لبئّخ اٌّذز٠ٛبد
اٌفقً اٌذّساع ّ ٟاأل ّٚي
اٌّٛمٛع  .............................................................. :اٌقفذخ .
الْحذح األّلى  :الزٌّشئخ الصّبلحخ ) ٖ ( ..............................................
الْحذح الثبًٍخ  :صٌبعخ السرّر ) ٕ٘ ( ...............................................
الْحذح الثبلثخ  :فً أدة الصّذاقخ

"ِطبٌؼخ رار١خ ٌٍفشع اٌِّ ٟٕٙغبس اٌىٍ١بد فمو "

( ٗٗ )

الْحذح الراثعخ  :الثّقبفخ الصّحٍّخ ) ٙٗ ( ...................................................
ّ
َ
أردى ) 1ٔ ( ...........................................
ّأًذ الحتُّ ٌب
الْحذح الخبهسخ :
الْحذح السبدسخ  :ثٍي األصبلخ ّالحذاثخ "ِطبٌؼخ رار١خ " ................

( ٓٔٔ )

الْحذح السبثعخ  :ال َعرّض .....................................................

( ) ٕٔ1
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قبئوخ هحزٌْبد هزطلجبد الحفظ
ٌحفظ الطلبة ما ٌؤتً
اآلٌات ( ٖٖ  ) ٕٗ -من سورة آل عمران
حر قلباه )
ثمانٌة أبٌات من قصٌدة ( وا ّ
ثمانٌة أبٌات من قصٌدة ( رسالة من باب العامود )
عشرة أسطر متتالٌة من قصٌدة ( سؤكتب عنك ٌا وطنً )
ثمانٌة أبٌات من قصٌدة ( العربٌة فً ماضٌها وحاضرها )
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِ
َسميعٌ
ِ
يـ
ا ْل َعم ُ

اىيـ وَآ َؿ ِعمراف عمَى ا ْلعالَ ِميف (ٖٖ) ُذّْرَّيةً بعضيا ِمف بع ٍ َّ
ِ ِ
َّ
اص َ
ض َوالموُ
َْ َ َ
طفَى َآ َد َـ َوُن ً
َ َ
َْ ُ َ ْ َْ
"إِ َّف الموَ ْ
وحا َوَآ َؿ إ ْب َر َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف َر ّْ
ؾ َما ِفي َب ْ
طنِي ُم َح َّرًار َفتَقََّب ْؿ ِمّْني إَِّن َ
ت َل َ
ؾ أ َْن َ
ب إِّْني َن َذ ْر ُ
ام َأرَةُ ع ْم َر َ
يـ (ٖٗ) إِ ْذ قَالَت ْ
َعم ٌ
ت السَّميعُ
ت ولَ ْيس َّ
ت َر ّْ
الذ َك ُر َك ْاْل ُْنثَى َ نوِاّْني َس َّم ْيتُيَا
ض َعتْيَا قَالَ ْ
ض ْعتُيَا أ ُْنثَى َوالمَّوُ أ ْ
َعمَ ُـ بِ َما َو َ
ب إِّْني َو َ
(ٖ٘) َفمَ َّما َو َ
ض َع ْ َ َ
ِ
الر ِج ِيـ ( )ٖٙفَتَقََّبمَيا رُّبيا بِ َق ُب ٍ
ؾ وُذّْرَّيتَيا ِم َف َّ
ِ
طِ
وؿ َح َس ٍف َوأ َْنَبتَيَا َنَباتًا َح َسًنا َو َك َّفمَيَا
اف َّ
الش ْي َ
َ َ َ
َم ْرَي َـ َ نوِاّْني أُعي ُذ َىا ب َ َ َ
ِ
َّ
ت ُى َو ِم ْف ِع ْن ِد المَّ ِو إِ َّف
اب َو َج َد ِع ْن َد َىا ِرْزقًا قَا َؿ َيا َم ْرَي ُـ أََّنى َل ِؾ َى َذا قَالَ ْ
َزَك ِرَّيا ُكم َما َد َخ َؿ َعمَ ْييَا َزَك ِرَّيا ا ْلم ْح َر َ
اء بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
ؾ َد َعا َزَك ِرَّيا َرَّبوُ قَا َؿ َر ّْ
ؾ
ؾ ُذّْرَّيةً طَيَّْبةً إَِّن َ
ب لِي ِم ْف لَ ُد ْن َ
اب (ُ )ٖٚىَنالِ َ
المَّوَ َي ْرُز ُ
ب َى ْ
ؽ َم ْف َي َش ُ
ِ
ِ
صمّْي ِفي ا ْل ِم ْحر ِ
َس ِميعُ ُّ
اب أ َّ
ص ّْدقًا بِ َكمِ َم ٍة ِم َف
َف المَّوَ ُيَب ّْش ُر َ
الد َعا ِء ( )ٖٛفََن َ
ؾ بَِي ْحَيى ُم َ
ادتْوُ ا ْل َم ََلئ َكةُ َو ُى َو قَائ ٌـ ُي َ
َ
ِ
ِ
ب أََّنى ي ُك ِ
ِِ
ِ
يف ( )ٖٜقَا َؿ َر ّْ
ام َأرَتِي َع ِاقٌر
ص ًا
المَّ ِو َو َسي ً
َ ُ
ور َوَنبِِّيا م َف الصَّالح َ
ّْدا َو َح ُ
وف لي ُغ ََل ٌـ َوقَ ْد َبمَ َغن َي ا ْلكَب ُر َو ْ
قَا َؿ َك َذلِ َ َّ
ؾ أ َََّّل تُ َكمّْ َـ َّ
اء (ٓٗ) قَا َؿ َر ّْ
اس ثَ ََلثَةَ أََّي ٍاـ إِ ََّّل َرْم ًاز َوا ْذ ُك ْر
اج َع ْؿ لِي َآَيةً قَا َؿ َآَيتُ َ
ب ْ
الن َ
ؾ الموُ َي ْف َع ُؿ َما َي َش ُ
طفَ ِ
اؾ و َ ِ
اْل ْب َك ِار (ٔٗ) نوِا ْذ قَالَ ِت ا ْلم ََلئِ َكةُ يا مريـ إِ َّف المَّو اص َ ِ
ّْح بِا ْل َع ِش ّْي و ِْ
اؾ
ؾ َكثِ ًا
اص َ
َرَّب َ
ير َو َسب ْ
طيََّرؾ َو ْ
َ ْ
َ
َ َ ْ َُ
طفَ َ
َ
َ
ؾ ِمف أ َْنب ِ
ِ
ّْؾ واسج ِدي وارَك ِعي مع َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اء ا ْل َغ ْي ِب
يف (ٖٗ) َذل َ ْ َ
يف (ٕٗ) َيا َم ْرَي ُـ ا ْق ُنتي ل َرب َ ْ ُ
الراكع َ
َعمَى ن َساء ا ْل َعالَم َ
َْ
ََ
ِ
وح ِ
ُن ِ
وف (ٗٗ) إِ ْذ قَالَ ِت
يو إِلَ ْي َ
وف أَ ْق ََل َميُ ْـ أَُّييُ ْـ َي ْك ُف ُؿ َم ْرَي َـ َو َما ُك ْن َ
ؾ َو َما ُك ْن َ
ت لَ َد ْي ِي ْـ إِ ْذ َي ْختَص ُم َ
ت لَ َد ْي ِي ْـ إِ ْذ ُي ْمقُ َ
ا ْلم ََلئِ َكةُ يا مريـ ِإ َّف المَّو يب ّْشر ِؾ بِ َكمِم ٍة ِم ْنو اسمو ا ْلم ِس ِ
يسى ْاب ُف َم ْرَيـ و ِجييًا ِفي ُّ
اْل ِخ َرِة َو ِم َف
الد ْنَيا َو ْ َ
ُ ُُْ َ ُ
يح ع َ
َ َُ ُ
َ
َ
َ َ ْ َُ
َ َ
ِِ
ِ
الن ِ
ّْ
ت َر ّْ
وف لِي َولَ ٌد َولَ ْـ َي ْم َس ْسنِي
يف ( )ٗٙقَالَ ْ
ب أََّنى َي ُك ُ
اس في ا ْل َم ْيد َو َك ْي ًَل َو ِم َف الصَّالح َ
ا ْل ُمقََّربِ َ
يف (٘ٗ) َوُي َكم ُـ َّ َ
ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة
َب َشٌر قَ َ
اؿ َك َذلِ ِؾ المَّوُ َي ْخمُ ُ
وف (َ )ٗٚوُي َعمّْ ُموُ ا ْلكتَ َ
اء إِ َذا قَ َ
ضى أ َْم ًار فَِإَّن َما َيقُو ُؿ لَوُ ُك ْف فََي ُك ُ
ؽ َما َي َش ُ
والتَّوراةَ و ِْ
ؽ لَ ُك ْـ ِم َف الطّْ ِ
يف َكيَ ْيَئ ِة
اْل ْن ِجي َؿ (َ )ٗٛوَر ُسوًَّل إِلَى َبنِي إِ ْس َرائِي َؿ أَّْني قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْـ بِآََي ٍة ِم ْف َرّْب ُك ْـ أَّْني أ ْ
َخمُ ُ
َ َْ َ
َّ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
وف
ص َوأ ْ
ُحيِي ا ْل َم ْوتَى بِِإ ْذ ِف المو َوأَُنبّْئُ ُك ْـ بِ َما تَْأ ُكمُ َ
الط ْي ِر فَأ َْنفُ ُخ فيو فََي ُك ُ
وف طَ ْي ًار بِِإ ْذ ِف المو َوأ ُْب ِرئُ ْاْلَ ْك َموَ َو ْاْل َْب َر َ
ي ِمف التَّورِاة وِْل ِ
ؾ َْلَي ًة لَ ُكـ إِف ُك ْنتُـ مؤ ِمنِيف ( )ٜٗوم ّْ ِ
ِ ِ
وما تَ َّد ِخر ِ
ُح َّؿ
وف في ُب ُيوتِ ُك ْـ ِإ َّف في َذل َ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ
ُ َ
َُ َ
ََ
صدقًا ل َما َب ْي َف َي َد َّ َ ْ َ َ
َّ ِ
ٍ ِ
َِّ
يع ِ
اع ُب ُدوهُ َى َذا
وف (ٓ٘) إِ َّف المَّوَ َربّْي َوَرُّب ُك ْـ فَ ْ
لَ ُك ْـ َب ْع َ
ض الذي ُحّْرَـ َعمَ ْي ُك ْـ َو ِج ْئتُ ُك ْـ بِآََية م ْف َرّْب ُك ْـ فَاتَّقُوا الموَ َوأَط ُ
ِ
ِ
يـ (ٔ٘) ".
ص َارطٌ ُم ْستَق ٌ
صدق اهلل العظيم
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جو النص
سٔ :سورة آل عمران مك ٌّة أم مدن ٌّة ؟ سورة مدنٌة

سٕ :ما الذي بٌنته ( تناولته ) اآلٌات ؟
ٔ -علو درجات الرسل
ٕ -قصة والدة مرٌم ابنة عمران
ٖ -كفالة زكرٌا البنة مرٌم
ٗ -قصة والدة ٌحٌى علٌه السبلم وبٌان صفاته
٘ -اصطفاء مرٌم -علٌها السبلم -وتفضٌلها على نساء العالمٌن
 -ٙسٌاق المعجزات لتؤكٌد صدق النبً محمد ( ص ّل هللا علٌه وسلم ) .
 -7مٌبلد المسٌح  -علٌه السبلم – و معجزاته.
اآلٌات ( ٖٖ) ٖ0-
ِ
آؿ ِعمراف عمَى اْلعالَ ِميف * ُذّْرَّيةً بعضيا ِمف بع ٍ َّ ِ
آدـ وُنوحا و َ ِ ِ
َّ
يـ * إِ ْذ قَالَ ِت
يـ َو َ ْ َ َ َ
َ َ
َْ ُ َ ْ َْ
" إِ َّف الموَ ْ
ض َوالموُ َسميعٌ َعم ٌ
آؿ إ ْب َراى َ
اصطَفَى َ َ َ ً َ
ِ
ِ
ِ
ت َر ّْ
اف َر ّْ
ب
ت لَ َؾ َما ِفي َب ْ
ض َعتْيَا قَالَ ْ
طنِي ُم َح َّرًار فَتَقََّب ْؿ ِمّْني إَِّن َؾ أ َْن َ
ب إِّْني َن َذ ْر ُ
يـ * َفمَ َّما َو َ
ام َأرَةُ ع ْم َر َ
ْ
ت السَّميعُ اْل َعم ُ
الذ َكر َك ْاْل ُْنثَى نوِاّْني س َّم ْيتُيا مريـ نوِاّْني أ ِ
َّ
ُعي ُذ َىا بِ َؾ وُذّْريَّتَيا ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
اف
ض َع ْ
ض ْعتُيَا أ ُْنثَى َوالمَّوُ أ ْ
َعمَ ُـ بِ َما َو َ
إِّْني َو َ
َ َ
ت َولَ ْي َس ُ
َ َ َْ ََ َ
َ
ِ
َّ
الرِج ِيـ * فَتَقََّبمَيا ربُّيا بِقَُب ٍ
اؿ
َّ
اب َو َج َد ِع ْن َد َىا ِرْزقًا قَ َ
وؿ َح َس ٍف َوأ َْن َبتَيَا َن َباتًا َح َسًنا َو َك َّفمَيَا َزَك ِريَّا ُكم َما َد َخ َؿ َعمَ ْييَا َزَك ِريَّا اْلم ْح َر َ
َ َ َ
اء بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
اب " .
ت ُى َو ِم ْف ِع ْنِد المَّ ِو إِ َّف المَّوَ َي ْرُز ُ
َيا َم ْرَي ُـ أََّنى لَ ِؾ َى َذا قَالَ ْ
ؽ َم ْف َي َش ُ

الفكرة الربٌسة

ٔ -تمٌٌز األنبٌاء واصطفابهم على سابر المخلوقات .
ٕ -لطؾ هللا – عز وجل – بمرٌم والدة عٌسى فً تربٌتها ونشؤتها .

معانً المفردات والتراكٌب
ٔ  .اصطفى  :اصطفى فبل ًنا  :اصطفاه ؛ اختاره وفضَّله .
ٕ .العالمٌن  :كل موجود سوى هللا تعالى .
ٖ .هب  :ارزقنً .
ُٗ .ذرّ ٌّة ( :اسم)  ،الجمع منها ُ :ذرٌَّات و َذراريُّ ؛ و ُّ
الذرّ ٌَّ ُة  :نسل اإلنسان .
٘  .ذرٌة بعضها من بعض  :حصل التناسب والتشابه بٌنهم فً الخلق واألخبلق الجمٌلة .
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نذر و ٌَنذِر ْ
 . ٙنذرت :ن َذ َر ٌَ ُ
(نذرً ا و ُنذورً ا) ؛ ن َذر ال ّ
شخصُ ال ّشً َء  :أوج َبه على نفسه .

 . 7رب إنً نذرت لك ما فً بطنً محررً ا :

جعلت ما فً بطنً خالصا لوجهك  ،محررا لخدمتك وخدمة بٌتك المق ّدس .

 . 8أعٌذها بك :ألجؤ الٌك لتحفظها وتحصّنها .
 .9أنبتها نباتا حسنا  :أنشؤها نشؤة حسنة .
ٓٔ  .كفلها  :عهدها الٌه بالرعاٌة .
ٔٔ  .المحراب  :الجمع  :محارٌب؛ والمِحْ َرابُ  :ال ُؽرفة
ٕٔ  .أ ّنى  :استفهامٌة ؛ أي من اٌن لك هذا .

ال َّ
شرح
ٌخبر هللا تعالى فً هذه اآلٌات عن عدة أمور هً :
اىيـ و َ ِ
ِ ِ
اف َعمَى سائر المخموقات .
ٔ -تفضيمو آدـ َوُن ً
آؿ ع ْم َر َ
وحا َوآ َؿ إ ْب َر َ َ
ٕ -لطؼ اهلل بابنة امرأة عمراف في تربيتيا ونشأتيا.

ٖ -يخبرنا اهلل كيؼ جعمت امرأة عمراف ما في بطنيا خالصا لوجيو ،محر ار لخدمتو وخدمة بيتو.
ٗ -دعوة امرأة عمراف َّلبنتيا ولذريتيا أف يعيذىـ اهلل مف الشيطاف الرجيـ .
٘ -كرامة اهلل لمريـ في الرزؽ مف غير تعب .
الصورة الفنٌة

س ًنا "
قوله تعالى " :أَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
( شبه هللا – عز وجل -نشؤت وتربٌة مرٌم بالنبات الحسن )

اآلٌات ( )ٗٔ-ٖ8
الدع ِ
طيّْب ًة إَِّن َ ِ
ؾ َد َعا َزَك ِرَّيا َرَّبوُ قَا َؿ َر ّْ
ادتْوُ ا ْل َم ََلئِ َكةُ َو ُى َو قَائِ ٌـ
ب لِي ِم ْف لَ ُد ْن َ
" ُىَنالِ َ
اء ( )ٖٛفََن َ
ب َى ْ
ؾ َسميعُ ُّ َ
ؾ ُذّْرَّي ًة َ َ
ِِ
ِ
صمّْي ِفي ا ْل ِم ْحر ِ
اب أ َّ
يف ()ٖٜ
ص ًا
َف المَّوَ ُيَب ّْش ُر َ
ص ّْدقًا بِ َكِم َم ٍة ِم َف المَّ ِو َو َسي ً
ور َوَنبِِّيا م َف الصَّالح َ
ّْدا َو َح ُ
ؾ بَِي ْحَيى ُم َ
ُي َ
َ
ب أََّنى ي ُكوف لِي ُغ ََلـ وقَ ْد بمَ َغنِي ا ْل ِكبر وام أرَتِي ع ِاقر قَا َؿ َك َذلِ َ َّ
قَا َؿ َر ّْ
اء
َ ُ
ؾ الموُ َي ْف َع ُؿ َما َي َش ُ
َ ٌ
ٌ َ َ َ َُ َ ْ َ
ّْح بِا ْل َع ِش ّْي و ِْ
ؾ أ َََّّل تُ َكمّْ َـ َّ
اْل ْب َك ِار
اس ثَ ََلثَةَ أََّي ٍاـ إِ ََّّل َرْم ًاز َوا ْذ ُك ْر َرَّب َؾ َكثِ ًا
لِي َآَيةً قَا َؿ َآَيتُ َ
ير َو َسب ْ
الن َ
َ

(ٓٗ)

الفكرة الربٌسة

قَا َؿ َر ّْ
اج َع ْؿ
ب ْ

(ٔٗ) ".

الدعاء سبب فً رزق زكرٌا الذرٌّة حتى وهو وامرأته عاقر.
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معانً المفردات والتراكٌب
ٔ -هب  :أعطنً / .

ٖ  .ذرٌّة  :األوالد من البنٌن والبنات .

ٕ -لدنك  :عندك / .

ٗ .فنادته المبلبكة  :جبرٌل علٌه السبلم ٌ .٘ / .بشرك ٌ :سوق الٌك خبرً ا سارً ا  .ٙ / .ؼبلم  :صبًّ .
 . 7كلمة  :عٌسى علٌه السبلم  .8 / .مصد ًقا بكلمة من هللا  :أي مإم ًنا برسالة عٌسى .
 .9س ٌّ ًدا  :الذي ٌسود قو َم ُه وٌقودهم (من السٌادة)  .ٔٓ / .حصورا  :من ٌمنع نفسه عن النساء عفّة .
ٔٔ  .عاقر :ال تلِد  .ٕٔ /اال ّ رمزا  :أي ال تتكلم سوى باإلشارة واالٌحاء .
شمس الى المؽرب  .ٔٗ /االبكار :أول ال ّنهار الى طلوع ال ّ
ٖٔ .العشًّ  :الوقت من زوال ال ّ
شمس .
ال َّ
شرح
تجاب لدعائِ ِو ،وىنا
النبي رّبو
ً
الذرّية الصالحة ،فما كاف مف رّبو ّإَّل ْ
شاىدا لربو قدرتَوُ النافذة؛ ْ
اس َ
أف ْ
أف ييبو ّ
يناجي ّ

الحم ُؿ وامرأتو عاقر.
النبي زكرّيا عمى سبيؿ المعرفة َّل
ّ
التعجب ،كيؼ سيحدث ْ
يستفسر ّ
ِ
رية لمنبي ،وىي:
زكريا حمّ ْت بيا
وقد ذكرت اآليات أربع صفات
عطاء اهلل ال ّذ ّ
لمنبي ّ
ُ
ّ
ص ّْدقًا بِ َكِم َم ٍة ِم َف المَّ ِو .
ُٔ -م َ

ّْدا
َٕ -سي ً

ور
ص ًا
َٖ -ح ُ

ِِ
ِ
يف
َٗ -نبِيِّا م َف الصَّالح َ

اآلٌات ( ٕٗ) ٗ0-
ٌِن (ٕٗ) ٌَا َمرْ ٌَ ُم ا ْق ُنتًِ
" َوإِ ْذ َقالَ ِ
هللا اصْ َط َفاكِ َو َطه ََّركِ َواصْ َط َفاكِ َعلَى ِن َسا ِء ْال َعالَم َ
ت ْال َم َبل ِب َك ُة ٌَا َمرْ ٌَ ُم إِنَّ َّ َ
ك َو َما ُك ْن َ
ون
ك مِنْ أَ ْن َبا ِء ْال َؽ ٌْ ِ
ت َل َدٌ ِْه ْم إِ ْذ ٌ ُْل ُق َ
ب ُنوحٌِ ِه إِ َل ٌْ َ
ٌِن (ٖٗ) َذلِ َ
ل َِربِّكِ َواسْ ُجدِي َوارْ َكعًِ َم َع الرَّ ا ِكع َ
أَ ْق َبل َم ُه ْم أَ ٌُّ ُه ْم ٌَ ْكفُ ُل َمرْ ٌَ َم َو َما ُك ْن َ
هللا ٌُ َب ِّشرُكِ ِب َك ِل َمة
ُون (ٗٗ) إِ ْذ َقالَ ِ
ت لَ َدٌ ِْه ْم إِ ْذ ٌَ ْخ َتصِ م َ
ت ْال َم َبل ِب َك ُة ٌَا َمرْ ٌَ ُم إِنَّ َّ َ
اس فًِ ْال َم ْه ِد
ٌن (٘ٗ) َو ٌُ َكلِّ ُم ال َّن َ
ِم ْن ُه اسْ ُم ُه ْالمَسِ ٌ ُح عِ ٌ َسى ابْنُ َمرْ ٌَ َم َو ِجٌهًا فًِ ال ُّد ْن ٌَا َو ْاْلَخ َِر ِة َوم َِن ْال ُم َقرَّ ِب َ

ت َربِّ أَ َّنى ٌَ ُكونُ لًِ َولَد َولَ ْم ٌَ ْم َسسْ نًِ َب َشر َقا َل َك َذلِكِ َّ
ٌِن (َ )ٗٙقالَ ْ
هللا ُ ٌَ ْخلُ ُق َما ٌَ َشا ُء إِ َذا
َو َكه ًْبل َوم َِن الصَّالِح َ
ضى أَمْرً ا َفإِ َّن َما ٌَقُو ُل لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ (. " )ٗ0
َق َ
الفكرة الربٌسة

تمٌٌز مرٌم على سابر الخلق وتبشٌره بمولود جعله هللا نب ًٌّا .

معانً المفردات والتراكٌب
ٔ -طهرك  :جذرها؛ طهر ،أي من مسٌس الرجال .
ٕ -العالمٌن  :جمع عالم بفتح البلم ،وهو الخلق كلّه .
ٖ -اقنتً

 :جذرها؛ قنت ،أي أخلصً العبادة وأدٌمً ّ
الطاعة.

ٗ -أنباء

 :مفردها (نبؤ) أي أخبار.
ٙ
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٘ .الؽٌب

 :جمعها ؼٌوب ،وهو خبلؾ ال ّ
شهادة .

 .ٙنوحٌه

 :جذرها (وحً) االلهام والكبلم الخفًّ .

ٌ .7لقون أقبلمهم ٌ :طرحون سهامهم لعمل قرعة على كفالة مرٌم .
ٌ .8كفل ٌ :ضمن وٌرعى .

ٌ .9ختصمون ٌ :تنازعون  .ٔٓ .وجٌهًا  :سٌ ًّدا معظمًا له جاه وقدر وشرؾ .

ً
كهبل  :بٌن الثبلثٌن والخمسٌن .
ٔٔ .المهد  :سرٌر الطفل فً الرضاعة .ٕٔ .
ٖٔ .قضى أمرً ا :أراد شٌ ًبا.
ال َّ
شرح
اختٌار هللا – عز وجل  -لمرٌم منوّ هًا بفضٌلتها وعلوِّ قدرها على نساء العالمٌن بطاعتها وكثرة عبادتها وٌؤمرها
بدوام ّ
الطاعة والخضوع والخشوع ،ث ّم تبشرها المبلبكة بعٌسى الذي منّ هللا علٌه أن جعله نب ًٌّا لبنً اسرابٌل.

اآلٌات ( ) ٘ٔ-ٗ8
اإل ْن ِجٌ َل (َ )ٗ8و َرس ً
ُوال إِ َلى َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل أَ ِّنً َق ْد ِج ْب ُت ُك ْم ِبآ َ ٌَة مِنْ َر ِّب ُك ْم
" َو ٌُ َعلِّ ُم ُه ْال ِك َت َ
اب َو ْالح ِْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ
أَ ِّنً أَ ْخل ُ ُق لَ ُك ْم م َِن ِّ
ٌن َك َه ٌْ َب ِة َّ
ص َوأُحْ ًٌِ
هللا َوأُب ِْر ُ
الطٌ ِْر َفؤ َ ْنفُ ُخ فٌِ ِه َف ٌَ ُكونُ َطٌْرً ا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ئ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَب َْر َ
الط ِ
ٌِن ()ٗ9
ْال َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ك َْلَ ٌَ ًة لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْإ ِمن َ
ُون فًِ ُبٌُو ِت ُك ْم إِنَّ فًِ َذلِ َ
ون َو َما َت َّد ِخر َ
هللا َوأ ُ َن ِّب ُب ُك ْم ِب َما َتؤْ ُكلُ َ
هللا
ص ِّد ًقا لِ َما َبٌ َْن ٌَدَيَّ م َِن ال َّت ْو َرا ِة َو ِأل ُ ِح َّل َل ُك ْم َبعْ َ
َو ُم َ
ض الَّذِي حُرِّ َم َعلَ ٌْ ُك ْم َو ِج ْب ُت ُك ْم ِبآ َ ٌَة مِنْ َر ِّب ُك ْم َفا َّتقُوا َّ َ
هللا َربًِّ َو َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُب ُدوهُ َه َذا صِ َراط مُسْ َتقٌِم (ٔ٘) " .
ُون (ٓ٘) إِنَّ َّ َ
َوأَطِ ٌع ِ
نبً من هللا بالمعجزات التً وهبها هللا له .
الفكرة الربٌسة اثبات أنّ عٌسى _علٌه السالم_ ّ
معانً المفردات والتراكٌب
ٔ-

الكتاب  :التوراة واالنجٌل .
الحكمة  :معرفة أسرار ال ّ
شرع .
ّ
المنزل على موسى .
التوراة  :الكتاب

ٗ-

ّ
المنزل على عٌسى .
االنجٌل  :الكتاب

ٕ-
ٖ-

٘ -أبرئ  :أشفً .
 -ٙاألكمه  :الّذي ٌُولد أعمى ،وجمعها ُك ْمه ،ومإنثها َكمْ هاء .
 -7األبرص  :جمعها (بُرص وأبارص)؛ وهو مرض ٌصٌب جلد االنسان ؼٌر معدي .
 -8أنببكم  :أخبركم وأعلمكم .
 -9تدخرون  :تحتفظون .
 :معجزة .
ٓٔ -آٌة
 :تحلٌل ما كان مح ّرمًا .
ٔٔ -أحل ّ
صرُط) وهو الطرٌق المستقٌم ،والمقصود الطرٌق الممدود فوق جه ّنم .
ٕٔ -صراط مستقٌم  :جمعها ( ُ
7

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

ال َّ
شرح
أرسل هللا معجزته عٌسى _علٌه السالم_ نب ًٌّا لبنً اسرابٌل ،وقد أ ٌّده بالمعجزات وذكر منها فً مجمل اآلٌات :

ٔ -والدته دون أب .

ٕ -التكلم فً المهد .

ٖ -النفخ الروح فً الطٌر .

ٗ -المسح على األكمه فٌشفى .
 -ٙاخبار ال ّناس بما ٌؤكلون وما ٌحتفظون فً بٌوتهم .

٘ -المسح على األبرص فٌشفى .

المعجم والدّ اللة
ٔ -أضؾ الى معجمك اللّؽوي  :االجابة واردة فً التحلٌل
ُٕ -عدْ الى المعجم ،واستخرج معانً المفردات التالٌة  :االجابة واردة فً تحلٌل اْلٌات
فرق فً المعنى فً ما تحته خط فً ما ٌؤتً :
ّٖ -
أ -قوله تعالى " :إِ ِّنً َن َذرْ ُ
ك َما فًِ َب ْطنًِ م َُحرَّ رً ا" ( أي عتٌ ًقا مفر ًؼا لعبادتك وخدمة بٌت المقدس ) .
ت لَ َ
ُ
أعدت كتابة ال ّنصّ محررً ا باللّؽة العربٌّة" ( مُنقحا ،خالصا من األخطاء) .
تقول " :
ب  -قوله تعالى " :قال ربِّ هبْ لً من لدنك ُذرٌّة طٌبة " ( أعطنً ).
( فعل أمر جامد بمعنى ُ
أظ ّنك ).
تقول " :هبْك ساعدتنً على ح ِّل المسؤلة "
( ولد ُتها  /أنجبتها) .

ج -قوله تعالى " :قالت ربّ إ ّنً وضعتها أنثى"
العروض"
تقول " :وضع الخلٌل بن أحمد علم َ

( أوجد) .

اإل ْن ِجٌ َل" ( الكتابة ) .
د -قال تعالى َ " :و ٌُ َعلِّ ُم ُه ْال ِك َت َ
اب َو ْالح ِْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ
رٌب فٌ ِه ه ًدى للم ّتقٌن"
قال تعالى " :ذلك الكتابُ ال
َ

( القران الكرٌم ) .

ٗ -لفظ ( عاقِر ) ٌستوي فٌه المذ ّكر والمإنثُ ،عد الى المعجم وتب ٌّن جمع كل ّ منهما :
 جمع عاقر للمذكرُ :ع ّقرؽوي لما ٌؤتً :
٘ -ما الجذر اللّ ّ
ّ
الذرٌّة  :ذرر أو ذ ّر  /ال َعشِ ًّ  :عشو

جمع عاقر للمإنث :عاقرات أو َعواقِر

/

سم ٌّ ُتها :سمو

 /ت ّدخرون  :ذخر

8
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ُ -ٙعد المعجم الوسٌط ،وتب ٌّن الفرق بٌن كل من:
 الكهلُ :جمعها ( ُكهول أو ُكهّل أو ُكهْبلن) وهم ما بٌن سِ نْ الثبلثٌن والخمسٌن . الشٌخ :جمعها (شٌوخ أو أشٌاخ) وهو كل من زاد عن سِ نْ الخمسٌن . -ال َه ِرم :جمعها ( َهرْ مى) وهو الشٌخ الّذي ٌبلػ أقصى ال ِك َبر.

الفهم والتحلٌل
ضها من بعض "
ٔ -قال تعالىُ " :ذ ّر ٌّة بع ُ
ؾ هللا تعالى ُذ ّر ٌّة األنبٌاء ؟ وصفهم بؤ ّنهم بعضهم من بعض ،من ذرٌّة آدم ونوح وابراهٌم .
ص َ
أِ -ب َم و َ
أن األنساب عند األنبٌاء لٌست بال ّد ِم واللّحم ،وإ ّنما هً أنساب القٌم وال ّدٌن .
عال َم ٌدل ُّ ذلك ؟ ٌد ُّل على َ
بَ -
تعانت
نذرت ام أرةُ عمران ما في بطنيا لخدمة بيت
جرًيا عمى عادة أىميا،
اس ْ
ْ
ّ
المقدس راجي ًة القبول من اهلل  ،بما ْ
ْٕ -
عمى تحقيق ذلك؟

ْ
استعانت بالعبادة والطاعة وصدق التوكل على هللا.
االجابة :
ٖ -ف ٟمٛء فّٙه ا٠٢بد اٌىشّ٠خ ،ث ٓ١و١ف ّ٘١أ هللا رؼبٌِ ٝش_ ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ_ ٌٍم١بَ ثأِ ٍش ػظ ٛ٘ٚ ،ُ١أْْ
رٍذ ػ١غ( ٝػٍ ٗ١اٌغالَ) .
 -طهرها على نساء العالمٌن .

 جعل زكرٌا ًكافبل لها .

 -اصطفاها لعبادته .

 -أوجد عندها رزقا فً ؼٌر أوانه .

سالم؟
ٗ -كٌؾ استقبل زكر ٌّا البشرى بٌحٌى علٌهما ال ّ
 الدهشة والتعجب ،واستعظام قدرة هللا . استبعاد تحققها فً موازٌن البشر .٘ -ب ٌّن األمارة التً منحها هللا تعالى لزكر ٌّا _علٌه السالم_ ً
دلٌال على حمل زوجته ،وتح ّقق ال ُبشرى.
عدم تكلٌم ال ّناس ّإال باإلشارة ثبلثة أٌّام بلٌالٌها .
 -ٙفً ضوء فهمك اآلٌتٌن (ٕٗ: )ٖٗ-
السالم ) .
أ -ما فضل ُ هللا تعالى على مرٌم (علٌها ّ
ٔ .اصطفاها على سابر نساء العالمٌن (اجابة معتمدة) .

ٕ .طهرها من األدناس .
ٖ .خصّها بالكرامات ،مثل انجاب الولد من ؼٌر أب .

ب -اذكر ما ٌستجوبه هذا الفضل ُ .
االجابة  :لزوم طاعة هللا تعالى وعبادته .
9
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 -0فً قوله تعالى" :ذلك من أنباء الؽٌب نوحٌه الٌك"
أ.

ٔ .قصة امرأة عمران وابنتٌّها

ما المشار الٌه فً (ذلك) ؟

ٕ .قصة زكرٌّا وابنه ٌحٌى

ب .من المخاطب فً (الٌك) ؟ ال ّرسول ﷺ
ُحج ًّة على ُنبُو ِت ِه  ،وتحقٌ ًقا لصدقه
ج .لما خاطبته اآلٌة ؟

سالم.
 -8ا ستخلص من اآلٌات صفات كل من مرٌم وزكر ٌّا علٌهما ال ّ
أ -مرٌم
 -اصطفاها على نساء العالمٌن .

 -طهرها هللا من األجناس واألدناس .

 -انجاب طفل من ؼٌر أب .

 -حفظها هللا من الشٌّطان .

 طاعتها هلل وكثرة العبادة .ب -زكر ٌّا
 كان ًشٌخا كبٌرً ا وامرأته عاقر .
 -الصبر وكثرة العبادة.

 قابمًا ٌصلً فً المحراب . -تك ّفله لمرٌم بالرّعاٌة .

أمورا خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها:
 -9عرضت اآلٌات الكرٌمة
ً
 -رزق هللا تعالى لمرٌم فً المحراب ،فً ؼٌر أوانه .

 -بشرى هللا تعالى لزكرٌا بالمولود .

 -والدة عٌسى من ؼٌر أب .

 -النفخ فً الرّ وح فٌصبح طٌرً ا بإذن هللا تعالى .

 -احٌاء الموتى بإذن هللا تعالى .

 -شفاء األكمه واألبرص على ٌد عٌسى (علٌه السبلم) .

لً من لَ ُد ْن َك ُذ َر ٌَ ًة ط ٌّبة"؟
ٓٔ -لماذا جاء
َب ْ
رب ه ْ
السالمِّ " :
الطلب بلفظ الهبة فً قوله تعالى على لسان زكر ٌّا علٌه ّ
ُ

الهبة فً اللّؽة  :العطٌّة الخالٌة من المقابل ،فهو ٌعلم أنّ عطاء هللا ٌخل من المقابل ،وهذا اشار ًة الى
اٌمانه الخالص باهلل تعالى .
الرعاٌة فً تنشبة جٌل صالح ،فً رأٌك :
ٔٔ -فً ضوء قوله تعالى " :وأنبتها نبا ًتا حس ًنا" ما أثر ّ
تنمٌّة القٌم والمبادئ واألخبلق الرفٌعة فً األجٌال
ض ًحا ذلك:
ٕٔ -بعد دراستك اآلٌات الكرٌمة ،ناقش أثر ما ٌؤتً فً مجتمعك مو ّ

أ -رعاٌة األٌتام والمحتاجٌن .
 فً الرّ اعً  :األجر والثواب العظٌم والبركة فً الرّ زق وترقٌق القلب لراعً الٌتٌم . -فً األٌتام  :تحقق السّعادة واالستقرار النفسً لؤلٌتام ،وتزٌد من اندماجهم فً المجتمع .
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ب -تقدٌر دور المرأة .
 ٌزٌد من دورها فً بناء المجتمع . ٌزٌد من ثقة المرأة لنفسها ،مما ٌنعكس على األفراد والمجتمع . تحقٌق العدالة االجتماعٌّة والمساواة .ٖٔ -أكثر القرآن الكرٌم من استخدام األسلوب القصصً ،فما فابدة هذا األسلوب؟
ٕ .تثبٌت قلب النبًّ محمد ﷺ .

ٔ .اقامة ال ُحجّة والبراهٌن على األمم البلحقة .
ٖ .االثارة والتشوٌق واستمالة المتلقً .

الرعاٌة اإلله ٌّة فً اعداد األنبٌاء واصطفابهم وصفاتهم ،عال َم ٌدل ّ هذا فً رأٌك؟
ٗٔ -تكاملت ّ
 رعاٌة هللا _عز وجل_ ألنبٌاء داللة على نبوّ تهم . داللة على تنزٌه هللا _عز وجل_ األنبٌاء من الصفات ؼٌر حمٌدة . -لٌستطٌع هإالء األنبٌاء نشر دعوة هللا _عز وجل_ للخلق .

التذوق الجمالً
ضح جمال التصوٌر فً قوله تعالى" :وأنبتها نبا ًتا حس ًنا"
ٔ -و ّ
شبّه مرٌم فً نموّ ها وترعرعها بالنبات الحسن الّذي ٌنمو شٌ ًبا فشٌ ًبا
ٕ -استخرج مثالٌن على ال ّطباق من اآلٌات الكرٌمة
ٕ  ( -أح ّل ُ /حرّم ) .

ٔ ( -العشًّ  /االبكار ) .

معان بالؼ ٌّة أخرى ،مثل:
ٖ -تخرج األسالٌب اإلنشاب ٌّة فً العرب ٌّة عن معانٌها الحقٌق ٌّة الى
ٍ
المعنى الحقٌقً

األمر
ال ّنهً
االستفهام
النداء

المعنى الببلؼً
التخٌٌر
ال ّدعاء
االلتماس
ال ّتمنً
التع ّجب
االستبعاد
االستؽاثة
الندبة
التعجب

ال ّ
شاهد

ً
أخاك فإ ّنه  //مُقارؾُ ذ ْنب مرّ ًة ومُجا ِن َب ُه .
ِش
َ
فع ْ
واحدا أو صِ لْ
قوله تعالى ":فقالوا ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهٌا لنا من أمرنا رشدا" .
ال تطوٌا السرّ ع ّنً ٌوم ناببة  //فإنّ ذلك أمْ ر ؼٌ ُر مؽتفر.
ال تؽربً أٌّتها ال ّشمسُ .
أبنت ال ّدهر عندي ك ّل بنت  //فكٌؾ وصلت أنت من ّ
َ
الزحام .
قوله تعالى" :أ ّنى ٌكون له ولد ولم تكن له صاحبة" .
ٌا ألهل الخٌر لمساعدة المحتاج .
وا حرق َة قلبً  /وا كبدي  /وا حسرتاه .
ٌا لك من رجل كرٌم!
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* بنا ًء على ما تقدّم ،ما المعنى البالؼً الّذي خرج الٌه :
أ -األمر فً قوله تعالى " :فتقبّل م ّنً"

االجابة  :الدعاء

ب -االستفهام فً قوله تعالى" :أ ّنى ٌكون له ؼبلم"

االجابة  :االستبعاد والتعجب

ٗ -ما المعنى الّذي أفادت ُه الجملة المعترضة " وهللا أعلم بما وضعت"
االجابة :

تعظٌم الموضوع ورفع منزلة المولود

٘  -ما داللة كل ّ من:
أ -ال ّزمن المضارع للفعل (أعٌذها) فً اْلٌة  / ٖٙاالجابة  :للداللة على استمرار الحد والتجدٌد
ب -تكرار (اصطفاك) فً اْلٌة ٕٗ .
االجابة  - :األولى  :تفضٌلها على ال ّناس بالكرامات.
 الثانٌة  :تفضٌلها على سابر العالمٌن بؤن رزقها هللا الولد من ؼٌر أب.ج -تكرار (بكلمة) فً اْلٌتٌن ( / . )ٗ٘-ٖ9االجابة  :التؤكٌد على معجزة خلق عٌسى بكلمة (كن) .
د -تكرار (بإذن هللا) فً اْلٌة / ٗ9االجابة  :تؤكٌد ألوهٌّة هللا

_عز

وجل_

وأنّ عٌسى عبد هللا المؤمور.

 -ٙالكناٌة :لفظ أطلق وأرٌد به الزم معناه ،مع جواز اٌراد المعنى األصلً؛ أي أنْ تؤتً بكالم ٌتض ّمن
معنٌٌن :مع ًنى حقٌق ًٌّا وآخر مجاز ًٌّا ،والمجازي هو المقصود ،ومثال ذلك:
أس " .المعنى الحقٌقً  :رفع الرأس
ندي
مرفوع ّ
َ
 " وقؾ ال ُج ُّالر ِ
المعنى المجازي  :الفخر واالعتزاز
وقولنا  :فبلن كثٌر الرّماد ،كناٌة عن (كرمه) ٌ ،عنً أنّ رماد ناره ال ٌنطفا ؛ ألنّ كثرة الرّماد دلٌل على
كثرة اشعال ال ّنار لقِرى الضٌّؾ .
هما الواهً الّذي ثكل ال ّ
شبابا

ضلوع دم ولحم
وقول أحمد شوقً  :ولً بٌن ال ُ
فدم ولحم كناٌة عن (القلب) الّذي بٌن ضلوعه

ضح الكناٌة فً ما تحته خط فً قوله تعالى :
>> بنا ًء على ما تقدّم ،و ّ
ً
صالحٌن"  /االجابة  :كناٌة عن أ ّنه رضٌع صؽٌر السّنِّ .
"وٌكلّ ُم ال ّناس فً المهد
وكهال ومن ال ّ
ضح داللة (الخ ْلق) فً اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلتٌتٌن:
-7و ّ
أ -قال تعالى  " :قال كذلك هللا ٌخلق ما ٌشاء "
ب -قال تعالى  " :أ ّنً أخلق لكم من الطٌن كهٌبة ّ
الطٌر "

االجابة ٌ :بدع وٌصنع .
االجابة ٌ :صوّ ر

ٕٔ

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

النداء
أوال  :التعرٌؾ  :النداء :هو دعوة المخاطب بواسطة حرؾ من أحرؾ النداء؛ لبلنتباه واالقبال .

ثانٌا  :أركان أسلوب النداء ( أداة النداء  +المنادى )
ثالثا  :أدوات النداء
ٔ .نداء القرٌب  ( :ء  +أيْ ) ٕ .نداء البعٌد

 ( :آ  +أٌا  +هٌا )

ٖ .نداء القرٌب والبعٌدٌ ( :ا )

س :استخرج أداة النداء والمنادى فً الجمل التالٌة:
الجملة

أداة النداء
ٌا

ٌا مسرعا ،تمهل
ٌا طالب العلم ،واظب على دروسك
ٌا رافعا شعار الوبام ،جزاك هللا خٌرا
أٌا جامع الدنٌا لؽٌر بالؼة //لمن تجمع الدنٌا وانت تموت
أعٌنً جودا وال تجمدا //أال تبكٌان لصخر ال ّندى
ّ
ّ
صبا بلػ تحٌتنا  //من لو على البعد ح ٌّا كان ٌحٌنا
و ٌا نسٌم ال ّ

المنادى
مسرعا

رابعا  :أحكام (صور ) المنادى :



علم مضاؾ

علم شبٌه بالمضاؾ





نكرة ؼٌر مقصوده

نكرة مقصوده


علم مفرد

وله حالتان اعرابٌتان :
– ( مبن ًٌا فً محل نصب ) .

 ( -معر ًبا منصو ًبا ).

ٌٔ -ؤتً معربا منصوبا ،اذا كان :
أ -علم مضافا
ٌا  +طالب  +العلم  ،واظب على دروسك

أداة النداء اسم نكرة

اسم معرفة

نبلحظ أنّ كلمة (طالب) اسم نكرة  ،وأنّ كلمة العلم اسم معرفة  ،والقاعدة تقول
( نكرة  +معرفة = مضاؾ الٌه) ؛ أيْ أنّ االسم النكرة (طالب) منادى مضاؾ  ،واسم المعرفة (العلم) ٌعرب مضافا الٌه
وهنا ٌكون حكم المنادى فً الجملة النصب.
ٖٔ
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ب  -شبٌ ًها بالمضاؾ  :هو ما اتصل به شًء من تمام معناه .
رافعا
ٌا +
ً
أداة النداء

+

اسم نكرة منون

شعار  +الوبام  ،جزاك هللا خٌرا
اسم نكرة

اسم معرفة

نبلحظ أنّ كلمة ( رافعً ا ) اسم نكرة منون  ،وأنّ كلمة (شعار) اسم نكرة أضٌؾ الى معرفة ،فٌكون المنادى (رافعا)
نكرة أضٌؾ الى نكرة مضافة  ،وٌكون حكم المنادى عندبذ النصب.
ج -نكرة ؼٌر مقصودة  :وهً كل منادى نكرة لم ٌقصد نداإه  ،و لم ٌدل على معٌن من خبلل ندابه
ٌا  +ؼافالً

+

انتبه  ،فالحٌاة قصٌرة .

المنادى ٌكون ؼٌر مقصود فً ذاته
فٌكون المنادى بشكل عام

أداة النداء

اسم نكرة منون

فعل أمر

نبلحظ أنّ كلمة (ؼافبل) جاءت اسم نكرة بٌنما لم ٌؤتً بعدها ال اسم معرفة وال اسم نكرة ،وهذه تسمّى نكرة
ؼٌر مقصودة (اذا أراد العموم) ،وٌكون حكم المنادى هنا النصب.

ٌٕ -ؤتً المنادى مبن ٌّا فً محل نصب ،اذا كان
أ .نكرة مقصودة
وهً كل منادى نكرة قصد نداإه  ،ودل على معٌن من خبلل ندابه

المنادى ٌكون مقصود فً ذاته

ٌا  +فالنُ  +اجتهد  ،فاالختبار شارؾ على البداٌة .

اسم نكرة

أداة النداء

فعل أمر

نبلحظ أنّ كلمة ( فبلن ) جاءت اسم نكرة بٌنما لم ٌؤتً بعدها ( ال اسم معرفة وال اسم نكرة)  ،وهذه تسمّى
نكرة مقصودة ( اذا أراد التخصٌص ) ،وٌكون حكم المنادى هنا مبنٌا فً محل نصب .

