والضرب
 ــ ــ
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 التدرٌبات- :
الجمٌل ِإن ُه
 َعوِّ ْل على الصب ِْرِ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ

أَ ْم َن ُع ما َ
الذ ِب ِه أُولُو الحِجى
ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ  ــ
( الرجز تام )
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

عض ال َه ْز ِل
ب ِب َب ِ
 أ ُ َروِّ ُح ال َق ْل َ ــ  ــ  /ــ   ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

َت َج ْاهُال ِم ّنً ِب َؽٌ ِْر َجه ِْل
 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

( الرجز تام )

 أَم َْز ُح فِ ٌْ ِه َم ْز َح أ ْه ِل ال َفضْ ِلــ   ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ َت ْف ِع ْل
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

الع ْق ِل
وال َم ْز ُح أحْ ٌانا ً َجال ُء َ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

( الرجز تام )

 عٌشوا كِراماَ َتحْ َت ظِ ِّل ا ْل َع َل ِم
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

َتحْ ٌَا َل َناْ َع ِزٌ َْزةٌ فًِ األ ُ َم ِم
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ   ــ
( الرجز تام )
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

 مجزوء الرجز :
ـــــوةٌ
ــــر ُح ْل َ
 ق ِْط َعـــــ ُة شِ عْ ٍــ   ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

ــص ال َق ْلــــبُ َل َهـــــاْ
َق ْ
ــــد َر َق َ
ــ   ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ِعلُنْ ( مجزوء الرجز )
مُسْ َت ِعلُنْ

 أُرٌ ُد أَنْ أَجْ َع َل مِنْ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

َحشا َتى َم ْن ِز َل َهاْ

 ــ  ــ  /ــ   ــ
( مجزوء الرجز )
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

 َل ْو ُق ِّد َم ْت فًِ َط َب ٍق
ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

َراْ َم اللّ ِبٌبُ أ ّ ْك َل َهاْ
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
( مجزوء الرجز )
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
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الر َج ْز ( األرجوزة ) :وهو مقطوعة شعرٌة تتكون من ثالث تفعٌالت من بحر تام
َ مشطور َّ
الرجز  ،وٌسمٌّها الدارسون األرجوزة وجمعها أراجٌز  ،وٌسمى ال ّشاعر الذي اشتهر بها ر ّجازا ً.
ِح ْف ُ
اإلنسان
راح ُة
سان َ
ِ
ظ اللِّ ِ

ــ ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ ــ

مُسْ َت ْفعل ُ ْن

ُم َت ْف ِعل ُ ْن

مُسْ َت ْف ِع ْل

( مشطور الرجز )

ْ
سان
لإلحْ ِ
َفاحْ َفظ ُه ِح ْف َظ ال ُّش ْك ِر ِ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ ــ

مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن

مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِع ْل

( مشطور الرجز )

سان
َفآ َف ُة
اإلنسان فً اللّ ِ
ِ

 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ ــ

ُم َت ْف ِعل ُ ْن

مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن

ُم َت ْف ِع ْل

( مشطور الرجز )

كل سطر فً المقطوعة ٌُعد شطر َا مِنْ تام الرجز ؛ لذا ُسم ًَّ هذا الوزن مشطوراَ ،وٌسمٌها ال ّدارسون
( األرجوزة )  ،وجمعها أراجٌز  ،وٌسمى ال ّشاعر الذي اشتهر بها ر ّجازا ً .

 التــــدرٌــــبــــات - :
ٔ  -قطع األبٌات اآلتٌة ،واذكر تفعٌالتها ،ممٌزا الرجز التام من مجزوئه - :
ب ِمن داء ال َهوى
َاوي ال َق ْل َ
 َم ْن َذ ْا ٌُد ِــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْف ِع ُلنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

والج َد ْه
باب وال َفرا َغ
 إِن الش َِ

ــ ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

 َمنْ َل ْم ٌَ ُكنْ لس ِّر ِه كتوماــ ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِع ْل
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
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ْإذ ال دوا َء لل َهوى َم ْوج ُْو ُد
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ َت ْف ِع ْل ( الرجز تام )
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