ب -اسما علما
ٌا  +قدس
أداة النداء

اسم علم

ٌا  +محمد
أداة النداء

اسم علم

نبلحظ أنّ كلمتً (قدس  /محمد ) اسمً علم  ،واذا كان المنادى اسم علم ٌكون حكمه مبنٌا فً محل نصب
ٗٔ
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ملحوظة  :كٌؾ أفرق بٌن المنادى النكرة المقصود ،وبٌن المنادى النكرة ؼٌر مقصود؟
أفرق بٌنهما بطرٌقتٌن ،انتبه للجدول :

الدلٌل
األول
الدلٌل
الثانً

المنادى النكرة المقصود

المنادى النكرة ؼٌر المقصود

محمد ؼٌر منتبه فً الصؾ ،فٌقول له المعلم

الخطٌب ٌخاطب جموع الناس ،فٌقول:
" ٌا ؼافبل انتبه "

" ٌا ؼافل ،انتبه "
المنادى المقصود (فٌه تخصٌص)

فٌكون اللفظ (للعموم) ،فبل ٌخصّ به أحد

ال ٌؤتً المنادى منصوبا

ٌكون المنادى منصوبا

ملحوظة ٔ ٌ :جوز فً المنادى المضاؾ الى ٌاء المتكلم ،حذؾ الٌاء وابقاء الكسرة دلٌال علٌها :
نحوقوله تعالى َ ( :وإِ ْذ َقا َل إِب َْراهٌِ ُم َربِّ اجْ َع ْل َهـَ َذا َبلَداً آمِنا ً َوارْ ُز ْق أَهْ لَ ُه م َِن َّ
ت).
الث َم َرا ِ
رب  :منادى مضاؾ ،أصله (ربًّ) و (ٌاء المتكلم) محذوفة جوازا.
ّ
ملحوظة ٕ :قد ٌحذؾ حرؾ النداء
ٌِن ).
ٌقول تعالى ٌُ ( :وسُؾُ أَعْ ِرضْ َعنْ هذا َواسْ َت ْؽف ِِري ل َِذ ْن ِبكِ إِ َّنكِ ُك ْن ِ
ت م َِن ْال َخاطِ ب َ
أصل الكبلم (ٌا ٌوسؾ) ،فحذفت أداة النداء جوازا.

التدرٌبات
سٔ :مٌز المنادى المعرب من المنادى المبنً فً ما ٌؤتً؟
اس ُكنْ أَ ْن َ
ت َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة )
أ -قوله تعالى ( :و ٌا آدَ ُم ْ
ب -قول الشاعر :أٌا جامع الدنٌا لؽٌر بالؼة

االجابة  :مبنً ؛ أل ّنه علم مفرد

لمن تجمع الدنٌا وانت تموت
االجابة  :معرب ؛ أل ّنه منادى علم مضاؾ

أعٌنً جودا وال تجمدا
ج -قالت الخنساء:
ّ

أال تبكٌان لصخر ال ّندى
االجابة  :معرب ؛ أل ّنه منادى مضاؾ الً ٌاء المتكلم

د -قال عبدالكرٌم الكرمً :فلسطٌنُ الحبٌبة كٌؾ أحٌا

بعٌدا عن سهولك والهضاب
االجابة  :مبنً ؛ ألن المنادى علم مفرد

هـ  -تقول" :جمٌلُ ،ال تتهاون فً أداء واجبك"
و -قال حافظ ابراهٌم ٌ :ا رافعا راٌة الشورى وحارسها

االجابة  :مبنً ؛ ألنّ المنادى علم مفرد
جزاك ر ُّبك خٌرا من محبٌها
االجابة  :معرب ؛ ألنّ منادى شبٌه بالمضاؾ
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سٕ :أعرب ما تحته خط فً ما ٌؤتً :
ار ِج ُعوا )
ب َال ُم َقا َم لَ ُك ْم َف ْ
أ -قوله تعالى َ ( :وإِ ْذ َقالَ ْت َطابِ َفة ِم ْن ُه ْم ٌَا أَهْ ل َ ٌَ ْث ِر َ
 :أداة نداء .
ٌا
أهل

 :منادى منصوب بالفتحة الظاهرة؛ ألنّ مضاؾ الى اسم معرفة وهو (ٌثرب) .
فاؼفر علٌك سالم هللا ٌا عم ُر

ب -قول الحطٌبة  :ألقٌت كاسبهم فً قعر مظلمة

عمر  :منادى مبنً على الضم فً محل نصب؛ ألنّ المنادى اسم علم
ج -تقول ٌ :ا راجٌا رحمة هللا ،علٌك نفسك ّ
هذبها
راجٌا  :منادى منصوب بتنوٌن الفتح؛ أل ّنه منادى شبٌه بالمضاؾ

سٖ :اضبط بالشكل أواخر الكلمات التً تحتها خط فً ما ٌؤتً:
أ -قول الرسولٌ" :ا ؼالم ،س ّم هللا ،وكل بٌمٌنك ،وكل مما ٌلٌك"
ب -قال ابن زٌدون :و ٌا نسٌم الصبا بلّػ تحٌتنا

االجابة  :ؼبلما؛ بالضم؛ أل ّنه نكرة مقصود .

من لو على البعد ح ٌّا ك ان ٌحٌنا
االجابة  :نسٌ َم؛ بالنصب؛ أل ّنه نكرة مضافا

نماذج معربة

ٌٔ -ا خال ُد استع َّد لالمتحان
 :حرؾ نداء مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب.
ٌا
 :منادى مبنً على الضم فً محل نصب ( ألنه مفرد وعلم ).
خال ُد
استع َّد  :فعل أمر مبنً على السكون وحرك بالفتح لئلدؼام والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا ً تقدٌره (أنت)
لبلمتحان َ :جار ومجرور متعلقان بالفعل ( استعد ).
ٌٕ -ا مسلمون دعوا التفرٌط
 :حرؾ نداء مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب.
ٌا
مسلمون

 :منادى مبنً على الواو فً محل نصب ( ألنه نكرة مقصودة ).

دعوا

 :فعل أمر مبنً على حذؾ النون والواو فاعل .

التفرٌط

 :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .

ِبً السجن
ٌٖ -ا صاح ْ
 :حرؾ نداء مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب.
ٌا
صاحِبًْ  :منادى منصوب بالٌاء ألنه مثنى ( وهو منادى مضاؾ ).
السجن

 :مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره( ..وقد حذفت نون المثنى لئلضافة) .
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ٌٗ -ا لطٌفا ً بالعباد
 :حرؾ نداء مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب.
ٌا
لطٌفا ً
 :منادى منصوب بالفتى ( ألنه شبٌه بالمضاؾ ).
 :جار ومجرور متعلقان ب ( لطٌفا ً ).
بالعباد
ٌ٘ -ا ؼافلٌن تنبهوا
 :حرؾ نداء مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب.
ٌا
ؼافلٌن  :منادى منصوب بالٌاء ألنه جمع مذكر سالم ( وهو منادى نكرة ؼٌر مقصورة ).
 :فعل أمر مبنً على حذؾ النون والواو فاعل.

تنبهوا

التدرٌبات المقترحة
سٔ :أعرب ما تحته خط اعرابا تا ّما :
ب إِ ِّنً َن َذ ْر ُ
ام َرأَ ُ
ٔ .قوله تعالى  ( :إِ ْذ قالَ ِ
ت لَ َك ما فًِ َب ْطنًِ ُم َح َّرراً ) .
ت عِ ْمرانَ َر ِّ
ت ْ
االجابة :
ربِّ  :منادى مضاؾ منصوب ،حذؾ منه أداة النداء ،وعبلمة النصب الفتحة المق ّدرة على
ما قبل ٌاء المتكلّم منع من ظهورها اشتؽال المح ّل بالحركة المناسبة و(ٌاء المتكلّم) المحذوفة
ضمٌر مضاؾ إلٌه.
ٕ .قول الشاعر  :أبنٌتً ال تجزعً
أ

كل األنام إلى ذهاب

 :حرؾ نداء مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب .

 :منادى منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة وهو مضاؾ
بنٌتً
ٌاء المتكلم  :ضمٌر مبنً على السكون فً محل جر مضاؾ إلٌه.
ٔ-

قوله تعالى ٌ" :ا هود ما جبتنا ببٌنة"  //هود  :منادى مبنً على الضم فً محل نصب

سٕ :وضح على ما ٌبنى ما تحته خط .
ٔ-

تقول ٌ " :ا علًُّ قرب االمتحان "

ٕ-

تقول ٌ " :ا علٌان أدٌا واجبكما "

ٖ-

تقول ٌ " :ا علٌون ال تقصروا "
االجابة :

علًّ

(السإال مقترح ولم ٌرد فً المنهاج) .

 :منادى مبنً على الضم فً محل نصب

علٌان  :منادى مبنً على األلؾ؛ أل ّنه مثنى ،فً محل نصب
علٌّون  :منادى مبنً على الواو؛ أل ّنه جمع مذكر سالم ،فً محل نصب.
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سٖ :استخرج المنادى فً اآلٌات الكرٌمة من سورة آل عمران وحدد نوعه:
االٌة
ب إِ ِّنً َن َذ ْر ُ
ت لَ َك ما فًِ َب ْطنًِ
َر ِّ

المنادى

نوعه

ربّ

معرب

ض ْع ُتها أ ُ ْنثى
ب إِ ِّنً َو َ
ض َع ْتها قالَ ْت َر ِّ
َفلَ َّما َو َ
قال ٌا مرٌم أنى لك هذا
هب لً من لدنك ذر ٌّة طٌبة
قال ّ
رب أ ّنى ٌكون لً ؼالما
قال ّ

مراجعة اسم الفاعل واسم المفعول
أوال :اسم

الفاعل :

هو اسم مشتق من حروؾ الفعل لٌ ّدل على الحد (من قام بالفعل) أو من ا ّتصؾ به.

االشتقاق :
من الثالثً

على وزن (فاعل)

من ؼٌر الثالثً

على وزن مضارعه مع ابدال

حرؾ المضارع مٌما مضمومة وكسر ما قبل االخر

قرأ

قارئ

استنسخ

ٌستنسخ

مُستنسِ خ

علم

عالم

اجتهد

ٌجتهد

ُجتهد
م ِ

ر ّد

را ّد

اقترن

ٌقترن

ُقترن
م ِ

أمن

آمن

تولّى

سعى

ساع

استعلم
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ثانٌا :اسم المفعول :
االشتقاق :

هو اسم مشتق من الفعل المبنى للمجهول للداللة على من وقع علٌه فعل الفاعل

من الثالثً

على وزن مضارعه مع ابدال

على وزن (مفعول) من ؼٌر الثالثً

حرؾ المضارع مٌما مضمومة وفتح ما قبل االخر

قرأ

مقروء

استنسخ

ٌستنسخ

مُستن َسخ

علم

معلوم

اجتهد

ٌجتهد

مُجت َهد

ر ّد

مردود

اقترن

ٌقترن

ُقترن
م َ

أمن

تولّى

سعى

استعلم

سال

ابتسم

مالحظةٔ ٌ :شتق اسم المفعول من الفعل الالزم بإضافة أشباه الجمل الٌه :
رؼب
//
مشكوك فٌه
ك
ش ّ

مرؼوب فٌه .

مالحظةٕ  :نستطٌع أن نمٌز بٌن الفعل الالزم وبٌن الفعل المتعدي؛ بؤنّ الفعل المتعدي ٌقبل أحد ضمابر
النصب ( ك،هـ )  ،بٌنما الفعل الالزم ال ٌقبل ضمابر النصب:
الالزم

الفعل
×
أٌنع 
رؾ 
ّ
سمع ×

علم
أٌنع
رؾ
ّ
سمع

المتعدي (ك+هـ)
علمه 
أٌنعك ×
ر ّفك ×
سمعك 

التدرٌبات
سٔ :هات اسم الفاعل واسم المفعول من كل فعل من األفعال اآلتٌة :
اسم المفعول

الفعل

اسم الفاعل

التقى

ٌلتقً

باع

بابع

انصرؾ

ٌنصرؾ

عدّ

عادد

معدود

الم

البم

ملوم

روى

راو
ِ

مروي
ّ

ملتقًِ

ٌلتقً

ملتقى

مبٌع
منصرؾ
ِ

ٌنصرؾ

منصرؾ
َ
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سٕ :عٌن أسماء الفاعلٌن فً النص اآلتً :

ِ
لد ْنيا ِبقَو ِل اَ َّلز ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ييا ِب َع َم ِل
اى ِد َ
َم ِل َيقُو ُل في اَ ُّ َ ْ
ين َو َي ْع َم ُل ف َ
"الَ تَ ُك ْن م َّم ْن َي ْر ُجو اَآلْخ َرةَ ِب َغ ْي ِر َع َمل َو َي ْر ُجو اَلتَّْوَب َة ِبطُول اَْْل َ
ش ْك ِر ما أُوِتي و ي ْبتَِغي اَ ِّلزي َ ِ
ِ ِ ِ
اَ َّلر ِ
ِ
يما َب ِق َي َي ْن َيى َو الَ
ُع ِط َي ِم ْن َيا لَ ْم َي ْ
اغ ِب َ
ين إِ ْن أ ْ
َ
َ َ َ
ادةَ ف َ
ش َب ْع َو إ ْن ُمن َع م ْن َيا لَ ْم َي ْق َن ْع َي ْعج ُز َع ْن ُ َ
ي ْنتَ ِيي و يأْمر اَ َّلناس ِبما لَم يأ ِ
ْت ِب َما الَ َيأ ِْتي ُي ِح ُّ
ب اَ َّ
ين َو الَ َي ْع َم ُل َع َممَ ُي ْم َو ُي ْب ِغ ُ
ض اَْل ُمذ ِْن ِب َ
لصالِ ِح َ
َح ُد ُى ْم َي ْك َرهُ
ين َو ُى َو أ َ
َ َ ْ َ
َ
َ َ ُُ
ِ
ِ
ِ
ت ِم ْن أَجمِ ِو إِ ْن ِ
ِ
اَْلمو َ ِ ِ ِ ِ
ب ِب َن ْف ِس ِو إِ َذا ُعوِف َي
يم َعمَى َما َي ْك َرهُ اَْل َم ْو َ
ص َّح أَم َن الَىياً ُي ْع َج ُ
َ
َْ
سق َم ظَ َّل َنادماً َو إِ ْن َ
َ
ت ل َكثَْرة ُذ ُنوبو َو ُيق ُ
َو َي ْق َنطُ إِ َذا اُْبتُِم َي"
االجابة  :اسم الفاعل( :الزاهدٌن  /الراؼبٌن  /الصالحٌن  /المذنبٌن  /نادما  /الهٌا )

سٖ :مٌز اسم الفاعل من اسم المفعول فً العبارتٌن اآلتٌتٌن:
أ " -الفتاة مختارة مالبسها بذوق رفٌع "

االجابة  :مختارة اسم فاعل .

ب " -الهدٌة مختارة بعناٌة فابقة "

االجابة  :مختارة اسم مفعول

سٗ :استخرج اسم الفاعل واسم المفعول من اآلٌات الكرٌمة (ٖٖ )ٖ9-من سورة آل عمران:
ٕ -اسم المفعول  :محررا .

ٔ -اسم الفاعل  :قابم  /مصدّق .
التدرٌبات المختارة
سٔ :هات اسم الفاعل من األفعال اآلتٌة :
الفعل

الفعل

اسم
الفاعل

الفعل

اسم
الفاعل

اسم
الفاعل

الفعل

استمع

وقى

ستنسخ

انقضى

سمع

قال

استقدم

تقسّم

دعا

لبس

اجتهد

زلزل

صام

وزن

توازن

تبلطؾ

انقضى

ج ّد

أهمل

علقم

اسم الفاعل

سٕ :هات اسم الفاعل من المصادر اآلتٌة :
اسم الفاعل

المصدر
تزكٌة
جهاد
كتابة
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سٖ :ع ٌّن كل اسم فاعل فً العبارة اآلتٌة واضبطه بالشكل ،وب ٌّن ما كان فعله ثالث ٌّا ً وما كان فعله ؼٌر ثالثً :

والظلمة تؤثٌر ظاهر فً صحة اإلنسان ،فالذي ٌَسْ ُكن منزالً م ْ
ُّ
ُظلِما ً ال َت ْملإه أشعة الشمسَُ ٌ ،رى
" للضوء
وجسمه ذابل ولونه شاحب .وضوء الشمس مفٌد من وجوه عدة ،فهو م َُجفؾ للهواء ،م ُِبٌد لجراثٌم
فاحرص على وجوده فً مسكنك َتعِش سالِم البدن ،ممتلبا ً قوة
األمراض ،مساعد فً تقلٌل الرطوبة،
ِ
ونشاطاً؛ وإٌِاك والضوء الصناعًَّ الضعٌؾ فإِنه مفسد للهواء مُجهد لقوة اإلبصار " .
اسم الفاعل

اسم الفاعل

أصله من فعل ثبلثً او ؼٌر ثبلثً

سٗ :عٌن اسم الفاعل فً الجمل التالٌة:
 عاد المسافر إلى وطنه . الجانً َث َم َر َة الوقت حكٌم .ارؾ قٌِ َم َت َها إال عاقل .
 -ما َع ِ

أصله من فعل ثبلثً او ؼٌر ثبلثً

 العدو ُم ْن َه ِزم َج ٌْ ُش ُه .
 -خالد ُم َت َح ْ ّد حدٌثا ً فارؼا ً .

س٘ :استخرج أسماء الفاعل من الجمل االتٌة :

ٔ .تقول  " :القابل الحق شجاع " .
ٌٕ .قول تعالى َ ( :وال َّن ْخ َل َو َّ
الزرْ َع م ُْخ َتلِفا ً أ ُ ُكل ُ ُه ) .
ارهِم ) .
ك َباخِع َن ْف َس َ
ٌٖ .قول تعالى َ ( :فلَ َعلَّ َ
ك َعلَى آ َث ِ
ٗ .تقول  " :أفاهم أخوك الدرس " .
٘ .تقول  " :نحترم المإدي واجبه " .
 .ٙتقول  " :الحسد نار قاتلة صاحبها " .
 .7تقول  " :ذهبت إلى المدرسة راكبا ً دراجتً " .
 .8تقول  " :المإمن متقن العمل " .
 .9تقول  " :لست بالجاحد نعمة هللا " .

ٕٔ

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

سٕ :اكتب اسم الفاعل واسم المفعول من الفعال اآلتٌة :
اسم المفعول
الفعل

اسم الفاعل

اذا كان الفعل الزما

اذا كان الفعل متعدٌا

استمع
صام
انقضى
أكل
تزكٌة
جهاد
رؼب
كتابة
زراعة
تحسٌن
زلزال
سرّ
ادع
نم
ك
ش ّ
قال
جرٌح
أعاد
احتاج
انتصر
احت ّل
ٌبس
استقال
ركض
ارت ّد
تفوّ ق
علم
كرُم
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الكتببة
القصة القصٌرة
فن أدبً ٌتناول حادثة أو مجموعة حواد تتعلق بشخصٌّة أو مجموعة من الشخصٌات اإلنسانٌّة
فً بٌبة زمانٌّة أو مكانٌّة تنتهً إلى ؼاٌة أو هدؾ بُنٌت من أجله فً اسلوب أدبًّ ممتع .
الهدؾ من القصة  :التؤثٌر فً القارئ  ،وإمتاعه وتسلٌته عن طرٌق التلمٌح والرمز .
عناصر القصة
خاص .

ّ :
ٌمثل مجموعة الوقابع الجزبٌة والمترابطة والمنظمة على نحو

 - :الحد

 :تبدأ ؼامضة ثم تتكشؾ تدرٌجًٌا ( وهً قمة الحد فً القصة )

 الحبكة.
 -الصراعان

 :الصراع الداخلً والصراع الخارجً

 -الحوار

 :ومنه حوار داخلً وخارجً .

 الزمان والمكان  :الحقٌقً أو الخٌال -الشخصٌات

 :ومنها شخصٌات ربٌسة وثانوٌة والنامٌة والثابته .

نموذج :

حفظ األمانة
ُ
قصدت الح ّج فً بعض األعوام  ،وكانت تجارتً عظٌمة  ،وأموالً كثٌرة  ،وكان فً وسطً همٌان
قال تاجر :
( كٌس تجعل فٌه النفقة  ،وٌشد على الوسط فٌه دنانٌر وجواهر قٌمة) ملًء بال ّدنانٌر والجواهر القٌّمة  ،فلما كنت ببعض
الطرٌق نزلت ألقضً بعض شؤنً ،فانحل كٌس النقود من وسطً وسقط ولم أعلم بذلك إال بعد أن سرت عن الموضع
فراسخ ( الراسخ مقٌاس ٌقدر فً ثبلثة أمٌال )  ،ولكن ذلك لم ٌكن ٌإثر فً قلبً لما كنت علٌه من ؼنى .
ولما قضٌت حجتً وعدت الى بلدي تتابعت المصابب علً ،حتى لم أملك شٌبا ً  ،فهمت على وجهً هار َبا من
بلدي ،وما أملك فً تلك اللٌلة دراهم معدودة  ،وكانت اللٌلة مطٌرة ،فؤوٌت فً بعض القرى إلى خان خراب ،فحضرت
زوجتً الوالدة فتحٌّرت  ،ثم ولدت ،فقالتٌ :ا هذا ،الساعة تخرج روحً ،فاتخذ لً طعاما ً أتقوى به  ،...فخرجت
أخبط فً الظلمة والمطر حتى جبت إلى بابع فوقفت علٌه  ،فكلمنً بعد جهد ،فشرحت له حالً ،فرحمنً وأعطانً بتلك
القطع أكبلً وزٌتا ً  ،وأعارنً إناء جعلت ذلك فٌه ،وجبت أرٌد الموضع ،فلما قُربت من الخان زلقت رجلً وانكسر اإلناء
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ُ
ُ
قلت له  :ال أبكً من أجل ال ّدراهم  ،ولكن رحمة
شرحت له حالً
فجعلت أبكً وأصٌح ،فؤط ّل رجل من داره ولمّا
لزوجً ونفسً ؛ فإن امرأتً تموت اْلن جوعاً ،فقد ذهب م ّنً فً الحج كٌس فٌه ما ٌساوي ثبلثة آالؾ دٌنار .
فما فكرت فٌه  ،وأنت ترانً السّاعة أبكً بسبب دراهم معدودات  ،فقال لً  :باهلل ٌا رجل ،ما كانت صفة كٌس نقودك؟
وقلت :ما ٌنفعنً وٌنفعك من صفة كٌس النقود الذي ضاع منذ كذا وكذا ؟ ومشٌت .
فإذا الرجل قد خرج ٌصٌح بً  :خذ ٌا هذا  ،فظننته ٌتصدق علًّ  ،فجبت وقلت له  :أي شًء ترٌد ؟ فقبض علً
وقال  :صؾ لً كٌس نقودك .
ُ
وقلت له  :إ ّنه مصنوع مِن دٌباج أسودَ  ،فؤخرج من وسطه كٌسً نفسه  ،وقال أتعرؾ هذا ؟ فحٌن رأٌته
فوصفت ُه له
ُ
ُ
ك َ
أنت أم نبًّ ؟
وقلت له ٌ :ا هذا أَ َملَ ُ
شهقت ، !...
tقال  :أنا أحفظه منذ كذا وكذا سنة  ،وأبح عن صاحبه ببل جدوى  ،فخذ كٌس نقودك واجعلنً فً ح ٍّل من أمري
ُ
ودعوت له .
فشكرته
ُ
ُ
ُ
ُ
صرت صاحب عشرة
جرت  ،فما مضت إال سنوات ح ّتى
ورجعت إلى بلدي  ،فبعت الجواهر  ،وا ّت
وأخذت كٌس نقودي
آالؾ دٌنار .

األسبلة :
ٔ -ح ّدد عناصر القصّة .
ٕ -ص ّنؾ ال ّ
شخصٌات الواردة فً القصّة  ،وبٌّن نوعها ؟
ٖ -ما العِبرة المستفادة من القصّة .
ٗ -اكتب قصة ال تزٌد عن عشرة أسطر فً واحد من الموضوعات اْلتٌة :
ْن فًِ ْال َج َّن ِة
ٔ .أهمٌة رعاٌة األٌتام بقول رسول هللا ( ص ّل هللا علٌه وسلم )  " :أَ َنا َو َكا ِف ُل ْال ٌَت ٌِِم َك َها َتٌ ِ
ار ِبال َّسبَّا َب ِة َو ْالوُ سْ َ
طى وفرّج بٌنهما شٌ ًبا  ( .رواه البخاري )
َوأَ َش َ
ٕ .امرأة وهبت طفبلً بعد صبر طوٌل

.

مىضىعبت مقرتحة :

ٔ .قصة فتاة فقٌرة  ،كانت الجدار الوحٌد الذي ٌستند علٌه اخوتها الصؽار  ،بعد وفاة والدٌها .
ٕ .قصة امرأة تكللت بنجاح رؼم اإلعاقة الجسدٌة التً تسكن قدمٌها وتمنعها من ممارسة
حٌاتها الطبٌعٌة .
ٖ .قصة شاب رسم لنفسه حُلمًا منذ الصؽر بؤن ٌكون معلمًا ٌ ،ساعد فً بناء أجٌال تحمً الوطن
بسبلح العلم والمعرفة .
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سرور
فن ال ّ
إف لـ تكف.
إف وجدت أسبابو ،ويخمُقيا ْ
السرور ،يستمتع بو ْ
نعمة كبرى ْ
أف ُيمنح اْلنساف القدرة عمى ّ
جو مشبعا ِ
بالغ ْبطة
يعجبني القمر في تقمّده ىالةً تشعّ سرو اًر
الرجؿ أو المرأة َيخمُؽ حولو ِّ
ً
ً
وبياء ونو اًر ،ويعجبني ّ
محياه  ،ويممع في عينيو  ،ويتألّؽ في جبينو  ،ويتدفّؽ مف وجيو .
السرور ثـ َّ
يتشربو فيشرؽ في ّ
و ّ
فالسرور يعتمد
السرور كمّيا في الظّروؼ
الخارجية ،فيشترط لُِي َّ
ّ
يظف ّ
ُيخطئ َم ْف ّ
سر ماَّلً وبنيف وصحة ؛ ّ
أف أسباب ّ
الناس مف
النعيـ ،ومنيـ مف ينعـ في ال ّشقاء ،وفي ّ
الناس َمف يشقى في ّ
مما يعتمد عمى الظّروؼ ،وفي ّ
عمى ّ
النفس أكثر ّ

َّل يستطيع أف يشتري ضحكةً عميقةً بك ّؿ مالو وىو كثير ،وفييـ مف يستطيع أف يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة
فجونا جميؿ ،وخيراتنا كثيرة .
بأق ّؿ اْلثماف ،وبَل ثمف ،وَّل تنقصنا الوسائؿُّ ،
الحياة فف ،والسرور كسائر شؤوف الحياة فف؛ فمف عرؼ كيؼ ينتفع بيذا الفف ،استثمره واستفاد منو ِ
وم ْف
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
وحظي بوَ ،
ْلـ يعرفو لـ يعرؼ أف يستثمره .
َّ
إف يصاب المرء بالتّافو مف اْلمر حتى تراه َح ِرَج الصدر
قوة اَّلحتماؿ؛ فما ْ
ّأوؿ درس يجب أف ُيتَعمـ في ّ
فف ّ
السرور ّ
وتؤرؽ َج ْفنوّْ ،وىي إذ حدثت لمف ىو أقوى
كاسؼ الوجو ،ناكس البصر ،تتناجى اليموـ في صدره،
ّ
وتقض مضجعوّ ،
احتماَّلً ،لـ ُيم ِ
رضي الباؿ فارغ الصدر.
ولـ تُ َحّْرؾ منو َنفَ ًسا ،وناـ مؿء جفونو
َّ
ؽ ليا ً
باؿْ ،
السرور حولو .وجزء كبير مف اْلخفاؽ في
ومع ىذا كمّو ففي استطاعة اْلنساف ْ
أف يتّغمّب عمى المصاعب ،ويخمؽ ّ

أف يخمؽ
اْلمة الواحدة مف يستطيع ْ
خمؽ ّ
السرور يرجع إلى الفرد نفسو ،بدليؿ ّأنا نرى في الظّروؼ الواحدة واْلسرة الواحدة و ّ
ؾ  -لو عَلقة كبيرة في
مف ك ّؿ شيء سرو اًر ،نوالى جانبو أخوه الذي يخمؽ مف ك ّؿ شيء حزًنا؛ فالعامؿ
الشخصي َّ -ل ش ّ
ّ
داخمي وىو نفسؾ؛ فنفسؾ
خارجي وىو ك ّؿ العالـ ،وعامؿ
الدنيا عامَلف اثناف :عامؿ
الجو الذي يتنفّس منو؛ ففي ّ
إيجاد ّ
ّ
ّ
إف النصؼ اْلخر وىو
نصؼ العوامؿ ،فاجتيد ْ
أف تكسب النصؼ عمى ْلق ّؿ؛ نواذاً فرجحاف كفتيا قريب اَّلحتماؿ ،بؿ ّ

تقبحو ،فإذا جموت عينيؾ ،وأرىفت
تمونو،
ّْ
العالـ َّل قيمة لو بالنسبة إليؾ إَّل بمروره بمشاعرؾ؛ فيي لتي ّْ
وتجممو أو ّ
لخارجي يتفاعؿ مع نفسؾ فيكوف سرو اًر.
لمسرور ،فالعالـ
سمعؾ ،وأعددت مشاعرؾ ّ
ّ

السرور اختَلؼ مصابيح لكيرباء في القدرة عمى اْلضاءة ؛ فمنيـ
ّإنا لنرى ّ
الناس يختمفوف في القدرة عمى َخْمؽ ّ
ػير
المظمـ كالمصباح المحترؽ ،ومنيـ المضيء بقَ ْدر كمصباح النوـ ،ومنيـ ذو القدرة اليائمة كمصباح الحفَلت ،فَ َغ ْ

ولمناس.
مصباحؾ إف ضعؼ ،واستعض عنو
بمصباح ٍّ
ٍ
قوي ينير لنفسؾ ّ

وكاف ال ّشمس والقمر
أىـ أسباب الحزف ضيؽ اْلفؽ ،وكثرة تفكير اْلنساف في نفسو حتّى ّ
كأنيا مركز العالـّ ،
ولع ّؿ مف ّ
الرخاء كمّيا ُخمقت لشخصو ،فيو يقيس ك ّؿ المسائؿ بمقياس نفسو
وّ
اْلمة و ّ
السعادة و ّ
النجوـ والبحار و اْلنيار و ّ
ويديـ التّفكير في نفسو وعَلقة لعالـ بيا ،وىذ  -مف غير ريب  -يصبب البؤس والحزف ،فمحاؿ أف يجري العالـ َوْفؽ
ْلف نفسو ليست ِ
فإف ىو وسَّع أفقو  ،ونظر إلى العالـ الفسيح
المركز ،نواّنما ىي نقطة صغيرة عمى المحيط العظيـْ ،
نفسو ّ
مت
ونسي نفسو
شيئا ً
ت ً
فشيئا ،وتحمَّ ْ
بأف اْلعباء التي تثقؿ كاىمو ،والقيود التي تثقؿ بيا نفيو قد خفّ ْ
ً
أحيانا ،أو كثي اًر سعر ّ
َ
فشيئا.
شيئا ً
ً
ٕ٘

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

أشدىـ ضيقًا بنفسو ؛ ْلنو يجد مف زمنو ما يطيؿ لتفكير فييا ،فإف ىو
اغا ّ
الناس فر ً
أف أكثر ّ
السبب في ّ
وىذ ىو ّ
استغرؽ في عممو ،وف ّكر في ما حولو ،كاف لو مف ذلؾ ل ّذة مزدوجة :ل ّذة الفكر والعمؿ ،ول ّذة نسياف النفس .

تعرض لموضوع
السرور أف يقبض المرء عمى زماـ تفكيره،
ّْ
فيصرفو كما يشاء؛ ْ
ولع ّؿ مف دروس ّ
فف ّ
فإف ىو ّ
حوؿ
يؤدي إلى الغصب َّ -
كأف يناقش أسرتو في أمر مف اْلمور المحزنة ،أو يجادؿ شريكو أو صديقو في ما ّ
ُم ْقبِض ْ -
ونقؿ
سارة ينسى بيا مسألتو اْلولى المحزنة ؛ فإف تضاي ْقت مف أمر فتكمّ ْـ في غيرهْ ،
ناحية تفكيره  ،وأثار مسألة أخرى ّ
تفكيرؾ كما تنقؿ بيادؽ ال ّشطرنج .
تقدر الحياة فوؽ قيمتيا؛ فالحياة ىينة ،فاعمؿ الخير ما استطعت  ،وافرح ما
الدروس أيضا أَّلّ ّ
ومف ىذه ّ

ثـ اْللـ بوقوعو ،فيكفي في ىذه الحياة ألـ واحد لم ّش ّر الواحد.
استطعت ،وَّل ً
تجمع عمى نفسؾ اْللـ بتوقّع ال ّش ّرّ ،
خطيبا ،ويتكاتب حتى
الفنانوف ،فالرجؿ َّل يزاؿ يتشاعر حتى يكوف شاع اًر ،ويتخاطب حتى يصير
ولتفعؿ ما يفعمو ّ
ً

َّ
طبعا.
كاتبا،
يصير ً
فتصنع الفرح و ّ
السرور واَّلبتساـ لمحياة ،حتّى يكوف التَّطبُّع ً
بتصرؼ )
( أحمد أميف ،فيض الخاطر،
ّ

التعرٌؾ بالكاتب

أحمد أمٌن (ٗ٘ٔ88ٙ-ٔ9م) أدٌب ومف ّكر مصريّ،عمل فً جامعة القاهرة  ،وأنشؤ مجلة "الثقافة" ،وشارك فً إخراج
"مجلة الرّ سالة "  ،من أهم مإلّفاته "فجر اإلسبلم" و " ضحى اإلسبلم " و " فٌْض الخاطر" الذي أُخذ منه لنصّ .

جو ال ّنص
النص للسعادة:
سٔ :ب ٌّن نظرة أحمد أمٌن فً هذا
ّ
أنّ السّرور ٌنبع من داخل اإلنسان ال من ّ
الظروؾ الخارجٌّة المحٌطة به حسْ ب
سرور فً نظر أحمد أمٌن
سبل والوسابل التً ٌمكن بها أن ٌح ّقق الفرح وال ّ
سٕ :ما هً ال ّ
ٔ -أن ٌكون قو ًٌّا متحم ًّبل الصعاب.
ٕ -أال ّ ٌفكر بنفسه كثٌراً وكؤ ّنها مركز العالم.
ٖ -أن ٌمؤل وقت فراؼه بما هو نافع ومفٌد مثل العمّل.
ٗ -أال ّ ٌفكر فً ما هو سلبًّ  ،بل ٌوجّه تفكٌره نحو ك ّل ما هو إٌجابًّ .
٘ -أن ٌجتهد فً أن ٌجعل السّعادة طب ًعا من طباعه ،وال ٌضٌّعها فً ما ٌكدر عٌشه.
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توضٌح
الفقرة األولى :
نعمة كبرى أنْ ٌُمنح اإلنسان القدرة على السّرورٌ ،ستمتع به إنْ وجدت أسبابه ،وٌخلُقها إنْ لم تكن.
ٌعجبنً القمر فً تقلّده ً
جومشبعً ا
هالة تشعّ سرورً ا وبها ًء ونورً ا ،وٌعجبنً الرّ جل أو المرأة ٌَخلُق حوله ًّ
بال ِؽبْطة والسّرور ،ثم ٌتشرَّ به فٌشرق فً محٌّاه  ،وٌلمع فً عٌنٌه ،وٌتؤلّق فً جبٌنه ،وٌتد ّفق من وجهه.

سإال  :ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها فً المقطع السابق ؟ نعْ مة السّرور
معانً المفردات والتراكٌب
ً
هالة

 :الدابرة من الضوء تحٌط بجرم سماويّ .
الوجه .

بها ًء  :اشراق
الؽبطة  :مصدر الفعل ( َؼ َب َط ) ،جمعها ( ِؼ ْبطات)؛ وهو أنْ
مُحٌّاه  :جذرها (حًٌ) وهو الوجه

ٌتم ّنى المر ُء مثل ما للمؽبوط من ال ّنعمة من ؼٌر أنْ ٌتم ّنى زوالها ع ّنه.

الصورة الفنٌة
ً
ونورا
وبهاء
سرورا
تشع
هالة
 ٌعجبنً القمر فً تقلّدهً
ً
ً
ّ
صوّ ر الهالة الت تحٌط باإلنسان المسرور بالقمر الّذي ٌشعُّ نورً ا.
سرور.
جو مشب ًعا بال ِؽ ْبطة وال ّ
الرجل أو المرأة ٌَخلُق حوله ًّ
 وٌعجبنً ّصوّ ر الفرح والسرور بشًء ٌصنعه االنسان
ٌتشربه فٌشرق فً مح ٌّاه // .صوّ ر بإنسان ٌشرب ،ث ّم صوّ ر الفرح والسرور بذلك الشًء
 ثمَّ
الّذي ٌشربه االنسان.
 //صوّ ر الفرح والسرور بشًء ٌلمع فً عٌن االنسان

 وٌلمع فً عٌنٌه وٌتؤلّق فً جبٌنه  //صوّ ر الفرح والسرور بشًء ٌتؤلق وٌلمع فً جبٌن االنسان . -وٌتد ّفق من وجهه  //صوّ ر الفرح والسّرور بالماء الّذي ٌتدفق من جبٌن االنسان .
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الفقرة ال ّثانٌة :
ٌُخطا َمنْ ٌظنّ أنّ أسباب السّرور كلّها فً ّ
الظروؾ الخارجٌّة ،فٌشترط لٌُِسرَّ ماالً وبنٌن وصحة؛
فالسّرور ٌعتمد على ال ّنفس أكثر ممّا ٌعتمد على ّ
الظروؾ ،وفً ال ّناس َمن ٌشقى فً ال ّنعٌم ،ومنهم
ً
ً
عمٌقة بك ّل ماله وهو كثٌر ،وفٌهم
ضحكة
من ٌنعم فً ال ّشقاء ،وفً ال ّناس من ال ٌستطٌع أن ٌشتري
من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات عالٌة عمٌقة واسعة بؤق ّل األثمان ،وببل ثمن ،وال تنقصنا الوسابل،
فجونا جمٌل ،وخٌراتنا كثٌرة.
ُّ

سإال  :ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها فً المقطع السابق ؟
اعتماد السّرور على النفس ال على الظروؾ .
 أصناؾ ال ّناس من حٌث الفرح والسرورٕ .من ٌنع ُم ال ّ
شقاء
ٔ .من ٌشقى فً ال ّنعٌم .
ٖ .من ال ٌستطٌع أن ٌشتر ضحكة رؼم كثرة ماله
ٗ .من ٌستطٌع أن ٌشتري الضحكات بؤق ّل األثمان ،أو ببل ثمن
ٌشقى  :المحنة والكرب وال ّ
شدة والعسر والتعب

معانً المفردات والتراكٌب
الصورة الفنٌة

وضح الصورة الفن ٌّة بكل من ؟

ً
ً
عمٌقة  ...من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات عالٌة عمٌقة
ضحكة
وفً ال ّناس من ال ٌستطٌع أن ٌشتري
االجابة  :صوّ ر الضحكات بالسّلعة التً تباع وتشترى
الفقرة الثالثة :

الحٌاة فنّ  ،والسّرور كسابر شإون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره
وحظِ ً به ،و َمنْ ل ْم ٌعرفه لم ٌعرؾ أن ٌستثمره.
واستفاد منه َ
ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها فً المقطع السابق ؟ الحٌاة فن
معانً المفردات والتراكٌب
 -استثمره :جذرها (ثمر) ؛ أي استؽلها وجعلها تثمر// .

استفاد :جذرها (فٌد) ،أي اكتسب.

الصورة الفنٌة
 الحٌاة فنّ  /شبه الحٌاة بالفن . كٌؾ ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره واستفاد منه .صوّ ر الحٌاة بالفن م ّرة ثم صوّ ر هذا الفن ٌستثمر وٌستفاد من استثماره.
ٕ8

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

الفقرة الرابعة :
َّ
إف يصاب المرء بالتّافو مف اْلمر حتى
قوة اَّلحتماؿ؛ فما ْ
ّأوؿ درس يجب أف ُيتَعمـ في ّ
فف ّ
السرور ّ
وتؤرؽ
تراه َح ِرَج الصدر ،كاسؼ الوجو ،ناكس البصر ،تتناجى اليموـ في صدره،
ّ
وتقض مضجعوّ ،

َج ْفنوّْ ،وىي إذ حدثت لمف ىو أقوى احتماَّلً ،لـ ُيم ِ
ولـ تُ َحّْرؾ منو َنفَ ًسا ،وناـ مؿء جفونو
ؽ ليا ً
باؿْ ،
رضي الباؿ فارغ الصدر.
َّ

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها فً المقطع السابق ؟ قوة احتمال والصبر على الهموم
معانً المفردات والتراكٌب
 بال ّتافه-

 :جذرها (تفِه) ما حقرت قٌمته .

تراه َح ِر َج الصدر

 كاسؾ الوجه-

 :ضٌق الصدر .
 :عبس الوجه مصفر .
 :جمعها (نواكس و ُنكس) وهو اسم فاعل لنكس؛ والمقصود مطؤطا الرأس والعٌن .

ناكس البصر

 تتناجى الهموم فً صدره  :تكثر الهموم فً صدره . :تفزع نومه .

 وتقضّ مضجعه -وتإرّ ق َج ْفنه

 :ال ٌرتاح له بال من كثرة الهموم .

 -احتماالً

 :جذرها (حمِل) والمقصود أكثر صبرً ا.

 -با ًل

 :جذرها (ب ل ي) الحال والشؤن .

الصورة الفنٌة
 فما إنْ ٌصاب المرء بال ّتافه من األمر  /صوّ ر ال ّتافه من األمر بالمرض الّذي ٌصٌب المرء . حتى تراه َح ِر َج الصدر ناكس البصر تتناجى الهموم فً صدرهوتقض مضجعه
ّ
وتإرق َج ْفنه
ّ

 /صوّ ر الصدر باإلنسان الحرج .
 /صوّ ر البصر بال ّرأس المتطؤطا من ّ
الذ ّل .
 /صوّ ر الهموم باإلنسان الّذي ٌناجً ؼٌره .
 /صوّ ر الهموم بشًء ٌفزعه من نومه .
 /صوّ ر جفن اإلنسان بشًء ٌإ ّرقه على ال ّدوام .
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الفقرة الخامسة :
ومع هذا كلّه ففً استطاعة اإلنسان أنْ ٌ ّتؽلّب على المصاعب ،وٌخلق السّرور حوله.
وجزء كبٌر من اإلخفاق فً خلق السّرور ٌرجع إلى الفرد نفسه ،بدلٌل أ ّنا نرى فً ّ
الظروؾ الواحدة واألسرة
الواحدة واألمّة الواحدة من ٌستطٌع أنْ ٌخلق من ك ّل شًء سروراً  ،وإلى جانبه أخوه الذي ٌخلق من ك ّل شًء
ك  -له عبلقة كبٌرة فً إٌجاد الجوّ الذي ٌتن ّفس منه ؛ ففً ال ّدنٌا
حز ًنا ؛ فالعامل الشخصًّ  -ال ش ّ
عامالن اثنان  :عامل خارجًّ وهو ك ّل العالم ،وعامل داخلًّ وهو نفسك ؛ فنفسك نصؾ العوامل  ،فاجتهد أنْ
تكسب النصؾ على ألقلّ؛ وإذاً فرجحان كفتها قرٌب االحتمال  ،بل إنّ النصؾ اْلخر وهو العالم ال قٌمة له بالنسبة
إلٌك إال بمروره بمشاعرك ؛ فهً التً تلوِّ نه  ،وتجمِّله أو تقبّحه  ،فإذا جلوت عٌنٌك ،وأرهفت سمعك ،وأعددت
مشاعرك للسّرور ،فالعالم الخارجًّ ٌتفاعل مع نفسك فٌكون سروراً.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها فً المقطع السابق ؟ عوامل السُّرور
معانً المفردات والتراكٌب
 :جذرها (صعُب) وهً على وزن (مفاعل) التً هً جمع كثرة؛ والمقصود الشدابد .
 :جذرها (جبل) ا ّتضح .

 المصاعب -جلوت عٌنٌك

 وأرهفت سمعك  :جذرها (رهؾ) وهو اللطؾ واللٌن .الصورة الفنٌة

 /صوّ ر السرور بشًء ٌُخلق
سرور حوله
 وٌخلق ال ّسرور  /صوّ ر المشاعر بشًء ٌُع ُّد
 -وأعددت مشاعرك لل ّ

السادسة
الفقرة ّ
إ ّنا لنرى ال ّناس ٌختلفون فً القدرة على َخ ْلق السّرور اختبلؾ مصابٌح الكهرباء فً القدرة على اإلضاءة؛ فمنهم
المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضًء ب َق ْدر كمصباح النوم ،ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفبلتَ ،ف َؽـٌرْ
ضعُؾ ،واسْ تعِض عنه بمصباح قويٍّ ٌنٌر لنفسك ولل ّناس.
مصباحك إن َ

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث فٌها فً المقطع السابق ؟ القدرة على خلق السرور
معانً المفردات والتراكٌب

استعِض  :جذرها (عوض)؛ اطلب العوض والبدل
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الصورة الفنٌة
-

 -ومنهم المضًء ب َقدْ ر كمصباح النوم .

فمنهم المظلم كالمصباح المحترق .

 ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفالت .سرور باختالؾ المصابٌح ،فمنهم المظلم كالمصباح المحترق
صنع ال ّ
االجابة  :ش ّبه اختالؾ ال ّناس فً ُ
ومنهم المضًء كمصباح ال ّنوم ،ومنهم شدٌد االضاءة كمصباح الحفالت .
سابعة :
الفقرة ال ّ
ولع ّل من أه ّم أسباب الحزن ضٌق األفق ،وكثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ح ّتى كؤ ّنها مركز العالم ،وكانّ ال ّشمس
والقمر وال ّنجوم والبحار و األنهار و األمّة والسّعادة والرّ خاء كلّها ُخلقت لشخصه ،فهو ٌقٌس ك ّل المسابل بمقٌاس
نفسه ،وٌدٌم ال ّتفكٌر فً نفسه وعبلقة العالم بها ،وهذ  -من ؼٌر رٌبٌ -سبب البإس والحزن ،فمحال أن ٌجري
المركز ،وإ ّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم ،فإنْ هو وسَّع أفقه ،ونظر
العالم َو ْفق نفسه؛ ألنّ نفسه لٌست ِ
،ونسً نفسه أحٌا ًنا ،أو كثٌراً شعر بؤنّ األعباء التً تثقل كاهله ،والقٌود التً تثقل بها نفٌه قد خ ّف ْ
ت
إلى العالم الفسٌح
َ
شٌ ًبا فشٌ ًبا ،وتحلَّ ْ
لت شٌ ًبا فشٌ ًبا.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ أسباب الحزن والضٌق
معانً المفردات والتراكٌب
ضٌق األفق  :عدم رإٌة األمور على حقٌقتها  / .رٌب :شك  / .فمحال ٌ :متنع .
الصورة الفنٌة

 كثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ح ّتى كؤ ّنها مركز العالمصوّ ر نفسه بمركز العالم .
المركز ،وإ ّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم
 ألنّ نفسه لٌست ِصوّ ر نفسه بنقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم .
 األعباء التً تثقل كاهله ،والقٌود التً تثقلصوّ ر أعباء ال ّنفس بالقٌود التً ُتثقله.
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الفقرة ال ّثامنة
وهذا هو السّبب فً أنّ أكثر ال ّناس فرا ًؼا أش ّدهم ضٌ ًقا بنفسه؛ ألنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل التفكٌر
فٌها ،فإن هو استؽرق فً عمله ،وف ّكر فً ما حوله ،كان له من ذلك ّلذة مزدوجةّ :لذة الفكر
والعملّ ،
ولذة نسٌان النفس.
ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ الفراغ سبب ضٌق ال ّنفس
معانً المفردات والتراكٌب

استؽرق فً عمله  :جذرها (ؼرق) اخذه عمله وانشؽؾ به

ُّ
ٌستلذ به .
ّ -لذة الفكر والعمل  /صوّ ر العمل والفكرة بشًء

الصورة الفنٌة

 ّولذة نسٌان النفس /

صوّ ر نسٌان النفس بشًء ٌست ُّلذ به .

الفقرة ال ّتاسعة
ولع ّل من دروس فنّ السّرور أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره ،فٌصرِّ فه كما ٌشاء؛ فإنْ هو تعرّ ض
لموضوع ُم ْق ِبض  -كؤنْ ٌناقش أسرته فً أمر من األمور المحزنة ،أو ٌجادل شرٌكه أو صدٌقه فً
حول ناحٌة تفكٌره ،وأثار مسؤلة أخرى سا ّرة ٌنسى بها مسؤلته األولى
ما ٌإ ّدي إلى الؽضب َّ -
المحزنة؛ فإن تضاٌ ْقت من أمر فتكلّ ْم فً ؼٌره ،ونق ْل تفكٌرك كما تنقل بٌادق ال ّ
شطرنج.
ومن هذه ال ّدروس أٌضا أال ّ تق ّدر الحٌاة فوق قٌمتها؛ فالحٌاة هٌنة ،فاعمل الخٌر ما استطعت ،وافرح
ما استطعت ،وال تجً مع على نفسك األلم بتو ّقع ال ّ
شرّ ،ث ّم األلم بوقوعه ،فٌكفً فً هذه الحٌاة ألم
واحد لل ّ
ش ّر الواحد .ولتفعل ما ٌفعله الف ّنانون ،فالرجل ال ٌزال ٌتشاعر حتى ٌكون شاعراً ،وٌتخاطب
حتى ٌصٌر خطٌبًا ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتبًا ،فتص َّنع الفرح والسّرور واالبتسام للحٌاة ،ح ّتى ٌكون
ال َّتطبُّع طب ًعا.
ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ دروس فً صناعة السُّرور
معانً المفردات والتراكٌب
 بٌادق ال ّشطرنج  :مفردها (بٌدق) ؛ وهو الجنديُّ من المشاة .
 -هٌنة

 :جذرها (هون) ؛ أي بسٌطة وسهلة .

 ٌتشاعر -ال َّتطبُّع

ٌ :تظاهر وٌحاول أن ٌكون شاعرً ا .
 :جذرها (طبع) وفعلها الزم  ،فٌكون اسم المفعول منها (مُتطبّع به) .

الصورة الفنٌة
 /صوّ ر التفكٌر بشًء ٌقبض المرء على زمامه .
 أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره ونق ْل تفكٌرك كما تنقل بٌادق ال ّشطرنج  /صوّ ر التفكٌر بقطع الشطرنج تنتقل من مكان ْلخر.
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المعجم والداللة
ؽوي :
ٔ -أضؾ إلى معجمك اللّ ّ
 :الدابرة من الضوء تحٌط بجرم سماويّ .
 الهالةْ
 تإرّ ق َجفنه  :تمنعه من لنوم. :تبادل األسرار بٌن اثنٌن فً أمر ما .
 ال ّتناجًُٕ -عد إلى لمعجم ،واستخرج معانً الكلمات اآلتٌة  ( :الؽِبطة  ،البٌادق ِّ ،
الزمام )
 الؽبطة  :مصدر الفعل ( َؼ َب َط) ،جمعها (ؼِ بْطات)؛ وهً النعمة والسّرور . البٌادق  :مفردها (بٌدق)  ،وهو الجنديُّ من المشاة . ال ّزمام  :جمعها (أزمّة)  ،وهو كل ما ٌش ُّد به الحٌوان من حبل ونحوه؛ لقٌادته أو إلمساكه بإحكام .ٖ -وردت فً الفقرة ال ّثانٌة الكلمات اآلتٌة ،استخرج كلمات تقاربها فً المعنى من الفقرة نفسها:
( البهاء ٌ ،تؤلق  ،المحٌّا )
 البهاء  :نورا ٌ //تؤلق ٌ :لمع ،وٌشرق  //المحٌّا  :وجهُهٗ -استبدل بكل ّ تركٌب من التركٌبٌن اللذٌن تح َتهما خ ّط فً العبارة اآلتٌة كلمة تإدّي المعنى نفسه :
" تراه َح ِرج الصّدر ،كاسؾ الوجه "
صدر  :ضٌ ُّق ال ّنفس
 -حرج ال ّ

 -كاسؾ الوجه  :عابسُ الوجه

الخصابص الفن ٌّة
ٔ -االكثار من استخدام الصور الفنٌة
ٕ -االكثار من استخدام الكناٌات  مثل  :فارغ الصّدر ،ناكً البصر.
ٖ -توظٌؾ عناصر الطبٌعة   مثل  :الشمس ،القمر ،النجوم ،البحار .
ٗ -استخدام ألوان البدٌع   مثل المقابلة  :من ٌشقى فً ال ّنعٌم ،ومنهم من ٌنعم فً الشقاء.
٘ -االكثار من استخدام اسلوب التفضٌل   مثل  :أثر ،أقل  ،أقوى  ،أهم  ،أشد

ٖٖ

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

الفهم وال ّتحلٌل
السرور نعمة كبرى ،ب َم ٌستطٌع اإلنسان تحقٌقها وفق رأي لكاتب؟
ٔ -القدرة على ّ

من خبلل أن ٌستمتع بالسرور إن وجدت أسبابه ،وٌخلقها اذا كانت ؼٌر موجودة
السرور ف ًّنا؟
ٕ -ل َم عدّ الكاتب ّ
أل ّنهما ٌتشابهان فً التؤثٌر على ال ّنفس  ،فكما أنّ للفنون تؤثٌرها على النفس ،كذلك السرور.
فمن عرفه استفاد منه واستثمره .
ٖ -إنّ قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السرور لنفسه ،وضح هذا.

ُلق لها بالً ،ول ْم ُت َحرِّ ك منه َن َف ًسا ،فٌنام ملء جفونه رضًَّ البال فارغ الصدر.
أل ّنه ال ٌ ِ
السعادة على ال ّنفس أكثر م ّما ٌعتمد على ّ
المحٌطة بال ّ
شخص ،ب ٌّن رأٌك
الظروؾ
ّ
ٌٗ -عتمد تحقٌق ّ

مواف ًقا أو معارضا الكاتب.
أوافق ؛ ألنّ الظروؾ الخارجٌّة المحٌطة باإلنسان متؽٌّرة ،بٌنما ٌمكن أن تستقر ال ّنفس على السعادة
حتى مع اختبلؾ الظروؾ حولها .

٘ -من أسباب ضٌق اإلنسان انؽالقه على نفسه :
أ -اذكر أبرز مظاهر هذ االنؽالق - .كثرة تفكٌر االنسان بنفسه .
ب -كٌؾ ٌستطٌع تجاوزه ؟

 ٌقٌس كل المسابل بمقٌاس نفسه -من خبلل تجاهل ال ّنفس

 أنْ ٌُوسع أفقهباب وال َف َ
َم ْفس َدة لل َمرْ ِء أيُّ َم ْف َس َد ْه
راغ و ال ِج َد ْه
 -ٙقال أبو العتاهٌة  :إنَّ ال َّش َ
َ
البٌت ،مب ٌّ ًنا رأٌك فٌه .
ص ما ٌتوافق ومعنى هذ
 استخرج من ال ّن ّ" إنّ أكثر ال ّناس فرا ًؼا أشدّهم ضِ ٌ ًقا بنفسه " .
رأًٌ ٌتوافق مع ال ّ
شاعر؛ فالفراغ للشباب مضٌعة للوقت وهبلك للنفس وتذمرها ،وأثرها السلبًّ
على المجتمع.
سعادة لإلنسان؟
 -0كٌؾ ٌح ِّقق العمل ال ّ
 إنْ هو اسْ تؽرق فً العمل وف ّكر فً ما حوله كان له من ذلك ّلذة مزدوجة ّلذة الفكر والعمل ّلذة نسٌان ال ّنفسٖٗ
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ٌوجه تفكٌره نحو الفرح والبهجة ،ب ٌّن ذلك.
 -8على
اإلنسان أن ّ
ِ
أنْ ٌقبض المر ُء على زمام تفكٌره ،فٌصرفه كٌفما شاء ،فتنتقل أفكاره كما تنتقل بٌادق الشطرنج.
تؽر ّنكم حٌاة الدّنٌا )
 -9قال تعالى ( :فال ّ
سر قوله تعالى فً هذه اآلٌة
أ -ف ّ

سورة لقمان ،اآلٌة ( ٖٖ) .

 /أيْ ال تخدع ّنكم ال ّدنٌا بشهواتها ومتاعها؛ فهً الى زوال وفناء.

النص ما ٌقاربها فً المعنى ّ /أال ُتقدر الحٌاة فوق قٌمتها ،فالحٌاة هٌّنة
ب -استخرج من
ّ
الرسول ؟
ت -ناقش ما استخرجته فً ضوء قول ّ
"ما لً وما للدّنٌا ،ما أنا فً الدّنٌا إالّ كراكب استظل ّ تحت شجرة ث ّم راح وتركها".

رمذي).
(رواه ال ّت
ّ

ٌمثل حاله مع ال ّدنٌا بحال ذلك ال ّراكب الّذي ال ٌقصد االستقرار تحت الشجرة ،فجعل ال ّدنٌا
قصٌرة كحال ذلك الراكب .
ٓٔ -كٌؾ ٌجعل المرء السرور عادة فً رأي لكاتب؟
أنْ ٌفعل كما ٌفعل الفنانونٌ ،حاولون وٌحاولون حتى ٌصبح الواحد منهم شاعرً ا ،أو خطٌبًا ،أو كاتبًا .
ٔٔ -اقترح ًّ
سعادة لكل من :
حال ٌح ّقق ال ّ
أ  .شخص ٌخاؾ من اإلخفاق  .أنْ ال ٌضخم األمر وٌفعل كما ٌفعل الفنانون فً تكرار المحاولة .
ب .شخص ٌنظر إلى الحٌاة بمنظار أسود  .عدم التركٌز على السلبٌّات ،وٌشؽل وقته بؤشٌاء تحقق له السّعادة .
ج  .شخص ؼارق فً الهموم   .بناء الثقة بال ّنفس  ،واللجوء الى هللا تعالى ،وممارسة بعض األنشطة االجتماعٌّة .
النص ،وازن بٌن صفات شخصٌن :أحدهما قادر على خلق السرور ،واآلخر شدٌد
ٕٔ -فً ضوء فهمك
ّ
الضٌق بنفسه.

-

سرور
شخص قادر على خلق ال ّ

ٌ /تصؾ بالسّعادة الدابمة .

 /انقباض فً الصدر ،وعدم الرؼبة فً فعل شًء.
 الشخص الشدٌد الضٌق بنفسهفً تنشبة جٌل متفابل قادر على العطاء ،ب ٌّن كٌؾ ٌتح ّقق هذا فً رأٌك.
ٖٔ -لألسرة أثر كبٌر ّ
 التربٌة الصحٌحة المبنٌّة على ب األخبلق الحمٌدة . الحوار والمناقشة مع األبناء . -اظهار الحب والعطؾ .
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النص« :على قدْ ِر
ٗٔ -اشرح مقولة مٌخابٌل نعٌمة اآلتٌة مبٌ ًنا ال ّتوفق بٌنها وبٌن الفقرة الثامنة من
ّ
ما ت ّتسع نافذ ُتك أو تضٌق ٌ ّتسع الكون لذي تعٌش فٌه أو ٌضٌق».
تتفق الفقرتان فً الفكرة نفسها؛ فا ّتساع الكون وضٌقه ٌعتمد على مقدار ا ّتساع النافذة وضٌقها ،كذلك نظرة اإلنسان للكون
منهم من ٌقصر نظره فً تؤمل الكون ومنهم من ٌمتلك األفق فً التفكٌر ورإٌة األمور على حقٌقتها .

سرور لإلنسان؟
الداخلً
٘ٔ -هل ترى أنّ الكاتب ُو ِّفق فً توضٌح أثر العاملٌن
والخارجً فً جلب ال ّ
ّ
ّ
علّل إجابتك.
نعم ،فقد ذكر العوامل المإثرة فً السرور:
 -عامل داخلً وهو النفس

 -عامل خارجً

 -ٔٙاقترح وسابل أخرى تجدها أكثر مناسبة ألبناء جٌلك تجلب لهم السرور.
 -االنفاق على الضعفاء والمساكٌن  - .ا ّتخاذ القرارات المناسبة  -االعتماد على ال ّنفس

الجمالً
ذوق
ّ
ال ّت ّ
ضح الصور الفن ٌّة فً كل ّ م ّما تح َته خ ّط فً ما ٌؤتً :
و ّ
ّ
ٌتشربه فٌشرق فً مح ٌّاه ،وٌلمع فً عٌنٌه
جوا مشب ًعا بالؽِبطة والسرور ،ث ّم
أ-
ّ
ٌخلق حوله ًّ
وٌتؤلق فً جبٌنه ،وٌتد ّفق من وجهه .
 فٌشرق فً مح ٌّاه  /صوّ ر الكاتب السّرور نورا ٌضًء وجه صاحبه وٌتد ّفق من وجهه  /شبّه السرور ماء ٌتدفق من وجه المسرور وصوّ ر الوجه نبعا ٌتدفق منه هذا الماء . ال ٌستطٌع أنْ ٌشتري ضحكة عمٌقة / .شبّه الضحكة بالسّلعة التً ُتباع وتشترىب -شعر بؤنّ األعباء التً تثقل كاهله ،والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خ ّفت شٌ ًبا فشٌ ًبا.
شبّه أعباء ال ّنفس بالقٌود التً تثقل كاهل اإلنسان
ت .تتناجى الهموم فً صدره / .شبّه الهموم فً نفسه بؤشخاص ٌتناجون وٌطلعون بعضهم بعضا
على أسرارهم .
ث  .فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضًء ب َقدْ ر كمصباح ال ّنوم ،ومنهم ذو القدرة الهابلة
كمصباح الحفالت.
صنع السّرور باختبلؾ المصابٌح ،فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم
شبّه اختبلؾ ال ّناس فً ُ
المضًء كمصباح ال ّنوم ،ومنهم شدٌد االضاءة كمصباح الحفبلت.
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ضح الكناٌات فً كل ّ م ّما تح َته ّ
خط فً ما ٌؤتً :
ٕ -و ّ
صدر / .كناٌة عن أنّ صدره خال من الهموم (الراحة والطمؤنٌنة) .
أ -نام ملء جفونه
رضً البال فارغ ال ّ
ّ
تقض مضجعه / .كناٌة عن القلق .
ب-
ُّ
جـ  -ناكس البصر / .كناٌة عن الحزن والعبوس .

النص بعض عناصر ّ
ّٖ -
الطبٌعة:
وظؾ الكاتب فً
ّ
أ -اذكر اثنٌن منها   .

الشمس  /القمر  /النجوم  /البحار .

أي مدى نجح فً توظٌفها فً رأٌك ؟
ب -إلى ّ
نجح الكاتب فً توظٌفها ،فقد كشفت عن الدواخل النفسٌّة لئلنسان وأحاسٌسه.

النص :
ضح داللة كل ّ عبارة م ّما ٌؤتً كما وردت فً
ّ
ٗ -و ّ
ضرورة تؽٌٌر الشخصٌّة

أ .فؽ ٌِّ ْر مصباحك إن ض ُعؾ .
ب .كثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ح ّتى كؤ ّنها مركز العالم  .داللة على انؽبلق النفس

بدٌعً هو المقابلة :
٘ -فً الفقرة الثالثة لون
ّ
أ -استخرجه.
ب -ب ٌّن داللته.

/

من ٌشقى فً النعٌم ،ومنهم من ٌنعم فً الشقاء
 /داللة على الفرق الواضح بٌن الشخصٌن ،وفً المقابلة ابراز للمعنى وتقوٌته
واثارة االنتباه من خبلل ذكر الشًء وضده.

 -ٙأكثر الكاتب من استخدم أسلوب التفصٌل :
لنص  .أقل  /أكثر  /أقوى  /أهم  /أشد
أ .استخرج مثالٌن على هذ من ا ّ
ب -علّل كثرة استخدامه  .لبٌان زٌادة الصّفة فً المفضل على المفضل علٌه
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أنواع الهمزة
الهمزة فً اللؽة ثالثة أنواع بحسب موقعها :
-

همزة فً أول الكلمة (همزة القطع وهمزة الوصل) .

 الهمزة المتوسطة . -والهمزة المتطرفة فً آخر الكلمة :

أوال  :همزتا القطع والوصل
أ -همزة الوصل
هً همزة تؤتً فً أوّ ل الكلمة ،وتكتب ألؾ من دون همزة (ء) أي تكتب " ا " ،وال تنطق ،ومواضعها :
( :ابن  /ابنة  /اسم  /اثنان  /اثنتان  /امرإ  /امرأة)

ٔ-

األسماء التالٌة

ٕ-

أمر الفعل الثبلثً ( :اكتب  /ادرس )..... /

ٖ-

ْ
اقتصد  /اقتصاد)
ماضً الفعل الخماسً وأمره ومصدره ( :اقتصدَ /

ٗ-

ماضً الفعل السداسً وأمره ومصدره ( :استخد َم  /استخد ْم  /استخدام)

٘-

همزة ( ال ) التعرٌؾ ( :البٌت  /المعلم  /العلم)

ب -همزة القطع

هً الهمزة الّتً تؤتً فً أوّ ل الكلمة وٌكون لفظها ملحوظاً ،وتت ّم كتابتها فوق األلؾ فتكون مفتوحة مثل (أَحمد  ،وأمانة )

ضمّة مثل( :أُستاذ و أُم ) أو أن تكون مكسورة وتكتب تحت األلؾ
أو أن تكون مضمومة وتكتب فوق األلؾ مع إضافة ال ّ
مع إضافة الكسرة مثل (إِنعام وإِبراهٌم) ومواضعها :
ٔ-

الفعل الثبلثً مهموز فاإه ( :أكل  /أخذ ) .

ٕ-

أحسن  /أحسنْ  /احسان ) .
ماضً الفعل الرباعً المهموز وأمره ومصدره ( :
َ

ٖ-

الفعل المضارع المسند الى المتكلم  -أنا  ( : -أكتب  /أدرس  /ألعب ) .

ٗ-

الحروؾ المهموزة  ،مثل :
 حروؾ العطؾ  ( :أو  /أم ) حروؾ النصب  ( :أن ) حروؾ الشرط  ( :إن )األسماء ما عدا التً ذكرت فً همزة الوصل .

٘-
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ثانٌا  :الهمزة المتوسطة :
وهً الهمزة الّتً ُتكتب و ُتلفظ وتؤتً وسط الكلمة  ،وهً إمّا أن تكون على (السّطر  /الواو  /األلؾ  /الٌاء)
وتعتمد كتابتها على حركة الهمزة وحركة الحرؾ الذي قبلها ؛ فٌراعى قوة الحركة :

الحركة األقوى

بـ

الكسرة

الضمة

إ

أقل قوة

الفتح

أ

أقل قوة

السكون

ء

أقل قوة

فمثبل  :كلمة ُ ( :رإٌة ) نبلحظ أنّ الهمزة ساكنة ،والحرؾ الذي قبلها (رُ) مضموم  ،وباعتبار قوة الحركات ؛ فإنّ
الضمة أقوى من السكون ولذا فإنّ الهمزة تكتب على الواو .
مثال آخر  :كلمة ( ِذبب) نبلحظ أنّ الهمزة ساكنة بٌنما الحرؾ الذي ٌسبقها (ذِ) مكسور ،وباعتبار قوة الحركة؛ فإنّ
الكسرة أقوى من السكون ولذا فإنّ الهمزة تكتب على نبرة.
مثال آخر  :كلمة ( القرا َءة ) نبلحظ أنّ حركة الهمزة الفتحة ،وقد سبقت بؤلؾ؛ ولذا وجب كتابتها على السطر.

ثالثا :الهمزة المتطرفة :
وهً الهمزة الّتً ُتكتب و ُتلفظ وتؤتً فً آخر الكلمة وهً إمّا أن ُتكتب على (ألؾ  /واو ٌ /اء  /السطر)
وكتابتها تعتمد على حركة ما قبلها؛ فتكتب على حرؾ ٌناسب تلك الحركة ،وتكتب على السطر اذا كان ما قبلها ساكنا أو
حرؾ مد .مثل( :قرأ  /تهٌّإ  /شاطِ ا  /ملء  /دعاء).
و إذا كانت الهمزة متطرفة فً كلمة منوّ نة بتنوٌن الفتح" ،ال ّنصب" والحرؾ الذي قبلها من الحروؾ التً ٌمكن وصلها
بما بعدها ،فإ ّنها تكتب على نبرة .نحو ( :شٌ ًبا ،دف ًبا ).
أمّا إذا كان الحرؾ الذي قبل الهمزة ال ٌمكن وصله بما بعده بقٌت الهمزة كما هً مفردة على السطر
نحو( :ضوءًا  ،جزءًا ).
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التدرٌبات
سٔ :ب ٌّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً جاءت علٌها فً ما تحته ّ
خط فً العبارات االتٌة :
سبب كتابة الهمزة على صورتها

الجملة
المسإولٌة عبْ ء كبٌر
الشًْ ء ٌ ُْذ َكر بالشًْ ء
تطوّ ر التعلٌم نحو االقتصاد المعرفًّ
ت المبرّ ة الٌتٌم
َأو ِ
استراح العامل بعد عمله

سٕ :علّل :تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة " ِش ْب ُ
ت" ومنفردة فً كلمة " شا َء"؟
سٖ :أجب عن األسبلة اآلتٌة مع التمثٌل :
ٔ -متى ترسم الهمزة المفتوحة بالصور اْلتٌة فً وسط الكلمة؟
( ـ بـ ـ ) ( ـ َإ ـ ) ( ـ َء ـ )
ٕ -لماذا رسمت الهمزة على صورتها فً الكلمات اْلتٌة؟
َفؤْس
َسؤَل
أَكل
ٌَرْ أَس

ِذ َباب
ه ٌْ َبة
ِم ُبون
ُدبِل

م ُْإمِن
لُ َإى
ٌَ ْلإُ م
رُ إُ ْوس

قراءات
عِ بْ ء
ْتو َءم
مرُ ْو َءة

ٖ -ضع خطا ً تحت الكلمات التً رسمت فٌها الهمزة على خبلؾ القاعدة :
صحٌحة تصحٌحها
خاطبة

الكلمة

الكلمة
مرُ ْو َءة
رُإ
َج َ
ِف َبة
ه ٌْ َبة

برا َءة
ضٌاإُ ه
تبو َءك
ُّ
ِب ْبر

صحٌحة
خاطبة

تصحٌحها
مُإمن
ْ
ضوءُه
رسابل
حٌاإنا

ٗ -صل حروؾ الكلمات اْلتٌة مراعٌا قواعد رسم الهمزة فً أول الكلمة وفً وسطها وفً آخرها .
ب ْط ًء
َم َء ْا ِذ ن
ش ْا طِ ًء
َ
ر د ا َء ا ن
ؾة
َر ءْ َ

َم ْو ِء ل
ِو َء ْا م
َء بْ َن ْا ًء
ِد ؾْ َء ْا ن
بُ ءْ َر ة

َز ِء ي ر
َن ْو ًء
ت َك ْا ؾُ ًء
بق
ِز ءْ َ
َق ْا ِء ل
ٓٗ
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سٗ :صحح رسم الهمزة فً الكلمات اآلتٌة مع ذكر السبب .
م َُواأَمة
مُوءذن
ساْ ِءر
َج ْبش
ٌنْ َء ْا

ِبؤر
مُآمرة
َم َباخذ
َرإٌس
مفاج َباْت
َ

مُآمرة
َء ْامِر
َجرُ أَ
ؾ
َر َء َ
قر َء ْا
َ

س :0أعد كتابة الحدٌث التالً مراعٌا الحروؾ المقطعة فً األقواس :
الحدٌث األول :
عن أنس بن مالك رضً ّ
هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :ال (يُ ْء ِم نُ ) أَ َح ُدكم حتى ٌُحِبَّ ( ِل َء ِخ ي ه)
ما ٌُحِبُّ لِ َن ْفسِ ه" رواه البخاري ومسلم
الحدٌث الثانً :
جاء فً البخاري ومسلم :
هللا عنه قال :قال رسول ّ
عن ابن مسعود رضً ّ
هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :ال ٌَ ِح ُّل دَ ُم ( ِا ْم ِر ء ) مُسلم إال
اعة".
والتار ُ
س،
ار ُق ل ِْل َج َم َ
بإِحْ دَ ى ثبل  :ال َثٌِّبُ الزانً ،والنفسُ بالن ْف ِ
ك لِ ِد ٌْنِه ْال ُم َف ِ
ِ
الحدٌث الثالث :
هللا صلى هللا علٌه وسلم قالِ " :ا َّت ِق ّ
هللا عنه عن رسول ّ
بن جبل رضً ّ
هللا َحٌ ُْثما َ
س يِّ َء َة)
كنت وأَ ْتبِ ِع (ال َ
عن معاذ ِ
الناس ُ
بخلُق حسن" رواه الترمذي.
الحسن َة َتمْ حُ ها ،وخالِق
َ
الحدٌث الرابع :
هللا عنه قال قال رسول ّ
ْن َعمْ ر و األنصاري رضً ّ
أدر َك الناسُ مِنْ
كبلم
هللا صلى هللا علٌه وسلم " :إن مما َ
عن ُع ْقب َة ب ِ
ِ
ش ءْ َ
ت)" رواه البخاري .
النبو ِة األولى :إذا لم َتسْ َت ِح فاصْ َنعْ ما ( ِ

س : 8اضبط حرؾ الشٌن أو السٌن فً الكلمات اآلتٌة :
نشؤ  ،منشؤة  ،ناشا ٌُ ،نشبون  ،نشا  ،منشؤ  ،مسإول  ،مسابل  ،سبل .
بالصورة التً جاءت علٌها فً ما تحته خ ّط فً العبارات اآلتٌة :
س : 9بٌن سبب كتابة الهمزة
ّ
 تطور التعلٌم نحو االقتصاد المعرفً .ت المبرّ ة الٌتٌم
 َأو ِ استراح العامل بعد عملهٔٗ
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الكتببة

المقالة
قطعة انشابٌة ذات طول معتدل تكتب نثرً ا وتهتم بالمظاهر الخارجٌة للموضوع بطرٌقة سهلة وسرٌعة .
خطوات إعداد المقالة :
ٔ -اإلعداد وال ّتحضٌر :جمع اْلراء والحقابق فً ما ٌخص الموضوع والتخطٌط لطرٌقة العرض .
ٕ -التنفٌذ

 :ترتٌب األفكار وعرضها فً فقرات مترابطة ومتسلسلة .

ٖ -التنقٌح والتحرٌر  :وهذه الخطوة األخٌرة التً ٌنظر فٌها الكاتب فً لؽة مقالته وصحتها من حٌ
التركٌب والرصانة .
نموذج :
شجرة الزٌتون
ٌن َو َّ
ون) ،فٌا له من تشرٌؾ عظٌم ،أن
ٌقول هللا سبحانه وتعالى فً محكم التنزٌل فً سورة التٌن َ
الز ٌْ ُت ِ
(وال ِّت ِ
ٌقسم هللا تعالى بشجرة الزٌتون ،فشجرة الزٌتون ،شجرة مباركة ،ومعروف ُة منذ آالؾ السنٌن ،وهً شجرة مفٌدة جداً
تفرد ظبللها فً كل وقت وحٌن ،وتبهر النظر بؤوراقها دابمة الخضرة ومنظرها المبهج ،كما أنها تمنحنا ّ
ألذ الثمار
وأطٌبها ،وتعطٌنا زٌتاً ،وخشباً ،وحتى أوراقها تمنح الشفاء للعدٌد من األمراض ،ففً شجرة الزٌتون أسرار كثٌرة
ال ٌمكن ألحد أن ٌدركها جمٌعاً ،أل ّنها من شجر الجنة.
من محاسن هذه الشجرة المباركة أ ّنها تجمع األهل والجٌران واألحباب فً طقوس رابعة لقطؾ الزٌتون ،حٌ
ٌعتبر قطؾ ثمار الزٌتون موسما ً له فً المورو الشعبًّ الكثٌر من الحكاٌات والقصص الجمٌلة ّ
والذكرٌات ،التً
ٌروٌها الكبار والصؽار ،فشجرة الزٌتون من أقدم األشجار المعروفة ،وهً شجرة معمرة تعٌش آالؾ السنٌن ،وتظ ّل
تعطً مهما طال بها العمر.
لٌس أجمل من منظر ثمار الزٌتون المعلّقة على الشجرة ،سواء كانت ثمار زٌتون خضراء ٌانعة أم ثماراً سوداء
ً
إضافٌة ،كما أن زٌت
مبهجة للنفس ففً كل ثمرة خٌر وفٌر ،وتعتبر من أكثر األشٌاء التً تضفً على الطعام لذ ًة
الزٌتون ٌعتبر أجود أنواع الزٌوت على اإلطبلق وأكثرها فابد ًة ،وهو خال تماما ً من أٌة دهون أو كولسترول على عكس
كل الزٌوت ،فإن زٌت الزٌتون مفٌد للقب والجسم كله ،كٌؾ ال ،وهو أصله من شجرة مباركة ،تضرب جذورها بعمق
ٕٗ
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وأصالة فً األرض؟ على الرؼم من كل ما تقدمه شجرة الزٌتون من خٌر وفٌر لنا ،إال أنها ال تحتاج منا إلى عناٌة
ورعاٌة كبٌرتٌن كباقً األشجار ،فهً شجرة تتفانى فً العطاء دون مقابل كؤنها أم حنون فً عطابها ،تمد ٌدها إلى
جمٌع من حولها ،وتؽدق علٌهم بخٌراتها وبركتها ،وهً بكل أشكالها وأحجامها وأنواعها.
تعتبر شجرة الزٌتون من أعاجٌب الشجر ،لٌس فقط ألنها مباركة ،بل ألن كل جزء فٌها مفٌدٌ .جب علٌنا جمٌعا ً أن
نكثر من زراعة شجرة الزٌتون ،وأال نقتلعها أبداً من جذورها ،فشجرة كهذه تصلح أن تزٌن جمٌع حدابقنا بسحرها
وجمالها وظبللها وخضرتها الٌانعة التً ال تزول ،ونحن على جمٌع األحوال الطرؾ الفابز بكل خٌراتها وثمارها
باإلضافة لؤلجر العظٌم من هللا تعالى فمن ٌزرع شجر ًة كتب هللا تعالى له بها الحسنات الكثٌرة ،ولٌس أجمل من شجرة
ٌمتد عمرها ْلالؾ السنوات وال تهرم أبداً ،بل تظ ّل تعطً وكؤنها أم تضحً بنفسها وجسدها حتى الموت .

ملحوظة  :بعد قراءتك عزٌزي الطالب اختً الطالبة المقالة بعنوان ( شجرة الزٌتون ) ٌخال لً أنه أصبح
بإمكانكم كتابة أي مقالة كانت علمٌّة أم أدبٌة مراعًٌا ك ُّل من ما ٌلً :
ٔ  .األفكار  :سالمتها  ،حدتها  ،تسلسلها  ،ترابطها  ،ومدى انتمابها للموضوع .
ٕ  .األسلوب  :التراوح بٌن الخبر واإلنشاء ،فصاحة التراكٌب ،والصور البالؼٌة .
ٖ  .سالمة اللؽة  ،ومراعاة القواعد النحوٌة والصرفٌة والتفقٌر وعالمات الترقٌم .
ٗ  .االلتزام بالشكل الفنً للموضوع .

األسبلة :
اكتب فً واحدة من الموضوعات اْلتٌة .
ٔ  -سعادة المرء فً عطابه .
ٕ  -أثر االبتسامة فً حٌاة األفراد .
موضوع مقترح  :المرأة تمثل نص ًفا اٌجابًٌا فً المجتمعات المتقدمة .
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وا حرَّ قلباهُ

هطبلعخ رارٍخ للفرع الوًٌِ فقظ

َو َمػ ْػف ب ِج ْسمػػي َوحالي ِعنػ َػدهُ سقَ ُـ
ب سيػ ِ
الد ْولػ ِػة ِاْل َُم ُـ
ػؼ ّ
َوتَ ّدعػػي ُح َّ َ

ممػ ْػف َق ْم ُبػػوُ شبِػ ُػـ
ٔ .و َ
احػ َّػر َق ْمبػػاهُ ّ

تـ ُحِّبػػا قَ ْد َبػػرى َجسدي
ٕ .مػػا لػػي أُ َك ُ
ػاف َي ْػج َػم ُػعنػػا ُح ػ ّّ
ػب لِ ُػغػ َّػرتِ ِو
ْٖ .
إف ك ػ َ

لحػ ّْ
ػب َن ْقتَسػ ُػـ
َفمَ ْيػ َ
ػت ّأنػػا بِقَػ ْػد ِر ُ
في َ ِ
الح َك ُـ
أنت َ
صاـ َو َ
ص ُـ َو َ
الخ ْ
ؾ الخ ُ
تحسب َّ
شح ُموُ َوَرُـ
أف
الش ْح َـ فيمف ْ
ْ
َ
اْلن ػو ُار َوالظُّمَػ ُػـ
ت ِع ْنػ َػدهُ ْ
استَػََو ْ
إذا ْ
صم ُـ
ػت َكِمماتػػي َمػ ْػف بػ ِػو
أس َم َعػ ْ
َو ْ
َ
يختَ ِ
صػ ُػـ
ػؽ َج ّارىػػا َو ْ
الخ ْمػ ُ
َوَي ْس َيػ ُػر َ
جداننػػا ُك َّؿ شػ ٍ
عدكػ ْػـ َعػ َػد ُـ
ػيء َب َ
ِو ُ
أم َرُكػ ُػـ ِمػػف ِ
لَػ ْػو َّ
أمػ ُػـ
أف ْ
أمرنػػا َ

عاممَتػػي
ٗ .يػػا أعػ َػد َؿ ّ
الناس إَّلّ فػػي ُم َ
ػؾ ِ
ظ ػر ٍ
٘ .أعي ُذىػػا َن َ
صادقَ ػةً
ات ِم ْنػ َ

الد ْنيػػا بِ ِ
ناظػ ِػره
َ .ٙومػػا ْانتِفػػاعُ أخػػي ّ
اْلعمػػى إلػػى َأدبي
 .ٚأنػػا الػػذي َنظَػ َػر ْ

ػاـ ِمػ ْػؿ َء ُجفونػػي َعػ ْػف َشو ِارِدىػػا
َ .ٛأنػ ُ
ِ
أف ُن ِ
فارقَيُػ ْػـ
 .ٜيػػا َمػ ْػف َيعػ ُّػز َعمَ ْينػػا ْ
أخمَ َقنػػا ِمن ُكػ ْػـ بتَ ِك ِرَمػ ٍػة
كاف ْ
ٓٔ .مػػا َ
حاسدنػػا
ػاؿ
كاف َس ّرُكػ ُػـ مػػا قػ َ
ُ
ْٔٔ .
إف َ

لجػػرح إذ ْأرضا ُكػ ُػـ ألَػ ُػـ
فَمػػا ُ
أىػ ِػؿ ُّ
المعػ ِ
النيػػى ِذ َم ُـ
ػارؼ فػػي ْ
ّ
إف َ

ذؾ َم ِ
عرفَ ػةٌ
َٕٔ .وَب ْيَننػػا لَػ ْػو َرَع ْيتُػ ْػـ َ
فيع ِج ُزكػ ْػـ
ٖٔ .كػػـ تَ ْ
ػوف لَنػػا َع ْيًبػػا ُ
طمُبػ َ
ِ
ت َ
ٗٔ .لَ ْي َ
الغمػػاـ الّذي عنػػدي صواعقُوُ

ػوف َوال َكػ َػرُـ
َوَي ْكػ َػرهُ اهلل مػػا تَأتُػ َ
ُيزيػمُػيُػ َّػف إلػػى َمػ ْػف ِع ْنػ َػدهُ ّْ
الدَيػ ُػـ
ِ ُّ
الر ُسػ ُػـ
ػادةُ ُّ
الو ّخػ َ
َّل تَ ْستَقػػؿ بيػػا َ

النػػوى َيقتَضينػػي َّ
كؿ َم ْر َحمَػ ٍػة
٘ٔ .أرى ّ
 .ٔٙلَئِػػف تَرْكػػف ضم ْي ػ اًر عػػف م ِ
يامنِنػػا
َْ َ
ْ َ َ َ

لمػ ْػف َوَّد ْعتُيُػ ْػـ َنػ َػد ُـ
لََي ْح ُدثَػ َّػف َ
ِ
أف َّل تُ ِ
ػوف ُىػِ ُػـ
ْ
فالراحمػ َ
فارقَ ِيػ ْػـ ّ

ػت عػُ ْػف َقػ ْػوٍـ َوقَػػد قَ َدروا
 .ٔٚإذا تََرّح ْمػ َ
َ .ٔٛشػ ُّػر البِػ ِ
ػؽ بِػػو
ػكاف َّل صديػ َ
ػَلد َمػ ٌ
ِ
ػؾ إَّلّ َّأنػػوُ ِم َق ػةٌ
تابػ َ
 .ٜٔىػػذا ع ُ

صـ
ػب
َو َشػ ُّػر ما َيكسػ ُ
ُ
اْلنساف مػػا َي ُ
ض ّْمػ َػف الػ ُّػد َّر إَّلّ ّأنػػوُ َكمِػ ُػـ
قػػد ُ
المتنبً
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التعرٌؾ بال ّ
شاعر
أثْ الطٍّت الوزٌجًّ (ُٖٖٖٗ٘ٓ-ـ) ُْ أحوذ ثي الحسٍي الجعف ًّ الكْف ًّ ال ِك ٌْذيّ ،ال ّشبعرالحكٍنّ ،أحذ
هفبخر األدة العرث ًّّ ،لذ فً الكْفخ فً هحلخ رسوى ( ِك ٌْذح) ّإلٍِب ًسجزَ .عبش أفضل أٌبم حٍبرَ ّأكثرُب
عطبء فً ثالط سٍف ال ّذّلخ ال َح ْوذاً ًّ فً حلتّ ،كبى هي أعظن شعراء العرةّ ،أكثرُن رو ّكًٌب هي اللّغخ
العرثٍّخ ّأعلوِن ثقْاعذُب ّهفردارِبّ ،لَ هكبًخ سبهٍخ لن رزح هثلِب لغٍرٍ هي شعراء العرثٍّخ.

جو ال ّنص
ٔ -عالقة المتنبً بسٌؾ الدّ ولة
الحمْدانًّ  ،ووجد فٌه طموحه فً القابد العربًّ  ،فنال عنده
ا ّتصل المتنبًّ بسٌؾ ال ّدولة َ
الحظوة والرعاٌة ،وخصه بالعطؾ وقرَّ به ،فمدحه المتنبً فً قصابد من عٌون الشعر العربً .
ٕ -مناسبة القصٌدة  :معاتبة المتنبً سٌؾ الدولة على سماعه أقوال الواشٌن فٌه
ٖ -اسلوب مخاطبة المتنبً لسٌؾ الدولة :
خاطبه بحدٌ المُحبّ المُعاتب ،ال حدٌ المُستجدي المُستعطؾ
ٗ -األمور التً طلبها المتنبً من سٌؾ الدولة :
طلب إلى سٌؾ الدولة أن ٌكون عادالً فً معاملته ،ودعاه إلى الوفاء بعهوده له
توضٌح

شبــ ُم
واح َّ
َٔ .
ــر َق ْلبــاهُ م ّمــنْ َق ْل ُبــ ُه ِ



َو َمــنْ ب ِج ْسمــً َوحالً ِعنــ َدهُ س َق ُم

المعانً والمفردات :
 واح ّراه  :وا :حرؾ نداء ٌفٌد ال ُّندبة ،والؽرض منه اظهار الحزن  /ح ّراه :الحرارة . :بارد .








شبــ ُم
 ِ سقم  :جمعها أسقام ،وهو المرض والعًُّ .ال ّ
شرح ٌ :ا الحتراق القلب ُح ًّبا وهٌُامًا بمن قلبً بارد ال ٌكتر بً ،وأنا علٌل الجسم .
الصورة الفن ٌّة

 :شبّه الحزن فً قلبه بال ّنار التً تحترق ،من شدة شوقه وهٌامه .

قضاٌا لؽوٌة

شبم  // .استخدم النداء بقوله  :وا حر قلباه  /والنداء هنا أفاد الندبة
 :الطباق  :حرٌّ ِ /
 :عطفة األلم والحزن على فتور العبلقة بٌن ال ّ
شاعر وسٌؾ ال ّدولة .

العاطفة
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سٌــؾِ ال ّد ْولــ ِة ِاأل ُ َم ُم
ب َ
َو َتدّعــً ُح َّ

ٕ .مــا لــً أ ُ َكت ُم ُح ًّبــا َقدْ َبــرى َجسدي
//

برى  :ضعؾ جسمً

المعانً والمفردات  :أكتم  :أبالػ فً إخفاء ُحبًّ
ت ّدعً  :جذرها (دعو) وهً بمعنى تزعم

الشرح ٌ :ستفهم الشاعر عن سبب كتمانه لمشاعره لسٌؾ الدولة ،وؼٌره من ال ّناس ٌظهرون خبلؾ
ما ٌُضمرونه.
ْ
برت جسده فؤهزلته .
الصور الفن ٌّة  :شبّه الحُبُّ بآلة قد
قضاٌا



 :ؼرض االستفهام فً البٌت هو التعجُب .
ؼرض تضعٌؾ الفعل (أك ّت ُم)؛ هو الزٌادة والمبالؽة .

العاطفة  :عطفة األلم والحزن على فتور العبلقة بٌن ال ّ
شاعر وسٌؾ ال ّدولة .

َفلَ ٌْ َ
ــب َن ْق َتســ ُم
لح ِّ
ــت أ ّنــا بِ َقــدْ ِر ُ

ــرتِ ِه
ـجـ َمـ ُعنــا ُحـــب لِـ ُؽ َّ
ٖ .إنْ كـــانَ ٌَ ْ
المعانً والمفردات :

ؼ ّر ِت ِه  :شعر مقدمة ال ّرأس  / .لٌت :تفٌد ال ّتمنً  / .بقدر :المقدار

شرح ٌ :دعو ال ّ
ال ّ
شاعر اقتسام حب سٌؾ الدولة على مقدار الحُبِّ  ،حتى ٌكون األوفر نصٌبًا من ؼٌره
فهو أكثر ُح ًّبا لسٌؾ الدولة.



الصور الفن ٌّة  :شبّه الحُبُّ بشًء ٌجمع .
العاطفة  :عاطفة ال ُّنفور من خصومه .

ٌٗ .ــا أعــ َدل َ ال ّناس إالّ فــً ُمعا َملَتــً

أنت َ
فٌ َك الخِصا ُم َو َ
الح َك ُم
ص ُم َو َ
الخ ْ

المعانً والمفردات  :الخصام  :الجدال والنزاع .

/

الحكم  :الّذي ٌحكم بٌّن المتنازعٌن

شرح ٌُ :عاتبُ ال ّ
ال ّ
شاعر سٌؾ الدولة أ ّنه ٌعدل بٌّن ال ّناس وال ٌكون ْ
عد ًال معه .
صورة الفن ٌّة  :شبّه ال ّ
شاعر سٌؾ الدولة بالخصمة مرة وبالقاضً مرّ ة أخرى .
ال ّ
القضاٌا  :استخدم الشاعر اسلوب االستعطاؾ

ت ِم ْنــ َك صا ِد َق ً
٘ .أعٌ ُذهــا َن َظــرا ٍ
ــة



تحسب ال َّ
شح ُم ُه َو َر ُم
أنْ
ش ْح َم فٌمن ْ
َ

المعانً والمفردات :
أعٌذها  :جذرها (عوذ) أحفظها  //تحسبُ  :تظنُّ  //ال ّ
شحم :الدهن فً الجسم  //ورم :انتفاخ الجسم




شاعر هنا سٌؾ ال ّدولة بنظرته ّ
شرح ٌ :متدح ال ّ
ال ّ
الثاقبة الصّاببة التً ال ُت ْخطِ اُ  ،فٌمٌز المنافقٌن الّذٌن
ٌظهرون الحُبَّ وٌكتمون الكراهٌة له .
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الصورة الفن ٌّة  :صوّ ر من ٌُخطِ ُا فً رأٌه كمن ٌرى الورم فٌحْ سب ُه شحْ مًا .
قضاٌا  :الطباق  :ال ّ
شح ُم  /الورم .
الضمٌر (هـ) فً كلمة (أعٌذها) تعود على (نظرات) .
العاطفة  :عاطفة ال ُّنفور من خصومه .

ــره
َومــا ا ْنت ُ
ِفــاع أخــً الدّ ْنٌــا ِبناظِ ِ

.ٙ

ــوار َوال ُّظلَــ ُم
اس َتــَ َو ْت ِع ْنــ َدهُ األ ْن ُ
إذا ْ




المعانً والمفردات  :أخً الدنٌّا  :كناٌة عن اإلنسان  /ناظره  :عٌنه  /استوت  :تساوت
ّ
شرح ٌ :ستفهم ال ّ
ال ّ
والظبلم ،وفً ذلك كناٌة
شاعر؛ ما نفع البصر إذا لم ٌستطع اإلنسان أنْ ٌمٌز بٌن ال ّنور
على تمٌّزه عن اْلخرٌن.



قضاٌا  - :ؼرض االستفهام فً البٌت  :النفً .
 -الطباق :األنوار  /الظلم .



العاطفة  :عاطفة ال ُّنفور من خصومه

األعمــى إلــى أ َدبً
ــر ْ
 .0أنــا الــذي َن َظ َ



أس َم َع ْ
ــت َكلِماتــً َمــنْ بــ ِه ص َم ُم
َو ْ

المعانً والمفردات :
-

األعمى :
أدبً :
كلماتً :
صم :

جمعها ( ُعمًِّ  /عُمٌان) وهو فاقد البصر .
الجمٌل من ال ّ
شعر .
قصابدي .
فقدان حاسة السّمع .



ال ّ
شرح ٌ :متدح الشاعر نفسه ،واص ًفا األعمى وهو ٌشاهد كلماته ،وأنّ فاقد السّمع ٌستمع لكلماته.



ص ِّم .
الصورة الفن ٌّة  :شبّه شعره بصوت قويّ نافذ الى آذان ال ُّ



الطباق ( :نظر  /أعمى) (أسمعت  /صمم) .

قضاٌا

:

التعبٌر بالفعل الماضً ( :نظر  /أسمعت) للداللة على تحقق األمر فً المستقبل .
العاطفة  :عاطفة االفتخار واالعتزاز بال ّنفس .

ــق َج ّراهــا َو ْ
ــر َ
الخ ْل ُ
ٌخ َتصِ ــ ُم
َو ٌَ ْس َه ُ

 .8أ َنــا ُم مِــلْ َء ُجفونــً َعــنْ َ
واردِهــا
ش ِ



المعانً والمفردات :
-

ملء جفونً  :خالٌا من اله ّم والهواجس .
واردِهــا  :جمع شاردة ،مجموعة من القصابد .
َش ِ
 :مفردها (مخلوق) والمقصود ال ّناس .
الخلق
 :األصل أنْ ٌقول (جراءها) والمقصود أجلها .
ج ّراها
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شرح ٌ :متدح ال ّ
ال ّ
شاعر نفسه؛ فهو ٌبدع فً نظم القصابد من ؼٌر تعب ،فبل ٌنشؽل باله بها ،بل ٌتنازع
ال ّناس على استنباط معانٌها.





الصورة الفن ٌّة  :شبّه ال ّنوم بشًء تمتلا به الجفون
قضاٌا

:

العاطفة :

الطباق  :أنام ٌ /سهر

//

عاطفة االفتخار واالعتزاز بال ّنفس .

ٌ .9ــا َمــنْ ٌَع ُّ
فار َق ُهــ ْم
ِــز َعلَ ٌْنــا أنْ ُن ِ



الضمٌر فً شواردها ٌعود على (الكلمات) .

شــًء َبعدَ كــ ْم َعــ َد ُم
ٍ
ِوجدا ُننــا ُكل َّ

المعانً والمفردات :
ُّ
ُّ
وٌشق
ٌعزٌ :صعبُ

 /وجدا ُننا :مفرده (الوجد) وهو الحبُّ واالشتٌاق  /عدم  :ال قٌمة له
شرح ٌُ :خاطب ال ّ
ال ّ
شاعر سٌؾ ال ّدولة ،مظهرً له صعوبة فراقهِ ،واحتقار ك ّل شًء بعده .
العاطفة  :عاطفة األلم والحزن على فتور العبلقة بٌن ال ّ
شاعر والمتنبً .

ٓٔ .مــا كانَ ْ
أخلَ َقنــا مِن ُكــ ْم ب َتك ِِر َمــ ٍة



أمرنــا أ َمــ ُم
ــو أنَّ ْ
لَ ْ
أم َر ُكــ ُم مِــن ِ

المعانً والمفردات :
أخلقنا  :جذرها (خلق) أي أجدرنا وأكثرنا كفاءة  /بتكرمة :موضع الجلوس  /أم ُم :القرٌب .
الشرح ٌ :قول ال ّ
شاعر ا ّنه أجدر ال ّناس بكرم سٌؾ الدولة ،فهو أهل للتكرمة ،فلو أ ّنكم تحبوننا كما نحبكم.
قضاٌا  :لو :شرطٌّة جازمة ،وجوابها محذوؾ تقدٌره (لكنتم تكرموننا) .
العاطفة  :عاطفة ال ُّنفور من خصومه.