َم ْف َس َدةٌ لل َمرْ ِء أَيُّ َم ْف َس َد ْه

ــ   ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
( الرجز تام )
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ مُسْ َت ْفعلُنْ
َف َالْ ٌَلُ ْم فًِْ َك ْشفِ ِه َندٌما
 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

( الرجز تام )
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 َْْؾ َه َوى
ال َتعْ َج َب ْن ِم ْن َه ْا ِلكٍ كٌ َ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ْف ِع ُلنْ مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

ؾ
َب ْل َفاعْ َج َب ْن ِم ْن
سالم َك ٌَ َ
ٍ

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
( الرجز تام )
مُسْ َت ْف ِع ُلنْ مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

 -أَي َم َكــــاْ ٍن أَرْ َتقــــً

َ
ْـــم أَتقــــــً
أي َعظٌ ٍ

 -وشـــا ُد ٍن لمّــــا َبــ َد ْا

أَسل َمنً إِلـى الــرّ دى

ــ   ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

ــ   ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

ــ   ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

( مجزوء الرجز )

( مجزوء الرجز )

ٕ  -افصل بٌنَ شطري كل بٌت من األبٌات اآلتٌة :
ك َف ْو َق لُجّ ٍة َكؤَنها َعقار ٌ
بر ِد
 والفُ ْل ُب َتدبُّ َف ْو َق ِم َ
ك َف ْو َق لُ ّجةٍ َكؤَنها
والفُ ْل ُ
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

ِبر ِد
َعقاربٌ َتدبُّ َف ْو َق م َ
 ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

ب
ك السّرا ُ
ك الشبا ُ
ب َوأَ ْن ٌَفُر َع ٌْ َن َ
ك أَ ْن ٌ ْفتِ َن َ
 إٌِّا َـــــك الشبـــــابُ
ِإٌ
ّـــــاك أَنْ ٌ ْف ِت َن َ
َ
ــ ــ  ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

ـــك السّـــــرابُ
َوأَنْ ٌَفُر َع ٌْ َن َ
 ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِع ْل
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

ب ِظلٌ زابلُ و َب ْد ُرهُ َ ْ
ال بُد ٌوما َ آفِلُ
 َفإ ّنما ال ّشبا َُفإ ّنمـــا ال ّشبــابُ ظِ ــــ ٌل زابـــ ُل
 ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
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ـــد ُرهُ َ ْ
و َب ْ
ال بُـــد ٌومــــاَ آفِــــ ُل
 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
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جاز حلتا على َف َن ْن
ِ
عصفورتان ِفً ال ِح ِ
عصفورتــــــان فِـــــً الحِجــــا
ِ
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

ِز حلتـــــــا علــــــى َف َنــــــنْ
 ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

روضً فً األبٌات اآلتٌة - :
ٖ  -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن ال َع
ّ
صم ُ
ْت لل َمرْ ِء  ........ال ِّس ْل ِم
(ٔ) ال ّ
ب  -م َُساْنِدَ
أ  -حلٌؾُ
الع ْق ِل ا ْل َهوى َف َمنْ َع َالْ
(ٕ) وآف ُة َ
ب َ -هواهُ
أ َ -ن ْفسِ ِه
(ٖ) َمنْ َل ْم ٌَع ْ
ِظ ُه َ ........ل ْم ٌَ ْن َفعْ ُه
ب  -والدا ُه
أ  -ال ّزمن

َو َشاْه ٌد َل ُه بفضل ال ُح ْك ِم
د  -صاحِبُ
ج  -أَ َم ُل
على َ ........ع ْقلُ ُه َف َق ْد
د  -عاط َف ِت ِه
ج َ -جنا ِن ِه
راح ِب ِه الواعِ ُظ ٌْوما ً أَو َؼدا
ما َ
د  -أَصْ حا ُب ُه
ج  -ال ّد ْه ُر

ٗ َ -ت َف َه ْم معانً األرجوزة اآلتٌة ،ثم قطعها عروضٌا ،واذكر تفعٌالتها - :
إن ال ّلٌالً أسْ َر َع ْ
ت فًِ َن ْقضً
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

( مشطور الرجز )

كن َبعْ ضً
أَ َخ ْذ َن َبعْ ضً و َت َر َ
 ــ  ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

( مشطور الرجز )

َح َنٌ َْن طولً َ
وط َوٌ َْن َعرْ ضً
 ــ  ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِع ْل
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

( مشطور الرجز )
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 تدرٌبات عامة - :
ار ِه َالْال ً َناْح َِالْ
ص َ
 وال َب ْد ُر َق ْد َــ ــ  ــ /ــ  ــ /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ مُسْ َتعلُنْ مُسْ َت ْفعلُنْ

صبْح اخت َل ْط
آخر ال ّشه ِْر وبال ُّ
فًِ ِ
ــ ــ  ــ /ــ  ــ /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ مُسْ َتعلُنْ مُسْ َت ْفعلُنْ

(الرجز تام)

 َتؤَم ْل َف ِإنّ ن َِظا َم الحٌا ِة ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 
َفع ُْو ُل
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل
َفع ُْولُنْ

َ
ٌ
دقٌق بدٌ ٌع َف ْ
رٌد
نظا ٌم
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 
َفع ُْو ْل ( المتقارب تام )
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ

َ -و ُه ْم أَصلً َو ُه ْم َفرعً

َو ُه ْم َن َسبً إذا أ ُ ْن َسبْ

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

 ــ   ــ /
ُم َفاْ َع َل ُتنْ

 ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

( مجزوء الوافر )

ان
 َف َالْ ت ْب َتبسْ لصروؾِ ال ّزم ِ ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل
َفع ُْولُنْ

َودَ عْ نً َفإِن ٌَقٌنً ٌَقٌنً
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ ( المتقارب تام )
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل
َفع ُْولُنْ

العهْدَ وفى
َ -منْ َحف َِظ َ

سن ال ّسمْع َف ِه ْم
َمنْ أحْ َ

ــ   ــ  /ــ   ــ

مُسْ َتع ُل ْن
مُسْ َت علُنْ
 دَ ِع اللو َم ٌا عاذلً ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
َفع ُْولُنْ فعو
َفع ُْولُنْ

ــ ــ  ــ  /ــ   ــ

مُسْ َت ْفعلُنْ مُسْ َتعلُنْ
َف َما أَ ْن َ
بالعادل
ت
ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
َفع ُْولُنْ فعو
َفع ُْولُنْ

( مجزوء الوافر )

(مجزوء المتقارب)

َ
ب
خ لبٌ ِ
 ود صّحٌ ٌح منْ أ ٍــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

ب
أَفض ُل مِنْ قراب ِة ال َقرٌ ِ
ــ   ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ ( بحر الرجز )
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

ًِ الشمسُ َمسْ َك ُن َهاْ فً السّما ِء
 ه َ ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل
َفع ُْولُنْ

َف َع ِّز الفُإا ّد عزا ًء َجمٌال
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ (المتقارب تام)
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل
َفع ُْولُنْ
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أَ ِم القم ُر ال ُم ْش ِر ُق
 ــ   / ــ ــ   /ــ
َفع ُْو ُل َفع ُْولُنْ فعو

 أَ َشمْسٌ ًت َجلت َل َنا ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
َفع ُْولُنْ فعو
َفع ُْولُنْ
 إذا َؼا َم َروم
رت فًِ َش َر ٍ
ؾ َم ٍ
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع َل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ضر امرأ ً أم ٌر
 وك ْم َ ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
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(مجزوء المتقارب )

جوم
َف َالْ َت ْق َنعْ ِب َماْ َ
دون ال ُّن ِ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

توهّم أ ّنه ٌ ْن َفعْ

 ــ   ــ /
ُم َفاْ َع َل ُتنْ

 ــ ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

( مجزوء الوافر )

فشاط عجبثٕخ  -إسثذ 3787030880 -