ٔٔ.








س ّر ُكــ ُم مــا قــال َ حاسدُنــا
إنْ كانَ َ

لجــرح إذ ْأرضا ُكــ ُم ألَــ ُم
َفمــا ُ

المعانً والمفردات  :أرضاكم :جذرها (رضو) أي قبلتم به .
شاعر بٌن فرحه وسروره بفرح وسرور سٌؾ ال ّدولة ،فبل ٌكتر ال ّ
شرح ٌ :ساوي ال ّ
ال ّ
شاعر بالحاسدٌن
الّذٌن ٌعنونه عند سٌؾ ال ّدولة.
العاطفة  :عاطفة ال ُّنفُور من خصومه

عر َفــة
َٕٔ .و َب ٌْ َننــا لَ ْ
ــو َر َع ٌْ ُتــ ْم ذ َك َم ِ

المعانً والمفردات :

ــل ال ُّنهــى ِذ َم ُم
عــارؾ فــً أهْ ِ
إنّ ال َم ِ

رعٌ ُتم  :جذرها (رعً) أي اعتنٌ ُتم وحفظتم  /ال ُّنهى  :جمع ( ُنهى) وهو العقل  /ذمم  :مفردها ( ِذمّه) وهو العه ُد .

ال ّ
شرح ٌ :صؾ الّذي بٌنه وبٌن سٌؾ ال ّدولة عهد على الحُبِّ  ،ال ٌمٌزها ّاال أهل العقول الرّ اجحة المستنٌرة.



قضاٌا  :لو :شرطٌّة جازمة ،وجوابها محذوؾ تقدٌره (لكافؤتمونً).



العاطفة  :عاطفة الحزن واأللم على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ ال ّدولة
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ٖٔ .كــم َت ْطلُبــونَ لَنــا َع ٌْ ًبــا ف ٌُع ِج ُزكــ ْم

ــر ُم
ــرهُ هللا مــا َتؤ ُتــونَ َوال َك َ
َو ٌَ ْك َ

المعانً والمفردات  :فٌعجزكم :أي ال تقدرون علٌه .
ال ّ
شرح ٌ :صؾ ال ّشاعر الطاعنون به عند سٌؾ ال ّدولة ،وهم ٌحاولون اٌجاد عٌب له ،وال ٌستطٌعون ،وقد
كره هللا تعالى ما ٌؤتون به  ،وٌكره اٌضً ا كرمهم .



صورة الفن ٌّة  :شبّه الكرم بإنسان ٌكره .
ال ّ



قضاٌا  :كم  :خبرٌّة تفٌد التكثٌر.
العاطفة  :عاطفة ال ُّنفُور من خصومه.



ت َ
ٗٔ .لَ ٌْ َ
الؽمــام الّذي عنــدي صواعِ قُ ُه














ٌُزٌـلُـ ُهــنَّ إلــى َمــنْ عِ ْنــ َدهُ الدِّ ٌَــ ُم

المعانً والمفردات :
 الؽمام  :مفردها (ؼمامة) أيْ السّحاب ،والمقصود هنا (سٌؾ ال ّدولة) . صواعق  :مفردها (صاعقة)؛ وهو جسم ناري مشتعل ٌسقط من السّماء . :مفردها (ال ّدٌمة) وجذرها (دوم)؛ وهو المطر الّذي ٌطول زمنه فً سكون .
 ال ّدٌ ُمشرح ٌ :تمنى ال ّ
ال ّ
شاعر زوال األذى الّذي ٌصٌبه ج ّراء صواعق سٌؾ ال ّدولة  ،بٌنما تصٌب ؼٌره المط ُر
فٌنتصؾ الفرٌقان .
صورة الفن ٌّة  :شبّه سٌؾ ال ّدولة بالسّحاب الّذي فٌه الصّواعق المهلكة ،والمط ُر ال ّنافع .
ال ّ
قضاٌا  :الكناٌة  -الصواعق  :كناٌة عن األذى
 :كناٌة عن ال ّنفع
 ال ّدٌماستخدم الشاعر اسلوب التمنً وهنا أفاد التحسر .
العاطفة  :عاطفة ال ّنفور من خصومه .

٘ٔ .أرى ال ّنــوى ٌَق َتضٌنــً كل َّ َم ْر َحلَــ ٍة

المعانً والمفردات :
/
ال ّنوى  :البعد

ٌقتضٌنً ٌ :كلفنً

ســ ُم
الر ُ
الو ّخــا َدةُ ُّ
ال َت ْس َتقِــل ُّ بهــا َ
/

ال تسْ تق ّل  :جذرها (قلل) أي ال ترتفع

(رسُوم) وهً ال ّناقة التً ُتس ٌّ ُر اإلبل سرٌعا
اإلب ُل التً تسٌر سرٌ ًعا  /الرُّ ُس ُم  :مفردها َ
الو ّخادة ِ :




شرح ٌ :رى ال ّ
ال ّ
شاعر بُعْ ُدهُ عن سٌؾ ال ّدولة ٌدفعه وٌكلفه أن ٌسٌر سرٌعا لمسافات طوال ،كما تفعل
ال ّرسم من االبل .



قضاٌا  :الهاء فً (بها) تعود على المرحلة .



العاطفة  :عاطفة األلم والحزن على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ الدولة
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دَّع ُت ُهــ ْم َنــ َد ُم
لَ ٌَ ْح ُد َثــنَّ ل َمــنْ َو ْ

ض َم ٌْــراً َعــنْ َمٌا ِمنِنــا
 .ٔٙلَبِــنْ َت َر ْكــنَ ُ

المعانً والمفردات  :ضمٌرً ا :جبل على ٌمٌن قاصد مصر من ال ّ
شام .
ال ّ
شرح ٌ :شٌر ال ّشاعر الى سٌؾ ال ّدولة ،إنْ تركتم االبل ،وأخذتم بنا طرٌق مصر ،لٌحد ال ّندم على فراقً .
قضاٌا  :الضمٌر فً تركنٌ :عود على االبل الوخادة .



العاطفة  :عاطفة األلم والحزن على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ الدولة .

 .ٔ0إذا َت َر ّح ْل َ
ــو ٍم َو َقــد َقدَ روا
ــت عـُـنْ َق ْ

فالراحِلــونَ ُهـِـ ُم
فار َق ِهــ ْم ّ
أنْ ال ُت ِ
/

المعانً والمفردات  :ترحلت  :رحل مُكرها .
شرح ٌ :شٌر ال ّ
ال ّ
شاعر الى عذره فً فراق قومه ،فؤنتم من اختار الفراق وأجبرتمونً الٌه .



العاطفة :

عاطفة الحزن واأللم على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ الدولة .

َ .ٔ8
َ
صدٌــق ِبــه
ــر البِــال ِد َمــكان ال
ش ُّ






َو َ
كســب اإلنسانُ مــا ٌَص ُم
ــر ما ٌَ
ُ
ش ُّ

المعانً والمفردات ٌ :صِ م  :جذرها (وصم) أيْ ٌُعٌبُ .
شرح ٌ :شكو ال ّ
ال ّ
شاعر من ببلده التً ال صدٌق له بها ،مُشٌرً ا بذلك الى سٌؾ ال ّدولة الّذي فض ّل
ال ُحسّاد على المتنبً .
قضاٌا  :شرُّ  :اسم تفضٌل بمعنى أسوأ .



قدرواٌ :ستطٌعون ارضاءه .

 /اإلنسان  :جمعها (أناسًّ )وجذرها (أنس) .

العاطفة  :عاطفة الحزن واأللم على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ الدولة.

 .ٔ9هــذا عِ تا ُبــ َك إالّ أ َّنــ ُه ِم َقــة

ض ِّمــنَ الــد َُّّر إالّ أ ّنــ ُه َكلِــ ُم
قــد ُ

المعانً والمفردات :
ضم َّن  :احتوى.
ُ
مِقة  :جذرها (ومق) وهً المحبّة /
العتاب  :اللوم /
 /كلم  :مفردها (كلمة) .
ال ّدرُّ  :اللإلإ
ال ّ
شرح  :هذه األبٌات عتاب لسٌؾ الدولة ،وٌبقى الو ُّد ما بقً العتابُ .
الصورة الفن ٌّة  :شبّه قصٌدته (الكلم) بالد ّر .



العاطفة  :عاطفة الحزن واأللم على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ الدولة .
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السمات الفن ٌّة
ّ
ٔ -بروز الحكمة .
ٕ -توظٌؾ مظاهر الطبٌعة .
ٖ  -استخدام أسالٌب العتاب .
ٗ  -استخدم أسالٌب االنشاء (استفهام  /نداء  /تم ّنً) .
٘ -استخدام القٌم االٌجابٌّة ومنها :
 الوفاء بالعهود االبتعاد عن المظاهر البرّ اقة االبتعاد عن العٌوب -المعاتبة

 -ٙاستخدام الكناٌات .
 -7استخدام الطباق .

المعجم والداللة
ؽوي:
ٔ -أضؾ إلى معجمك اللّ ّ
-

ال َّش ِبم  :البارد .
ال ُؽ ّرة  :ؼ ّرة الرجل وجهه .
ال ّ
شوارد :جمع شاردة ،قصابد سابرة ُتروى بك ّل مكان.
ج ّراها  :األصل ج ّراءها ،بمعنى من أجلها .
وجداننا ك ّل شًء  :ك ّل شًء نجده أو ندركه .
َاألَ َم ُم  :القرٌب .
الرُّ سُم  :مفردها َرسوم ،وهً الناقة التً تسٌر ال ّرسٌم ،وال ّرسٌم ضرب من سٌر اإلبل سرٌعّ ،
فتإثر
فً األرض بؤخفافها لسٌرها الشدٌد .
ض َمٌْر  :جبل على ٌمٌن قاصد مصر من الشام .
ُ
ٌَصم ٌ :عٌب .
ال ِم َقة  :المحبّة .

ُٕ -عد إلى أحد معاجم اللّؽة العرب ٌّة ،واستخرج معانً المفردات اآلتٌة:
الوخادة  ،ال ّدٌم ِّ ،
ّ
الذمم  ،ال ّنهى )
(
 الو ّخادة  :مفردها (الواخدة) وهً االبل التً تسٌر سٌرً ا سرٌ ًعا-

ال ّدٌم  :مفردها (الدٌمة) وهو المطر الّذي ٌطول زمنه فً سكون

 ِّالذمم  :مفردها (الذمة) وهً :العهد
 ال ّنهى  :مفردها (ال ُنهٌة) وهً :العقولٔ٘
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ؽوي لكل ّ منِ ( :م َقة ٌَ ،ص ُم  ،ت ّدعً )
ٖ -ما الج ِذ ُر اللّ ُّ
 مقه  :ومق ،بكسر المٌم . ٌصم  :وصم ،بفتح الصاد . ت ّدعً  :دعو.ٗ -ما جم ُع كل ّ منَ ( :س َقم َ ،خصم ُ ،ؼرّ ة )
 سقم  :أسقام خصم ُ :خصوم ُؼ ّرة ُ :ؼررفر ْق فً ال ْمعنى بٌن كل ّ كلمتٌن تح َتهما خ ّط فً المجموعتٌن اآلتٌتٌن:
ّ٘ -
أمــرنا أ َمـــ ُم  /االجابة  :أجدرنا
ـر ُكــ ُم مِـن
ـكر َمــ ٍة
ــو أنّ أ ْم َ
َل ْ
ِ
أ -مـا كـانَ أخـ َلـ َقـنا مِـنـ ُك ْم بـ َت ِ
 قال البحتري :ب ال َّت ُّ
لَ َع ْمري لَبِنْ أَخلَ ْق ُ
ؽز ِل
ت َث ْو َ
فـرُبَّ َمصُـونات َبـ َكـرْ َن لِ ُن ْ
ـز َهـة

وأَ صْ َبحْ ُ
ٌور ِب َمعْ ِز ِل
ت َعنْ َعٌ ِ
ْن ال َؽ ِ
ْـن فً ُؼـمّى بـؤ َ ْن َ
ـز ِل
َف َـوا َفـٌ َ
ــز ِه َمـ ْن ِ
ُ
أبلٌت
االجابة :
ســم
الـر ُ
الو ّخـا َدةُ ُّ
ال َت ْسـ َتـقِل ُّ بـها َ

ب -أرى ال ّنـوى ٌَق َتضٌنً كــل َّ َم ْر َحـلَــ ٍة

االجابة  :البعد والجفاء
بنت أبً بكر ّ
تزوجت أسما ُء ُ
س ُه
ولٌس له مال وال مورد ،فكانت
العو ِام
تعلؾ فر َ
ُ
َ
بٌر بنَ ّ
الز َ
 ّوتد ُّ
ُق ال َّنوى لدابتِه .االجابة  :بذرة الثمرة .

الفهم والتحلٌل
ٔ -ما الؽرض ال ّ
عري لهذه القصٌدة ؟
ش ّ
االجابة  :عتاب سٌؾ ال ّدولة وفخر ال ّ
شاعر بنفسه
ٕ -م َّم ٌشكو ال ّ
شاعر فً البٌت األول؟
االجابة ٌ :شكو من جفاء سٌؾ ال ّدولة واحتراق قلبه ح ًّبا بسٌؾ ال ّدولة
ٖ -وازن ال ّ
وحب اآلخرٌن له ،و ضح ذلك.
شاعر بٌن ح ّبه لسٌؾ الدولة
ّ
االجابة ٌ :كتم حبّه لسٌؾ الدولة فهو حبّ حقٌقًٌّ  ،بٌنما حبُّ اْلخرٌن مزٌؾ
ٕ٘
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ضحها.
ٗ -برزت الحكمة فً أشعار المتنبً ،اذكر ثالثة أبٌات تض ّمنت الحكمة فً القصٌدة ،وو ّ
االجابة  :البٌت ()ٔ8/ٕٔ/ٙ
 :عدم التمٌٌز بٌن النور والظبلم .

 -البٌت السادس

 البٌت الثانً عشر :المعارؾ عند العقول عهود وذمم ال ٌضٌعونها. البٌت الثامن عشر :أسوء الببلد ال صدٌقا فٌها ،وأقبح األعمال ما جلب العٌب .٘ -ظهر عتاب ال ّ
شاعر لسٌؾ الدولة جل ًٌا:
أ -عال َم عاتبه؟ االجابة  :عاتبه على فتور العبلقة بٌنه وبٌن الشاعر بسبب ما ٌنقله خصومه الواشٌن .
ب -بدا ال ّ
ضح ذلك فً ضوء األبٌات اآلتٌة:
شاعر لَ ِب ًقا مإدّ ًبا فً عتابه ،و ّ
َو َت ّدعً حُبَّ سٌَؾِ ال ّد ْول ِة ا ُأل ُ َم ُم
ما لً أ ُ َكت ُم ُح ًّبا َق ْد َبرى َجسدي
ٌا َمـنْ ٌَـع ُّ
ِوجـد ُننا ُك َّل شًء َبعدَ ك ْم َعــ َد ُم
ار َقـ ُه ْم
ِـز َعلَـٌْـنا أنْ ُنـ َف ِ
ّـن الــ ُّدرَّ إال ّ أ ّنــ ُه َكـلِـ ُم
َهــــذا عِ ـتــابُـك إال ّ أ ّنــه مِــ َقــة
قــد ضـم َ
االجابة :
 لماذا أخفً حبً الحقٌقً ،وؼٌري ٌزعم حبّه لسٌؾ ال ّدولة . ٌظهر ألمه وحزنه على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ ال ّدولة. اظهار محبته ووفاءه من خبلل عتاب سٌؾ الدولة .جـ  -لجؤ ال ّ
بالرحٌل ،وال ّتذكٌر بالواجب  ،وضح ذلك .
شاعر إلى أسالٌب ش ّتى فً عتابه ،منها :ال ّتعرٌض ّ

االجابة :
ٔ .التعرٌض بال ّرحٌل ( :األبٌات ٌ٘ٔ )ٔ7/ٔٙ/ظهر ال ّ
شاعر صعوبة فراق سٌؾ الدولة ،واحتقار
ك ّل شًء بعده .
ٕ .التذكٌر بالواجب ( :البٌت ٕٔ) تذكٌر الطاعنٌن بالمتنبً بؤنّ هللا والكرم ٌكرهون ما ٌفعلون .

ّ
ببٌت من القصٌدة على كل ّ من :
 -ٙدلل ّ
أ -اعتداد ال ّ
شاعر بنفسه.
ــق َج ّراهــا َو ْ
الخ ْل ُ
َو ٌَسْ َهــ ُر َ
ٌخ َتصِ ــ ُم
واردِهــا
أ َنــا ُم مِــ ْل َء جُفونــً َعــنْ َش ِ
ب -اعتداد ال ّ
شاعر بشعره.
َو أسْ َم َع ْ
ــت َكلِماتــً َمــنْ بــ ِه ص َم ُم
ــر األعْ مــى إلــى أدَبً
أنــا الــذي َن َظ َ
ور ٍم".
جـ -مضمون المثل" :اس َت ْس َم ْن َت ذا َ
ُ
ك صا ِد َق ً
أنْ
تحسب ال َّشحْ َم فٌمن شحْ ُم ُه َو َر ُم
ــة
َ
أعٌذهــا َن َظــرات ِم ْنــ َ

ٖ٘

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

 -0استخلص ثال ًثا من القٌم اإلٌجاب ٌّة التً حملتها القصٌدة.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

عدم االنخداع بالمظاهر .
العتاب .
الحكمة النابعة من االعتزاز بال ّنفس .
الحرص على الع ْدل واالنصاؾ .
الصدق والوفاء فً الحب .

تتصرؾ فً كل ِّ موقؾ م ّما ٌؤتً :
 -8كٌؾ
ّ
أ -حٌنما تجد عٌبًا فً صدٌقك.
أناصحه وأرشده الى عٌبه  ،دون تجرٌح لمشاعره.
ب -حٌنما ٌجافٌك صدٌقك.
أتود ُد الٌه ،وأناقشه سبب مُجافته ،ح ّتى نجد ّ
حبل ونتصالح.

 -9ث ّمة فرق بٌن االعتداد بال ّنفس ال ّناشا عن ال ّثقة بها والؽرور ،بٌن رأٌك فً هذا.
ٔ -الثقة بال ّنفس  :تتؤ ّتى من تكرار النجاح والقدرة على تجاوز الصعوبات والحكمة فً ال ّتعامل ،وتوطٌن
ال ّنفس على تقبّل النتابج .

ٕ -الؽرور  :هو شعور بالعظمة  ،و ُتوهم الكمال ،وهً اساءة فً استخدام االمكانات المتوافرة .

ٓٔ -لو كنت مكان ال ّ
الرحٌل عن سٌؾ لدولة؟ وضح وجهة نظرك.
شاعر  ،هل تختار ّ
ال أختار الرّحٌل؛ بل أبقى أحاول اظهار حبًّ وعشقً لسٌؾ الدولة ،حتى ٌرى ذلك بؤ ّم عٌنٌه.

العتاب هد ٌّ ُة األحبا ِ
ب":
ٌٔٔ -قال" :
ُ
أ -أشر إلى البٌت الذي تض ّمن هذ المعنى.
ِّــن الــ ُّدرَّ إال ّ أ ّنــ ُه َكلِــ ُم
ك إال ّ أ َّنــ ُه ِم َقــة قــد ُ
ضم َ
هــذا عِ تابُــ َ
أي مدى التزم ال ّ
شاعر هذه المقولة.
ب -ب ٌّن إلى ّ
التزم الشاعر وتمسّك بهذه العبارة ،بل نجد أنّ أؼلب األبٌات التً ٌعاتب فً المتنبً سٌؾ الدولة ،ال
تخلو من اظهار حب المتنبً لسٌؾ الدولة وألمه على فتور العبلقة بٌنهما.

ٕٔ -قال أبو العتاهٌة:
و َك ْم من فإاد كفٌؾِ ال َبصرْ

بصٌر الفإا ِد
وك ْم من كفٌؾ
ِ

أ -أشر إلى البٌت الذي ٌنسجم مع قول أبً العتاهٌة.
ت عِ ْنــ َدهُ األ ْنــوا ُر َو ُّ
ــره إذا اسْ َتــَ َو ْ
الظلَــ ُم
َومــا ا ْنتِفــا ُع أخــً ال ّد ْنٌــا ِبناظِ ِ
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ب -البصر ٌُري اإلنسان ظاهر األشٌاء ،والبصٌرة ُترٌه حقابقها ،و ضح رأٌك فً ذلك فً ضوء البٌت
َ
أشرت إلٌه .
الذي
البصر

ٌ :كون من خبلل العٌن المجردة ،وقد تكون الرإٌة سلٌمة وقد تكون الرإٌة خاطبة ،كؤن ٌرى
االنسان السراب ٌحسبه ماء من شدة الظمؤ.

أ ّما البصٌرة  :فهً الفارق الحقٌقً الذي ال ٌمتلكه اال المتمٌز فٌنظر لؤلشٌاء من خبلل نظر القلب
ث ّم ٌدركها بعقله .
تصورك ؟
مستقرة فً
ٖٔ -ما أهم ٌّة أن ٌتح ّقق اإلنسان من صدق ما ٌسمع فً بناء عالقات إنسانٌة
ّ
ّ
على االنسان أن ٌتحقق وٌستقصً الحقابق فً األخبار ،حتى ال ٌقع فً ظلم اْلخر بسبب ما ٌنقله الٌه
الواشون والحساد .ولذلك أثر كبٌر فً بناء العبلقات بٌن البشر ومعرفة الصادق من الكاذب .
عذر ،فإن لم تجد فل ُ ْم نفسك" :
ٗٔقٌل" :إذ رأٌت من أخٌك زلّة فاطلب له سبعٌن ً
أي مدى تجد أنّ ال ّ
شاعر وصدٌقه قد تم ّثال هذ المعنى من وجهة نظرك ؟
أ -إلى ّ
لم ٌلتزم الشاعر بالمثل ،بل كان ٌعت ُّد بنفسه ودابم العتاب لسٌؾ ال ّدولة  ،ولم ٌجد له عذرً ا واح ًدا.
ب -ما القٌم اإلٌجابٌة التً تركها هذ القول فً نفسك ؟
التسامح والعفو عن أخطاء اْلخرٌن .
نصحا مقن ًعا لتثن ٌَه عن هذا.
٘ٔ -كٌؾ تنظر إلى من ٌكثر من ذكر محاسنه؟ قدّم له
ً
إنّ كثرة االعتداد بال ّنفس قد ٌقود الى شعور بالعظمة ،و ُتوهم الكمال ،وهً اساءة فً استخدام
االمكانات المتوافرة .
التذوق الجمالً
ّ
ٔ .وضح الصورة الفن ٌّة فً كل ّ م ّما ٌؤتً:
عندي صوا ِعقُ ُه
لَّ ٌْ َت ال َّؽما َم الذي
َ

ٌُـزٌـلُـ ُهنّ إلى َمـنْ عِـ ْنـ َدهُ لـ ِّد ٌَـ ُم

االجابة  :شبّه سٌؾ ال ّدولة بالسّحاب الّذي فٌه الصّواعق المهلكة ،والمط ُر ال ّنافع .
هَـــــــذا ِعـتــا ُبـك إالّ أ ّنــه مِـــ َقـة

قــد ضـ ّمـنَ الــد َُّّر إالّ أ ّنـ ُه َكـلِـ ُم

االجابة  :شبّه قصٌدته (الكلم) بالد ّر .
ٕ -وضح الكناٌة فً كل م ّما تح َته خ ّط فً البٌتٌن اآلتٌٌنُ :
ــب ُم
أ  -وّ ا َحــرَّ َق ْلبــاهُ ممّنْ َق ْلبُـ ُه َش ِ

َو َمنْ ب ِجسْ مً َوحالً عِ ن َدهُ َسق ُم

االجابة  :كناٌة عن فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ الدولة
٘٘
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الخ ْل ُق َجــ ّراها َو ْ
َو ٌَسْ َه ُر َ
ٌخ َتص ُم

واردِها
ب -أ َنا ُم ِم ْل َء جُفونً َعنْ َش ِ

االجابة  :كناٌة عن الطمؤنٌنة وراحة البال
ٖ -ما داللة ال ّتركٌب الذي تح َته خ ّط فً البٌت اآلتً :
عر َفــة
َو َب ٌْ َنـنا لَ ْـو َر َعٌْـ ُت ْم ذا َ
ك َم ِ

ؾ فً أهْ ِل ال ُّن َهى ِذ َم ُم
عار َ
إنّ ال َم ِ

االجابة  :أصحاب العقول النٌّرة ،ومنهم سٌؾ الدولة
ٗ  -أكثر ال ّ
شاعر من استخدام األسالٌب اإلنشاب ٌّة من استفهام ونداء وتمن:
أ -ها ِ
ت مثال ً لكل ّ منها من القصٌدة.
ــره
 استفهام َ :ومــا ا ْنتِفــا ُع أخــً ال ّد ْنٌــا ِبناظِ ِــب ُم
 نداء :وّ ا َحــرَّ َق ْلبــاهُ ممّنْ َق ْلبُـ ُه َش ِ
َ :لٌ َ
ْت ال َؽمــام الّذي عنــدي صواعِ قُ ُه
 -تم ّنً

ت عِ ْنــ َدهُ األ ْنــوا ُر َو ُّ
إذا اسْ َتــَ َو ْ
الظلَــ ُم .
َو َمنْ ب ِجسْ مً َوحالً عِ ن َدهُ َسق ُم .
ٌُزٌـلُـهُــنَّ إلــى َمــنْ عِ ْنــ َدهُ ال ِّد ٌَــ ُم .

ب -ما داللة استخدام مثل هذه األسالٌب؟
االجابة  :جاءت االسالٌب االنشابٌة منسجمة مع حالة الشاعر وؼرض القصٌدة فاستطاع من خبللها أن
ٌنف األمة وٌب عتابه .

٘ -لماذا ع ّبر ال ّ
شاعر بالفعل الماضً (نظر ،أسمعت) فً قوله :
أنا لذي َن َظ َر األعْ مى إلى أدَبً

َوأسْ ـ َم َع ْ
ت َكلِماتً َمـنْ بـه ص َم ُم

االجابة  :داللة على تحقٌق الفعل وثبوته .
 -ٙما العاطفة البارزة فً كل ّ بٌت م ّما ٌؤتً:
ــب ُم
وا َحــرَّ َق ْلبــاهُ ممّنْ َق ْلبُـ ُه َش ِ

َو َمنْ ب ِجسْ مً َوحالً عِ ن َدهُ َس َق ُم

االجابة  :عطفة األلم والحزن على فتور العبلقة بٌنه وبٌن سٌؾ الدولة .
ِوجــدا ُننا ُك َّل شًء َبعدَ ك ْم َعــ َد ُم

ٌا َمـنْ ٌَـع ُّ
فار َقـ ُه ْم
ِـز َعلٌَْـنا أنْ ُن ِ
االجابة  :عاطفة الحب .
 -0و ّظؾ المتن ّبً بعض مظاهر ال ّطبٌعة فً قصٌدته :
أشر إلى ذلك.
أْ -

 /االجابة  :األنوار والظلم ،والؽمام ،وال ّدٌم والصواعق .

ب -ما القٌمة الفن ٌّة لتوظٌفها؟  /االجابة  - :خدمة للتجربة الشعورٌّة.
 استلهام عناصر الطبٌعة فً صور شعرٌّة.٘ٙ
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 -8استخرج مثالٌن على ال ّطباق م ّما ورد فً القصٌدة
االجابة :
( أنام ٌ /سهر)  ( ،الخصم  /الحكم )  ( ،ت ّدعً  /أكتم )  ( ،شبم  /حر )  ( ،وجدان  /عدم )

اسلوب الشرط
التعرٌؾ :
اسلوب الشرط أسلوب ٌد ُّل على تبلزم جملتٌن وارتباطهما بواسطة أداة تسمى أداة الشرط ،وتتكون من ثبلثة
عناصر :

( أداة الشرط  +جملة فعل الشرط  +جملة جواب الشرط ).

أوال  :أداة الشرط
أداة الشرط تربط بٌن فعل الشرط وجواب الشرط ،وتقسّم أدوات الشرط الجازمة من حٌ
عملها إلى  ( :جازمة  /ؼٌر جازمة )
 األدوات الجازمة  ( :إنْ  ،متى َ ،منْ  ،ما  ،مهما  ،أٌّان  ،حٌثما  ،أٌ َْن  ،كٌفما  ،أيّ  ،أٌنما ) كلها أسماء شرط
عدا (إنْ ) ؛ فهً حرؾ  ،وتجزم هذه األدوات فعل الشرط وجوابه .
مثال ذلك  :قوله تعالى  ( :إِن ٌَ َ
شؤْ ٌُ ْذ ِه ْب ُك ْم َو ٌَؤْ ِ
ت ِب َخ ْل ٍق َجدٌِ ٍد )
إنْ  :حرؾ شرط جازم .
ٌشؤ ( :فعل الشرط) فعل مضارع مجزوم بالسكون ،والفاعل مستتر فٌه جوازا تقدٌره هو ٌعود على (هللا) .
ٌذهبكم ( :جواب الشرط) فعل مضارع مجزوم بالسكون ،والفاعل مستتر فٌه جوازا تقدٌره .
األدوات ؼٌر الجازمة  ( :لو ،لوال ،لوما ،إذ  ،كلّما )
مثال ذلك  :قال تعالى ( :إذا تتلى علٌه آٌاتنا قال أساطٌر األولٌن ) ٘ٔ القلم .
إذا  :ظرؾ للزمن المستقبل مبٌن على السكون فً محل نصب متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط .
تتلى  :فعل ماض مبنً للمجهول .
علٌه  :جار ومجرور متعلقان بتتلى .
آٌاتنا  :نابب فاعل وآٌات مضاؾ والضمٌر المتصل فً محل جر باإلضافة وجملة تتلى فً محل جر
بإضافة الظرؾ إلٌها .
قال  :فعل ماض مبنً على الفتح والفاعل ضمٌر مستتر جوازاً تقدٌره هو والجملة ال محل لها من
اإلعراب جواب شرط ؼٌر جازم .
أساطٌر األولٌن  :أساطٌر خبر لمبتدأ مضمر والتقدٌر هً أساطٌر  ،وأساطٌر مضاؾ واألولٌن
مضاؾ إلٌه مجرور بالٌاء .
٘7
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التدرٌبات
سٔ :استخرج م ّما ٌؤتً أدوات الشرط الجازمة وؼٌر الجازمة ،مبٌ ًنا فعل الشرط وجوابه:
ت بخلق جدٌد )) .
أ -قال تعالى  (( :إن ٌشؤ ٌذهبكم وٌؤ ِ

( سورة فاطر  ،االٌة ) ٔٙ

ب -قال تعالى  (( :ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على العالمٌن)) .
ج -قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم ( :آٌة المنافق ثبل  :إذا حد كذب ،وإذا عاهد أخلؾ ،وإذا خاصم فجر) .
فع ِل َ
واز ٌَ ُه
الخ َ
د -قال الحطٌبة َ :منْ ٌَ َ
ٌر ال ٌَعدَ ْم َج ِ

الناس
هللا َو
ٌن ِ
ال ٌَذ َهبُ العُرؾُ َب َ
ِ

هـ ـ تقول  :متى ٌكثرْ كبلمُك ٌكثرْ س َق ُ
طك .
سٕ :استخرج أسلوب الشرط الوارد فً كل ِّ من البٌتٌن اآلتٌٌن ،ث ّم ص ّنفه إلى جازم وؼٌر جازم :
كان ٌَجْ َمعُنا حُبٌّ لِ ُؽرّ تِ ِه
أ -إنْ َ

َفلٌَ َ
ْت أ ّنا ِب َق ْد ِر الحُبِّ َن ْق َتس ُم

ب -إذا َت َرحّ ْل َ
ت عنْ َق ْوم َو َقد َقدَ روا

ِلون ُه ُم
فار َق ُه ْم فالرّ اح َ
أنْ ال ُت ِ

سٖ :أدخل إحدى أدوات الشرط الجازمة على األفعال اآلتٌة ،ثم ّ
وظفها فً جملة مفٌدة من إنشابك مع إجراء التؽٌٌر
الالزم ٌ ( :حترم ٌ ،حافظون ٌ ،لقى ) .
سٗ :أعرب ما تح َته ّ
خط فً العبارة اآلتٌة :

اس ٌرفعو َك.
تقول :إنْ
ْ
تتواضع لل ّن ِ
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الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة
أوال  :الصفة المشبهة
ّ
والطبابع أو العٌوب أو األلوان
اسم مشتق ٌ ُد ُّل على من ٌ ّتصؾ بالفعل ا ّتصا ًفا دابمًا أو ؼالبًا ،وهً ت ُد ُّل على المزاٌا
الصٌاؼة ُ :تصاغ الصفة المشبهة فً الؽالب من الفعل الثبلثً البلزم ،وأشهرأوزانها :
الوزن
أفعل الذي مإنثه فعبلء
فعبلن الذي مإنثه َفعلى
ُفعال /بضم الفاء

مثال علٌه
أز َرق َزرْ قاء ،أعْ َمش َعمْشاءْ ،
أحمر ،حمراء أحْ َور َح ْوراءْ ،
أخ َرق َخرْ قاء
حٌران ،حٌرى َؼضْ َبان َؼضْ َبىَ ،فرْ َحان َفرْ َحىَ ،نعْ َسان َنعْ َسىَ ،ظمْآن َظمْ ؤى.
ُ
أجاج ،ص َُراح ،رُ َحابُ ،ز َإام
شجاع ُف َراتَ ،

َفعِل /بكسر العٌن

ض ِجرَ ،قلِق
َجشِ عَ ،ش ِرهَ ،تعِب ،بَشِ ع ،لَ ِبقَ ،ف ِرحَ ،
َب َطلَ ،ر َؼد

َفعْ ل /بتسكٌن العٌن

صعْ بَ ،رحْ بَ ،ن ْزرَ ،ن ْذل.
شهْم َسهْلَ ،
وسٌم َط ِوٌلَ ،ه ِزٌلَ ،قصِ ٌرَ ،بخٌِلَ ،ج ِريءَ ،م ِرٌضَ ،نحٌِؾ
صان أو َر َزان ،رجل َج َبان.
َرزان  //امرأة َح َ

َف َعل /بفتح العٌن
َفعٌل
َفعال /بفتح الفاء

التدرٌبات
سٔ :صػ الصفة المش ّبهة من األفعال االتٌة َ :جمُل َ ،عطِ ش  ،سهُل َ ،ز ِرق َ ،رعُن .
شكر  ،صا َم
ضاؾ ،
سٕ  :هات صٌؽة المبالؽة من األفعال اآلتٌة :
َ
َ
أسئلة اضبفية مقرتحة :
سٔ :اذكر الصفة المشبهة لكل فعل مما ٌلً :
ص ُر َح.
حُب َ ،
ض َ ،س ِو َد َ ،ر َ
حُؾ َ ،حص َُن َ ،ب ٌِ َ
رُؾ َ ،ن َ
ص ُؽ َر َ ،ش َ
ض ُخ َم َ ،س ُه َل َ ،
َرع َُن َ ،
سٕ :اذكر وزن ُكل من الصفات المشبهة التالٌة :
ص ِبٌح  ،ؼِ رّ ِ ،ب ْكرَ ،ه ِرم  ،أشِ ر.
ص ْلد  ،م ُّز َ ،وضِ ًء َ ،ب ِهٌج َ ،
َب ْخس َ ،
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سٖ :استخرج الصفات المشبهة من العبارات والجمل التالٌة :
الصفة المشبهه

الجملة
ٌُحِبُّ الناسُ ال َم ِر َح ال َكرٌ َم ،وٌكرهون ال َّنكِدَ اللبٌ َم.
ال َت ُكنْ َه ّ
ص َر.
شا ً َف ُت ْك َس َر ،وال َر ْطبا ً َف ُتعْ َ
أحْ َم ُد َح َسنُ اإللقا ِء َم َع أنَّ صو َته َخشِ ن.
ال ّشجاعُ َمنْ ٌعترؾ بالحقٌقة وال ٌخدع نفسه.
األرض ال َم َ
وات البابرة إلى سهول خضرا َء
َح َّو َل التطوّ ُر
َ
عامرة.
أحُ ْلو هذا الرمان أم حامِض؟
أنا ـ بحمد هللا ـ َشبْعانُ َرٌَّانُ .
سٗ :عٌن كل صفة مشبهة فٌما ٌؤتً .واذكر فعلها:

قوم ألم ٌعدكم ربكم وعداً َح َسنا ً أفطا َل علٌك ُم العهد ،ثم
ٔ -قال تعالى (( :فرجع موسى إلى قومه
َ
ؼضبان أسفا ً .قال ٌا ِ
أردتم أن ٌحل علٌكم ؼضب من ربكم فؤخلفتم مَوعِ دي)) .
جل وكان صُلبا ً ثب َ
ْت الجنان.
ٕ -كان عمر رضً هللا عنه أعْ َسر أٌ َ
ْسر ،وكان شجاعا ً فً الحق ؼٌر َج َبان وال َو ِ
ٖ -قال الشٌخ محمد عبده فً وصؾ أستاذه جمال الدٌن األفؽانً :

" سلٌ ُم القلب ،حدٌد المزاج ،شدٌ ُد العزم ،شجاع ِم ْقدام ،كثٌر البذل ..قلٌل الحرص على الدنٌا..
بعٌد عن الؽرور بمتاعها وزخرفهاَ ،رؼِ ب عن المادة ،متعفؾ عن لذات الحس مإثر لمتع الروح ،كلِؾ
بمباهج المعرفة".
ُ
السٌبات عنً إنه لفرح فخور)) .
٘ -قوله تعالى (( :ولبن أَذقناه نعماء بعد ضراء مسته لٌقولن ذهب
 -ٙقوله تعالى  ( :سٌعلمون ؼداً من َّ
الكذاب األشر) .
 -7تقول  " :ك ُّل أم فرحة بؤوالدها "
 -9قوله تعالى (( :ومن كان فً هذه أعمى فهو فً اْلخرة أعمى وأضل سبٌبل )) .
ٓٔ -تقول " :الدجّ ال أعور العٌن "
ٔٔ -قوله تعالى (( :قال إنه ٌقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرُّ الناظرٌن )) .
ٕٔ -قوله تعالى  (( :ولما رجع موسى إلى قومه ؼضبان أسفا )) .
ٖٔ -تقول  " :الدلو مآلي بالماء "
ٓٙ
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ٗٔ  -قوله تعالى  (( :وفدٌناه بذبح عظٌم )) .
٘ٔ -قوله تعالى  (( :ذق إنك أنت العزٌز الكرٌم ))
 -ٔٙتقول " :هذا الرجل طاهر القلب صافً السرٌرة موفور الذكاء"
 -ٔ7قوله تعالى  ( :قالتا ال نسقً حتى ٌصدر الرعاء وأبونا شٌخ كبٌر )
س٘  -هات الصفة المشبهة من كل فعل من األفعال اآلتٌة وضعها فً جملة مفٌدة :
ؾ
ي  ،ساد َ ،ه ٌِ َ
ُب  ،ضاق َ ،ق ِو َ
صع َ
يَ ،
ب َ ،ر ِو َ
َس ُه َل َ ،ط ِر َ

ثانٌا  :صٌؽة المبالؽة
ّ
وتشتق فً األؼلب من الفعل الثبلثً المتع ّدي.
اسم مشتق ٌَ ُد ُّل على الحد ومن أو ما ٌقوم به على وجه الكثرة والمبالؽة،
و أشهر أوزان صٌػ المبالؽة

مفعال

ف ّعال

فعول

فعٌل

فعل

معوان

عبلّم

أكول

سمٌع

فطن

مقدار

نمّام

حسود

خبٌر

جشع

مقدام
معطاء

توّ اب
ؼ ّفار

شكور

نذٌر

ٌقظ

رإوؾ

علٌم

فرح

مكثار

قرّ اء

ؼفور

رحٌم

حذر

عبارة تجمع أوزان صٌػ المبالؽة القٌاسٌة هً " :هو مِقوال َّ
كـذاب ،وأنت َحذِر وهللا َؼـفور َرحـٌم "
تذ َّكر  :أن أي صٌؽة مبالؽة تؤتى بها البد أن تطابق أحد األوزان الخمسة السابقة  ،و أن تدل على الكثرة و التكرار

التدرٌبات
صفة المشبهة فً ما ٌؤتً :
سٖ  :مٌز صٌؽة المبالؽة من ال ّ
أ  .قوله تعالى  )) :سٌعلمون ؼداً من َّ
الكذاب األشر((.
ب .قال تعالى  (( :هذان خصمان اختصموا فً ربهم )) .
عٌن َبخٌ ُل
بالمال ُكلّ ِه
ت
ج  .قال المتنبً  :جوا ُد على الع ِّبل ِ
ار َ
ِ
ولك ّنه بال ّد ِ
ُ
ظننت أنّ الح ّل َسهل .
د.

سٗ ُ :عد إلى األبٌات األربعة األولى من القصٌدة  ،واستخرج منها صفتٌن مشبهتٌن مبٌ ًنا وزنهما .

ٔٙ
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ّ
أسئلة اضبفية مقرتحة :
سٔ:عٌن صٌػ المبالؽة فٌما ٌؤتً :
الجملة
هللا عال ُم الؽٌب
هللا ؼفور ذنب التابب
البار وصول أقاربه
أخً مقوال الصدق
الحسود ال ٌسود
القوال الحق شجاع
المإمن ح ّمـال المكروه
جاء الحمٌد سلوكه
ضحوك السن إن نطقوا بخٌر**** وعند الشر مطراق عبوس
وللوفر متالؾ وللحمد جامع **** وللشر تراك وللخٌر فاعل

المبالؽة

الوزن

سٕ :ضع صٌػ المبالؽة اآلتٌة فً المكان المناسب لها من األمثلة :
" مقدام  -جحود  -خوانون  -الرسامٌن  -قدٌرة "
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

الكافر  ...........لنعم هللا .
أعجبت بعمل..............
الطبٌبة ..........فً عملها .
الٌهود  ...........لعهودهم .
القابد  ...........فً المعركة .

ٕٙ
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الكتببة

الرسالة الشخص ٌّة
كبلم مكتوب ٌتبادله شخصان بٌنهما صداقة او قرابة أو نحوهما ٌ ،كشؾ الكاتب فٌها عن مشاعره
وانفعاالته  ،وقد اختلفت موضوعاتها وفق المواقؾ الحٌاتٌّة .
فكانت رسابل ( العتاب  ،والتهنبة  ،واالعتذار  ،والعزاء  ،واالهداء  ،والشكر ) .

أهم السمات الفن ٌّة للرسابل الشخص ٌّة :
الوضوح – البساطة – االٌجاز ( من ؼٌر اخبلل بالمعنى ) – ؼلبة العاطفة بقالب بسٌط من ؼٌر ؼموض .

نموذج :
من الشاعر القروي إلى عباس محمود العقاد :
أخً  ،أدٌب العربٌة  ،األستاذ الجلٌل  ،السٌد عباس محمود العقاد  ،أع ُّزه هللا  ،أما بعد :
فقد قرأت حدٌثكم المنشور فً جرٌدة األهرام تعلنون فٌه رأٌكم الجمٌل فً شعر أخٌكم  ،وتحلونه المحل
الذي ٌإهله لجابزة نوبل  ،فتب ٌّن لً أن ما أسدٌتم إلًّ األٌادي األدبٌة فً رسابلكم لم ٌكن إال وشبلً من بحر
تقدٌركم  ،وأنكم قد عنٌتم بمطالعة دٌوانً عناٌة جدٌة خرجتم منها بما أكسبنً هذا الّشرؾ  ،لو أنً
ظفرت ح ًقا فً جابزة نوبل  ،ولم تصدقوها فً ظ ِّنكم  ،وتقروها بموافقتكم  ،لما اؼتبطت بها اؼتباطً برأٌكم .
وأكاد أوقن أنكم لوال اخبلصكم للؽة التً وسعت رسالة الرّ حمن لما فزت منكم بهذا ال ّتصرٌح  ،ولو أنً أشعر
ال ّناس .فلقد نرضً جلة أعبلم األدب فً الشرق والؽرب  ،ولكننا لن نرضً عربًٌا مترط ًنا ٌ ،لفظ الضاد
دا ًدا والعٌن أٌ ًنا .
حفظكم هللا واٌّانا لقول ما نراه ح ًقا  ،ولو لم بدع لنا صدٌقا .
أخوكم الشاعر القروي  :رشٌد سلٌم الخوري .

ٔ .ما مضمون الرسالة ؟
ت ثبل خصابص للرسالة ظهرت فً ما قرأت ؟
ٕ .ها ِ
ٖ .بٌن معنى كلمة ( َو َش ًبل ) كما د ّل علٌها السٌاق .
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الحساسٌّة
سيما لدى اْلطفاؿ ،وليا أسباب شتّى ،وتنشط في
الحساسية مرض مف أمراض العصر ال ّشائعة وَّل ّ
ّ
الربيع الّذي يكثر فيو غبار الطّْم ِع.
معينة،
مواسـ ّ
ّ
وخاصة في نياية موسـ البرد ،وفي موسـ ّ

الحساسية تفاعؿ غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسـ المختمفة نتيجة مادة غريبة ،مثؿ :
و
ّ
الحيوي
اْلدوية مثؿ المضاد
السامة ،أو بعض
ّ
ّ
غبار الطمع ،أو مواد التجميؿ ،أو شعر الحيوانات ،أو المواد ّ
السيارات ،ودخاف السجائر ،وعف كائنات صغيرة تعيش في
البِ ْنسميف،
ً
فضَل عف ّ
الدخاف الناتج عف عوادـ ّ
السجاد والمَلبس ،وىي تصؿ الى داخؿ الجسـ عف طريؽ
الفراش داخؿ الغرؼ المكتظّة بالكتب والستائر و ّ
فتييج اْلماكف التي وصمت الييا ،فيؤدي ذلؾ الى تولد أجساـ مضادة
الفـ أو اْلنؼ أو الممس أو الحقفّ ،

دفاعية تؤثر في النسيج المصاب و ُّ
الحساسية.
المسببة ْلعراض
عيرات
ّ
ّ
الش ْ
ّ
الدموية المحيطة ُ
ِ
ِ
الصدر
حساسية
الجياز التّن ْف ِس ُّي ،التي تشمؿ
وحساسية
الجمد،
حساسية
منيا
ُ
ولمحساسية أنواعٌ ِع ّدةٌ؛ ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
الن ِ
وـ تتّجو
وحساسية
القصبي)
(الرْبو
ُّ
عمميا وجود عدد مف الفطرّيات في وسائِد ُغرؼ ّ
اْلنؼ ،وقد ثبت ّ
ّ
ّ

اْلنفية و ِ
اْلمر خطورةً في
ويزداد
تسبب التيابات في العيوف،
ئتي ِف ،وقد
أبواغيا بشكؿ رئيس الى الجيوب
ُ
الر ْ
ّ
ُ
ُ
حاؿ نقص مناعة جسـ المريض.

ويمكف الوقايةُ مف تمؾ الفطرّيات بتغير الوسائد عمى فترات متقاربة ،واستعماؿ مواد التنظيؼ
ِّ
ناعي في الوسائد ،وضرورة التيوية الدائمة
والمطيرات الجيدة
اسبوعيا ،واستعماؿ القطف الطبيعي بدؿ ّ
الص ّ
المستمرة لممنازؿ ،وتعريض محتويات الغرفة لم ّشمس مف وقت ْلخر ،لتعقيميا مف الجراثيـ ،عَلوة عمى
ْلنيا مف أىـ مصادر
وتجنب ترؾ اْلحذية فييا؛ ّ
النوـ بالمَلبس خارج أماكنياّ ،
تجنب تكديس حجرة ّ
ّ

النائـ في أثناء تنفسو.
التّ ّموث التي يستنشقُيا ّ
الغذائية
عيف مف الغذاء ،فأي نوع مف البروتينات
أيضا
ومف أنواع
ّ
حساسية اْلنساف نحو نوع ُم ّ
ّ
ّ
الحساسية ً
امتصاص اْلمعاء ليذه
ب
التي يتناوليا اْلنساف َّل ُب ّد مف ْ
ص ُع َ
ُ
يضـ قبؿ وصولو الى اْلمعاء ،نوا َّّل َ
أف ُي َ
فإف
أما إذا استطاعت اْلمعاء
ً
أحيانا امتصاص ىذه البروتينات بصعوبةّ ،
البروتينات غير الميضومةّ .
ٍ
تتكوف أجساـ
الخطورة في ىذه الحالة
ُ
تكمف في تعامؿ الجسـ معيا عمى ّأنيا أجساـ غريبة ،وعندئذ ّ
إف ىذا
كيميائية تُ ْعرؼ بأمراض
تتصدى ليا ،فينتج عف ذلؾ تفاعَلت
ُمضادة
ّ
ّ
ّ
الحساسية ،ويمكف القوؿ ّ
كيميائية تحدث ّبيف أي بروتيف غذائي ينجح في الوصوؿ إلى خَليا الجسـ
الحساسية ىو معارؾ
النوعُ مف
ّ
ّ
ّ
أو أنسجتو مف غير ىضـ ،وبيف اْلجساـ المضادة التي تتكوف مف أنسجة الجسـ؛ لحمايتيا مف ىذا

صدي لو.
البروتيف الغريب الّذي يجب التّ ّ
في ُّ
عد جزء البروتيف في المّبف مسؤوًَّل عف
سبب بعض اْلغذية
ّ
الحساسية لإلنساف مف مثؿ المّبفُ ،
وقد تُ ُ
ٗٙ
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ويصاحب
يسبب
الحساسية منو ،وقد تحدث مف ُسكر المّبف (الَلكتوز) الّذي
حدوث
ً
ّ
انتفاخا في المعدةُ ،
ُ
الحساسية لدى بعض
تسبب
ص نواسيا ٌؿ بعد فترٍة وجيزة مف تناولو ،ومف اْلغذية اْلخرى التي
اَّلنتفاخ ْ
ّ
ُ
مغ ٌ
السمؾ.
اْلشخاص البيض و ّ

فضَل عف أشعة
الحساسية ،مثؿ درجات الح اررة العالية أو المنخفضة
سبب
وثمةَ عوامؿ
ً
ّ
طبيعية قد تُ ْ
ّ
ّ
الحساسية ُىنا بالقيء واَّلسياؿ والمغص المتكرر في البطف أو العطس أو
ال ّشمس ،وتظير أعراض
ّ

يكثر انتشارىا بيف اْلطفاؿ ،وقد
الر ّ
الر ْش ُح أو اْلزمات ّ
ّ
بوية أو الطفح الجمدي المعروؼ باْلكزيما التي ُ
بالحساسية
ضا لإلصابة
ّ
تعر ً
أما أكثر أنسجة الجسـ ّ
تظير أوراـ و انتفاخات في مناطؽ مختمفة مف الجسـّ .
نفسي.
الم ّ
فيي أنسجة الجمد واْلغشية ُ
خاطية لمجيازيف :الجياز اليضمي والجياز التّ ّ
أف
الحساسية المَلييف مف البشر في جميع أرجاء المعمورة ،وقد أشارت
صيب
بعض ّ
ّ
الدراسات إلى ّ
ُ
وتُ ُ
ِّ
نفسي عمى نحو خاص؛
الداء عمى نحو عاـ،
دور
لممرأة ًا
أساسيا في الوقاية مف ىذا ّ
ّ
وحساسية الجياز التّ ّ

الجيني لأل ُّْـ ُّ
اثي لممواد لإلصابة
تأثير مف التركيب
أشد ًا
ْلف التركيب
ُّ
ُّ
ّ
الجيني لألب مف حيث اَّلستعداد الور ّ
المصابوف بو أكثر مف
الحساسية .وتزداد نسبة اْلصابة بيذا المرض كمّما كاف اْلخواؿ و
بأمراض
ّ
ُ
الخاَّلت ُ
حساسية الصدر تُصيب
أف نسبة اْلصابة باْلنواع الشديدة مف
العمات ،وأكدت
ّ
بعض الدراسات ْ
ُ
اْلعماـ و ّ
الفتيات أكثر مف الفتياف.

التعرٌؾ بالكاتب
الدكتور نصر معوض عالم مصري حاصل على الدكتوراه فً تكنولوجٌا تحلٌل األحماض األمٌنٌّة.
أهم مإلفاته :
ٔ -التكنولوجٌا الحٌوٌّة لمنتجات اللّبن الثانوٌّة
ٕ -الؽذاء والوقاٌة من األمراض
من أي كتاب أُخذت هذه المقالة؟ أخذت من (الؽذاء والوقاٌة من األمراض)

جو ال ّنص
ٔ -ما هً أهم أسباب الحساس ٌّة؟
( ؼبار الطلع -

مواد ال ّتنظٌؾ  -بعض األطعمة ) .

ٕ -ما هً أهم أعراض الحساس ٌّة؟
ٔ -أعراض تظهر على الجلد .
ٕ -أعراض تظهر على الجهاز ال ّتنفسً .
ٖ -أعراض تظهر على الجهاز الهضمً .
٘ٙ

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

ٖ -ما هً طرق الوقاٌة من الحساس ٌّة؟
ٔ -تج ّنب األطعمة التً تسبب الحساسٌّة .

ٕ .عد التعرّض للبرد أو لدرجات الحرارة المرتفعة

الخصابص الفن ٌّة
ٔ .استخدام المصطلحات العلمٌّة .
ٖ .مخاطبة العقل.

ٕ .االستناد الى الحقابق .
ُٗ .ندرة الصور الفنٌّة

الفقرة األولى :
الحساسٌّة مرض من أمراض العصر ال ّ
شابعة وال سٌّما لدى األطفال ،ولها أسباب ش ّتى ،وتنشط فً مواسم
معٌّنة ،وخاصّة فً نهاٌة موسم البرد ،وفً موسم الرّبٌع الّذي ٌكثر فٌه ؼبار ّ
الط ْل ِع .والحساسٌّة تفاعل
ؼٌر طبٌعً ٌحد فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة مادة ؼرٌبة ،مثل ؼبار الطلع ،أو مواد التجمٌل ،أو
ً
فضبل عن ال ّدخان
الب ْنسلٌن،
شعر الحٌوانات ،أو المواد السّامة ،أو بعض األدوٌّة مثل المضاد الحٌو ّ
ي ِ
الناتج عن عوادم السٌّارات ،ودخان السجابر ،وعن كابنات صؽٌرة تعٌش فً الفراش داخل الؽرؾ
ّ
المكتظة بالكتب والستابر والسّجاد والمبلبس ،وهً تصل الى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو األنؾ أو
اللمس أو الحقن ،فتهٌّج األماكن التً وصلت الٌها ،فٌإدي ذلك الى تولد أجسام مضادة دفاعٌّة تإثر فً
النسٌج المصاب وال ُّشعٌْرات الدموٌّة المحٌطة المُسببة ألعراض الحساسٌّة.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ أسباب الحساسٌّة

معانً المفردات والتراكٌب



-

الحساسٌّة
ال ّشابعة
ال سٌّما
ش ّتى
ؼبار الطلع
أنسجة الجسم

 البنسلٌن-

عوادم
المكتظة
فتهٌّج
تولّد
الشعٌرات الدموٌّة

جذرها (حسس) وهً سرعة التهٌّج بسبب عوراض خراجٌّة .
جذرها (شٌع) أي المنشرة .
خصوصا .
جمع شتٌت؛ أي كثٌرة متنوعة .
كل ما ُد ّق من التراب وسهل حمله فً الهواء ،مثل مساحٌق األزهار.
هً مجموعة متكاملة من خبلٌا مماثلة من نفس المنشؤ والتً تحمل وظٌفة
محددة.
مجموعة من المضادات الحٌوٌة التً تقضً على البكتٌرٌا المسببة للعدوى،
وهً تستخرج من فطرٌا تسمّى البنسلٌوم.
جذرها (عدِم) وهو الدخان الناتج عن احتراق وقود السٌّارات .
اسم مفعول ،جذرها (كظظ)؛ أي المزدحمة .
جذرها (هٌج) أي ُتثٌر
تنشا
هً أوعٌة دقٌقة تتكون من طبقة واحدة من الخبلٌا ،وتتفرع من الشراٌٌن .
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ال ّ
شرح
ضا لمرض الحساس ٌّة ؟ األطفال
س  :من أكثر ال ّناس تعر ً
س  :ما هً المواسم التً تنتشر فٌها الحساس ٌّة؟ ٔ -نهاٌة موسم البرد ٕ -فً موسم الرّبٌع .
الربٌع؟ انتشار ؼبار الطلع
س  :ما الّذي ٌسبب الحساس ٌّة فً موسم ّ
عرؾ الحساس ٌّة كما ورد فً النص:
س ّ :
الحساسٌّة تفاعل ؼٌر طبٌعً ٌحد فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة مادة ؼرٌبة
س :اذكر أهم أسباب الحساس ٌّة كما ورد فً ال ّنص:
ٔ .ؼبار الطلع
ٕ .مواد التجمٌل
ٖ .شعر الحٌوانات
ٗ .المواد السّامة
الب ْنسلٌن
٘ .بعض األدوٌّة مثل المضاد الحٌويّ ِ
 .ٙال ّدخان الناتج عن عوادم السٌّارات ،ودخان السجابر
ّ
المكتظة بالكتب والستابر والسّجاد المبلبس.
 .7الكابنات الصؽٌرة التً تعٌش فً الفراش داخل الؽرؾ
س :ما هً طرق وصول البكتٌرٌا الى جسم االنسان ،كما ورد فً ال ّنص؟
عن طرٌق الفم أو األنؾ أو اللمس أو الحقن
الفقرة ال ّثانٌة
الصدر
وللحساسٌّة أنواع عِ ّدة؛ م ْنها حساسٌّة الجلدِ ،وحساسٌّة الجها ُز ال ّتن ْفسِ ًُّ  ،التً تشمل حساسٌّة
ِ
وم
(ال ّربْو القصبًُّ ) وحساسٌّة األنؾِ  ،وقد ثبت علمٌّا وجود عدد من الفطر ٌّات فً وسابِد ُؼرؾ ال ّن ِ
ْن ،وقد تسببُ التهابات فً العٌون ،وٌزدا ُد
ت ّتجه أبواؼها بشكل ربٌس الى الجٌوب األنفٌّة
والربتٌ ِ
ِ
األم ُر خطور ًة فً حال نقص مناعة جسم المرٌض.
ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ أنواع الحساسٌّة .
معانً المفردات والتراكٌب
 الربو القصبً  :هو مرض التهابً مزمن ٌصٌب المجاري الهوابٌة . :مفردها (فُ ْطر) وتجمع على (فطور)؛ وهى كابنات حٌّة صؽٌرة الحجم واسعة االنتشار
 الفطرٌاتتسبب العدٌد من األمراض منها الحساسٌّة.

-

-

 :جذرها (وسد) وهو كل ما ٌوضع تحت الرّ أس سواء تراب أو حجارة ،أو صوؾ أو قطن
وسابد
أو ؼٌر ذلك .
 :مفردها (البوغ) وهً مجموعة من الجراثٌم تنتقل من حالة الركود الى حالة النشاط .
أبواؼها
الجٌوب األنفٌة  :هً تجاوٌؾ مجاورة لؤلنؾ ملٌبة بالهواء ،وترتبط بتجوٌؾ األنؾ عبر فتحات
صؽٌرة تسمح بطرح المخاط.
نقص المناعة  :هً الحالة التً تضعؾ – أو تنعدم – فٌها قدرة جهاز المناعة على مقاومة المراض.
 :جذرها (لهب) أي تهٌجات .
التهابات
ٙ7

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

ال ّ
شرح
س  :ما هً أنواع الحساس ٌّة كما ورد فً ال ّنص؟
ٔ -حساسٌّة الجلد
ٕ -حساسٌّة الجهاز التنفسً
س :ما هً أماكن انتشار الفطرٌات فً المنزل؟ أكثر انتشارها فً وسابد ال ّنوم .
س :بٌن أثر الفطرٌات فً الوسابد على كل من :
ٔ -الجٌوب األنفٌّة  :قد تإدي احتقان الجٌوب األنفٌة وبالتالً انسداد مجرى الهواء من األنؾ.
ٕ -الربتٌن  :قد تتطور لتصبح (ربو) وتعرضه لحاالت من االختناق
ٖ -العٌون  :قد تإدي الى حدو التهابات فً العٌون
الفقرة الثالثة
وٌمكن الوقاٌ ُة من تلك الفطرٌّات بتؽٌر الوسابد على فترات متقاربة ،واستعمال مواد التنظٌؾ
والمطهرات الجٌدة اسبوع ًٌّا ،واستعمال القطن الطبٌعً بدل الصّناعًّ فً الوسابد ،وضرورة
التهوٌة الدابمة المستمرة للمنازل ،وتعرٌض محتوٌات الؽرفة لل ّ
شمس من وقت ْلخر ،لتعقٌمها من
الجراثٌم ،عبلوة على تج ّنب تكدٌس حجرة ال ّنوم بالمبلبس خارج أماكنها ،وتج ّنب ترك األحذٌة فٌها؛
أل ّنها من أهم مصادر ال ّتلوّ التً ٌستنشقُها ال ّنابم فً أثناء تنفسه.





ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها النص السابق ؟ الوقاٌة من الحساسٌة




معانً المفردات والتراكٌب
-

الوقاٌة  :جذها (وقى) وهً الوسابل التً تتخذ للحماٌة من االصابة من األمراض .
تكدٌس  :جعل األشٌاء بعضها فوق بعض .
(حجْ ر و حواجر) وهً الؽرفة التً جزء من البٌت .
حُجرة  :جمعها َ
ٌستنشقها  :جذرها (نشق)؛ أي أدخله الى أنفه وجذبه بالنفس .
ال ّ
شرح

س :ما هً اهم وسابل الوقاٌة من الحساسٌة ،كما ورد فً ال ّنص؟
ٔ .تؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربة
ٕ .استعمال مواد التنظٌؾ والمطهرات الجٌدة اسبوع ًٌّا
ٖ .استعمال القطن الطبٌعً بدل الصّناعًّ فً الوسابد
ٗ .ضرورة التهوٌة الدابمة المستمرة للمنازل
٘ .تعرٌض محتوٌات الؽرفة لل ّ
شمس من وقت ْلخر
 .ٙتج ّنب تكدٌس حجرة ال ّنوم بالمبلبس خارج أماكنها
 -7وتج ّنب ترك األحذٌة فً حجرة ال ّنوم
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الرابعة
الفقرة ّ
ومن أنواع الحساس ٌّة أٌ ً
ضا حساسٌّة اإلنسان نحو نوع مُعٌّن من الؽذاء ،فؤي نوع من البروتٌنات الؽذابٌّة
ّ
ُب امتصاصُ األمعاء لهذه
صع َ
التً ٌتناولها اإلنسان ال ُب ّد من أنْ ٌُهض َم قبل وصوله الى األمعاء ،وإال َ
البروتٌنات ؼٌر المهضومة .أمّا إذا استطاعت األمعاء أحٌا ًنا امتصاص هذه البروتٌنات بصعوبة ،فإنّ
الخطورة فً هذه الحالة تكمنُ فً تعامل الجسم معها على أ ّنها أجسام ؼرٌبة ،وعندبذ تتكوّ ن أجسام
مُضادة تتص ّدى لها ،فٌنتج عن ذلك تفاعبلت كٌمٌابٌّة ُتعْ رؾ بؤمراض الحساسٌّة ،وٌمكن القول إنّ هذا
ال ّنو ُع من الحساسٌّة هو معارك كٌمٌابٌّة تحد ب ٌّن أي بروتٌن ؼذابً ٌنجح فً الوصول إلى خبلٌا
الجسم أو أنسجته من ؼٌر هضم ،وبٌن األجسام المضادة التً تتكون من أنسجة الجسم؛ لحماٌتها من هذا
البروتٌن الؽرٌب الّذي ٌجب ال ّتص ّدي له.






ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ الحساسٌّة من البروتٌنات الؽذابٌّة
معانً المفردات والتراكٌب
البروتٌنات  :مادة عضوٌّة أساسها التركٌبً األحماض األمٌنٌّة ،توجد بكثرة فً حبوب القرنٌّات واللحوم واألجبان .




ال ّ
شرح
س  :كٌؾ تإدي البروتٌنات الؽذاب ٌّة الى حدوث الحساس ٌّة ؟
ص ُعو َبة فً امتصاصُ األمعاء لهذه البروتٌنات عندبذ تتكوّ ن أجسام مُضادة تتص ّدى لها ،فٌنتج
اذا كان هناك ُ
ُ
عن ذلك تفاعبلت كٌمٌابٌّة تعْ رؾ بؤمراض الحساسٌّة




الصورة الفنٌة
س :وضح الصورة الفنٌّة بقوله " :وٌمكن القول إنّ هذا ال ّنو ُع من الحساسٌّة هو معارك كٌمٌابٌّة" ؟
االجابة  :صوّ ر التفاعبلت الكٌمٌابٌة الناتجة عن الحساسٌة بالمعركة
الفقرة الخامسة
ً
مسإوال عن حدو
وقد ُتسببُ بعض األؼذٌة الحساسٌّة لئلنسان من مثل اللّبن ،فٌُع ُّد جزء البروتٌن فً اللّبن
ً
انتفاخا فً المعدة ،وٌُصاحب االنتفاخ ْ
مؽص
الحساسٌّة منه ،وقد تحد من سُكر اللّبن (البلكتوز) الّذي ٌسببُ
وإسهال بعد فترة وجٌزة من تناوله ،ومن األؼذٌة األخرى التً تسببُ الحساسٌّة لدى بعض األشخاص البٌض
والسّمك.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ الحساسٌّة من اللبن
معانً المفردات والتراكٌب
البلكتوز :سكر ثنابً ٌستخرج من الحلٌب  / .وجٌزة  :جذرها (وجُز) فترة قلٌلة .
المعدة  :جمعها ( َمعِد) مقر الطعام والشراب .



قضاٌا لؽوٌة  :وجٌزة صفة مشبهه على (فعٌلة) .
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سادسة
الفقرة ال ّ
و ُتصٌبُ الحساسٌّة المبلٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة ،وقد أشارت بعضُ ال ّدراسات إلى أنّ للمرأة دورً ا
أساس ًٌّا فً الوقاٌة من هذا ال ّداء على نحو عام ،وحساسٌّة الجهاز ال ّتنفسًّ على نحو خاص؛ ألنّ التركٌب الجٌنًُّ
لؤل ُ ِّم أش ُّد تؤثٌرً ا من التركٌب الجٌنًُّ لؤلب من حٌ االستعداد الوراثًّ للمواد لئلصابة بؤمراض الحساسٌّة .وتزداد
ُ
والخاالت المُصابون به أكثر من األعمام والعمّات ،وأكدت بعضُ
نسبة اإلصابة بهذا المرض كلّما كان األخوال
الدراسات أنْ نسبة اإلصابة باألنواع الشدٌدة من حساسٌّة الصدر ُتصٌب الفتٌات أكثر من الفتٌان.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحد عنها المقطع السابق ؟ دور األم فً الوقاٌة من الحساسٌة





معانً المفردات والتراكٌب
-

 :جذرها ( َع َم َر) كوكب األرض
المعمورة
 :جمعها ْ
(أدواء) وهو المرض ظاهرً ا أو باط ًنا
ال ّداء
التركٌب الجٌنً  :التركٌب الوراثً للخلٌّة
 :جذرها (عدد) أي فً حالة تهٌإ كامل
االستعداد
(ور ) الجٌن الذي ٌحمل صفات وراثٌّة معٌنة تنتقل من جٌل ْلخر
الوراثً
 :جذرها ِ
ال ّ
شرح

سا فً الوقاٌة من مرض الحساسٌة ،ب ٌّن ذلك:
س ُ :تع ُّد المرأة أسا ً

ألنّ التركٌب الجٌنًُّ لؤل ُ ِّم أش ُّد تؤثٌرً ا من التركٌب الجٌنًُّ لؤلب من حٌ االستعداد الوراثًّ

المعجم والداللة
ٔ -أضؾ الى معجمك اللؽوي:
 عوادم السٌّارات  :مفردها (عادم) وهو ما ٌنتج عن احتراق الوقود فً السٌارة . :المزدحمة .
 المكتظة :جعل األشٌاء بعضها فوق بعض .
 التكدٌس :تواجهها.
 تتصدى لهإُ -عد الى احدى المعاجم اللّؽو ٌّة ،واستخرج معانً المفردات اآلتٌة :
 الوجٌزة  :جذرها (وجُز) فترة قلٌلة . :جذرها (هٌج) أي ُتثٌر.
 التهٌّج المعمورة  :جذرها ( َع َم َر) كوكب األرض .ٖ -ابحث فً أحد معاجم المصطلحات الطب ٌّة عن معنى كل مما ٌؤتً :
 :هً مجموعة متكاملة من خبلٌا مماثلة من نفس المنشؤ والتً تحمل وظٌفة محددة
 أنسجة الجسممثل النسٌج الطبلبً والنسٌج العصبً .
 ال ّشعٌرات الدموٌّة  :هً أوعٌة دقٌقة تتكون من طبقة واحدة من الخبلٌا ،وتتفرع من الشراٌٌن .
 :هً تجاوٌؾ مجاورة لؤلنؾ ملٌبة بالهواء ،وترتبط بتجوٌؾ األنؾ عبر فتحات
 الجٌوب األنفٌّةصؽٌرة تسمح بطرح المخاط .
 األجسام المضادة  :هو بروتٌن ٌتواجد فً الدم والسوابل الجسمٌّة األخرى ،وٌستخدم من قبل جهازالمناعة للتعرؾ على األجسام الؽرٌبة.
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 -األؼشٌة المخاطٌّة  :هو سابل لزج تفرزه مجموعة من الؽدد تنتشر فً أجزاء كثٌرة من الجسم ،منها

(بطانة الفم  ،والحنجرة  ،واألنؾ  ،والربتٌن ..وؼٌر ذلك)
 الرّبو القصبً  :هو مرض التهابً مزمن ٌصٌب المجاري الهوابٌة :هً مجموعة من الجراثٌم تنتقل من حالة الركود الى حالة النشاط
 األبواغ التركٌب الجٌنًّ  :التركٌب الوراثً للخلٌّة تحمل صفات معٌنة تنتقل من جٌل الى جٌل.ٗ -ما الجذر اللّؽوي لكل كلمة من الكلمات اآلتٌة:
ب
 التهابات  :ل َهـ َ مكتظ  :ك َظ َظ االستعدادَ :ع َد َد  /ع ّدُ٘ -عدْ الى أحد المعاجم ،واستخرج مفرد كلمة (جراثٌم) ؟ االجابة  :جرثوم
 -ٙاضبط بال ّ
بالرجوع الى أحد المعاجمُ ،مب ٌّ ًنا
شكل حرفً المٌم والعٌن فً كلمة (معدة) ّ
أوجه ضبط الكلمة :
 معدة  :المٌم (مكسورة)  ،العٌن (ساكنة) -0اضبط بال ّ
(الر ْبو ٌّة)
والراء فً كلمة ّ
شكل حرؾ الفاء فً كلمة (الفطر ٌّات)ّ ،
ال ّربْوٌّة  :الفتح
/
الفطرٌّات  :الضم
 -8استعمل تركٌب (ال س ٌّما) فً جملة مفٌدة من انشابك:
ٌستعمل تركٌب (ال سٌّما) لٌفٌد تفضٌل ما بعده على ما قبله ،وتعرب:
 ال  :نافٌة للجنس عاملة عمل (إنّ ) سًّ  :اسم بمعنى مثل  ،منصوب بالفتحة الظاهرة ،وهً مضاؾ ما  :إمّا نكرة زابدة  ،أو اسم موصول ،وهً مضاؾ الٌه خبر (ال) النافٌة للجنس محذوؾ وجوبًا تقدٌره (موجود)أحبُّ األصدقاء وال سٌّما صدٌق عاقل
أحبُّ األصدقاء وال سٌّما صدٌق عاقل
ً
عاقبل
أحبُّ األصدقاء وال سٌّما صدٌ ًقا
ُ
صدٌق العاق ُل
أحبُّ األصدقاء وال سٌّما ال
عاقل
الصدٌق
أحبُّ األصدقاء وال سٌّما
ِ
ِ
الفهم والتحلٌل
ٔ -فً ضوء فهمك لل ّنص ،أجب عن ما ٌؤتً :
أ -ما المقصود بالحساس ٌّة :
الحساسٌّة مرض عصري ناتج عن تفاعل ؼٌر طبٌعً ٌحد فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة مادة
ؼرٌبة ،مثل (ؼبار الطلع ،أو مواد التجمٌل ،أو شعر الحٌوانات ،أو المواد السّامة ،أو بعض األدوٌّة).
ب -اذكر أربعة أسباب للحساس ٌّة
ٕ .مواد التجمٌل
ٔ .ؼبار الطلع .

ٖ .شعر الحٌوانات

ٗ .المواد السّامة
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الب ْنسلٌن
٘ .بعض األدوٌّة مثل المضاد الحٌويّ ِ

 .ٙال ّدخان الناتج عن عوادم السٌّارات ،ودخان السجابر

ّ
المكتظة بالكتب والستابر والسّجاد والمبلبس
 .7الكابنات الصؽٌرة التً تعٌش فً الفراش داخل الؽرؾ

ج_ كٌؾ تحدث الحساس ٌّة داخل الجسم
صعُو َبة فً امتصاصُ األمعاء لهذه البروتٌنات عندبذ تتكوّ ن أجسام مُضادة تتص ّدى لها ،فٌنتج
اذا كان هناك ُ

عن ذلك تفاعبلت كٌمٌابٌّة ُتعْ رؾ بؤمراض الحساسٌّة .
ٕ -تقٌم بعض مسببات حساس ٌّة الصدر واألنؾ والجلد معنا فً البٌوت ،كٌؾ نقً أنفسنا خطر
االصابة بنها؟
ٔ .تؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربة .
ٕ .استعمال مواد التنظٌؾ والمطهرات الجٌدة اسبوع ًٌّا .
ٖ .استعمال القطن الطبٌعً بدل الصّناعًّ فً الوسابد .
ٗ .ضرورة التهوٌة الدابمة المستمرة للمنازل .
٘ .تعرٌض محتوٌات الؽرفة لل ّ
شمس من وقت ْلخر .
 .ٙتج ّنب تكدٌس حجرة ال ّنوم بالمبلبس خارج أماكنها .
 .7وتج ّنب ترك األحذٌة فً حجرة ال ّنوم .
ضح المقصود بالتحسس الؽذابً .
ٖ -و ّ
ً
انتفاخا فً المعدة ،وٌُصاحب االنتفاخ
ردة فعل مناعٌّة تجاه نوع محدد من الطعام مثل البٌض أو السمك ٌسببُ
ْ
مؽص وإسهال بعد فترة وجٌزة من تناوله .

ٗ -اذكر عرضٌن لكل من :
أ -حساس ٌّة ال ّلبن  :انتفاخ فً المعدة والمؽص واالسهال .
ب -الحساس ٌّة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة :
التحسس فً األنؾ والتهابات فً العٌون .
٘ -علّل ما ٌؤتً :
أ -الحساس ٌّة مرض من أمراض العصر
ب -ال ٌجوز االستهانة بمرض الحساس ٌّة

 /أل ّنها تصٌب المبلٌٌن من البشر .
 /أل ّنه قد ٌتحول الى مرض مزمن مثل الرّبو ،أو التهابات
فً العٌون .

صا على وقاٌة نفسها من الحساس ٌّة .
ج_ ٌجب على المرأة أنْ تكون أكثر حر ً
ألنّ التركٌب الجٌنًُّ لؤل ُ ِّم أش ُّد تؤثٌرً ا من التركٌب الجٌنًُّ لؤلب من حٌ

االستعداد الوراثًّ .

التلوث ومرض الحساس ٌّة .
ضح العالقة بٌن ّ
 -ٙو ّ
عبلقة وطٌدة ومطردة ،فكلما ازداد ال ّتلو البٌبً الناتج عن عوادم المصانع والسٌّارات ازداد
نسبة اصابة ال ّناس بالحساسٌّة.
 -0ما أكثر أنسجة الجسم ُعرضة لإلصابة بالحساس ٌّة ؟
األنسجة المخاطٌة المحٌطة باألنؾ ،وأنسجة الجلد
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 -8متى تزداد نسبة اصابة الطفل بمرض الحساس ٌّة؟ كلما كانت األخوال والخاالت مصابٌن بالحساسٌة
 -9بعد دراستك لل ّنص ،اقترح تدابٌر ٌمكن أنْ ُتج ّنبنا االصابة بمرض الحساس ٌّة فً حٌاتنا الٌوم ٌّة فً
كل حالة من الحاالت التالٌة :
أ -سوء استخدام المنظفات
اؼبلقها بشكل جٌد ووضعها فً أماكن بعٌدة عن متناول أٌدي األطفال ،واتباع االرشادات والتعلٌمات الصحٌحة .

ب -انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماكن السكن
 انشاء المصانع بعٌدا عن التجمعات السكنٌّة وضع فبلتر على مداخن المصانع زراعة األشجار لتنقٌة الهواءج_ ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها
 فً حالة انخفاضها  :استخدام التدفبة والمبلبس الواقٌة فً حال ارتفاعها  :استخدام مكٌفات التبرٌد ،واالبتعاد عن الشمسٌُٓٔ -قال المعدة بٌت الدّاء ،وال ِ
الرأي فً ضوء فهمك لل ّنص.
ح ْمٌة هً الدّواء ،ناقش هذا ّ
كثرة األطعمة واألشربة تزٌد من اصابة االنسان بالمؽص أو االسهال أو االمساك ،وقد تإدي
الى السمنة المفرطة ،اذا لم تتخذ معها حمٌة ؼذابٌّة.
الصح ٌّة التً ٌنبؽً أنْ نمتلك ثقافة كافٌة عنها كً نتج ّنب أضرارها فً رأٌك :
ٔٔ -اذكر أهم الموضوعات ّ

تسوّ س األسنان
ٕٔ -اذكر سلوكٌات ٌقوم بها اإلنسان ٌمكن أنْ ُتإثر فً صحته اٌجا ًبا و سل ًبا .
عدم ؼسل األٌدي  :فقد تنقل األمراض واألوببة الى جسم االنسان
أضرارا صح ٌّة ،ب ٌّن كٌؾ نفٌد من
صناع ٌّة للبشر فوابد كثٌرة جلبت معها
ً
ٖٔ -حققت الثورة ال ّ
منجزاتها ،ونتج ّنب أضرارها من وجهة نظرك.
نستطٌع أن نتجنب أضرارها من خبلل انشاء المصانع بعٌ ًدا عن التجمعات السكنٌّة
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ال ّتذوق الجمالً
صور الفن ٌّة فً العبارة اآلتٌة:
ضح ال ّ
ٔ -و ّ
"إنّ هذا ال ّنو ُع من الحساسٌّة هو معارك كٌمٌابٌّة تحد بٌّن أي بروتٌن ؼذابً ٌنجح فً الوصول إلى خبلٌا
الجسم أو أنسجته من ؼٌر هضم ،وبٌن األجسام المضادة له"

االجابة :
صوّ ر التفاعبلت الكٌمٌابٌة الناتجة عن الحساسٌة بالمعركة ،وصور البروتٌن الؽذابً ،واألجسام المضادة

جٌشٌن ٌخوضان هذه المعركة.
ٕ -من خصابص المقالة العلم ٌّة ،استخدام المصطلحات العلم ٌّة ،واالستناد الى الحقابق ،ومخاطبة
العقل ،م ّثل لكل واحدة من هذه الخصابص من ال ّنص.
 المصطلحات العلمٌّة  :الشعٌرات الدموٌّة  /الفطرٌات االستناد الى الحقابق  :حقٌقة أن عوادم المصانع والسٌّارات تسبب الحساسٌّة :استخدام لؽة علمٌّة مباشرة ،وندرة الصور الفنٌّة.
 مخاطبة العقلأي مدى و ّفق الكاتب فً عرض الموضوع بشكل واضح ومفهوم ،وفً تثقٌؾ
ٖ -ب ٌّن الى ّ
المتلقً صِ ح ًٌّا والتؤثٌ ُر فٌه.
وفق الكاتب فً طرح الموضوع  ،فالتزم بسمات المقال العلمً ،من حٌ :
 تسلسل األفكار . االعتماد على الحقابق العلمٌّة . مخاطبة العقل ال العاطفة . قصر العبارات والمعانً .حٌ بدأ بالتعرٌؾ عن الحساسٌّة ث ّم تطرق فً حدٌثه عن أسباب الحساسٌّة وعوارضها ث ّم عالج المسؤلة
فً نهاٌة مقالته حٌ

وضح طرق الوقاٌة منه.
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انبدل
قبل أن نبدأ بدرس البدل البد عزٌزي الطالبـ /ـه  ،أن نتذكر سو ًٌا أن البدل نوع من أنواع التوابع األربعة وهً :

( النعت * التوكٌد * العطؾ * البدل ) ،وال بد أنك تعلم بؤن :
التابع  :هو لفظ متؤخر ألنه ٌلحق بالمتبوع .
وأن
المتبوع  :هو لفظ متقدم ألنه ٌسبق التابع .
وال بد أنك تعلم بؤن التابع ٌتبع المتبوع ( أي ٌلحق به ) فً ال ُحكم اإلعرابً ؛ أي إذا تؽٌرت حركة المتبوع
تتؽٌر حركة التابع  ,وأن التابع ٌتبع المتبوع فً  :التعرٌؾ و التخصٌص ( النكرة ) واإلفراد والتثنٌة
والجمع والتذكٌر والتؤنٌث وعلى رأسها اإلعراب .

واآلن اشرح صدرك لنتعرؾ على نوع ممتع من أنواع التوابع وهو " البدل " .
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البدل
لف ِ
والعوض ؛ من ذلك قولو تعالى على لسان الخضر  ,عليو السالم :
تعريفو  :في اللغة  :ال َخ ُ
(( فأردنا أن يبدل لهما ربهما خيراً منو زكاوة وأقرب ُرحما ))  .صدق اهلل العظيم

} الكهف . { 18

بالحكم بال واسطة يوضح المتبوع  ,ويزيل اللبس واإلبهام .
اصطالحا  :تابع مقصود ُ
ً

(أ)
ِ
العاصمة عًاٌََ
* قصدت أنا وعائلتي حدائق الحسين في
ُ
* راقنا المسج ُد بهاؤه
* شاىدنا الحديقةَ يعظًها.

(ة)
* لقذد أٔب ٚػبئٍز ٟدذائك اٌذغ ٓ١ف ٟاٌؼبفّ ِخ .
* سالٕب اٌّغج ُذ .
* ؽب٘ذٔب اٌذذ٠مخَ .

ـــ أجت ػ ّّب  : ٍٟ٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ ٞجّٛػخ وبٔذ جّبٌٙب أوضش دلخ ٚث١بْ ف ٟاٌّؼٕ ٝ؟
أ ّأظنك تقول انها المجموعة (أ) ؛ ألنه كما ترى إن جمل النص (ب) مبهمة ألن المعنى فٌها ؼٌر دقٌق ومكتمل .
فهو ٌتسابل فً أي عاصمة تقع هذه الحدابق هل هً فً الرٌاض عاصمة السعودٌة  ,أم بالرّ باط عاصمة المؽرب ..
عمان ) كانت
عمان ) أزال اإلبهام والؽموض عن الجملة وأضفى علٌها وضوحً ا ودقة أكثر وهنا (
لكن عندما قال (
َ
َ
البدل ؛ ألنها أزالت هذا الؽموض و( العاصم ِة ) هً المبدل منه ؛ ألنها مقصودة بالحُكم ببل واسطة ( أي ال ٌوجد
حرؾ عطؾ أو جر أو أي رابط ٌربط بٌن المبدل منه والبدل ) .
وفً الجملة الثانٌة من المجموعة ( أ ) نجد أن البدل هو ( بهاإه ) والمبدل منه هو ( المسجد ) .
وفً المثال الذي ٌلٌه البدل هو ( معظ َمها ) والمبدل منه هو( الحدٌقة ) .

واآلن نحن نعمم َّأننا يمكننا أن نبدل اسما ظاىرا من اسم ظاىر
ِ
العاصمة عًاٌََ.
كما أن نقول  :قصدت أنا وعائلتي حدائق الحسين في
ٌٚىٓ ً٘ نستطيع إبدال الظاىر من الضمير؟ نعم

ُ

َّ
مثال  :دعوت زمالئي لإلسيام في إنجاح لجنة أصدقاء المكتبة في المدرسة،فهبواَاندعوةَأغهبهى.

(الزمالء) .
البدل :أغلبُهم  ,المبدل منو  :ضمير جماعة الغائبين في (لبَّوا) العائد على ّ
7ٙ

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

سؤال :

ضميرا من ضمير ؟ ال والدليل كما في المثال التالي :
ىل نستطيع أن نبدل
ً

قمت أنا "  /الضمير أنا ىنا جاء توكيداً لفظيَّا وليس بدل .
" ُ

سؤال :

ىل نستطيع أن نبدل ضميراً من ظاىر ؟ ال والدليل /

أكرمت زي ًدا إياه "
"
ُ

وىذا يعني أن البدل من المستحيل أن يأتي على صورة الضمير مطل ًقا .
اإلعراب :
البدل يوافق المبدل منو في حالتو اإلعرابيّة ؛ َّ
ألن البدل تابع يتبع المبدل منو في إعرابو.

ِ
العاصمة عًاٌ.
قصدت حدائق الحسين في
عمان:

الصرف.
بدل مجرور وعالمة جره الفتحة الظاىرة عمى آخره؛ْلنَّو ممنوع من َّ

ُ

المسجد بهاؤه :بدل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره .
راقنا
ُ

شاىدنا الحديق َة يعظًها  :بدل منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره ،وىو
جر مضاف إليو.
مضاف ،و(ىا) :ضمير متّصل مبني عمى السكون في مح ّل ّ
عين البدل والمبدل منو في ما يمي:
ٔ-

قال َّ
كال لئن لم ينتو لنسفعا بالناصية  ¤ناصية كاذبة خاطئة).
عز وج ّل ّ (:

البدؿ :ناصية

 /المبدؿ منو :الناصية.

َ
َ
77

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

أقساوَانبدلَ
 -1انبدلَاملطابقَ(َبدلَانكمَيٍَانكمَ)َ:

البدل نفس المبدل منه ٌساوٌه فً المعنى  ،مع اختالؾ لفظَكل ّ منهما فً الؽالب .

َََََََََََََََََََََََ

ِ
عمان.
العاصمة
ٔ -قصدت حدائق الحسين في
َ

ٕ-قال تعالى(جعل اهلل الكعبة البيت الحرام قياما لمناس )
إن النجوم نجوم الميل أصغرىا
ّٕ -

الجو إصعادا.
في العين أذىبيا في ّ

ٗ -قال تعالى (:وشتروه بثمن بخس دراهى معدودة وكانوا فيو من الزاىدين)
 -ٙلقِّب الخميفة عثمان بن عفان – رضي اهلل عنو  -بذي النورين.
البدل :عثمان  /المبدل منو :الخميفة.
ُ
ِ
اْلو ُل،
َ
ديق
الص ُ
عبد اهلل ُ
بن أبي قحاف َة خميف ُة المسممين ّ
 -ٚأبو بكر ّ
ِ
ِ
الممك عبدَ اهلل الثانً ابٍَ الحسٌن.
جاللة
"-ٛأنشئت في عيد

البدل :عبد هللا  /المبدل منه :الملك
* كممة(ابن) إذا وقعت بين عممين كانت بدال مطابقا من العمم اْلول .

*

وكذلك االسم المعرَّ ؾ بؤل التعرٌؾ بعد اسم من أسماء اإلشارة ٌعرب بدال

مثل :

وق َّدم لنا نبذة عن هذهَاحلديقت" البدل :الحدٌقة  ،المبدل منه :هذه.

* انبدلَاملطابقَعهىَانتفصيمََ:
الشر .
 أمامك طريقان  :طريق الخير وطريق ّ ال يستوي القمبان ٍ :قاس وراح ُم
 -الجديدان  :الميل والنيار ،آية من آيات اهلل تعالى في ىذا الكون.

البدل :الميل والنيار  /المبدل منو  :الجديدان.

 -2بدلَبعضَيٍَكمَ:البدل يكون جزءا حقيقيا محسوسا من المبدل منو

؛يسمى الرابط)
ََ الغالب فيو أن يتّصل بو ضمير يعود على المبدل منو,ويربطو منو ّ
قال تعالى" قم الميل إال قميالً نصفَو أو انقص منو قميال"

مقدمتو.
معظمها  ,قرأت الجريدةَ صفحتَها األولى ,أعدت الكاتبة ميسو ُن
َ
ّ
البحث َ
اس مسؤولُهم" ,شاىدنا الحديقةَ َ
"رحب بنا الحر ُ
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حج البيت َمن استطاع إليو سبيال)
قال تعالى( :وهلل عمى ال ّناس ُّ
من  :بدل من الناس وىو بدل بعض من كل

كثير منيم ))
قال تعالى  (( :ثم عموا وصموا ٌ

/

كثير بدل من الواو في عموا  ،بدل بعض من كل

وخالد ،ما تخمف المدعوون إال واحد
عمي
" ما حضر
ُ
ُ
اْلصدقاء إال ُ

ما  :نافية /

إال  :ادات إستثناء

/

اْلصدقاء  :مستثنى منو /

عمي وخالد  :المستثنى

ويمكن االستغناء عن ىذا الضمير في حالة االستثناء التام المنفي (غير الموجب)

.

َ-3بدلَاالشتًال :يكون البدل جزءا معنويا(ليس محسوسا) من المبدل منو ,أن يتّصل بو ضمير يعود
يسمى الرابط)  ,وقد يكون ىذا الضمير ظاىرا
على المبدل منو,ويربطو منو؛ ّ

 /مثؿ:

تنظيمو"
المتحف
ٔ"-أعجبنا
ُ
ُ
بياؤه".
ٕ -راقنا
المسجد ُ
ُ

ٖ-قال تعالى( :يسألونك عن الشير الحرام قتال فيو قل قتال فيو كثير).
قتال بدل من الشير الحرام  /بدل إشتمال

أدبو.
ٗ -يعجبني الطالبُ ُ

ِ
ِ
أخالقيم.
وحسن
البادية ِفراستُيم
٘ -يعجبني أى ُل
ُ

َّ
أو يقدراَ ،وفي حالة كونو َّ
فإن (أل) التعريف تنوب عنو
مقد ار َّ
مثل:

ف"
اْلسموب الممتعُ الذي
الكتاب
"أمتعني
انتيجو المؤلِّ ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
اْلخدودِ ¤
النار ذات الوقود)
قال تعالى (:قتل أصحاب
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أسئلة وإجببتهب
ٔ-

مما يمي :
استخرج البدل واذكر نوعو في ك ّل ّ

أ-قال تعالى" اىدنا الصراط المستقيم ¤صراط الذين أنعمت عمييم "
البدل :صراط  /نوع البدل :بدل مطابق.

مقدمتو.
أعد الباحث البحث ّ
بّ -

البدل :مقدمتَو  /نوع البدل :بدل بعض من كل.

تصح أن تكون -بدل بعض من ك ّل -في جممة :قرأت الكتاب:)....
ٕ -الكممة التي
ّ
بعو
أُ -ر ُ

دُ -رَب ْي ِعو.

جُ -رْب َعو

بُ -رَب ْي ُعو

ٍ
ِ
ْلربعة منيم :إ ّنكم تستحقون المكافأة)،ىو:
لمطمبة
ٖ -البدل في جممة( قمت
الضمير(ىم)
بّ -

أ -الطمبة

ٍ
أربعة.
د-

الضمير(كم)
جّ -

مبيناً نوعو:
مما يمي ّ
ٗ -استخرج البدل في ك ّل ّ
أ -قال تعالى" وارزق أىمو من الثمرات من آمن منيم باهلل واليوم اآلخر"
البدلَ :م ْن

نوعو :بعض من ك ّل

وقوةٌ.
ب -لصديقي صفات ثالث :شجاعة  ،واقدامّ ،

البدل :شجاعة و ، ...نوعو :مطابق عمى التفصيل

مبيناً نوعو:
مما يمي ّ
٘ -استخرج البدل في ك ّل ّ

أ -قال تعالى" :جعل اهلل الكعبة البيت الحرام قياما لمناس"
البدل :البيت الحرام  /نوعو :مطابق ( كل من كل )
كل.
ب -قمت الميل نصفَو  .البدل :نصفَو  ،نوعو :بعض من ّ

ي.
اْلمرين :الجوع والعر ّ
ج -ج ّنبك اهلل ّ

ي  /نوعو :مطابق عمى التفصيل.
البدل :الجوع والعر ّ

د -صحب اهلل قبمنا ذا الزمانا.

البدل :الزمانا  /نوعو :مطابق.

ه -استمتعت بالموحة تناس ِ
ق ألوانيا.

البدل :تناس ِق ألوانيا نوعو :اشتمال.
ٓ8
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مما يمي:
 -ٙاضبط أواخر الكممات التي تحتيا خطّ في ك ّل ّ
ِ
ِ
تنظيمو .
بالمتحف
ُعجبت
ٔ -أ
ُ

العامة أوائمَيم .
كرم وزير
َّٕ -
التربية والتعميم خريجي الثّ ّ
ّ
انوية ّ

صوت ال ّنواب ثمثُيم لرفض القرار.
المسؤول
ِّر
إخالصو في العمل -ٗ .أعت أميرةُ الكتاب ُخطّتَو َّ - ٘ .
َ
َ
ٖ -أقد ُ
صوب اْلخطاء التي وردت في ٍّ
مما يمي:
ّ -ٚ
كل ّ
حرصو عمى نظافة بيئتو.
اطن
ِّر المو َ
ُ
ٔ -أقد ُ

العامة أوائمُيم .
كرم وزير
َّٕ -
التربية والتعميم خريجي الثّ ّ
ّ
انوية ّ
ِ
إخالصو في العمل.
المسؤول
ِّر
َ
ٕ -أقد ُ

ٗ -أعت أميرةُ الكتاب ُخطّتُو
صوت ال ّنواب ِ
ثمثيم لرفض القرار.
٘ َّ -
ِ
أفكاره وأسموبو.
 -ٛانتفعت بالكتاب
أ -بعض من ك ّل

ج -اشتمال

ب -مطابق

د -تفصيل.

 -ٜتعرب كممة(بعض)المخطوط تحتيا في قولو تعالى ":ويجعل الخبيث بعضو عمى بعض".
ٍ
منصوبا
أ -بدال

جٍ -
بدال مجرو ٍار

ٍ
بٍ -
مرفوعا
بدال

مبنيٍا في محل نصب.
د -بدال ّ

مقدمتو:
ٓٔ -الحركة المناسبة آلخر الكممة المخطوط تحتيا في جممة :اطّمعت عمى المعجم الوسيط ّ

أ -الفتحة.

السكون.
جّ -

الضمة.
ب-
ّ

د -الكسرة.

ٔٔ -نوع البدل في الجممة( قرأت القصة الفصل اْلول منيا):
أ -اشتمال

ب -بعض من ك ّل

د -مطابق

ج -تفصيل

ٕٔ-الجممة التي اشتممت عمى بدل تفصيل ىي:
ب -تألْلت السماء نجوميا.

أ -أحببت الطمبة عمميم وخمقيم.
ج -شيئان ال يمتمئان :جينّم وجيوب اْلغنياء.

أكبرت في المرأة عفّتيا.
د-
ُ
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تدريبات ومتارين مشابهة ألسئلة سنوات سابقة
المبدل منو في ما ياتي :
نشاط رقم ٔ ّ :
عين البدل و ُ
ٍ
ِ
ٔ -قال َّ
ناصية كاذبة خاطئة)} .العمق ٘ٔ{ ٔٙ -
بالناصية ¤
كال لئن لم ينتو لنسفعا
عز وج ّل ّ ( :
ٕ -قال الفرزدق  :الفتح ِع ِ
ي خب ََّرنا
كرمة البكر ُّ
البدل

اإلجابة :

المبدل منو
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕ-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
ناصية

ٔ-

ض ار.
َّ
أن َّ
بيع أبا مرو َ
ان قد َح َ
الر َ

ِ
الناصية
الفتح
ُ

عكرم ُة

الربيع
َ

ان
أبا مرو َ

نشاط رقم ٕ :

المبدل منو في ما يأتي :
ّٔ -
عين البدل المطابق  ،و ُ
أ – قال تعالى  (( :جع َل المَّ ُو ا ْل َكعب َة ا ْلب ْي َت ا ْلحر ِ
اما لِّ َّمن ِ
اس َو َّ
َن المَّ َو َي ْعمَ ُم َما ِفي
ي َوا ْلقَ َال ِئ َد ۚ ََٰذلِ َك لِتَ ْعمَ ُموا أ َّ
َْ َ
ام َوا ْل َي ْد َ
ََ
ام ق َي ً
الش ْي َر ا ْل َحَر َ
ََ َ
َن المَّ َو ِب ُك ِّل َ ٍ ِ
السماو ِ
ات َو َما ِفي ْاْل َْر ِ
يم )) }المائدة .{ ٜٚ :
ض َوأ َّ
َّ َ َ
ش ْيء َعم ٌ
ي ُّ َّ :
أصغرىا
نجوم الميل
جوم
ب -قال البحتر ّ
ُ
ّ
إن الن َ

ِ
الجو إصعادا
في
أذى ُبيا في ِّ
العين َ

النيار  ،آي ٌة من ِ
ِ
الكون .
آيات اهلل تعالى في ىذا
ج -الجديدان  :المي ُل  ،و َّ ُ
ان – رضي اهلل عنو – بذي ال ّن ِ
ورين .
د -لُقِّ َب الخميف ُة
بن عفّ َ
عثمان ُ
ُ
اإلجابة :

البدل المطابق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبدل منو
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ -

البيت الحرام

الكعبة

ب-

نجوم الميل

النجوم

ج-

الميل وال ّنيار

الجديدان

د-

عثمان

الخميفة

ابن

عثمان
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ٕ -احذف المبدل منو في الجمل اآلتية :
َّ
َّ
بالجن ِة .
رين
عمر – رضي اهلل عنو – من العشرِة
المبش َ
مثال  :الخميف ُة الثّاني ُ
َّ
رين بالج ّن ِة .
عمر – رضي اهلل عنو – من العشرِة
ّ
المبش َ
الحل ُ :
اْلم ِة .
الكريم ىو
آن
كتاب
دستور َّ
المسممين القر ُ
َ
أ– ُ
ُ
ُ
القدس زىرةُ المدا ِ
ئن .
فمسطين
ب – عاصم ُة
َ
ُ
اء من ِ
شعر ِ
مصر اْلحر ِار .
أبناء
أمير ال ّ
َ
ج -أحمد شوقي ُ
الج َمل بعد حذف المبدل منو :
اإلجابة ُ :

اْلمة .
آن
أ -القر ُ
الكريم ىو دستور ّ
ُ
ب -القدس زىرة المدائن .

ج -أمير الشعراء من أبناء مصر اْلحرار .

بدل منو في ما يأتي :
الم َ
نشاط رقم ٖ  :عين بدل بعض من ك ّل  ،و ُ

ٔ -قال تعالى (( :فيو آيات بينات مقام إبراىيم ومن دخمو كان آمنا )) } آل عمران { 97:
ٕ -قال َّ
المزمل { ٖ-ٕ :
صفو أو أنقص منو َقميالً )) }
عز وجل  (( :قم الميل إال قميالً * ِن ُ
ّ
المموح :
ٖ -قال قيس بن ّ

لقد المني في ُح ِّب ليمى أقاربي

أت الجريدةَ صفحتيا اْلولى .
ٗ -قر ُ

عمي وابن خالي وخاليا
أبي وابن ّ

احد .
ف
٘ -ما تخمَّ َ
المدعوون إال و ٌ
ّ
اإلجابة :

كل
بدل بعض من ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ-
ٕ-

المبدل منو
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيات
ٌ

مقام

المّيل

نصفو

ٖ-

أبي

أقاربي

ٗ-

صفحتيا

الجريدة

٘-

المدعوون

واحد

نشاط رقم ٗ  :عين بدل اإلشتمال  ،والمبدل منو في ما يأتي :
ِ
ِ ٍ
ِ
كبير ))
ٔ -قاؿ تعالى  (( :يسئمونؾ عف
الشير الح ارـ قتاؿ فيو قؿ قتا ٌؿ فيو ٌ
النار ِ
ِ
ٕ -قاؿ تعالى  (( :قُتؿ أصحاب اْلخدود * ِ
الوقود))
ذات
ٖ -قاؿ اْلخطؿ َّ :
مثؿ قرف اْلعضب
يوؼ ُغ َّ
ازف َ
الس َ
دوىا ورو َ
احيا ترَكت ُىو َ
إف ّ
مرب فاض ٌؿ عف أكثر شيء يعجبوُ في الطّ ِ
ُٗ -سئؿ ّْ
أدبوُ .
الب ُ
الب  ،فقاؿ  :يعجبني الطّ ُ
ٖ8
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اإلجابة :

المبدل منو
ُ

بدل االشتمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
الشير

ٔ-

قتال فيو

ٕ-

النار

اْلخدود

ٖ-

ُغ ُد َّوىا

السيوف

ٗ-

الطالب

أدب ُو
ُ

بي ًنا نوع البدل :
المبدل منو في ما يأتي ُ ،م ّ
نشاط رقم ٘  :استخرج البدل و ُ

ٔ -قال
ٕ -قال
ٖ -قال

ٗ -قال

استطاع ِ
اس ِح ُّج ِ
تعالى  (( :و ِ
هلل عمى ال ّن ِ
إليو سبيالً ))
البيت َم ِن
َ
ٍ
ٍ
اىدين ))
اىم
معدوداة وكانوا فيو من الز َ
تعالى  (( :وشروه بثمن بخس در َ
ِ
َّ
عز وجل  (( :ربنا ِ
أنت خير الرازقينَ ))
السمآء
أنزل عمينا مآئدةً ِم َن
وءاي ًة ِم َ
نك وارزقنا و َ
ُ
تكون لنا عيداً ْلولنا وءاخرنا َ
رجل ص ٍ
ٍ
ورجل َرمى فييا َّ
وكنت ّكذي رجمً ِ
شمّت .
حيحة
عزة :
كثير ّ
مان فَ َ
ُ
الز ُ
ين ٍ َ

اإلجابة :

البدل

المبدل منو

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ-
ٕ-

َمن

دراىم

ٖ-

ّأولنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِرجل

ٗ-

نوع البدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناس

بدل بعض من كل

ثمن بخس

بدل مطابق

الضمير ( نا ) في ( لنا )

بدل مطابق تفصيل

ِرجمين

بدل مطابق تفصيل

حيث أمكن  ،في ما يأتي :
نشاط رقم  : ٙاضبط آخر ك ّل من  :البدل والمبدل منو ُ ،
ٔ -قال ابن الوردي  :ىؤالء القوم يا قوم مضوا
حود ال َق ِ
بالبر والتُّقى
مب ِّ
ٕ -قال شاىر  :أُداوي ُج َ

اْلقل
ما تبقى منيم إال ّ

وال يستوي القمبان ٍ :
قاس وراحم

اْلو ُل .
الصدبق عبداهلل بن أبي قُحاف ُة خميفة المسممين ّ
ٖ -أبو بكر ّ
أعدت الكاتبة ميسون البحث مقدمتو .
ّٗ -

٘ -يعجبني أىل البادية ِفراستيم وحسن أخالقيم .
اإلجابة :

البدل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

المبدل منو
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىؤ ِ
الء

وم
القَ ُ
ٍ
قاس

ِ
القمبان

عبداهلل
ُ

أبوبكر

ابن
ُ

عبد اهلل
ُ
الكاتب ُة

ميسون
ُ
ِ
استُيم
فر َ

أى ُل
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السبب :
بي ًنا َّ
صححو ُ ،م ّ
ثم ّ
نشاط رقم  : ٚاستخرج الخطأ الوارد في إعراب البدل في ما يأتي ّ ،

ِ
ِ
سيف اهلل المسمو ُل ِ
خالد ِ
بشجاعتة .
الوليد
بن
ف
ُ
ُٔ -ع ِر َ

ِ
ِ
ستظرف .
ستطرف في ك ّل ِّ
فن ُم َ
الم َ
ٕ -قرأت في عطمتي كتابين  :كتاب اْلنساب  ،وكتاب ُ
االجابة :
ٔ -الخطأ في كسر البدل ( ِ
خالد ) والبدل ( ِ
سيف اهلل ) جاء
ْلن المبدل منو وىو (
ُ
بن ّ )..
ابن )  ،والصواب ىو رفعيما فنقول ( ُ
خالد ُ
مرفوعا  ،والبدل تابع في إعرابو لممبدل منو .
ً

ِ
ٕ -الخطأ في كسر البدل ( ِ
وكتاب ) والصواب
كتاب ) واالسم المعطوف ( ،
منصوبا ؛ ْلنو مفعول بو .
ْلن المبدل منو وىو ( كتابين ) جاء
وكتاب َّ ...
كتاب ...
ً
َ
ىو النصب َ :

نشاط رقم َ : ٛمثل في جمل مفيدة من تعبيرك لما يأتي :

مرفوعا .
ٔ -بدل مطابق يكون
ً

محمد بمحبة طالبو واحتراميم .
اإلجابة  :يحظى اْلستا ُذ
ٌ

مرفوعا .
ٕ -بدل بعض من كل يكون
ً

الضمة .
محمد  /بدل مطابق من اْلستاذ مرفوع  ،وعالمة رفعو
ٌ
ّ
ثوبو .
المعمِّ ُم ُ
االجابة  :أعجبني ُ

منصوبا .
ٖ -بدل تفصيل يكون
ً

جر مضاف اليو .
والياء  :ضمير متصل مبني في محل ّ
ِ
ان .
الجاحظ :
أت كتابي
البخالء والحيو ّ
االجابة  :قر ُ
َ

ثوبو  /بدل بعض من كل ( الثوب ) مرفوع  ،وعالمة رفعو الضمة الظاىرة  ،وىو مضاف
ُ

البخالء  /بدل تفصيل من ( كتابي ) منصوب  ،وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة
و ( الحيوان ) اسم معطوف منصوب .

ٗ -بدل اشتمال يكون مجرو ارً .

ِ
بالشباب عزِائ ِميم .
تنيض اْلم ُة
االجابة :
ُ

عزائميم  /بدل اشتمال من ( الشباب ) مجرور  ،وعالمة جره الكسرة  ،وىو مضاف
جر مضاف اليو .
ىم  :ضمير ُمتصل مبني عمى السكون في محل ّ
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اسما الزمان و المكان
التعرٌؾ  :اسما الزمان والمكان  :اسم مؤخوذ من حروؾ الفعل ؛ لٌدل على زمان حدو الفعل أو مكانه.
الصٌاؼة :

أوال  :من الفعل الثالثً
نؤتً بهما من الفعل الماضً بزٌادة مٌم مفتوحة على حروؾ الفعل  ،والوزن :
( َم ْف َعل) بفتح العٌن  ،أو ( َم ْفعِل) بكسر العٌن .

أ  -وزن ( َم ْف َعل) مفتوح العٌن :
العٌن أو َم ْفتوحها فً المضارع .
ٔ  -نؤتً به من الفعل الصحٌح َمضمُوم َ
دخل :
لعب :

أمثلة :

ُ
ٌدخـل ْ :
مد َخـل  -خرج :
ٌلعب َ :م ْل َعب  -صنع :
َ

ٌخـرُج
ٌص َنع

:
:

َم ْ
ـرج
ـخ َ
َمـصْ َنع

ٕ  -نؤتً به من الفعل المعتل الناقص ( ما كان آخره حرؾ علة) مباشرة .
ـرى  -أوى َ :مـؤْ َوى  -هوى َ :مـه َْـوى .
أمثلة  :سعى َ :مسْ َـعـى  -جرى َ :مـجْ َ
هام جداً :
ٔ  -معظم أسماء الزمان و المكان من الفعل األجوؾ (وسطه ألؾ) تؤتً على وزن ( َم ْف َعل) أي بزٌادة
مٌم على حروؾ الفعل الماضً فقط .
أمثلة  :سار  :مسار

-

دار  :مدار

-

قام  :مقام

-

قال  :مقال

-

فاز  :مفاز .

ٕ  -الفعل الثبلثً المضعؾ ٌؤتً ؼالبا ً دون فك التضعٌؾ
أمثلة  :فـرَّ َ :مـفـرّ  -مـرَّ َ :مـمـرّ  -قـرَّ َ :مـقـرّ .
ٖ  -قد تدخل تاء التؤنٌ المربوطة على اسم المكان من الثبلثً  :لتدل على الكثرة
أمثلة  :مزرعة  -مدرسة  -مدبؽة  -مكتبة .
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ب  -وزن ( َم ْفعِل) بكسر العٌن :
العٌن فً المضارع .
ٔ  -نؤتً به من الفعل الصحٌح مكسور َ
مهـبـط .
س ٌ :جلِسُ َ :مجْ لِس  -هبط ٌ :هـبـِط :
أمثلة َ :جلَ َ
ِ
ٕ  -نؤتً به من الفعل المعتل المثال ( أوله واو  ،أو ٌاء ) مباشـــرة .
ولد ْ :
مورد  -وقع  :موقِع  -وقؾ  :موقِؾ  -وعد  :موعِد  -وسم  :موسِ م  -وضع  :موضِ ع .
مولِـد  -ورد ِ :
هناك كلمات جاءت على وزن ( َم ْفعِل) وقٌاسها ( َم ْف َعل) .
مشرق  -منبـِت .
مؽرب -
أمثلة  :مس ِجد -
ِ
ِ

ثانٌا ً  :من ؼٌر الثالثً :
نؤتً بهما بنفس طرٌقة اسم المفعول ،ونفرق بٌنهم بالمعنى فقط .
أمثلة :
َ
ٔ  -الٌوم مُـلتـقـى األصدقاء ................................. .
ٕ  -النادي مُـلتـ َقـى الشباب ..................................
ٖ  -العلم مُـلتـ َقـى المتفوقٌن ..................................
هام جداً :
ً
ٔ  -كلمات شهٌرة فً االمتحانات  ،وتؤتً ؼالبا كؤسماء زمان ( مستقبل  -موعد  -موسم  -مطلع  -مولد )
ٕ  -كلمات شهٌرة فً االمتحانات  ،وتؤتً ؼالبا ً كؤسماء مكان ( مجتمع  -موقؾ  -مجال  -موطن  -منبع)
مالحظة :طرٌقة استخراج اسما الزمان والمكان من النص
تذ ّكر أن اسمً الزمان والمكان ٌبدآن بـــ ( َمـ أو مُـ )  ،واألشهر ما ٌؤتً من الثبلثً وعند البح عنه نبح
عن اسم مكون من أربعة أحرؾ  ،وٌبدأ بمٌم مفتوحة  ،وعبلمته عند حذؾ المٌم نجد فعبلً ماضٌا ً أمامنا .
 من ؼٌر الثبلثً  :نبح عن اسم ٌبدأ بمٌم مضمومة  ،ومفتوح ما قبل اْلخر  ،وما دل على زمان فً جملته فهو اسمزمان  ،وما دل على مكان فً جملته فهو اسم مكان  ،ؼٌر ذلك فهو اسم مفعول ؼالبا ً .

التدرٌبات
سٔ :عٌن اسم الزمان والمكان مما ٌؤتً:
ٔ  -مطلع الشمس الساعة السادسة .
ٕ  -مولد النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -شهر ربٌع .
ٖ  -المورد العذب كثٌر الزحام .
ٗ  -مكة مهبط الوحً .
٘  -األسرة مجتمعها فً حجرة المعٌشة .
 - ٙلكل سلعة مستودع.
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سٕ :استعمل كل كلمة مما ٌؤتً بحٌث تدل على زمان مرة ،وعلى مكان مرة أخرى:
مطلع  -مطبخ  -مشرب  -ملجؤ.
سٖ :أكمل الجمل اآلتٌة باسم الزمان المناسب :

بلؽنا نهاٌة الرحلة عند ………
……… الشمس فً الخامسة صباحا.
فً شهر ٌناٌر …… الشجر.
سٗ :هات من األفعال اآلتٌة صٌػ اسمً الزمان والمكان  :ابتدأ  -افتتح  -انزلق  -انحدر.
س٘ :استخرج اسم الزمان والمكان من اآلٌات اآلتٌة  ،واذكر فعله :
قال تعالى  (( :وللذٌن كفروا بربهم عذاب جهنم وببس المصٌر قل إنً لن ٌجٌرنً من هللا أحد ولن أجد من دونه
ملتحدا ٌقول اإلنسان ٌومبذ أٌن المفر ،كبل ال وزر ،إلى ربك ٌومبذ المستقر وأما من خاؾ مقام
ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هً المؤوى ٌسؤلونك عن الساعة أٌان مرساها فٌم أنت
من ذكراها إلى ربك منتهاها )).
س :ٙضع بدل كل فعل فٌما ٌؤتً اسم زمان أو مكان ،ثم اضبط بنٌته مبٌنا سبب الضبط مؽٌرا ما ٌلزم :
على الساحل الشمالً ٌصٌؾ أهل مصر أٌام الحر.
على الساحل الشرقً ٌصطاؾ بعض السابحٌن.
فً بداٌة العام الدراسً ٌلتقً طبلب الجامعات.
ترسى السفن فً المٌناء.
فً الصحراء ٌقٌم البدو.
ٌنام األطفال مبكراً.
فً قاعات الدرس ٌنهل الدارس من المعارؾ.
س : 0مشتى  -مجتمع  -منصرؾ  -ملهى  -مقصد  -مشرب  -مهبط :
استخدم كل مشتق مما سبق مرة للزمان  ،وأخرى للمكان.
س  :8صػ اسم المكان أو الزمان من األفعال االتٌة مع ضبط عٌن الكلمة :
أوى  ،استوصؾ  ،وعدَ  ،لعب  ،التقى
سٌ :9خطا بعض الناس فً لفظ كلمة (معرض) كما فً قولهمُ " :ز ْر ُ
عرض األلبسة" ،اذكر اللّفظ الصحٌح
ت َم َ
اعتمادًا على ما ورد فً القواعد السابقة.
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سٓٔ :م ٌّز اسم المكان من اسم ّ
الزمان فً ما ٌؤتً :
أ  -قال تعالى  (( :سبلم هً حتى مطلع الفجر ))
ْ
رٌم َع ِن األ َذى //
ب -قال الش ْنفرى  :وفً األرض َم ْنؤى لِل َك ِ
ج -هذا نهار حسنُ ال ُم ْف َت َتح.

َوفٌِ َها لِ َمنْ
خاؾ القِلى ُم َت َع َّز ُل
َ

مالحظات هامه :
ٔ ــ أسماء الزمان والمكان ال تعمل عمل الفعل  ،فهً ال تنصب مفعوال به  ،وال ترفع فاعبل.
مؽرب ؛ فهً على وزن مفعِل
ٕ ــ بعض أسماء المكان شذت عن القاعدة مثل  :مس ِجد ،
مشرق ِ ،
ِ
مفعل بالفتح ألن المضارع مضمون العٌن
بالكسر  ،واألصل أن تكون على وزن َ
(ٌسجُد ٌ ،شرُق ٌ ،ؽرُب).
ٖ ــ قد تدخل تاء التؤنٌ على أسماء المكان لتصبح على وزن ( َم ْف َعلَة)
مثل  :مقبرة  ،مكتبة  ،مزرعة.
وقد ٌدل هذا الوزن كذلك على كثرة الشًء فً المكان
مثل َ :مؤْ َسدَ ة (مكان تكثر فٌه األسود)؛ و َم ْف َعؤَة (مكان تكثر فٌه األفاعً).
تطبٌقات :
ض َ
ـج ــ َج َرى.
ض َ
اق ــ َنـ َ
ٔ ــ ص ُْػ أسماء المكان أو الزمان من األفعال التالٌة مع شكلها َ :ن َف َذ ــ َ
ٕ ــ حدد أنواع األسماء التالٌة وأوزانها  :مسرح ــ مستوصؾ ــ مطلع (الفجر) ــ مشتى.
صد.
ٖ ــ ركب أسماء المكان أو الزمان التالٌة فً جمل مفٌدة ُ :م َت َن َّزه ــ ُم ْب َتدَ أ ــ َمرْ َ
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الكتببة
التلخٌص
هو عبارة عن نص قصٌر ٌحوي مادة نصّ أطول منه .
وهو
فنّ نثري ٌقوم على قراءة النص  ،ثم اعادة صوؼه من جدٌد بلؽة الكاتب الخاصة بإٌجاز وتكثٌؾ من ؼٌر
إخبلل بؤفكاره ومعانٌه التً أرادها صاحب النص األصلً .
أهم شروطه :
ٔ -األمانة فً نقل األفكار .
ٕ -التدقٌق عند عملٌة التدوٌن ببل زٌادة أو نقص فً المعانً .
ٖ -اظهار النص الجدٌد فً حدود الحجم المح ّدد .
خطوات تلخٌص النص :
ٔ -قراءة النص األصلً  ،وفهم الموضوع .
ٕ -استخراج األفكار الربٌسة  ،وترك األفكار الثانوٌّة .
ٖ -اعادة صٌاؼة النص بلؽتنا الخاصة من ؼٌر الرجوع الى النص األصلً .
ٗ -المحافظة على األفكار من ؼب ّر تدخل أو اصدار أحكام .
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ب ٌا أردنُّ
وأنت ال ُح ُّ
سؤكتب ع ّنك ٌا وطنً
(ٔ )
عنؾ يا وطني
سأكتب ّ
ُ
وأرسـ لوحةً لم ّش ْو ِ
الزَم ِف
رحمةَ ّ
تس ُك ُف ْ
ؽ ْ
ُ
لمح ّْ
وتح ِممُني
أح ِممُيا ْ
ب ْ
و ْأرفَعُ رايةً ُ
ب َّ
أىوى
كؿ ما ْ
سأكتُ ُ
يحمو الى الوطَ ِف
وما ْ
الب ْشرى
سأ ْذ ُك ُر ّأن َ
ؾ ُ
ُّ
لمب َش ِر
وكؿ ْ
الخي ِر َ

ت
فآتي ُكمّما َىتَفَ ْ
ِظَل ُؿ ُّ
الش ْو ِ
طمُُبني
ؽتْ
وآتي ُكمّما امتَ ْد ْ ِ
ؾ َك ْي تُعانقَني
اع َ
ت ذر ُ
ْ
بِ َش ْو ٍ
ضَنني
ؽ ثَُّـ ْ
تح ُ
ت
سآتي ُكمّما
نيض ْ
َ
ؾ الطُّ ْي ُر تسألُني
ُربا َ
مس والظمّ ِ
عاع َّ
الش ِ
ماء والقَ َم ِر
سآتي في ُش ِ
ِ
طو ًعا
ْ
سأرجعُ ُ
لمربى ْ
أح ِم ُؿ ُغ ْرَبتي َش ْوقًا
وْ
اْلوجاع و ِ
الم َح ِف
اْلي ِاـ و
ِ
وأ ْ
رحمةً ّ
طوي ْ
تدعو
سآتي حالما ْ
بَل َخْي ٍؿ
طي ٍر
وَّل ْ

وَّل ُسفُ ِف
ؽ
عز ًا
يز كنت وْل ْتب َ
ِ
اْلياـ يا وطني
مدى
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(ٕ )
مدى
أىوى سوا َ
ؾ ً
سأبقى فيؾ َّل ْ
وأحيا فيؾ حتى لحظة القَ ِ
در
ِ
الص ْد ِر
ْ
سأجع ُؿ مف تُ اربِؾ إ ْذ تسامى خ ْفقةَ ّ
أغ ِس ُؿ في ِ
الد ْى ِر
بد ُد قسوةَ ّ
مياى ِؾ ما ُي ّ
وْ
و ْأن ِسج مف ر ِ
الع ْم ِر
بيع َ
ُ
بي َجةَ ُ
ؾ ما ُيخمّ ُد ْ
مغتَ ِرًبا
أكوف ْ
ُ
ولست ُ
الدنيا
ت في ّ
طوْف ُ
إذا ّ
ؾ في َش ْو ٍ
ؽ
ت الي َ
وع ْد ُ
ُ

وح ٍّ
ب َّل ُح َ
دود لوُ
ُ
ياح المّ ِ
صار
اع ًا
سآتي في ِر ِ
يؿ ْ
وآتي في ِ
َلما
الفج ِر ْ
نسيـ ْ
أح ً
العالـ المزروعُ في ذاتي
فأنت
َ
ُ
ت أنا
و ْأن َ
الخَب ِر
ت بِشارةُ َ
و ْأن َ

الح ُّ
ب يا أُ ْر ُّ
دف
و ْأن َ
ت ُ
الص ِ
داف في اْل ْف ِ
ور
ت الطّ ْي ُ
ؼو ْ
ْأن َ
الوج ُ
كار و ّ
(ٖ )
حماؾ اهللُ يا أ ُّ
طًنا
ُردف يا و َ
محبتِنا
تنامى في ْ

الب ْن ِ
ياف والسَّْي ِر
مع التّار ِ
يخ و ُ
ايات ُن ْعمييا
لَ
الر ُ
ؾ ّ
ؽ في ِد ِ
المج ِد ُم ْم ِي َم ًة
لِتَ ْخ ِف َ
يار ْ
تح ِممُيا
ت ْ
برؤيا ْأن َ
ِ
ْ
ومج ٍد ْأن َ
ت صان ُعوُ
ورِافع ر ِ
ِ
العرب
اية
ُ

ؾ اْلسماء َّل تُ ْحصى  ..بَل ِ
عدد
فس ّج ْمنا ل َ
َ
َ
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نظير ليا
ْ
بفخ ٍر َّل َ
أكوف ُم ْغتَ ِرًبا؟
َ
فكيؼ ُ
ِ
أنت لنا ّْ
ض ُننا
بكؿ
معالـ ّ
الدنيا ْ
و َ
وتح ُ
تس ُك ُنني
و ّأن َ
ؾ في حنايا َ
الق ْم ِب ْ
أِ
ؾ في ُّ
اء
سي ًَل
ُحُّب َ
ْ
وصحر َ
الدنا ْ
ِ
العرب
وخ ْفقَةَ وادي
َ

(ٗ)

ت ِ
بو
تُرُاب َ
ؾ قد َزَر ْع َ
الح ّْ
اْلب ِد
ب خالدةً الى َ
بذور ُ
َ
أجم ُؿ الر ِ
ِِ
ايات
ْ
لتع َمو في سمائؾ ْ َ ّ
ِ
اْليماف والظّفَ ِر
الفخ ِر و
رمز ْ
ُ
ت في ٍ
يوـ
فما ْ
سس ُ
أح ْ
نت ُم ْغ ِ
ترًبا
ّ
بأني ُك ُ
ْلنؾ ْلـ تُ ِ
فارْقني
ّ

كما روحي تُنادمني
معي
كما ظمّي ُ
تسير ْ

وتس ُكنني
ت ّ
ْ
فأن َ
أس ُك ُنيا ْ
الد ُار يا أ ُْرُد ُّف ْ
سكنا
فروحي ما ر ْ
أت ً
ؾ يا وطني
ؾ ِ ...سوا َ
ِسوا َ

ٖ9

مركز  /البواسل

اللؽة العربٌة

مهارات االتصال

االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

ٕٓٓ088ٖٗٗ8

ال ّتعرٌؾ بال ّ
شاعر
 وُ لد ال ّ
شاعر محمود فضٌل ال ّتل فً اربد عام ٓٗٔ9م ،تولّى عِ دة مناصب ،منها مستشار فً السّفارة
األردنٌّة فً الكوٌت ،وأمٌن عام فً وزارة األوقاؾ ،وهو عضو رابطة ال ُك ّتاب األردنٌٌن.
 أهم دواوٌنه
ٔ -أؼنٌات الصّمت واالؼتراب .
ٕ -نداء للؽد اْلتً .
ٖ -جدار االنتظار .
ٗ -هامش الطرٌق .
٘ -شراع اللٌّل والطوفان؛ الّذي أخذ منه هذا ال ّنص .

جو ال ّنص
 ما سبب افتخار ال ّ
شاع ُر باألردنّ ؟
لما لؤلردنّ من حضور دولًّ متم ٌّزٌ ،إكد احترامه لئلنسان وللمجتمعات االنسانٌّة فً مختلؾ المجاالت.
 عال َم ٌشٌر ال ّ
شاعر فً قصٌدته ؟
ٌشٌر الى أٌام اؼترابه عن الوطن ،مإك ًدا أنّ األردنّ ٌعٌشُ فً داخله.
 أشار ال ّ
شاعر فً قصٌدته أ ّنه ال ٌشع ُر بالؽربة ،وضح ذلك:
ٔ -ألنّ األردنّ معه وروحه التً ال ُتفارقه أٌنما ح ّل وارتحل .
ٕ -أل ّنه ٌجد فً طبٌعة الوطن المنزل الّذي ٌسكنُ الٌه .
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المعجم والدّ اللة
المفردات والتراكٌب :
الكلمة
حالما
م ًدى
در
ال َق ِ
ال ُب ْشرى
ظِ بل ُل
ك
رُبا َ
ُّ
الط ْه ُر
ْ
طو ًعا

الكلمة
المعنى
أصنع
أ ْنسِ ُج
عندما
ٌدوم
ٌُخلّ ُد
الؽاٌة والمنتهى
ب ْه َج َة ال ُع ْم ِر الفرحة
الموت
الخٌال
ؾ
الجمع (بشرٌات وبُشر) الخبر السار ال ّط ٌْ ُ
الوجدانُ
ْ

جمع (ظلة وظلة) بفتح الظاء أو
ضمها ،وجذرها (ظلل) ،والمقصود
حرارة الشوق
تنامى
جمع (رُبوة) النعمة واالحسان
ٌان
ضد النجس
ال ُب ْن ِ

س ٌَ ِر
ال ِّ
ال ُت ْحصى
حناٌا ال َق ْل ِ
ب

نقٌض االكراه
المصابب

الم َِح ِن
جذرها (سوم) تعالى
تسامى
خ ْفق َة الص ّْد ِر ضربات القلب
ٌُب ّد ُد

شتت

هْر
ال ّد ِ

الزمن

الدُّنا

المعنى

مفردها (وجٌد) األحاسٌس
والمشاعر الداخلٌّة
تكاثر
ما بُنً
أخبار األمم
ال ُتعد
أعماق القلب
جمع الدنٌا ،وهو ما قرب من خٌر
أو شر

وادي العر ِ
ب األردن
تجالسنً
ُتنادمنً
النصر
ال ّظ َف ِر
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الصور الفن ٌّة
وأرسـ لوحةً لم ّش ْو ِ
الزَم ِف
رحمةَ ّ
تس ُك ُف ْ
ؽ ْ
ُ

صور الشوؽ جسما يرسمو ،وصور الزمف بالمنزؿ والشوؽ

لمح ّْ
وتح ِممُني
أح ِممُيا ْ
ب ْ
و ْأرفَعُ رايةً ُ
الب ْشرى
سأ ْذ ُك ُر ّأن َؾ ُ

صور الراية بإنساف يحممو ويحمؿ وطنو

ت ِظَل ُؿ ُّ
الش ْو ِ
طمُُبني
ؽتْ
فآتي ُكمّما َىتَفَ ْ
وآتي ُكمّما امتَ ْد ْ ِ
اع َؾ َك ْي تُعانقَني
ت ذر ُ
ْ

بِ َش ْو ٍ
ض َنني
ؽ ثَُّـ ْ
تح ُ
ت
نيض ْ
سآتي ُكمّما َ
باؾ الطُّ ْي ُر تسألُني
ُر َ
أح ِم ُؿ ُغ ْرَبتي َش ْوقًا
وْ

صور الشوؽ بإنساف لو ظؿ تطمبو
صور الوطف بذراع اْلنساف تعانؽ الشاعر وتحضنو

صور الغربة بشيء يحمؿ

ِ
الص ْد ِر
ْ
سأجع ُؿ مف تُ اربِؾ إ ْذ تسامى خ ْفقةَ ّ
أغ ِس ُؿ في ِ
الد ْى ِر
وْ
بد ُد قسوةَ ّ
مياى ِؾ ما ُي ّ
ِ
ِ
الع ْم ِر
بي َجةَ ُ
و ْأنس ُج مف ربيع َؾ ما ُيخمّ ُد ْ
ياح المّ ِ
صار
اع ًا
سآتي في ِر ِ
يؿ ْ

وآتي في ِ
َلما
الفج ِر ْ
نسيـ ْ
أح ً
العالـ المزروعُ في ذاتي
فأنت
َ
ُ

صور رحمتو بشيء ُيطوى وينثني ،دَّللة عمى ما عاناه
صور الوطف بإنساف يطمبو العودة
قادر أف يحؿ مكاف قمبو
صور تراب وطنو ًا
صور اْلياـ الصعبة باْلوساخ التي تُزاؿ بالمياه

صور الربيع بالخيوط التي يصنع منيا المَلبس
ليَل
صور نفسو باْلعصار الذي ينتقؿ ً

صور نفسو أحَلما تنتقؿ عبر نسيـ الصباح
صور نفسو ترابا وصور وطنو بالزرع الذي يزرع فيو

الص ِ
داف في اْل ْف ِ
ور
ت الطّ ْي ُ
ؼو ْ
ْأن َ
الوج ُ
كار و ّ
تح ِممُيا
ت ْ
برؤيا ْأن َ
ِ
ومجٍد ْأن َ
ْ
ت صان ُعوُ
ورِافع ر ِ
ِ
العرب
اية
ُ
تس ُكُنني
و ّأن َؾ في حنايا َ
القْم ِب ْ
ت ِ
بو
تُرُاب َؾ قد َزَرْع َ
الح ّْ
اْلبِد
ب خالدةً الى َ
بذور ُ
َ

صور وطنو بالطيؼ الذي َّل يفارؽ تفكيره
صور وطنو بإنساف لو رؤيا ونظرة ثاقبة
صور وطنو بإنساف يصنع اْلمجاد
صور وطنو بإنساف يحمؿ راية العرب
صور وطنو بشيء يسكف في قمبو وَّل يفارقو
صور حبو لموطف بالبذور التي تزرع في تراب الوطف

كما روحي تُنادمني
معي
كما ظمّي ُ
تسير ْ

صور روحو بإنساف يسير ويتسامر معو
صور الظؿ بإنساف يسير معو

وتس ُكنني
ت ّ
ْ
فأن َ
أس ُكُنيا ْ
الد ُار يا أ ُْرُد ُّف ْ
مركز  /البواسل
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الم َح ِف
وأ ْ
طوي ْ
ّ
تدعو
سآتي حالما ْ
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المعجم والدّاللة
ؽوي:
ٔ -أضؾ الى معجمك اللّ ّ
 ٌب ّد ُد ٌُ :بع ُد ال ّنظٌر  :المثل والمساوي ُتنادمنً  :تسامرنً وتجالسنًَ
الخ ْفقة :الحركة واالضطراب
ُٕ -عدْ الى أحد المعاجم ال ّلؽو ٌّة ،واستخرج معانً المفردات اآلتٌة :
ّ
الطٌؾ  :جمعها (أطٌاؾ) الخٌال
 الوجدان  :مفردها (وجٌد) األحاسٌس والمشاعر الداخلٌّةّ
الظفر  :النصر
ؽوي لكل من:
ٖ -ما الجذر اللّ ّ
 ُشعاع  :شعع أو شعّ
 مُلهمة  :لهم ،بكسر الهاء امت ّدت  :م َددُٗ -عدْ الى المعجم الوسٌط وتب ٌّن جمع كل من:
 ال ُب ْشرى  :بُشرٌات وبُشرالبشارة  :بشارات وبشابر
 ِ٘ -ما مفرد كل مما ٌؤتً :
 الرُّ بى  :رُبوة المِحن  :محنة ال ِّسٌر  :سٌرة الحدود :ال ّح ّدكلمتً (رإٌا)( ،رإٌة) :
ْ ٌُ -ٙخطِ ُا بعض ال ّناس فً استخدام
ّ
أُ -عدْ الى المعجم وتبٌن معنى كل منهما
 رأى  :بمعنى أخذ موقفا ،مصدرها رأًٌا .
 رأى  :بمعنى حلم مصدرها رإٌا (ما ٌرى فً المنام) .
 رأى  :بمعنى نظر مصدرها رإٌة (ما ٌرى فً الٌقظة) .
ب -هل ِو ّف َق ال ّ
ضح ذلك.
شاعر فً استخدام (رإٌا) لتحقق المعنى ا ّلذي أراده ؟ و ّ
لم وفق الشاعر ألن رإٌا هنا تحمل معنى الحلم ،وهو أراد التطلع ألمر ما
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فرق فً المعنً بٌن الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط فً ما ٌؤتً :
ّ -0
أ -فروحً ما رأت سك ًنا
سوا َك  ..سوا َك ٌا وطنً

 //االجابة  :سواك بمعنى ؼٌرك .

الحلً :
صفً الدٌّن
ب -قال
ّ
ّ
ُ
لو
صرت من سقمً شبٌ َه سواكِ

ُ
ما
دون األنا ِم سواكِ
اخترت من ِ

االجابة  :سواك بمعنى عود ٌتخذ من شجر اْلراك .

الفهم والتحلٌل
ٔ -اقرا المقطع ال ّ
شعري األول ،ث ّم أجب عن األسبلة اآلتٌة :
أ -ع ّبر ال ّ
شاعر من بداٌة القصٌدة عن شوقه لوطنه ،اذكر مظهرٌن لهذا الشوق:
ً
لوحة لل ّ
ش ْو ِق تسْ ُكنُ رحْ ل َة ال ّز َم ِن ).
المظهر األول  :جعل لوطنه لوحة ٌرسم علٌها أشواقه (وأرس ُم
ً
راٌة للحُبِّ أحْ ِملُها وتحْ ِملُنً ) .
المظهر الثانً  :جعل لحبّه راٌة ٌحملها ( وأرْ َف ُع
ب -انتقى ال ّ
شاعر كل ما هو جمٌل من الكلمات لع ّبر بها عن ُح ّبه لوطنه ،أٌن تجد ذلك فً القصٌدة :
سؤكتب كل ما أهوى وما ٌحلو الى الوطن (اجابة معتمدة) .
ج_ األردنُّ بلد الخٌر مع قلّة موارده :
ْ
ك ال ُب ْشرى ،وكل الخٌر للبشر .
ٔ .أٌن ورد ما ٌدل ّ على هذا؟ االجابة :
سؤذ ُك ُر أ ّن َ
ٕ .اذكر ثالث صور من هذا الخٌر فً وقتنا الحاضر .
 استقبال البلجبٌن .
 نعمة األمن واألمان .
 التحام الشعب األردنً .
د -ال تقؾ العوابق أمام ال ّ
شاعر فً تلبٌة نداء الوطن :
ٔ .كٌؾ ع ّبر ال ّ
شاعر عن هذا المعنى ؟
الشاعر لن ٌتخاذل عن تلبٌة نداء الوطن ،وظهر ذلك جل ًٌّا فً قوله" :سآتً حالما تدعو ببل خٌل وال طٌر وال سفن"

ٕ .عال َم ٌدل ُّ ذلك ؟ ٌد ّل على شدة شوقه لوطنه .
ٕ -اقرأ المقطع ال ّ
شعري ال ّثانً ،ث ّم أجب عن األسبلة اآلتٌة :
وضح ذلك فً ضوء فهمك األسطر ال ّ
أ -ع ّبر ال ّ
شعرٌة فً المقطع ال ُمشار الٌه :
شاعر عن التوحد بٌن الذات والوطنّ ،

توحدت م شاعر الشاعر مع وطنه حتى لحظة قدره وهً حالة التحام وامتزاج بٌن ذات الشاعر وذات
الوطن ،وٌظهر ذلك جل ًٌّا فً قوله" :أ ْن َ
ت أنا"
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ب -تض ّمن المقطع ما ٌدل ّ على لهفة ال ّ
شاعر ،وشوقه إلى العودة إلى وطنه ،أٌن تجد ذلك؟
ٌل اعْ صارً ا وآتً فً نسٌم الفجر أحبلما"
ٌاح اللّ ِ
نجده فً قوله" :سآتً فً ِر ِ
ج_ استنتج ما ٌدل ّ على عمق ارتباط الشاعر بوطنه .
 ارتباط الشاعر بوطنه ارتباط عمٌق ،فهو ٌصور وطنه بمنبع الشعور وااللهام ،وٌظهر ذلك جل ًٌّا فًقوله" :وأنت الحب ٌا أردن"  ،و قوله " أنت الطٌؾ والوجدان واألفكار والصور"
ٖ -اقرأ المقطع الشعري ال ّثالث ،ث ّم أجب عن األسبلة اآلتٌة:
أ -وصؾ الشاعر األردن بؤ ّنه مبعث للفخر واالعتزاز فً ماضٌه وحاضره ،ب ٌّن ذلك:
كان الشاعر فً القصٌدة دابم الفخر بوطنه ماضٌه وحاضره ،مظهرً ا شوقه له ،وٌظهر ذلك جل ًٌّا فً
ٌان وال ِّس ٌَ ِر"
ارٌخ وال ُب ْن ِ
قوله " :تنامى فً مح ْبتِنا مع ال ّت ِ
ب -أشار ال ّ
الصفات والفضابل التً ٌمتاز بها األردن،
شاعر بقوله " :فسجلنا لك األسماء ال ُتحصى" الى عدد من ّ
و ٌُس ّمى بها ،مثل قولنا :أردنّ الكرامة ،اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردن مبٌ ًنا داللتها.
 أردنّ العز :داللة على شهامة رجالها وع ّزهم .
 األردنُّ ً
أوال :داللة على تمٌّزها عن ؼٌرها من الببلد ،فهً فً المصاؾ األولى .
الرابع ،ث ّم أجب عن األسبلة اآلتٌة :
ٗ -اقرأ المقطع الشعري ّ
أ -الوطن مزروع بالخٌر ،ما ثمرة ذلك ؟ ثمرته رفع الراٌة األردنٌّة رمز االستقبلل .
ضح ذلك:
بٌ -شعر الشاعر بؤنه بعٌد وقرٌب من وطنه فً الوقت نفسه ،و ّ
 البعد :بعد الجسد . القرب :قرب الرّوح والوجدان .ج_ ماذا قصد ال ّ
شاعر بقوله" :فروحً ما رأت سك ًنا" سواك  ..سواك ٌا وطنً؟
أي أنّ ال ّ
شاعر لم ٌر راحة البال فً ؼربته ،بسبب شوقه وهٌامه لوطنه
٘ -استخرج من القصٌدة ما ٌدل ّ على :
أ -رفض ال ّ
شاعر فكرة االؼتراب ال ّنفسً
 فما أحسست فً ٌوم بؤ ّنً كنت مؽتربا فكٌؾ أكون مؽترباب -أنّ الوطن باعث السرور فً نفس الشاعر ،ومخفؾ وطؤة ألمه.
وأطوي رحلة األوجاع والمحن
حب الوطن ٌتنامى فً نفس ال ّ
در.
ج_ أنّ ّ
شاعر ح ّتى مماته // .وأحٌا فٌك حتى لحظة ال َق ِ
د -أنّ ال ّ
صورا ٌع ّبر بها عن انتمابه لوطنه.
شاعر جعل التراب والماء والربٌع
ً
رابكِ ْإذ تسامى خ ْفق َة الص ّْد ِر
سؤجْ ع ُل من ُت ِ
ْ
هْر
وأؼسِ ُل فً مٌاهِكِ ما ٌُب ّد ُد قسو َة ال ّد ِ
ك ما ٌُخلّ ُد به َْج َة ال ُع ْم ِر
وأ ْنسِ ُج من ربٌ ِع َ
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ً
ً
 -ٙأعطِ
معلال:
مثاال من القصٌدة على التكرار فً المعانً واألفكار،
وأحْ ِم ُل ُؼرْ َبتً َش ْو ًقا  //وع ُْد ُ
ك فً َش ْوق
ت الٌ َ
أحٌا فٌك  //سؤبقى فٌك
وأ ّنك فً حناٌا القلب تسكننً  //وأنت ال ّدار ٌا أردنّ أسكنها وتسكننً
فً المقطع  :داللة على التوحد بٌن ذات الشاعر وذات الوطن
سام ٌّة التً ترتبط بها.
مرة فً القصٌدة ،ب ٌّن القٌم الوطن ٌّة ال ّ
 -0وردت لفظة (الراٌات) ؼٌر ّ
الراٌات رمز استخدم فً البداٌات للتنسٌق العسكري فً مٌادٌن القتال ،ث ّم تطورت لتحدٌد الهوٌّة
فؤصبحت رمزا للوطنٌّة واالنتماء فؤصبحت قٌمتها الوطنٌّة عظٌمة ،تدفع لها النفس والروح .
 -8عن أنس بن مالك أنّ النبً – صل َّ هللا علٌه وسلم -كان اذا قدم من سفر فنظر الى ُجدُرات المدٌنة
ذي
ح ّبها .رواه الترم ُّ
حركها من ُ
أوضع راحلته ،وإنْ كان على دابة ّ
َ
 ب ٌّن عالقة النص بمضمون الحدٌث  /االجابة  :العبلقة حب الوطن والحنٌن الٌه . ما الّذي زاد من تعلق ال ّشاعر بوطنه ،من وجهة نظرك؟ االجابة  :ؼربته.
أي مقاطع القصٌدة أح ّبها الٌك ،ولماذا؟ االجابة  :المقطع األخٌر :أل ّنه ٌعكس مدى ارتباط ال ّشاعر بوطنه.
ُّ -9
ورا ومواقؾ من حٌاتك ٌمكن أن ُتع ّبر بها عن انتمابك لوطنكٌ .ترك للطالب
ٓٔ -اذكر ص ً
ٔٔ -بدت عالقة ال ّ
حب بحبٌبه ،هل ٌماثل الوطن األم أو
شاعر بوطنه كؤ ّنها عالقة طفل بؤ ّمه أو ُم ّ
الحبٌب فً هذا؟ ب ٌّن وجهة نظرك.
ُ
نعم ٌ ،ماثل الوطن األم فً الرّعاٌة واالحتواء والمؤكل والمشرب وؼٌر ذلك ،فكما أنّ األ ّم ترعى
وتحتوي وتحتضن وتطعم أطفالها ،كذلك الوطن.

ٕٔ-

الحب؟
أحب الشاعر وطنه بمسوغ ومن ؼٌر مسوغ ،فهل ٌحتاج الوطن لمسوؼات لهذا ُ
ّ

ب ٌّن وجهة نظرك.

ال ٌحتاج الوطن الى مسوغ لحبه وعشقه من وجهة نظري  ،أل ّنه هو من احتضننا ورعانا
ٖٔ -ظهرت حالة التوحد بٌن ال ّ
شاعر ووطنه واضحة فً القصٌدة :
أ -هل ُتع ُّد هذه الحالة من المبالؽات ال ّ
شعر ٌّة؟ علل اجابتك موافقا أو مخال ًفا.
شعرٌّة ،ألنّ ما قدمه وٌقدمه الوطن ال ٌقدر بثمن وال ٌُكافا بؤبٌات من ال ّ
ال ُتع ُّد من المبالؽات ال ّ
شعر
بل اذا طلب الوطن الدماء فإ ّنها ترخص له.
ب -الى أي حد تشارك الشاعر هذه الحالة ؟
الى حد كبٌر ،قد ٌصل الى التضحٌة بال ّنفس
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ذوق الجمالً
ال ّت ّ
صورة الفن ٌّة فً كل من العبارات اآلتٌة :
ضح ال ّ
ٔ -و ّ
أ -وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة ّ
الزمن / .شبّه شوقه لوطنه باللوحة التً ٌرسم علٌها .
ب -وآتً كلّما هتفت ظالل الشوق تطلبنً

شبّه شوقه باإلنسان الذي ٌهتؾ من بعٌد ٌطلب من ال ّ
شاعر العودة الى وطنه ،وصور شوقه لوطنه ظبلال تبلزمه.

ج_ آتً كلّما امت ّدت ذراعك كً تعانقً
د -سآتً كلّما نهضت ُرباك الطه ُر تسؤلنً /
/

شبّه الوطن بإنسان ٌم ُّد ذراعه لٌعانق ال ّ
شاعر.
شاعر وطنه بالجبال تطلب وتسؤل ال ّ
ش ّبه ال ّ
شاعر أن ٌعود الى وطنه.

هـ -ترا ُبك قد زرعت به بذور ال ُح ِّب خالد ًة  /شبّه حبه لوطنه بالبذور التً تزرع ،ث ّم شبه الوطن بإنسان
ٌزرع هذه البذور.
ٕ -ما داللة كل من :
أ -وأطوي رحلة األ ٌّام واألوجاع والمِحن / .داللة على قرار العودة الى الوطن .
 /داللة على مدى ارتباط وتعلق ال ّ
شاعر بوطنه حتى أصبح
ب -أ ّنك فً حناٌا القلب تسكننً.
ٌسكن فً حناٌا قلبه .
ج_ سآتً فً شعاع الشمس والظلماء والقمر / .داللة على عودة الشاعر لوطنه تحت فً كل ظرؾ .
د -أنت الط ٌّؾ والوجدان فً األفكار والصور / .داللة على حضور الوطن فً نفس ال ّشاعر وفً مخٌلته وعقله.

ً
راٌة لل ُح ِّب أحملها وتحملنً / .داللة على أنّ الحب متبادل بٌن الشاعر ووطن .
هـ -وأرف ُع
ٖ -ما الؽرض من :
أ -تكرار ال النافٌة فً قوله " :بال خٌل ،وال طٌر ،وال سفن"  /تؤكٌد النفً .
ب -استخدام السٌن فً قوله" :سؤذكر ،سآتً ،سؤجعل ،سؤبقى"  /قرب ال ّزمن .
ٗ -ما قٌمة توظٌؾ ال ّ
شاعر أفعاال من مثل" :تسامى ،تنامى ،تعلو"  /تظهر السمو والرفعة وال ّنمو .
٘ -ظهر االتكاء على عناصر الطبٌعة جل ٌّا فً القصٌدة ،وضح داللة ذلك:
داللة على انسجامها مع التجربة الشعورٌة لدى ال ّ
شاعر
 -ٙبرزت صورة الوطن ببعدٌه الوجدانً والحركً :
أ -دلل على ذلك من ال ّنص.
ب تسْ ُك ُننً
ك فً حناٌا ال َق ْل ِ
البعد الوجدانً  :وأ ّن َ
أ ْن َ ّ
ّور .
كار والص ِ
ت الطٌْؾُ والوجْ دانُ فً األ ْف ِ
ٌل اعْ صارً ا
ٌاح اللّ ِ
 البعد الحركً  :سآتً فً ِر ِ
نسٌم الفجْ ِر أحْ بلمًا
وآتً فً
ِ
ٔٓٔ
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ب -ما األثر الف ّنً لألبعاد الحرك ٌّة والوجدان ٌّة فً ال ّنص.
 البعد الوجدانً ٌ :سهم فً ابراز عواطؾ الشاعر
 البعد الحركً ٌ :سهم فً ب الحٌوٌة فً عواطؾ الشاعر
 -0هل نجح الشاعر فً المراوحة بٌن عواطؾ الشوق ،والفخر ،واالنتماء فً رأٌك؟ بٌن ذلك.

فً رأًٌ نجح ال ّ
شاعر فً التنقل بٌن عواطفه ،فنجده حٌ ًنا ٌع ّب ُر عن شوقه لوطنه ث ّم ٌفتخر
وٌرسم صورة االعتزاز لوطنه.
معا فً وطن واحد فً قول ال ّ
شاعر :أحبك فً الدّ نا سهال وصحراء.
السهل والصحراء ً
 -8ما داللة وجود ّ

داللة على حب الشاعر لتنوع جؽرافٌة بلده
 -9ما المعنى الذي أفاده قول الشاعر فً جملة (حماك هللا ٌا أردن) .
الدعاء لوطنه
ٓٔ-

خاطب ال ّ
شاعر وطنه مخاطبة االنسان لإلنسان ،ما الّذي ٌُضفٌه هذا األسلوب على القصٌدة من وجهة نظرك؟

 ٌكشؾ عن وعً الشاعر العمٌق بالمكان واالحساس به . عمق االتصال بٌن الشاعر ووطنه . ٌضفً لونا جمالٌّا على قصٌدة ال ّشاعر .
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إعراب الفعل المصارع المعتل ّ االخر
تعلّمت ساب ًقا أن الفعل المصارع المعت ّل االخر
مرفوعا  :إذ لم ٌُسبق بواحدة من أدوات النصب أو الجزم ،وعبلمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره
 ٌكونً
بنصح المُجرِّ بٌن.
نحوٌ :هتدي العاق ُل
ِ
 وٌكون منصو ًبا  :إذا سبق بؤداة النضب ،وعبلمة نصبه الفتحة المق ّدرة على األلؾ ،نحوُ :خل َِق اإلنسانُ لٌسعًإلى طاع ِة ربّه .
لً منْ
أدعو أصدقابً لحفل نجاحً.
شؤن أمّتنا أحبّ أن
َ
والظاهرة على ك ّل من الواو و الٌاء ،نحوٌ :جبُ أنْ نتوحّ دَ ل ُنعْ َ
ِ
ّ
ت فً
ترم المُهمبل ِ
 وٌكون مجزو ًما  :إذا سبق بؤداة جزم ،وعبلمة جزمه حذؾ حرؾ العلة من آخره ،نحو :ال ِساح ِة المدرسة.

انظر (ٔ):
الجو  /أخ َشى ال َبرْ َد .
ٌَجْ ري ال َما ُء ٌَ /صْ فو ُّ
توضٌح :
بالنظر إلى األمثلة أعبله تجدها جمٌعا ً معتلة اْلخر  ،باأللؾ  ،والٌاء  ،والواو
وتجدها جمٌعا ً معربة لخلوها من نونً التوكٌد واإلنا

وجمٌعها مرفوعة لخلوها

من أدوات النصب والجزم .
ولكن ما السبب فـ عدم ظهور الضمة التً هً عبلمة الرفع فً أواخرها ؟
ألن حرؾ العلة إن كان ألفا ً تعذر ظهور الضمة علٌه  ،وإن كان واواً أو ٌا ًء كان
ضمه مستثقبلً ومن هنا كان ال بد من بقاء حرؾ العلة ساكنا ً وتقدٌر الضمة علٌه
فً جمٌع األحوال .
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انظر (ٕ) :
ٌَجبُ أنْ ْ
الجوّ
أخ َشى ال َبرد ٌَ /سْ رَّ نً أن ٌَصْ فُ َو َ

ري ال َماء .
 /اُحبُّ أن ٌَجْ َ

توضٌح :
انظر إلى األفعال تجدها نفسها مرة ثانٌة  ،ولكنها تؽٌرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات
النصب علٌها  ،وإذا بحثنا فً أواخرها لم نجد للنصب أثراً ظاهراً فً األفعال التً آخرها ألؾ
بخبلؾ األفعال التً آخرها واو أو ٌاء .
والسبب هو أن األلؾ ٌتعذر تحرٌكها ولذلك تقدر علٌها الفتحة فً حال النصب  .أما الواو والٌاء
فمن السهل النطق بهما مفتوحتٌن ولذلك تظهر علٌهما الفتحة عند النصب .

انظر (ٖ) :
توضٌح :

جر الما ُء
لَ ْم ٌَ ِ

تخش ال َبردَ .
الجوّ نزوركم  /ال
َ
 /إنْ ٌَصْ ؾُ َ

تجد األفعال هنا أنها صارت مجزومة لدخول عوامل الجزم علٌها  ،فما عبلمة الجزم فٌها ؟
تؤمل أواخر هذه األفعال فنجدها محذوفة  ،وقد كانت ثابتة فً القسمٌن السابقٌن  ،وإذا بحثنا عن
السبب فً ذلك لم نجد سببا ً سوى دخول األدوات الجازمة  ،فهً التً حذفت هذه األواخر
وبذلك ٌكون هذا الحذؾ عبلمة الجزم .

التدرٌبات
سٔ :أعرب ما تحته خط:
قوله تعالى" :وال تمش فً األرض مرحا إنك لن تخرق األرض ولن تبلػ الجبال طوال"
ٔ-
ٕ-

قوله تعالى" :قالوا ٌا موسى إما أن تلقًِ وإما أن نكون أول من ألقى"

ٖ-

قوله تعالى" :انما ٌخشى هللا من عباده العلماء"

ٗ-

قول الرسول" :ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتى ظننت انه سٌورثه"

٘-

ٌقول ابو العتاهٌة :اذا ضاق صدر المرء لم ٌصؾ عٌشه  //وما ٌستطٌب العٌش اال المسامح
ٗٓٔ
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سٕ :علّل حذؾ ألؾ الفعل الذي تحته خ ّط فً قول أبً األسود الدإلً :
ْك إذا َف ْ
عل َ
ت عظٌ ُم
ال ت ْن َه عنْ ُخلُق وتؤ ْت ًَ مث َل ُه
عار علٌ َ
ً
سٖ :اضبط آخر ما تح َته ّ
ضبطا سلٌ ًما :
خط
احرص على أنْ تإ ِّدي واجباتك بانتظام.
سٗ :بٌن األفعال المضارعة المعتلة اآلخر فً العبارات اآلتٌة  ،وعٌن عالمة اإلعراب فً كل فعل :
ٔ -العاقل ٌهتدي بنصح المجربٌن  ،وٌبؽً رضا هللا والناس
ٌلق المعاطب فٌها.
ٌٕ -هوى الشجاع مٌادٌن القتال  ،وال
َ
ٌخش أن ِ
ٖ -إذا لم تصؾ خبلبق اإلنسان فلن ٌبتؽى صداقته أحد.
ٗ -إن تدع الطبٌب فً اللٌل أو النهار ٌؤت إلٌك.
س٘ :ضع كل فعل من األفعال المضارعة اآلتٌة فً جمل مفٌدة  ،بحٌث ٌكون مرة مرفوعا  ،ومرة منصوبا  ،ومرة
مجزوما  ،واضبط آخر كل فعل تظهر علٌه الحركة :
(ٌحٌا – ٌدنو – ٌعلو – ٌستوي – ٌخلو)
س :ٙهات مضارع كل فعل من األفعال اآلتٌة ،وضعه فً جمل ثالث  ،بحٌث ٌكون مرة مرفوعا  ،ومرة منصوبا ،
ومرة
مجزوما  ،ثم اضبط آخر المضارع الذي تظهر علٌه الحركة:
(عبل – هدى – شكا – رضى – عمى – خفى)

نموذج اعراب:
ٌٔ -ختفً الخفاش بالنهار .
 ٌختفً  :فعل مضارع بضمة مقدرة على الٌاء . الخفاشُ  :فاعل مرفوع بالضمة.بالنهار  :الباء حرؾ جر مبنً على الكسر والنهار مجرور بالباء وعبلمة جره الكسرة.
ِ
ٕ -لم ٌن ُم الزرع .
 :حرؾ نفً وجزم مبنً على السكون.
 لم ٌن ُم  :فعل مضارع مجزوم بلم وعبلمة جزمه حذؾ الواو . الزرعُ  :فاعل مرفوع بالضمة.الجملة

النصب
(أن/لن/كً/الم التعلٌل)

ٌتؽذى الؽبلم
أخشى البرد
لماذا تنسى وعدك
أنت تدنو من الكبش
ٌصفو الجو
ٌعدو الحصان
أشتهً الطعام
ٌجري الماء

أود أن ٌتؽذى الؽبلم
ٌجب أن أخشى البرد
لن تنسى وعدك
تدنو من الكبش
أخاؾ أن َ
ٌصفو الجو
ٌسرنً أن
َ
ٌعدو الحصان
لن َ
أشتهً الطعام
لن
َ
ٌجري الماء
أحب أن
َ

الجزم (لم/لما/الم األمر/الالناهٌة/إن
/إنما/من/ما/مهما/متى/أٌؤٌن/أٌان/أنى
/حٌثما)
) الؽبلم
لم (
) البرد
ال (
) وعدك
ال (
) من الكبش
ال (
) الجو
لم (
) الحصان
لم (
) الطعام
لم (
) الماء
لم (
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المرة ومصدر الهٌبة
مصدر ّ
*املصدر الدال على اهليئة :
ىو مصدر يدل عمى الييئة التي وقع عمييا الفعل
ٌسمٌه بعضهم اسم الهٌبة – فهو اسم للداللة على هٌبة حدو الفعل.
وهو ال ٌصاغ إال من الثبلثً على وزن فِعْ لَة بكسر الفاء:
َجلَس – ِج ْل َس ُة مرٌحة.
َم َشى – ِم ْش ٌَ َة ْالم ُْخ َتال
صياغتو من الفعل الثالثي  :عمى وزن ( ِفعمة)  /مثال  :وقف – ِوقفة .

* املصدر الدال على املرّة

:

ىو مصدر يدل عمى وقوع الفعل مرة واحدة
أ -صياغتو من الفعل الثال ثي عمى وزن

( فَعمة ) .

مثال  :وقف  -وقفة

/

ضرب  -ضربة

إذا جاء المصدر من الفعل عمى وزن فعمة نضع بعده كممة واحدة
المرة من كممة ( دعوة ) ىو –
 المصدر الدال عمى ّالمرة من كممة ( رحمة ) ىو –
 -المصدر الدال عمى ّ

دعوة واحدة .

..............

ب – صياغتو من الفعل غير الثالثي يكون بزيادة تاء مربوطة عمى المصدر الصريح .
فعل رباعي – مصدر صريح – مصدر المرة غير الثالثي

سبح
ّ

تسبيح

-

–

تسبيحة

إذا كان الفعل غير الثالثي مختوم بتاء مربوطة نضيف كممة واحدة

فعل سداسي – مصدر صريح – مصدر المرة من غير الثالثي

استشارة

–

استشارة –

استشارة واحدة
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توضٌح :
من الثبلثً على وزن
« َفعْ لَة» بفتح الفاء
الفعل
ض َرب
َ
َس َجدَ
س
َجلَ َ
َقا َل
َم َشى
َط َرق

المرة
مصدر ّ
َسجْ دَ ة

من ؼٌر الثبلثً على وزن
(المصدر العادي) مع زٌادة تاء
فً آخره
المرة
الفعل
مصدر ّ
إِ ْك َرا َم ًة
أَ ْك َر َم
َس َّب َح
ِا ْن َطلَق
َت َظاه َُر ًة
َت َظا َه َر
اِسْ َت ْؽ َفر

المصدر العادي منتهًٌا بتاء
وصفناه بكلمة « َواحِدَ ة»:
الفعل
َرحْ َم ًة
ُم َنا َق َش ًة
ارة
إِ َش َ
ار ًة
اِسْ ِت َش َ

المرة
مصدر ّ
َرحْ َم ًة واحدة

التدرٌبات
المرة من األفعال االتٌة ( :نزل  ،أجاب  ،باع ّ ،
ؼطى  ،زار ،سعى ) .
ص ْػ مصدر ّ
سُٔ :
ماتّ ،
ص ْػ مصدر الهٌبة من األفعال االتٌة َ ( :
وقؾ)
هز،
َ
سٕ ُ :
المرة فً ما ٌؤتً :
سٖ :ع ٌّن مصدر الهٌبة ومصدر ّ
ٔ -قوله تعالى" :إنْ كانت اال صٌحة واحدة فاذا هم جمٌعا لدٌنا محضرون"
ٕ -ال تجاؾ أخاك إنْ بدت من زلّة
ٖ -رُبّ رمٌة من ؼٌر رام
أح َش ًفا وسوء كٌِلة
َٗ -
ٌ٘ -عٌش المإمن عٌشة كرٌمة
سٗ :اضبط (فاء) كل ّ كلمة تحتها ّ
خط بما ٌتناسب والمعنى المقصود فً ما ٌؤتً :
ٔ -مشى الرّ جل تجاه والدٌْه مشٌة ّ
التذلل والبرّ بهما.
الجهْم  :لجلسة َمع أدَ ٌب فً مُذا َك َرة
ٕ -قال علًّ بن َ

أ َنفً ِبها ال َه َّم ْأو اس َتجلِبُ َّ
الط َربا
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الكتببة
الكتابة الوظٌفٌة
كتابً هدفه نقل فكرة إلى المتلقً بوضوح تا ّم لتحقٌق ؼرض ٌحتاجه األشخاص فً المواقؾ الحٌات ٌّة  ،وٌعتمد
شكل
ّ
على االسلوب
التقرٌري الجادّ
ّ

الخالً من تد ّفق العاطفة

والخٌال بعبارات موجزة دقٌقة المعنى ال ؼموض فٌها .

مجاالت الكتابة الوظٌفٌة :
اإلعبلنات التجارٌّة  /عقود الزواج  /السٌّر العملٌّة  /تقارٌر العمل  /بطاقات الدعوة والتهنبة
واالعتذار  /االستدعاءات  /االرشادات التعلٌمٌّة المستخدمة فً الملصقات ونحوها .
نموذج ٔ:
نموذج استدعاء :
ٌحتاج المواطنون إلى طلب أمر ما من إحدى مإسسات ال ّدولة  ،ومن ّ
الطرق الم ّتبعة من أجل تحقٌق هذا الطلب أن ٌتقدم
باستدعاء إلى مسإول أو مدٌر دابرة أو ما شابه ذلك .

بسم هللا الرحمن الرحٌم
البلدة  :اربد
التارٌخ ٕٓٔ0/ ٔٔ/ٕٓ :م .
الموافق ٖٔٗ8/8/ٕٔ :هـ .

السٌد ربٌس تحرٌر مجلة المجد المحترم .
وزارة الشباب  ،اربد .

الموضوع  :طلب االشتراك فً مجلة " المجد "
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  ،وبع ُد
أٌضا مع رسالتً حواله برٌدٌة بمبلػ
أرجو الموافقة على اشتراكً فً مجلتكم الؽراء  ،مرف ًقا ً
ثالثة دنانٌر .

واقبلوا فابق االحترام
المستدعً  :محمد أبو الهٌجاء
رقم الهاتؾ ٓ088ٖٗٗ8ٕٓ :
ص.ب اربد  /األردن
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نموذج ٕ :
وظابؾ شاؼرة
تعلن وزارة العمل عن توافر عدد معٌن من الشواؼر للعمل فً مإسسة الشركة الحدٌثة للمٌكانٌك
الرؼبة فً ملء أحد هذه ال ّ
شواؼر أن
الكابنة فً المدٌنة الصناع ٌّة فً مدٌنة سحاب  ،فعلى من لدٌه ّ
ٌراجع مكتب العمل
مصطح ًبا معه شهادات الخبرة .

نموذج ٖ:
شقة مفروشة لإلٌجار أو البٌع
تتكون من ثالث ؼرؾ نوم  ،وصالون وسفرة مع حدٌقة تقع على ال ّ
شارع الربٌس
شقة فً طابق أول ّ
المقابل
للجامعة األردن ٌّة .
للمراجعة ٌرجى االتصال بالمالك مباشرة على الهاتؾ (ٕٓ ) ٓ088ٖٗٗ8االستاذ محمد أبو الهٌجاء .

األسبلة
اكتب فً واحد من الموضوعات اآلتٌة :
تروج فٌه لزٌارة منطقة سٌاح ٌّة فً األردن .
ٔ -إعالن
سٌاحً ّ
ّ
ٕ -استدعاء إلحدى المإسسات فً طلب منحة دراس ٌّة .
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ال ّتراث والمعاصرة

مطالعة ذاتٌة

ي الذي يربط الماضي بالحاضر ،وىو ُيشكؿ ُم ْعطياتُوُ الحضارّية
التّراث
الس ّر ُّ
الرباط ُّ
الحي في أبسط تفسير لو ىو ّ
ّ
بع َد ٍ
عنوُ واَّلىتماـ بو ُيش ّك ُؿ البداية
والفكرّية ِحزُاـ اْلماف الّذي ي ُش ُّد المسافر ً
جيؿ إلى لُ َغتِ ِو ووطنِ ِو ،ومف ىنا فالحديث ّ
جيَل ْ

الروماف واليوناف،
اْلدبي و
عصر النيضة في أوروبا بإعادة اكتشاؼ التّراث
الصحيحة نحو النيضة ،إ ْذ بدأ
العممي لمعرب و ّ
ُ
ّ
ّ
الرائعة لعصور اَّلزدىار المتمثمة في أشعار
كما بدأت حركة اَّلحياء
ّ
بي معتمدة النماذج ال ّشعرّية ّ
اْلدبية في الوطف العر ّ

بي في
العرب في ال ّشرؽ واْلندلس مف مثؿ أبي تماـ والبحتري والمتنبي وابف زيدوف وابف خفاجة وغيرىـ مف قمـ ال ّشعر العر ّ
عصور اَّلزدىار.
ردد
ولممثقفيف العرب _ اْلف _ إزاء التّراث مواقؼ مختمفة ،فمنيـ مف يراه أمانة َّل يمكف تجاىميا أو اغفاليا ،أو التّ ّ

الصمة التي تربط اْلجياؿ الماضية بالَلحقة بما يضمو مف
في العناية بيا؛ ّ
ْلنيا تراث فحسب ،ومنيـ مف يرى التّراث ىو ّ
ٍ
أف تكوف لو أفكاره
ألواف الثقافة والمعرفة؛ فالتّراث ىو الماضي ،والمعاصرة ىي الحاضر ،وَّل حاضر مف غير
ماض ْ
ُّ
الثقافية.
قيـ عمييا أبنيتيا
العممية و ّ
ّ
وثقافتو التي تُسيـ في ُ
ص ْن ِع الحاضر ،وتُشكؿ لو لبنةً في البناء الذي تظؿ البشرّية تُ ُ
ْلنو َّل تناقض بيف اْلصؿ الذي ىو التراث وبيف الفرع الذي ىو
قائـ بيف الطرفيف وَّل أقوؿ بيف
النقيضي ِف؛ ّ
ْ
والتوازف ٌ
المعاصرة ،وحيف يغيب ىذا التوازف تحدث المشكمة ،فمف ينظر بالعيف العابرة إلى واقعنا

الوجداني يجد مف أسبابو الرئيسة اَّلنفصاؿ بيف حاضره
يو
وما يعيش فيو انساننا مف بعض ظروؼ اْللـ
ُّ
النفسي والفكر ّ
ّ
وما فيو مف المعاصرة وبيف التّراث ،بيف فكره المشوش المنقطع عف جذوره بيف الواقع الذي يدفع برياحو القادرة عمى اقتَلع

المعمقة في الفضاء.
كؿ اْلجساـ ُ
أف إعَلف التحمؿ مف التراث ظاىرة غير جديدة ،بؿ ىي ظاىرة تَلزـ
وباستقراء سريع لمماضي القريب والبعيد نرى ّ
حوؿ الحضاري ،وَّل تتعارض مع اقباؿ بعض المثقفيف عمى الجديد ،ونفورىـ مف القديـ في سمسمة متكررة عبر العصور.
التّ ّ
وكثير ما يكوف المي ُؿ إلى المعاصرة ،أو اْلخذ بأسموب الحياة الجديد ،ولكف ىذا َّل يستدعي ضرورة مناصبة اْلنساف
ًا
أف يقؼ مف كؿ ٍ
إف التّراث ليس الماضي
المعاصر التّراث العداء ،أو ْ
المجابو واَّلنكار ،ثُّـ ّ
أثر يعود إلى الماضي موقؼ ُ

أف نتساءؿ :ما شأننا بو وقد ذىبت أسبابو؟ وبالمقابؿ ليست المعاصرة ىي الحاضر نفسو فنتساءؿ:
ْ
عيُنوُ؛ ليذا ليس لنا ْ
إف التّراث والمعاصرة كمييما في دمائنا ،في المّغة التي نتكمـ بيا ونكتبيا ،وفي الماء
لماذا َّل ننصرؼ بك ّؿ جيودنا نحوه؟ ّ
السيارة وفي ال ّشعر والموسيقا ،واْلعياد
ّ
معا في ّ
النظيؼ الّذي نشربو ،وفي القيـ التي نسير عمى ضوء توجيياتيا ،وىما ً
الدواء في اْلزىار والتماثيؿ.
والتقاليد ،في الفنوف و ّ

ضيقة َّل تتّسع ّإَّل
الضيؽ لممعاصرة كالمفيوـ
إف المفيوـ
الضيؽ لمتّراث يحصر كؿ منيما نفسو في مساحة ّ
ّ
ّ
ّ
الفيِـ بيف
لمخصومات والمشاحنة بيف أتباع الفريقيف المتعصبيف لمماضي أو لمحاضر ،فحيف تسود الخصومة تضيؽ رقعة ْ
عصب،
النوع ّ
إف ُمجابية مف مثؿ ىذا ّ
الطرفيف ،ويضيع العقؿ ،تتشابؾ النظرات .ويمكننا القوؿ ّ
مردىا إلى الجيؿ والتّ ّ
لألمة الواحدة.
وفقداف المنظور الفكر ُّ
ي النابع مف الواقع ومف العناصر الثّ ّ
قافية ّ

ولك ّؿ قُ ْ ٍ
النقوش
بي الذي يجمع بيف التراث
اْلدبي وبيف ّ
الديني و ّ
ّ
طر مف أقطارنا العر ّبية رصيده الثميف مف التّراث العر ّ
ِ
سانية كبرى .وقد
ويكوف مع تراث سائر اْلقطار وحدة ذات قيمة ضارّية إف ّ ù
والعمارة والفنوف اْلخرى بمختمؼ أنواعياّ ،
ٓٔٔ
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بقي ىذا التراث عرضة لمتّمؼ والّضياع ،فما كاف منو مخطوطًا فيو في كثير مف اْلحياف حبي ùس الخزائف ،وما كاف
لمرياح واْلمطار واْلتربة واْليدي العابثة التي َّل تقيـ وزًنا لمتراث.
ًا
نقشا أو
معمار فيو عرضة ّ
وكـ ىو مفزع كَلـ شاب طائش يسخر مف التراث بدعوى اَّلنتماء إلى العصر ،ويرى
أف انتماءه إلى الحاضر َّل يزيد عمى كَلـ ،فيو
نوعا مف اَّلنقياد إلى الماضي والوقوؼ عمى اْلطَلؿ ،ويقيني ّ
اَّلىتماـ بو ً
ماضيا ،وفيو مف الجوانب المضيئة في
إف الحاضر بما فيو سيكوف
يكف أدنى تعاطؼ مع الحاضر أو المستقبؿ؛ إذ ّ
َّل ّ
ً

إف اْلسراؼ في رفض التراث واتّياـ المنتمي
بعض المجاَّلت ما سوؼ يصبح مح ّؿ اعتبار وتقدير مف اْلجياؿ القادمة ،و ّ
وعدىا بِ ْدعة منافية لمناقب الماضي،
إليو بالرجعية َّل يق ّؿ في محصمتو النيائية ًا
خطر عف اْلسراؼ في رفض المعاصرةّ ،

موضوعية لمماضي والحاضر معا ،وَّل يخدماف سوى الجيؿ والتخمّؼ و اَّلنسَلخ عف
عممية وَّل
ّ
فكَل الموقفيف إدانة غير ّ
الذات.
ِ
كثير مف مكاسب اْلنساف في العصر الحديث ليس
أف ًا
أف ّ
تقدـ الطّ ّ
الضروري ْ
ولع ّؿ مف ّ
ب لـ يأت فجأة ،و ّ
أف نتذ ّكر ّ
نبتًا عصريِّا نما وترعرع وازدىر في سنواتّ ،إنو حصيمة الرحمة الطويمة التي قطعيا اْلنساف في آَّلؼ السنيف ،ومف

العممية ،واستطاع
ات ùسعت بذلؾ التطورات
المعمومات الصغيرة ومف الخبرات المحدودة تكونت المعارؼ
اْلنسانية ،و ّ
ّ
ّ
يقدـ لمبشرّية مف المخترعات الحديثة
يو
عدة مف العالـ زماـ
أف ّ
اْلنساف أف يمتمؾ في مناطؽ ّ
الجمالي ،و ْ
التطور الحضار ّ
ّ
ّ

الكثيرة والمختمفة ما كاف الحديث عنيا ُّ
ونوعا مف اْلساطير.
يعد ضرًبا مف ُ
الخرافة ً
فإف تراثنا عظيـ ومجيد ،ولكف أعظـ منو أف نسعى إلى إحياء ىذا التراث وتحويمو إلى أداة نافعة ودافعة
ُ
وبعد؛ ّ

لمخمؽ واَّلبتكار ،نوا ّف حظ البشرّية اليوـ مف المعاصرة عظيـ ومجيد ،فمـ يعد أمامنا إزاء اَّلختيارات التي طرحيا عصرنا
الجاد بضرورة التوازف بيف تراث حضاري نحافظ بو عمى جذورنا ،ومعاصرة تقبؿ بيا حضارة العصر.
سوى اَّلقتناع
ّ
د .عبد العزٌز المقالح ،من كتاب نصوص ودراسات أدب ٌّة ،د .أحمد ابراهٌم الكراعٌن ،بتصرؾ .

التعرٌؾ بالكاتب
عبد العزٌز المقالح أدٌب ٌمنً معاصر ولد عام  ٔ9ٖ0م ،فً قرٌة المقالح
أهم الدراسات والكتب النقدٌة :

ٔ -إضاءات نقدٌة .
ٕ -عمالقة عند مطلع القرن .
ٌٖ -ومٌات ٌمانٌة فً األدب والفن .
ٗ -أزمة القصٌدة الجدٌدة .
٘ -إلى جانب مجموعة كبٌرة من الدواوٌن الشعرٌة.
جو ال ّنص
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تناول الكاتب فً مقالته موضوع الترا والمعاصرة؛ من حٌ مفهوم ك ّل منهما والصلة
بٌنهما ،وتعّرض لموقؾ فرٌقٌن من ال ّترا :
ٔ -فرٌق ٌدعو إلى التحلّل منه؛ ألنه لم ٌعد صالحً ا لحٌاتنا المعاصرة والمستقبلٌة ،وٌدعو إلى ثقافة
جدٌدة مهما كان مصدرها .
ٕ -وفرٌق ٌدعو إلى ال ّتمسك به ،فهو األصل الذي ٌمنحنا الحٌاة و االستمرار .ووقؾ الكاتب منهما
ً
معتدال ٌقضً بؤنْ نؤخذ من الترا ما ٌناسب حٌاتنا المعاصرة ،وٌنسجم مع ك ّل جدٌد ٌإ ّدي
موقفا
إلى التقدم و التطوّ ر من ؼٌر تحٌّز ألحدهما.
الفقرة األولى
ال ّترا الحًّ فً أبسط تفسٌر له هو الرّ باط السُّرّ يُّ الذي ٌربط الماضً بالحاضر ،وهو ٌُشكل مُعْ طٌا ُت ُه الحضارٌّة
ش ُّد المسافر ً
والفكرٌّة حِزا ُم األمان الّذي ٌ ُ
جٌبل بعْ دَ جٌل إلى لُ َؽتِ ِه ووط ِنهِ ،ومن هنا فالحدٌ ع ّن ُه واالهتمام به
ٌُش ّك ُل البداٌة الصحٌحة نحو النهضةْ ،إذ بدأ عص ُر النهضة فً أوروبا بإعادة اكتشاؾ ال ّترا األدبًّ والعلمًّ
للعرب والرّ ومان والٌونان ،كما بدأت حركة االحٌاء األدبٌّة فً الوطن العربًّ معتمدة النماذج ال ّشعرٌّة الرّ ابعة
لعصور االزدهار المتمثلة فً أشعار العرب فً ال ّشرق واألندلس من مثل أبً تمام والبحتري والمتنبً وابن
زٌدون وابن خفاجة وؼٌرهم من قمم ال ّشعر العربًّ فً عصور االزدهار.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ مفهوم الترا

معانً المفردات والتراكٌب
 -ال ّترا

 :جذرها (ور ) كل ما له قٌمة باقٌة من عادات وآداب وعلوم وفنون ،وٌنتقل من جٌل إلى جٌل .

 الرّباط ال ُّسرّيُّ  :هو القناة التً تربط الجنٌن بالمشٌمة داخل الرحم ،ووظٌفته نقل فضبلت جسم الجنٌنالى دورة األم الدموٌّة .
 مُعْ طٌا ُت ُه  :مفردها (م ًُعطى) وهً األمور المسلم بها.
 الحضارٌّة  :جذرها (حضر) االقامة فً الحضر. -بإعادة

 :جذرها (عود) استرجاع .

 -معتمدة

 :جذرها (عمد) متكبة .

 -النماذج

 :مفردها (أنموذج) األمثلة .

 -االزدهار

 :جذرها (زهر) .

ٕٔٔ
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ال ّ
شرح
س :ما هو التراث ،حسب ما ورد فً ال ّنص / :هو الرّباط ال ُّسرّيُّ الذي ٌربط الماضً بالحاضر.
ُ
طٌات التراث الحضار ٌّة والفكر ٌّة حِزا ُم األمان:
س :علٌُ ،شكل ُم ْع
ش ُّد المسافر ً
أل ّنه ٌ ُ
جٌبل بعْ َد جٌل إلى ل ُ َؽ ِت ِه ووط ِن ِه
س :الحدٌث عن التراث واالهتمام به ٌُش ّكل ُ البداٌة الصحٌحة نحو النهضة /مثل على ذلك:
ٔ  -عصر النهضة فً أوروبا .
ٕ  -حركة االحٌاء األدبٌّة فً الوطن العربًّ .
س :اذكر ثالثة من الذٌن مثلوا عصر االزدهار واهتمت به حركة االحٌاء والتراث:
أبً تمام والبحتري والمتنبً وابن زٌدون وابن خفاجة

الصورة الفنٌة

الترا هو الرّباط ال ُّسرّيُّ الذي ٌربط الماضً بالحاضر
االجابة  :شبه الترا بالحبل ال ُّسرّيُّ الذي ٌربط الجنٌن برحم أمّه

الفقرة الثانٌة
وللمثقفٌن العرب _ اْلن _ إزاء ال ّترا مواقؾ مختلفة ،فمنهم من ٌراه أمانة ال ٌمكن تجاهلها أو اؼفالها ،أو
ال ّتر ّدد فً العناٌة بها؛ أل ّنها ترا فحسب ،ومنهم من ٌرى ال ّترا هو الصّلة التً تربط األجٌال الماضٌة بالبلحقة
بما ٌضمه من ألوان الثقافة والمعرفة؛ فال ّترا هو الماضً ،والمعاصرة هً الحاضر ،وال حاضر من ؼٌر ماض
ص ْنع الحاضر ،و ُتشكل له ً
لبنة فً البناء الذي تظ ُّل البشرٌّة ُتقٌ ُم علٌها
أنْ تكون له أفكاره وثقافته التً ُتسهم فً ُ ِ
أبنٌتها العلمٌّة والثقافٌّة.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ مواقؾ المثقفٌن العرب ازاء الترا

المعانً والمفردات
إزاء  :مصدر (آزى) أي مقابل .

//

مختلفة  :جذرها (خلؾ) متباٌن .

الصّلة  :جذرها (وصل) وجمعها صبلت وهً علة وزن (علة) ومعناها العبلقة .

ال ّ
شرح
س  :ما هً مواقؾ المثقفٌن العرب ازاء التراث؟
 منهم من ٌراه أمانة ال ٌمكن تجاهلها أو اؼفالها ،أو ال ّتر ّدد فً العناٌة بها منهم من ٌرى ال ّترا هو الصّلة التً تربط األجٌال الماضٌة بالبلحقة بما ٌضمه من ألوان الثقافة والمعرفة.ماض" .
س  :ناقش هذه المقولة " :ال حاضر من ؼٌر ٍ
ص ْنع الحاضر ،و ُتشكل له ً
لبنة فً البناء الذي تظ ُّل البشرٌّة
للماضً أفكاره وثقافته التً ُتسهم فً ُ ِ
ُتقٌ ُم علٌها أبنٌتها العلمٌّة والثقافٌّة.
ٖٔٔ
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الفقرة الثالثة
ْن؛ أل ّنه ال تناقض بٌن األصل الذي هو الترا وبٌن الفرع الذي
والتوازن قابم بٌن الطرفٌن وال أقول بٌن النقٌضٌ ِ
هو المعاصرة ،وحٌن ٌؽٌب هذا التوازن تحد المشكلة ،فمن ٌنظر بالعٌن العابرة إلى واقعنا ،وما ٌعٌش فٌه
انساننا من بعض ظروؾ األلم النفسًّ والفكريّ والوجدانًُّ ٌجد من أسبابه الربٌسة االنفصال بٌن حاضره وما فٌه
من المعاصرة وبٌن ال ّترا  ،بٌن فكره المشوش المنقطع عن جذوره بٌن الواقع الذي ٌدفع برٌاحه القادرة على
اقتبلع كل األجسام المُعلقة فً الفضاء.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها النص السابق ؟ التوازن بٌن الترا والمعاصرة

 -المعانً والمفردات

قابم  :جذرها (قوم)

ال ّ
شرح
س :عندما ٌؽٌب التوازن بٌن التراث والمعاصرة تحدث المشكلة ،علل ذلك؟
ألنّ الترا منبع األصالة وأساسه واألصل الذي ُتبنى علٌه المعاصرة
الفقرة الرابعة
وباستقراء سرٌع للماضً القرٌب والبعٌد نرى أنّ إعبلن التحلل من الترا ظاهرة ؼٌر جدٌدة ،بل هً ظاهرة
تبلزم ال ّتحوّ ل الحضاري ،وال تتعارض مع اقبال بعض المثقفٌن على الجدٌد ،ونفورهم من القدٌم فً سلسلة
متكررة عبر العصور.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحد عنها المقطع السابق ؟ التحلل من الترا

المعانً والمفردات
 استقراء  :مصدر (استقرأ) ،وجذرها (قرأ) بكسر الراء ،وهً تتبع الجزٌبات للوصولالى نتٌجة  :جمعها (نتابج) وجذرها (نتج) ،وهً ثمرة الجهد
 -التحلل  :جذرها (حلل) ،االنفصال .

ال ّ
شرح
س :التحلل من التراث ظاهرة ؼٌر جدٌدة ،علل ذلك؟
هً ظاهرة تبلزم ال ّتحوّ ل الحضاري ،وال تتعارض مع اقبال بعض المثقفٌن على الجدٌد ،ونفورهم
من القدٌم فً سلسلة متكررة عبر العصور.

ٗٔٔ
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الفقرة الخامسة :
وكثٌرً ا ما ٌكون المٌ ُل إلى المعاصرة ،أو األخذ بؤسلوب الحٌاة الجدٌد ،ولكن هذا ال ٌستدعً ضرورة مناصبة
اإلنسان المعاصر ال ّترا العداء ،أو أنْ ٌقؾ من كل أثر ٌعود إلى الماضً موقؾ المُجابه واالنكارُ ،ث ّم إنّ ال ّترا
لٌس الماضً ع ٌْ ُنهُ؛ لهذا لٌس لنا أنْ نتساءل :ما شؤننا به وقد ذهبت أسبابه؟ وبالمقابل لٌست المعاصرة هً
الحاضر نفسه فنتساءل :لماذا ال ننصرؾ بك ّل جهودنا نحوه؟ إنّ ال ّترا والمعاصرة كلٌهما فً دمابنا ،فً اللّؽة
التً نتكلم بها ونكتبها ،وفً الماء ال ّنظٌؾ الّذي نشربه ،وفً القٌم التً نسٌر على ضوء توجٌهاتها ،وهما معًا فً
السٌّارة وفً ال ّشعر والموسٌقا ،واألعٌاد والتقالٌد ،فً الفنون وال ّدواء فً األزهار والتماثٌل .

ما الفكرة التً ٌتحد عنها المقطع السابق ؟ التوازن بٌن الترا

والمعاصرة

معانً المفردات والتراكٌب

 مناصبة  :جذرها (نصب) وهً المعاداة . العداء  :جذرها (عدي) المخاصمة والمشاحنة .ال ّ
شرح

س  :المٌ ُل إلى المعاصرة ال ٌستدعً ضرورة مناصبة اإلنسان المعاصر ال ّترا العداء ،وضّح ذلك؟
ألنّ الترا والمعاصرة كلٌهما فً دمابنا وفً لؽتنا وفً أعٌادنا والتقالٌد
الفقرة السادسة
إنّ المفهوم الضٌّق للمعاصرة كالمفهوم الضٌّق لل ّترا ٌحصر كل منهما نفسه فً مساحة ضٌّقة ال ت ّتسع ّإال
للخصومات والمشاحنة بٌن أتباع الفرٌقٌن المتعصبٌن للماضً أو للحاضر ،فحٌن تسود الخصومة تضٌق رقعة
الفه ِْم بٌن الطرفٌن ،وٌضٌع العقل ،تتشابك النظرات .وٌمكننا القول إنّ مُجابهة من مثل هذا ال ّنوع مر ّدها إلى
الجهل وال ّتعصّب ،وفقدان المنظور الفكريُّ النابع من الواقع ومن العناصر ّ
الثقافٌّة لؤلمّة الواحدة.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ التعصب للترا أو المعاصرة
ال ّ
شرح

س :إنّ المفهوم الضٌّق للمعاصرة كالمفهوم الضٌّق لل ّترا  ،وضّح ذلك؟
أل ّنه ٌحصر كل منهما نفسه فً مساحة ضٌّقة ال ت ّتسع ّإال للخصومات والمشاحنة بٌن أتباع الفرٌقٌن
المتعصبٌن للماضً أو للحاضر
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الفقرة السابعة
ولك ّل ُق ْطر من أقطارنا العربٌّة رصٌده الثمٌن من ال ّترا العربًّ الذي ٌجمع بٌن الترا الدٌنًّ واألدبًّ وبٌن
ال ّنقوش والعِمارة والفنون األخرى بمختلؾ أنواعها ،وٌكوّ ن مع ترا سابر األقطار وحدة ذات قٌمة ضارٌّة
ً
مخطوطا فهو فً كثٌر من األحٌان
إنسانٌّة كبرى .وقد بقً هذا الترا عرضة لل ّتلؾ والّضٌاع ،فما كان منه
حبٌس الخزابن ،وما كان نقشا أو معمارً ا فهو عرضة للرّ ٌاح واألمطار واألتربة واألٌدي العابثة التً ال تقٌم وز ًنا
للترا

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ أنواع الترا وأشكاله
معانً المفردات والتراكٌب

 -قُ ْطر :جمعها (أقطار) وهً البلد

ال ّ
شرح

س  :لقد بقً هذا الترا عرضة لل ّتلؾ والّضٌاع ،وضح ذلك؟
ً
مخطوطا فهو حبٌس الخزابن .
ما كان منه
ما كان نقشا أو معمارً ا فهو عرضة للرّ ٌاح واألمطار واألتربة واألٌدي العابثة التً ال تقٌم وز ًنا للترا .

الفقرة الثامنة
وكم هو مفزع كبلم شاب طابش ٌسخر من الترا بدعوى االنتماء إلى العصر ،وٌرى االهتمام به نوعًا من
االنقٌاد إلى الماضً والوقوؾ على األطبلل ،وٌقٌنً أنّ انتماءه إلى الحاضر ال ٌزٌد على كبلم ،فهو ال ٌكنّ أدنى
تعاطؾ مع الحاضر أو المستقبل؛ إذ إنّ الحاضر بما فٌه سٌكون ماضًٌا ،وفٌه من الجوانب المضٌبة فً بعض
المجاالت ما سوؾ ٌصبح مح ّل اعتبار وتقدٌر من األجٌال القادمة ،و إنّ اإلسراؾ فً رفض الترا وا ّتهام
المنتمً إلٌه بالرجعٌة ال ٌق ّل فً محصلته النهابٌة خطرً ا عن اإلسراؾ فً رفض المعاصرة ،وع ّدها ِب ْدعة منافٌة
لمناقب الماضً ،فكبل الموقفٌن إدانة ؼٌر علمٌّة وال موضوعٌّة للماضً والحاضر معا ،وال ٌخدمان سوى الجهل
والتخلّؾ و االنسبلخ عن الذات.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ نظرة الشباب للترا .
معانً المفردات والتراكٌب

 طابش  :جذرها (طٌش) ،ؼٌر مسإول عن تصرفاته . االنقٌاد  :جذرها (قود) الخضوع واالنصٌاع . ِب ْدعة  :جمعها ْوبدع) وهو كل ما استحد .
(بدعات ِ
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الفقرة التاسعة
ولع ّل من الضّروري أنْ نتذ ّكر أنّ تق ّدم ّ
ت فجؤة ،وأنّ كثٌرً ا من مكاسب اإلنسان فً العصر الحدٌ
الطبّ لم ٌؤ ِ
لٌس نب ًتا عصر ًٌّا نما وترعرع وازدهر فً سنوات ،إ ّنه حصٌلة الرحلة الطوٌلة التً قطعها اإلنسان فً آالؾ
السنٌن ،ومن المعلومات الصؽٌرة ومن الخبرات المحدودة تكونت المعارؾ اإلنسانٌّة ،وا ّتسعت بذلك التطورات
العلمٌّة ،واستطاع اإلنسان أن ٌمتلك فً مناطق ع ّدة من العالم زمام التطوّ ر الحضاريّ والجمالًّ  ،و أنْ ٌق ّدم
للبشرٌّة من المختراعات الحدٌثة الكثٌرة والمختلفة ما كان الحدٌ عنها ٌع ُّد ضربًا من ُ
الخرافة ونوعًا من
األساطٌر.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ المعاصرة حصٌلة الترا
ال ّ
شرح

س :التراث سبب فً تطور الطب وؼٌره من العلوم ،وضح ذلك؟
أل ّنه حصٌلة الرحلة الطوٌلة التً قطعها اإلنسان فً آالؾ السنٌن ،ومن المعلومات الصؽٌرة
ومن الخبرات المحدودة تكونت المعارؾ اإلنسانٌّة ،وا ّتسعت بذلك التطورات العلمٌّة
الفقرة العاشرة
وبع ُد؛ فإنّ تراثنا عظٌم ومجٌد ،ولكن أعظم منه أن نسعى إلى إحٌاء هذا الترا وتحوٌله إلى أداة نافعة ودافعة
للخلق واالبتكار ،وإنّ حظ البشرٌّة الٌوم من المعاصرة عظٌم ومجٌد ،فلم ٌعد أمامنا إزاء االختٌارات التً طرحها
عصرنا سوى االقتناع الجا ّد بضرورة التوازن بٌن ترا حضاري نحافظ به على جذورنا ،ومعاصرة تقبل بها
حضارة العصر.

ما الفكرة الربٌسة التً ٌتحدث عنها المقطع السابق ؟ ضرورة التوازن بٌن الترا والمعاصرة
ال ّ
شرح

س :كٌؾ ٌمكن الموازنة بٌن التراث والمعاصرة ؟
من خبلل السعً إلى إحٌاء هذا الترا وتحوٌله إلى أداة نافعة ودافعة للخلق واالبتكار
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المعجم والداللة
ٔ)
-

ؽوي:
أضؾ إلى معجمك للّ ّ
 :ما انحدر إلٌنا من عادات وآداب وعلوم وفنون وٌنتقل من جٌل إلى جٌل.
ال ّترا
 :تف ّحصه وتتبّعه بعناٌة.
استقراء الماضً
ٌناصب الترا العداء ٌ :ظهر له العداء.
ّ
بخط الٌد ؼٌر مطبوع.
 :نصّ مكتوب
المخطوط
 :جمع َطلَل ،وهو ما بقً شاخ ً
صا من آثار ال ِّدٌار ونحوها.
األطبلل

ُعدْ إلى المعجم ،واستخرج معانً المفردات اآلتٌة :
ٕ)
وبدع) وهو كل ما استحد .
الب ْدعة
 :جمعها ( ْبدعات ِ
 ِ المناقب  :مفردها (منقبة) ،وجذرها (نقب) وهو الفعل الكرٌم والمفخرة . االنسبلخ  :االنفصال . ال ُخرافة  :جمعها ( ُخرافات وخرابؾ) ،الحدٌ المستملح المكذوب . األساطٌر  :مفردها (أسْ طٌرة) األباطٌل واألحادٌ العجٌبة .ٖ) فرق فً المعنى بٌن كل ّ كلمتٌن متشابهتٌن تحتهما خ ّط فً ما ٌؤتً :
 ولك ّل قُ ْطر من أقطارنا العربٌة رصٌده الثمٌن من الترا العربًّ  / .االجابة  :بلدأ-
 أتعرؾ أن قُ ْطر ال ّدابرة ٌجب أن ٌم ّر بمركزها؟  /االجابة  :الخط المستقٌم الذي ٌفصل الدابرةب-

 ٌقدم للبشر ٌّة من المخترعات الحدٌثة ما كان الحدٌث عنها ٌُع ّد ضر ًبا من الخرافة.االجابة  :نوعا
 قال تعالى{ :للفقراء الّذٌن أحصروا فً سبٌل هللا ال ٌستطٌعون ضرْ بًا فً األرض ٌحسبهم الجاهلأؼنٌاء من التعفؾ} / .االجابة  :سعٌا وسفرا.

ٗ) ُعدْ إلى المعجم ،و اضبط الحرؾ األول فً كل ّ كلمة م ّما ٌؤتً:
 وحدة  :الفتح فرع  :الفتح رقعة  :الضمؽوي لكل ّ كلمة م ّما ٌؤتً:
٘) ما الجذر اللّ ّ
 ال ُّسرّيّ  :س ّر  /سرر التماثٌل َ :م َث َل الترا  :ور  ،بكسر الراء سلسلة  :سلسل الدواء  :دوي -إحٌاء  :حًٌ
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الفهم والتحلٌل
ٔ-

تراث أي أ ّمة ،أح ُد أبرز أسباب نهضتها ،ها ِ
ت من النص ما ٌإ ّكد هذا.

 عصر النهضة فً أوروبا :من خبلل اكتشاؾ الترا األدبً والعلمً للعرب والرومان والٌونان . حركة االحٌاء األدبٌة فً الوطن العربً :من خبلل اعتماد النماذج الشعرٌّة الرابعة .ٕ-

العربً فً صناعة النهضة الحدٌثة فً أوروبا؟
عالم ٌ ُدل ّ إسهام التراث
ّ
ٌدل على أنّ األوروبٌٌن وجدوا ضالتهم فً الترا العربً االسبلمً

ٖ-

جدٌرا بالعناٌة؟
متى ٌكون الماضً
ً
اذا كانت له أفكاره التً تسهم فً صنع الحاضر ،تقوم علٌها أبنٌتها العلمٌّة والثقافٌّة

ٗ-

أشار الكاتب إلى سلب ٌّات التح ٌّز ال ُمفرط للتراث أو المعاصرة:
عال َم ٌر ّد هذا؟ مر ّده الى الجهل والتعصب ،وفقدان المنظور الفكري النابع من الواقع ،ومن
العناصر الثقافٌّة لؤلمّة الواحدة

ب-

سلبٌات على الطرفٌن.
اذكر أبرز تلك ال ّ
ا ّتساع الخصومات والمشاحنة بٌن أتباع الفرٌقٌن المتعصبٌن للماضً أو للحاضر

٘-

ص ُه من ال ّتراث:
ألمح الكاتب إلى أنّ لكل ّ بلد
عربً ما ٌخ ُّ
ّ

أ-

أ -اذكر اثنٌن من أشكاله.
 الترا الدٌنًّ واألدبًّ . النقوش والعمارة .بٌن قٌمة تراث كل بلد فً سٌاق تراث األ ّمة.
أ-
ٌكوّ ن مع ترا سابر األقطار وحدة ذات قٌمة حضارٌّة إنسانٌّة كبرى .
العربً م ّما ٌؤتً:
 -ٙاقترح ح ًال مناس ًبا لكل ّ مشكلة ٌعانٌها تراثنا
ّ
ما كان منه مخطو ًطا ٌظل ّ فً كثٌر من األحٌان حبٌس الخزابن.
أ-
العمل على احٌاءه ،ودراسته ونشره
ب -ما كان نق ً
للرٌاح واألمطار واألتربة.
شا أو
معمارا فهو عرضة ّ
ً
 حفظه فً أماكن بعٌدة عن الرٌاح واألمطار . ترمٌمه واصبلحه .ج_ ما كان نق ً
معمارا فهو عرضة لألٌدي العابثة التً ال تقٌم وز ًنا للتراث.
شا أو
ً
التوعٌة بؤهمٌتها من خبلل النشرات التوعوٌّة
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علّل ما ٌؤتً:

أ-

تعانً بعض ال ّ
والوجدانً.
والفكري
النفسً
شعوب من األلم
ّ
ّ
ّ
 االنفصال بٌن حاضره وما فٌه من المعاصرة وبٌن ال ّترا االنفصال بٌن فكره المشوش المنقطع عن جذوره وبٌن الواقع الذي ٌدفع برٌاحه القادرة علىاقتبلع كل األجسام المُعلقة فً الفضاء.

بٌ -مٌل اإلنسان إلى الحداثة والمعاصرة.
أل ّنها األقرب الى مٌول االنسان وانسجاما مع تطلعاته.
ج_ ٌجب ّأال ٌعادي محبو الحداثة والمعاصرة التراث.
ألنّ الترا

ٌمثل جوانب الحٌاة من (اللؽة  /الماء النظٌؾ  /القٌم واألخبلق  /الشعر والموسٌقا  /األعٌاد ....الخ)

د ٌ -قؾ ال ّ
شباب أحٌا ًنا موق ًفا سلب ًٌّا من التراث.
أل ّنهم ٌروا االهتمام به نو ًعا من االنقٌاد إلى الماضً والوقوؾ على األطبلل،
خطرا على األجٌال.
أي من ال ّتراث والمعاصرة
ً
هـٌ -ع ّد اإلفراط فً رفض ّ
كبل الموقفٌن ادانة للماضً والحاضر وال ٌخدمان سوى الجهل
الطب وؼٌره إلى ضرورة االلتفات إلى الماضً
العلمً الواسع فً مجال
وٌ -دفعنا التقدّم
ّ
ّ
فً صناعة الحاضر.
ألنّ كثٌرً ا من مكاسب اإلنسان فً العصر الحدٌ لٌس نب ًتا عصر ًٌّا نما وترعرع وازدهر فً العصر
الحدٌ ؛ إ ّنما هو نتاج الخبرات العلمٌة والثقافٌّة واألدبٌّة التً خلفها لنا الترا .
األردنً ،من وجهة نظرك.
 -8س ِّم ثال ًثا من العادات السلب ٌّة الموروثة التً ٌجب التخلّص منها فً مجتمعنا
ّ

-

زواج الفتٌات بسن مبكر
الصرؾ والبذخ الذي ٌرافق حفبلت الزفاؾ
اللجوء الى الدجالٌن والمشعوذٌن
اطبلق العٌارات النارٌة فً األفراح

ججا أخرى تقنع بضرورة االهتمام بال ّتراث ،فً رأٌك.
 -9اذكر ُح ً
 هو ار حضاريٌّ ثمٌ ًنا تفتخر به الشعوب هو مرآة للحضارات على م ّر العصور ٌعكس االنجاز االجتماعً والثقافً والعلمً المنسوب الى الماضً لتلك الشعوبٓٔ -كٌؾ ٌكون النظر فً تراث األمم السابقة داف ًعا إلى الخ ْلق و اإلبداع فً رأٌك؟
ً
حافزا كبٌرً ا للشباب لئلنجاز واالبداع من خبلل استؽبلل تلك المكاسب فً سبٌل تطوٌرها
ٌعطً
والبناء علٌها ،لٌصبح حاضرً ا أكثر اٌجابٌة.
لحالً أن ٌستثمر وسابل التقنٌة التً فتح لها العالم أبوابه بما ٌنفعنا وال ٌض ّرنا ؟
ٔٔ -فً رأٌك ،كٌؾ ٌستطٌع الجٌل ا
ّ

من خبلل ربط وسابل التقنٌة الحدٌثة بالترا

الذي ٌعكس أخبلقنا ومبادبنا وقٌما ،فبل ٌمكن أن تنفص

األخبلق عن التكنولوجٌا.
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أي مدى ٌمكن أن ٌُسهم التراث فً حفظ هُو ٌّة األمة فً تص ّورك؟
ٕٔ -إلى ّ
الى ح ّد كبٌر ،من خبلل المخطوطات واألثار ،وؼٌره من المكاسب التراثٌّة من مثل اْلداب والعلوم
والمبادئ االجتماعٌة.
أي رأي تمٌل م ّما ٌؤتً معلّ ًال :
ٖٔ -بعٌ ًدا عن رأي الكاتب ،إلى ّ
أ -أن ننتصر للتراث بمعزل عن المعاصرة.
ال ٌمكن أن ننتصر للترا بعٌدا عن المعاصرة ،فكبلهما مرتبط باْلخر ارتباطا وثٌقا فلوال الترا
ً
تراثا دون تطوٌر واستحدا .
ما كانت المعاصر .وال ٌمكن أن ٌبقى الترا
ب -أن نتخلّى عن التراث وننطلق من المعاصرة.
الترا منبع المعاصرة ،فلٌس هناك معاصرة من ؼٌر ترا
ج_ أن نؤخذ من التراث و المعاصرة ما ٌنفعنا ونترك ما ٌض ّرنا.
أمٌل الٌها ،أل ّنها ستعتمد على خبرات سابقة وبالتالً نوعٌة فً االنتاج
-8

ما سمة التراث الذي ترؼب فً أن تتركه لألجٌال القادمة من وجهة نظرك؟
أرؼب فً ترك ترا أدبً

التذوق
ضح الصورة الفن ٌّة فً ما تحته خط م ّما ٌؤتً :
ٔ -و ّ
ي الذي ٌربط الماضً بالحاضر ،وهو ٌشكل بمعطٌاته
س ّر ّ
لحً فً أبسط تفسٌر له هو الرباط ال ّ
أ -التراث ا ّ
الحضار ٌّة و الفكر ٌّة حِزام األمان الذي ٌشدّ المسافر ً
جٌال بعد جٌل إلى لؽته ووطنه.

 الترا الحً  :شبّه الترا بشًء حً . الرباط ال ّسرّيّ  :شبّه الترا بالحبل السريّ الذي ٌربط األم بالجنٌن. حزام األمان  :شبّه الترا بحزام األمان فً السٌّارة ٌُإمن له سفره من جٌل الى جٌل .ب -وال ماضً من ؼٌر أن تكون له أفكاره وثقافته التً تسهم فً صنع الحاضر ،وتشكل له
لبنة فً البناء الذي تظل ّ البشرٌة تقٌم علٌه أبنٌتها العلم ٌّة و الثقاف ٌّة.
شبّه الترا بحجر األساس الذي تستطٌع األجٌال البلحقة أن تقٌم علٌه لبنات أخرى حتى ٌصبح بناء متكامبل

ٕ -ما داللة العبارات التً تح َتها خط فً ما ٌؤتً :
لعربً.
أ  -أبو تمام و البحتري و المتنبً و ابن زٌدون وؼٌرهم من قمم الشعر ا
ّ
داللة على جودة شعرهم وفحولتهم .
ب -إنّ التراث هو الصلة التً تربط األجٌال الماضٌة باألجٌال الالحقة بما ٌض ّمه من ألوان المعرفة و الثقافة.

داللة على تنوع الترا بٌن ألوان المعرفة الثقافٌة والعلمٌة واألدبٌة والطبٌة وؼٌرها
ٕٔٔ
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ج .االنفصال بٌن فكره المشوش المنقطع عن جذوره وبٌن الواقع الذي ٌدفع برٌاحه
القادرة على اقتالع كل ّ األجسام المعلّقة فً الفضاء.
 فكره المشوش :اختبلط أفكاره وتخبطها . الواقع الذي ٌدفع برٌاحه :...ابتعاد الشباب عن ثوابتهم وأصالتهم .د .ولكل ّ قطر من أقطارنا العربٌة رصٌده الثمٌن من التراث العربً .
داللة على أنّ لكل بلد له الكثٌر من صور الترا الخاص به
هـ .فهو فً كثٌر من األحٌان حبٌس الخزابن/ .

ؼٌر منشور وؼٌر محقق .

ٖ -وضح الكناٌة فً ما تحته خ ّط فً العبارة اآلتٌة :
وكم هو مفزع كبلم شاب طابش ٌسخر من الترا  ،وٌرى االهتمام به نو ًعا من االنقٌاد إلى الماضً
كناٌة عن االنقٌاد للماضً

و الوقوؾ على األطبلل/ .
ٗ -فً ضوء المقالة التً درستها:

لربط بٌن عناصرها؟ وضح ذلك.
أ -هل وفق الكاتب فً ا ّ
نعم ،وفق الكاتب فً تسلسل األفكار
 البداٌة كانت بتعرٌؾ مفهوم الترا عرض مواقؾ المثقفٌن وقسمهم الى فرٌقٌن :ٔ -الفرٌق األول ٌدعو الى التحلل من الترا .
ٕ -الفرٌق الثانً ٌدعو الى التمسك بالترا  ،وكان موقؾ الكاتب معتدال بٌن الفرقٌن .

ب -لجؤ الكاتب إلى االستدالل العقلً أحٌانا ،فما ؼاٌته من هذا ؟ إلقامة األدلة والبراهٌن
والنهً ،بم تعلّل ذلك؟
ج -خلت المقالة التً بٌن ٌدٌك من األسالٌب االنشاب ٌّة كاألمر واالستفهام
ّ
أل ّنها تخاطب العقل ال العاطفة .
٘ -أكثر الكاتب من ذكر الثنابٌات المتضا ّدة من مثل( :التراث ،و المعاصرة) ،و(الماضً ،والحاضر)
و (القدٌم ،و الجدٌد) ،ما داللة ذلك؟
تكشؾ العبلقة الداخلٌة للنص من خبلل :
 انسجامها وترابطها اظهار العبلقة بٌن الترا والمعاصرة -ٙاذكر مواقؾ من المقالة برزت فٌها العواطؾ اْلتٌة :
 اإلعجاب :
 لكل قطر من أقطارنا العربٌّة رصٌده ّالثمٌن من ال ّترا .
 اعتماد الحركة األدبٌة على النماذج ال ّشعرٌّة .
 الخوؾ  :وكم هو مفزع كبلم شاب طابش ٌسخر من الترا بدعوى االنتماء الى العصر .
 اإلشفاق  :وقد بقً هذا الترا عُرضة لل ّتلؾ والضٌّاع .
ٕٕٔ
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التوكٌد
مفهوم التوكٌد :
هو تابع ٌذكر بعد متبوع ٌسمً المإكد والهدؾ منه إزالة الشك أو الوهم الذي قد ٌكون حل بالمستمع ،فهو أشبه بؤسلوب
معنى معٌن فً نفس السامع أو القارئ  ،وإزال ِة ما ٌساورهُ من شكوك
ت
جل تثبٌ ِ
َ
لؽويٌّ ُتستعم ُل فٌه ألفاظ مخصوصة من أَ ِ
َح َول ُه.
حكمه االعرابً  :التوكٌد ٌتبع المإكد فً اإلعراب ( رفعً ا  ،ونصبًا  ،وجرً ا ) .
أنواع التوكٌد  :التوكٌد اللفظً والتوكٌد المعنوي
أوال  :التوكٌد اللفظً :

وٌكون بتكرار اللفظة نفسها :
الشكل
اسما
فعبل
حرفا
ضمٌرا
جملة

أملة
شاهدت محمدا محمدا فً الؽابة
ؾ الجالس
قا َم َو َق َ
نعم نعم القراءة جمٌلة
ع ُْدنا نحن
ض َر الؽاببُ
ض َر الؽاببُ َ ،ح َ
َح َ

أُعٌ ِد ذ ِْكرُ
أُعٌدَ ذ ِْكرُ
أُعٌدَ ذ ِْكرُ
أُعٌدَ ذ ِْكرُ
أُعٌدَ ذ ِْكرُ

حٌ
حٌ
حٌ
حٌ
حٌ

التوضٌح
االسم المإ ّك ِد بلفظه .
ِ
الفعل المُإ ّك ِد بذكر مُرا ِد ِف ِه
ِ
َّ
الحرؾِ الم َُإك ِد بلِفِظِ ه
الضمٌر المُإ ّك ِد ال ُم َتصِ ُل بذكِر ضمٌر منفصل
ِ
ّ
َ
والفاعل
الفعل
من
ة
ن
ك
م
ُ
ال
ة
د
ك
ُإ
م
ال
وّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجمل ِة ِ

ٔ -مرادؾ الكلمة
ّ
ت المعنى :وهذه األلفاظ
أجل تثبٌ ِ
التوكٌد المعنوي وفٌه ٌُلجؤ إلى استعمال ألفاظ م َُحددة من ِ
هً َ ( :ن ْفسُ  /و َعٌْنُ  /جمٌ ُع  /عامة  /كل  /كبل /كلتا ) مضافة إلى ضمٌر ٌبلبم المإكد وؼٌرها .
ك َحوّ َل المُإ ّكد
 تستعمل (نفس وعٌن) لدفع االحتمال عن وجو ِد ش ٍّالقمر نفسِ ه
وص ِل را ِب ُد الفضا ِء إلى
مثلَ :
ِ
ُ
َ
قربه
مدار
وصول راب ِد الفضا ِء إلى
فقد َرفعت كلمة (نفسه) االحتما َل عن
ِ
القمر ،أو ِ
ِ
ِ
القمر ذاتِها.
َو َوجّ َهت المعنى إلى وصولِ ِه إلى ُك ْتل ِة
ِ

وقولنا :

 وصل َراب ُد الفضا ِء إلى القمر عٌن ِه ترأس القاضٌان أنفسُهما محاكم َة الم ّتهم أكرمت المعلم َة عٌ َنهات أعٌ َنهُنَّ
 أكرمت المعلما ِ -سلمت على األمٌرٌن أعْ ٌُن ِِهما

س القاضً َن ْف ُس ُه محاكم َة الم ّتهم
 َت َرأَ َ ترأس القضاةُ أنفسُهم محاكم َة المتهمالمعلمتٌن أع ٌُ َنهما
 أكرمتِ
األمٌر عٌنِه
 سلمت علىِ
َ
 سلمت على األمرا ِء أعٌنِهمٖٕٔ
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ملحوظة :
هذا وٌجوز أن ٌجر التوكٌد بالنفس والعٌن بحرؾ الجر الزابد مثل :
 ترأس القاضً ِب ْنفسِ ِه محاكمة المتهم .بعٌنِه ٌساهم فً حمل ِة النظافة .
 رأٌت المحافظ ِحٌ تعرب (بنفسه) على أنها مجرورة لفظا بحرؾ الجر الزابد ،فً محل رفع توكٌد للفاعل.
ُ
ُبلحظ إنّ الم َُإ ّك َد بهاتٌن
وتعرب (بعٌنه) اسما مجروراً لفظا بحرؾ الجر الزابد ،فً محل نصب توكٌد .وٌ
اللفظتٌن (عٌن ونفس) عندما ٌكون جمعاً ،فإننا نجمع الكلمتٌن فنقولَ :سلَّ ْ
مْت على األمرا ِء أَ ْنفُسِ ِهم.
معهما بع َد المثنى كما هو الحال بعد الجمع
نج َ
أما إذا كان االس ُم المُإ ّكدَ بهما مثنى ،فاألفص ُح أن َ
فنقول رجع المسافران (أنفُسُهما) ( ،أع ٌُ ُنهما)
نماذج فً االعراب
دَ َاو ْ
ُ
الطبٌبات جمٌعُهن
مت
 داومت الطبٌبات  :فعل وفاعل :توكٌد مرفوع وهو مضاؾ.
 جمٌع :فً محل جر باإلضافة.
 هننماذج فً االعراب
وت الزمبل َء عامةً
دع ُ
َو َ
 الزمبلء  :مفعول به منصوب عبلمته الفتحة عامة  :توكٌد منصوب.نماذج فً االعراب
ُ
أثنٌت على الفابزٌن كلِهم
 أثنى  :فعل ماض مبنً على السكون. ت  :فً محل رفع فاعل. على الفابزٌن  :جار ومجرور متعلقان (أثنٌت) كل  :توكٌد مجرور عبلمته الكسرة .وهو مضاؾ. هم  :فً محل جر باإلضافة.نماذج فً االعراب
َن َج َح الولدان كبلهما
 نجح  :فعل ماض مبنً على الفتح الولدان  :فاعل مرفوع عبلمته األلؾ ألنه مثنى كبل  :توكٌد مرفوع عبلمته األلؾ ألنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاؾ -هما  :فً محل جر باإلضافة

ٕٗٔ
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نماذج فً االعراب
ُ
دققت المقالتٌن كلتٌهما
 دققت  :فعل ماض مبنً على السكون ،التصاله بضمٌر المتكلم-وضمٌر المتكلم فً محل رفع فاعل. المقالتٌن  :مفعول به منصوب عبلمته الٌاء-مثنى- :توكٌد منصوب عبلمته الٌاء ،وهو مضاؾ
 كلتً :ضمٌر مبنً على السكون فً محل جر باإلضافة
 همانماذج فً االعراب
سلم ُ
ّت على الؽاببٌن كلٌهما
 سلمت  :فعل وفاعل على :حرؾ جر مبنً على السكون الؽاببٌن  :اسم مجرور عبلمته الٌاء ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (سلم) كلً  :اسم مُإكد مجرور عبلمته الٌاء وهو مضاؾ هما  :فً محل جر باإلضافةوتعرب (كبل وكلتا) كالمثنى رفعا ً باأللؾ ونصبا بالٌاء ،وجرا بالٌاء وٌشترط عند استعمال (كبل وكلتا) فً
التوكٌد :أن ٌسبقهما المإكد وان تضافا إلى ضمٌر كما فً األمثلة السابقة.
أما عندما تضاؾ كبل وكلتا إلى اسم ظاهر فانهما تعربان بالحركات المقدرة على آخرهما مثل أي اسم معرب آخر.
ً
عبلقة لهما فً هذه الحالة بالتوكٌد نقول:
وال
ٔ -جاء كبل الرجلٌن
ٕ -اح َت َر ُ
مْت كبل السابقٌن
ُ
التقٌت بكبل الم ُْخ ِرجٌن
ٖ-

جاءت كلتا البنتٌن
اح َت َر ُ
مْت كلتا الممرضتٌن
ُ
التقٌت بكلتا المخرجتٌن

ٔ -كبل  ،كلتا :فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلؾ وهما مضافان.
ٕ -كبل  ،كلتا :مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على األلؾ وهما مضافان
ٖ -بكبل  ،وبكلتا :اسم مجرور عبلمته الكسرة المقدرة على األلؾ وهما مضافان.

ٕ٘ٔ
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اسم االلة
اسم اآللة  :اسم مشتق من حروؾ الفعل ؛ للداللة على األداة (اْللة) التً ٌقع بها الحد ٌ .شتق ؼالبا ً من الفعل الثبلثً
المتعدي ،وقد ٌشتق من البلزم .
القاعدة
ِفعالِ ،م ْف َعلَة ".
هً " ِم ْف َعل ،م َ
الصٌاؼة  :من الثبلثًِّ المجرد المتعدي ؼالبا ً على ثبلث ِة أَوزان َ
از ْال َمجْ َمعُ اللُّؽوي ْ
وأَ َج َ
وزنا ً رابعا ً هو " َفعَّالة ".
وقد جا َءت بعضُ أسما ِء اْللة على ؼٌر قٌاس بؤَوزان كثٌرة .منها :القدوم والسَّاطور والسكٌِّنُ
والفؤس وال ضابط لها.
ٕ -اسم اْللة نوعان :
أ  -قٌاسً وأوزانه ِ :م ْف َعل و ِم ْف َعال و ِم ْف َعلة .
ب  -ؼٌر قٌاسً أوزانه ؼٌر محصورة مثل :

فؤس  -سٌؾ  -قلم  -رمح  -قوس  -فرجار .

صٌؽه القٌاسٌة هً :
ٔ ِ -م ْف َعل ِ :مب َْرد  -م ِْدفع  -مِقصّ  -مِشرط .
ٕ ِ -م ْف َعال ِ :م ْفتاح  -مِنشار  -مِقٌاس  -مِجداؾ .
ٖ ِ -م ْف َعلة  :م ْ
ِط َر َقة  -مِلعقة  -مِدفؤة  -مِرآة .
وقد أضٌفت إلٌها صٌػ مستحدثة منها :
شواٌة َّ -
ثبلجة  -درَّ اجة
َفعَّالة َ :ؼسَّالَة  -سٌّارة َّ -
فاعِ لَة  :شاحنة  -ساقٌة  -حاسبة .
فاعول  :حاسوب  -صاروخ .

التدرٌبات
سٔ :استخرج كل اسم اآللة فٌما ٌؤتً وزنه :
( صارت الكهرباء ركنا مهما من أركان حٌاتنا المعاصرة ال نكاد نستؽنً عنها ؛ فالمذٌاع الذي به نلتقط به األنباء ٌعمل
بالكهرباء  ،والمطبعة التً أخرجت هذه الكتب تعمل بالكهرباء  .والؽسالة التً تنظؾ ثٌابنا كهربابٌة و المكواة التً
تكوى به تلك الثٌاب تسخن بالكهرباء  ،وكذا المكنسة التً ننظؾ بها المنزل تعمل بالكهرباء  .وفً المطبخ نجد آالت
تعمل بالكهرباء كالطاحونة و الخلط و العصارة ونى تلفتنا وجدنا الكهرباء من حولنا  :فً المنزل والمدرسة و المكتب ،
حتى إننا نجدها فً السٌارة التً نركبها  ،والطرق العامة التً نسلكها  ،وما إلى ذلك  .وكل ذلك محسوب علٌنا  ،إذ
ٌرصد عداد الكهرباء ما نستهلك من طاقة كهربابٌة تعود علٌنا فً نهاٌة الشهر بمبلػ البد من سداده ).
ٕٔٙ
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سٕ بٌن اسم اآللة فٌما ٌؤتً وزنه :
ٌٔ -قطع النجار الخشب بالمنشار .
ٌٕ -ستخدم الجراح المشرط للعملٌات .
ٌٖ -زٌل المبرد خشونة الحدٌد .
ٗ -تعٌن الثبلجة على حفظ الطعام .
٘ -تقلم األشجار بمقص خاص بها .
 -ٙضع األقبلم فً المقلمة لببل تضٌع .
سٖ :ضع فً كل فراغ مما ٌؤتً اسم آلة قٌاسٌا مناسبا :
ٔ -ضاع  ...........البٌت من دٌنا .
ٕ -هات  ...........لنبدأ الحصاد .
ٌٖ -ستعٌن العلماء بـ  .............لرصد حركة النجوم .
ٌٗ -ستحب استعمال  .............لتطهٌر الفم .
ٌ٘ -ؽلى الماء فً ............
سٗ :استخرج فً العبارات اآلتٌة أسماء اآللة وبٌن أفعالها :
ٔ -تستخدم ربة البٌت فً أداء واجباتها المنزلٌة المؽرفة ،والمقبلة ،والمشواة والمكنسة ،والمكواة.
ٕ -و ٌستخدم الطبٌب المشرط ،والمبضع ،والملقط ،والمقص ،ومٌزان الحرارة
ٖ -و ٌستخدم النجار المثقب ،والمنزعة ،والمبرد ،والمنشار.
ٗ -للطالب محبرة ومسطرة ،وللفبلح مدوس ومذراة ،وللحداد منفاخ ومطرقة.
س٘ :هات اسم اآللة من كل فعل مما ٌؤتً فً جملة مفٌدة :
قبض  ،خرم  ،قاد  ،برى  ،ذاع  ،حزم  ،نفض  ،رأى  ،حر .
س :ٙهات من كل فعل مما ٌؤتً اسم آلة على وزن " َف َّعالَة " :
شوى َ ،ك َوى َ ،سم َِع َ ،ح َفر َ ،ؼ َس َل.
در َج َ ،ن َظر َ ،
َ
س :0هات اسم آلة ٌستخدمه كل من :
" الطبٌب  ،الطالب  ،الفبلح  ،الخٌاط "

وضع كبلً منها فً جملة من عندك.

س :8هات ما ٌؤتً فً جمل مفٌدة :
ٔ -اسم آلة على وزن " ِم ْف َعال ".
ٕ -اسم آلة على وزن " ِم ْف َعل ".
ٖ -اسم آلة على وزن " ِم ْف َعلة ".
ٗ -اسم ً
آلة على وزن " َفعَّالة ".
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الكتابة
الحكاٌة
ً
أحداثا ذات بداٌة ونهاٌة  ،وتناقش موضوعات
شكل أدبًّ قصصًّ شفاهًّ لٌس لها مإلؾ معروؾ فً الؽالب  ،تقدم
نادرة وؼرٌبة  ،وال تقؾ على حواد صؽٌرة بتفصٌبلتها  ،وفٌها مجال واسع للخٌال الشعبً .
تعتمد على التؤثٌر فً مشاعر المتلقً وتتناول موضوعات متنوعة كالصّراع بٌن الخٌر وال ّشر أو عبلقة الفرد بالمجتمع
فً اسلوب وعظً أو تعلٌمً  ،تتمٌز ؼالبًا فً البساطة واالٌجاز واإلسراع فً السّرد .
بعد كتابتً الحكا ٌّة أتؤكد من أننً :

ٔ -وضعت عنوا ًنا مناسبًا شاب ًقا .
ٖ -وظفت عنصري المكان والزمان .
٘ -تم ّكنت من التؤثٌر فً المتلقً .

ٕ -استخدمت لؽة سهلة وواضحة .
ٗ -ح ّددت ؼر ً
ضا هاد ًفا للحكاٌة .
ّ -ٙ
وظفت عنصر الخٌال .
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العَروض

ػٍُ اٌؼشٚك :
٘١ِ ٛضاْ اٌؾؼش ؛ ٠ؼشف ثٗ فذ١خ أٚصاْ اٌؾؼش اٌؼشثٚ ٟفبعذ٘ب ٚإٌّىغش ِٕٙب ِٚب ثذاخٍٙب ِٓ صدبفبد أ ٚػًٍ ٚثّب
أْ اٌؼشٚك ِ١ضاْ اٌؾؼش فِ ٛٙخزـ ثبٌؾؼش د ّْٚػٓ غ١شٖ ؛ ألْ أفً اٌىالَ صالصخ  ( :ؽؼش ٔ ٚضش  ٚلشاْ ) .

اٌؼشٚك :
عّ١ذ ثزٌه ٌّٛلؼٙب اٌّؼزشك ٚعو اٌج١ذ اٌؾؼشٞ
اٌزفؼٍ١خ األخ١شح ف ٟاٌؾطش األٚي ِٓ اٌج١ذ اٌؾؼش ٞ؛ ُ

* كيفية تقطيع األبيات الشعرية :
لتعلم طرٌقة تقطٌع البٌت الشعري ٌجب مراعاة ما ٌلً :

الكتابة العروضٌة :
تعتمد الكتابة العروضٌة على اللفظ  ،فكل ّ ما ٌُلفظ ٌكتب وكل ّ ما ال ٌلفظ ال ٌكتب .
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لاًً:الحروفًالتيًتـُزادًً:
أو ً
ّ

ٔ – اٌذشف اٌّؾذّد ( ّ ) ُ٠ـف ّه ( عبوٓ ِ +زذ ّشن )
أدت  :أ ح ْة
ِضً  :ػ ُّ  :ع َْ ََ .
ّ

ة.
َ

ف١ى ْٛاٌذشف اٌّؾذّد اٌز ٞرُ رفى١ىٗ ئٌ ٝدشف ٓ١األٚي عبوٓ ٚاٌضبُِٔ ٟزذشن .

ٕ – ّ٘ضح اٌّ ّذ رـُف ّه ( ِزذ ّشن  +عبوٓ )
ِضً  :آ٠خ  ( :أ ا  ٞرٓ )
ثذ١ش ال رزّقً ّ٘ضح اٌّذ ِغ ِب لجٍٙب ٚال ِغ ِب ثؼذ٘ب .

ٖ – اٌذشف إٌّ ُّ٠ ، ْٛىزت اٌزٕٔٛٔ ٓ٠ٛـًب عبوٕخ :
/

ِضً ٚ :س ٌد ٚ :س دُْْ

ٚس ٍد ٚ :س

ٚسدًا ٚ :س

ِدْْ /

َد ْْ .

( ال ٠زّقً اٌذشف إٌّ ِّ ْٛغ ِب لجٍٗ ٚال ِغ ِب ثؼذٖ ) .

ٗ – رـُضاد أٌف ٌٍّ ّذ ف ٟأعّبء اإلؽبسح ٚثؼل اٌىٍّبد ،
ِــــضــــبي :
٘زا :

٘زٖ :

٘ب

را

٘زاْ ٘ :ب

را

ْ

رٌه  :را

ي

ن

ٌىّٓ ٌ :ـ ا

وْٓ

َْ

ئٌٗ  :ئ

ٌـ ا

٘ـ

٘ب

٘ـ

ر

٘إالء ٘ :ب ؤ
ٌىْٓ ٌ :ـ ا

ال

وٓ

هللا  :أي ٌـ ا
اإلٌٗ  :أي

ء

ئ

٘ـ
ٌـ ا

٘ـ

٘ – ُ٠ٚضاد دشف ِ ّذ ف: ٟ
داٚد  :دا

ٚٚ

هبٚط  :هب

د
ط.

ٚٚ

ُ٠ٚ - ٙضاد دشف ِٓ ٔٛع اٌذشوخ اٌّؾجؼخ ف ٟاٌنّ١ش اٌٙبء ( ٠أر ٟف ٟأِ ٞىبْ ِٓ اٌج١ذ )
ِضً :

ٌٗ ُ  :ي

٘ٛ

ث ِٗ  :ة ٟ٘
ٚوزٌه ِ ُ١اٌجّغ ئْ وبٔذ ِؾجؼخ :
ٌى ُُ  :ي ن ِٛ
ٖٓٔ
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ُ٠ - 7ضاد دشف ِجبٔظ ٌذشوخ اٌذشف األخ١ش اٌّؾجؼخ ( فمو ف ٟآخش و ًّ ؽطش )
ِضً ٚ :اِ ٚغ اٌنـُّ :
ق
أس ٌ
أسق ِٚضٍ٠ ٟأس ُ
ق ػٍٍ ٝ
ق (واو مع الضـّم )
رزشلش ُ
ق (واو مع الضـّم )
٠أس ُ


ق
ج ً٠ ٜٛض٠ذ ٚػجشح رزشلش ُ

 :د د
٠ :أ

سق س

س

لٛ

ٚأٌف ِغ اٌفزخ :
غ١ظ اٌؼذ ِٓ ٜرغبلٕ١ب اٌ ٜٛٙفذػٛا

ثأّْ
ٔغـ فمبي اٌذ٘ش آَِٓ١
ّ

آِ ( َٓ١ألف مع الفتح ) فزقجخ ( إِٓ١ب )  :أا


لٛ

ِٟ

ٔب

٠ٚبء ِغ اٌىغش :
ِب ؽب٘ذد ػٕ١ب ٞلجً جّبٌ ِٗ
جّبٌ ِٗ (وياء مع الكسر )  :ط
أٔجُ
ِ

(وياء مع الكسر )  :أْ

أٔجُ
ثذ ًسا ػٍ٘ ٗ١بٌخٌ ِٓ
ِ
ي

ِب
ط

ٟ٘
ِٟ

ٖٔٔ
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ثانيـًا  :الحروف التي تـُحذف :
 ٞفزـُضجذ ِٚضبٌٗ لٛي
ٔ – رـُذزف ّ٘ضح اٌٛفً ئالّ ئرا جبءد فِ ٟغز ًٙاٌج١ذ اٌؾـّؼش ّ
أث ٟر ّّـبَ :
أط

ت
اٌ ّ
غـ١ف أفذق أٔجب ًء ِٓ اٌىز ِ
ف

عٟ

َ

/

ن

ًٔ

ثٟ

د

عجمذ ثّزذ ّشن
ٕ – ٚرـُذزف ّ٘ضح األفؼبي اٌخّبع١خ ٚاٌ ّ
غـذاع١خ ئْ ُ
ذ٘ؼ
ِضً  :فبٔ
َ

:

د

فٓ

/

٘ـ

رغ

ٚاعزؼجت ٚ :ط
َ

ٚوزٌه ف ٟاألِش ٚاٌّقذس ِٕٙب :
فبٔذ٘ؼ :
ِضً :
ْ
ٚاعزؼجت :
ْ

فٓ د

ٚط

/

٘ؼ

رغ

ٚأذ٘بػ ْٚ :
ٚاعزؼجبة ٚ :ط

/

د

٘ب

رغ

ٖ ٚ -رـُذزف أٌف اٌزـّفش٠ك اٌٛالؼخ ثؼذ ٚا ٚاٌجّبػخ ف ٟاألفؼبي
ِضً  :ر٘جٛا :

٘ـ

ر

/

ثٛ

 :ع

ػٍّٛا

ي

ِ. ٛ

عجك ثّزذ ّشن
ٗ – ٚرـُذزف ّ٘ضح اٌٛفً ف ٟأِش اٌفؼً اٌضـّالص ّ ٟاٌ ّ
غـبوٓ صبِٔ ٟنبسػٗ ئْ ُ
ر٘ت ْ :
ٚار٘ت :
٠ز٘ت :
ِضً :
ْ
َ

٘ت

ٚر

فبػٍ ُْ :

/

فغ

ٌُ

عجمذ ثّزذ ّشن ِ ،ضً :
٘ – ٚرـُذزف ّ٘ضح اٌٛفً ِٓ ثؼل األعّبء  ،ئْ ُ
( اعُ  ،اثٓ  ،اِشؤ  ،اِشأح  ،اصٕبْ  ،اصٕزبْ )
ثبعّه اٌٍُّّ ٙ

:

ثظ

َ

ٚاثٓ ِٓ أٔذ ؟

:

ٚة

ْ

ٚاِشؤ اٌم١ظ ؽبػ ٌش ػظٌُ ١
٠ب اِشأح :

ُ٠

:

س

وً
ِٓ
َٚ

أ

ال

٘ ُْ
أْ

س

َ
د
لٟ

ؤي

ط

رٓ

ئّْ ػذّح اٌؾـّٛٙس اصٕب ػؾش ؽً ٙشا  :ئْْ

ػ ّذ

ْ

د

رؼ

ػ ٘ ٛسس ٔب

ٚ – ٙرـُذزف األٌف ِٓ أي اٌزـّؼش٠ف اٌمّش٠خ ( ٙ١ٍ٠ب دشف ِزذ ّشن ؛ ٌزٌه رى ْٛاٌالَ آخش عبوٓ )

ٚف ٟاٌؾـّّغ١خ رـُذزف األٌف ٚاٌالَ ( ٙ١ٍ٠ب دشف ِؾذّد ٌ ،زٌه ال رى ْٛاٌالَ آخش عبوٓ )
ِضً :

هٍغ اٌمّش :

ه

ي ػً

ق َ

ي

ػؼ ؽُ

هٍغ اٌؾـّّظ  :ه
ٚ - 7رـُذزف أٌف ِبئخ َ :

ء

رٓ

سٚ
عٛ

( ِئخ ) .
ٕٖٔ
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ٚ – 8رـُذزف أٌف االعُ اٌّمقٛس غ١ش إٌّ ّ ْٛئْ رجؼٙب عبوٓ
ِضً :

رً

ة  :ف
فز ٝاٌؼش ِ

( اٌّمقٛس  :االعُ إٌّز ٟٙثأٌف )

ع

ٚ - 9رـُذزف ٠بء االعُ إٌّمٛؿ غ١ش إٌّ ّ ْٛئْ ٌذمٙب عبوٓ
سا

ِضً  :اٌّشاث ٟاٌجؾغ  :أي َ

ط

ثً

( إٌّمٛؿ  :االعُ إٌّز ٟٙث١بء ِغجٛلخ ثىغشح )

ٓٔ ٚ -رـُذزف أٌف ٠ٚبء دشٚف اٌج ّش ئْ ٌذمٙب عبوٓ
ِضً :

ئٌ ٝإٌـّٛس  :ئ

ٌْٓ

ٔٛ

.

غـفّـٛد ( ع١خ اٌؾّـٛاء )  :ع ٌظ
ػٍ ٝاٌ ّ

عف

ف ٟاٌج١ذ  :فً ثٟ
ٔٔ – ٚرـُذزف ٚا ٚػّشٚ
ِضً  :ػّش ٚثٓ اٌؼبؿ  :ػُ س ة

ًٔ ػب

ٕٔ – ٚرـُذزف اٌٛا ٚف: ٟ
أٌُٚئه :

أُ

أٌُٛٚ

:

أُ

ٌٛ

أٌُٟٚ

:

أُ

ٌٟ

 :أُ

ال

أُٚالد

ء

ال

ن

د

مُالحضات في غاية األهمية ( تغذية راجعة قبل الدخول في البحور العَروضية ) :
ٔ – اٌّمطغ اٌمق١ش  :و ًّ دشف ِزذ ّشن  ٗ١ٍ٠دشف ِزذ ّشن ُ٠ىزت ٚدذٖ ُ٠ٚشِض ٌٗ ثبٌشِض ( ة )
ِضً :

لفب ٔجه
ق فب
ة -

ِزذشن  ٗ١ٍ٠دشف عبوٓ  ،ف١ىزجبْ ِؼـًب ٠ٚشِض ٌّٙب ثبٌشِض ()-
ٕ – اٌّمطغ اٌط : ً٠ٛو ًّ دشف
ّ
ِضً :

لفب ٔجه
ق فب
ة -

اٌّزذشن
ٖ – و ًّ وٍّخ رجذأ ثأي اٌزـّؼش٠ف ٠جت أْ رزقً ثأ ٞدبي ِٓ األدٛاي ِغ اٌذشف
ّ
اٌز٠ ٞغجمٙب .

ِضً  :ثغمو اٌٍّٜٛ

:

ة

عك هً

ئّْ اٌذ١بح ػم١ذح ٚجٙبد :

ئْْ

ًٔ .

.

ٖٖٔ
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ٗ – األٌف ( ٚعو ٚآخش اٌىٍّخ ) ِٚب لجٍٙب رىزجبْ ِؼـًب ُ٠ٚشِض ٌّٙب ثبٌشِض ( ) -
ِضً  :سا  ،فب ِ ،ب ٜٚ
ً٘

ٌٙب األِش  :ي

،

أَ

ٚرُذزف األٌف ئرا رال٘ب عبوٓ

٠ب
س

ٚال ٠جٛص أْ رـُىزت األٌف ٚدذ٘ب ٔٙبئ١ـًب ٚال ِغ ِب ثؼذ٘ب ( ا

ان ) .

ٜ

٘ – اٌٛاٚ ( ٚعو ٚآخش اٌىٍّخ ) ِٚب لجٍٙب رىجزبْ ِؼـًب ٠ٚشِض ٌّٙب ثبٌشِض ( ) -
ِضً  :س ، ٚػ ، ٛدٚ
٠ذػ٠ : ٛذ

ػٛ

-

-

ِٛػٛد  ِٛ :ػٛ

دْ

-

-

-

ٚال رزقً اٌٛاِ ٚغ ِب لجٍٙب ئرا جبءد ِزذ ّشوخ
٠ ٌٓ :ذ ع

ٌٓ ٠ذػ َٛ

ٌٓ ٠ذػ َ ٛاإلٔغبْ ٌٓ :

ٚ
٠ذ

.

ع

ٚي ئْ عب ْ .

 – ٙاٌ١بء ( ٚعو ٚآخش اٌىٍّخ ) ِٚب لجٍٙب رىجزبْ ِؼـًب ٠ٚشِض ٌّٙب ثبٌشِض ( ) -
س ، ِٟ ، ٞعٟ

ِضً :

ّ٠ؾ ُ٠ : ٟؽٟ
١ٕ٠ش ٞ :

ٔ ٟس

ة

ة

-

ٚال رزقً اٌ١بء ِغ ِب لجٍٙب ئرا جبءد ِزذ ّشوخ ٠ ٌٓ :من َ٠ ٌٓ : ٟك

ك

.ٞ

 - 7اٌذشف إٌّ ّ٠ ْٛشِض ٌٗ ثبٌشِض ( ـ )
ِضً  :ؽبػ ٌش  :ؽب

ع

سْ

ّ٘ – 8ضح اٌّ ّذ ٠شِض ٌٙب ثبٌشِض ( ـ )
ِضً  :آ٠بد  :أا
 – 9اٌذشف اٌّؾذّد ٠جت أْ ٠زقً اٌمغُ األ ّٚي ِٕٗ ِغ اٌذشف اٌّزذ ّشن اٌز٠ ٞغجمٗ ٚ ،اٌذشف اٌضـّبٟٔ
دغت ٚمؼٗ ف ٟاٌجٍّخ

غـفـِّ ٛد  :ع
ِضً  :ػٍ ٝاٌ ّ

ٌظ عفْ
ْ

فٛ

دٞ

ّٓٔ٘ -ضح اٌٛفً دائّـًب عبوٕخ ٙ١ٍ٠ٚب عبوٓ ٌزٌه رُذزف ( رى ْٛف ٟأ ّٚي اٌىٍّبد فمو )
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المستوى الثالث

أوالً  :البحر الواف ِْر
 مُف َتاح ال َبحر الوافِر -:
ور ال ّشعْ ِر َو ْافِ ُر َهاْ َج ِمٌْل
بُحُ ِ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ ُم َفاْ َعلَ ُتنْ َفع ُْو ُل

 الصورة الربٌسٌة للبحر الوافر -:
للبحر الوافر صورتان -:
أ -البحر الوافر التام -:
وله ست تفعٌبلت مُقسمة على شطرٌن ،ثبلثة تفعٌبلت فً ُك ّل شطر منها وهً -:
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

َعروض

ضرْ ب
َ

حشو

حشو

حشو

حشو

مالحظة -:
الحشو

ضرب .
 :كل التفعٌبلت التً تسبق َتفعٌلة ال َعروض وال َ

ال َعروض  :التفعٌلة األخٌرة فً الشطر األول مِن البٌت ال ّ
شعري .
ضرب  :التفعٌلة األخٌرة فً الشطر الثانً من البٌت الشعريّ .
ال َ
السالم

 :هو السالم مِن التؽٌٌر .

ب -مجزوء الوافر :
وله أربع تفعٌبلت مُقسمة على شطرٌن ،تفعٌلتان فً كل شطر منها وهً :
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 ــ   ــ   /ــ   ــ
حشو

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 ــ   ــ   /ــ   ــ
حشو

َعروض

ضرب
َ
تابع
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س -:كم عدد التفعٌبلت الربٌسة فً صورة البحر الوافر التام ؟ الجواب  ٙ :تفعٌبلت
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
حشو

حشو

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

َعروض

حشو

حشو

ضرْ ب
َ

س -:كم عدد التفعٌبلت الربٌسٌة فً صورة مجزوء البحر الوافر ؟ الجواب  ٗ :تفعٌبلت
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 ــ   ــ   /ــ   ــ
حشو

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 ــ   ــ   /ــ   ــ

َعروض

ضرب
َ

حشو

س -:كم عدد التفعٌبلت األساسٌة فً البحر الوافر ؟ الجواب  :اثنتان
َت َؽٌُراتها

التفعٌبلت
ُٔ -م َفاْ َعلَ ُتنْ
 ــ   ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
 ــ ــ ــ

َٕ -فع ُْولُنْ
 ــ ــ

ٌوج ْد َت َؽٌُرات
ال َ

الـتطبٌـقـــــات -:
َ ظ ِم ْب ُ
ُص ّفى
ت وفً َفمً األدَبُ الم َ
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ت َو ِفًْ ٌدي الك ْن ُز ّ
َوضِ عْ ُ
الثمٌنُ
 ــ   ــ  /ــ ــ ـــ   /ــ ــ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

 أَ ِب ْن َ
ت الدَّهْ ِر عِ ندي ُك َّل ِب ْنت

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

ب بال َّتـ َم ّنــً
َ و َمــاْ َنٌْــ ُل المــطـالِ ِ
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ   /ــ ــ

َولَـــكِنْ ُت ْإ َخ ُ
ـــذ الـــ ُّدنٌـــا َ ْ
ؼِبل َبــــــاْ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

َفع ُْولُنْ

ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

َفع ُْولُنْ
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َ سـلُـوا َق ْلبـــً َؼدا َة َس َ ْ
ـــــبل و َتاْ َبــا َ
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ   /ــ ــ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

لَ َعـــ َّل َعلَـى ال ِجــ َمــاْ ِل لَـــ ُه عِ َتاْ َبـــاْ
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

صـــدَ ْا َقــ ُة م ِْثلِـــ ِه َن َســـبُ
َ

 أَخ لِــــًْ عِ ــ ْنــــدَ هُ أَ َدبُ
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

 ــ   ــ  /ــ   ــ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ًف ًنحْ ــنُ لِذ ِْك ِر َهــاْ ْ
القلـــبُ

ــر َم ْو ِق ِع َهاْ
أر ْق ُ
ـــت لِذ ِْك ِ
ِ 

 ــ   ــ   /ــ ــ ــ

 ــ   ــ  /ــ   ــ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع َل ُتنْ
التــدرٌــبـــــات  -:ص99

َم َفاْ َع ْل ُتنْ

َٔ -ق ّ
طع األبٌات اْلتٌة ِمنْ َبحْ ر الوا ِفرْ  ،واذ ُكرْ َت ْفعٌبلتهاُ ،م َمٌّزاً الوا ِفرْ التام ِمنْ مجزوُ به :
وال ٌدنو وال ٌقرب
* وهذا الصبح ال ٌؤتً
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ

َك َتب ُ
إلٌــك ِمنْ َبلَـــدي
ْــت
َ

ُــولَّــه َكــمِــ ِد
بم َ
كِــ َتــاْ َ

 ــ   ــ  /ــ   ــ

 ــ   ــ  /ــ   ــ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ٌاك ّ
حظا ً
 إذا ما ن ِْل َ
ت ِمنْ ُد ْن َ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

(( مجزوء الوافر ))

َفؤَحْ سِ ــنْ لل َفنــًِّ ولل َفقٌـــر

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع َل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

 إذا لَ ْم تس َتطِ عْ شٌْبا َ َفدَعْ ُه

َو َجاْ ِو ْزهُ إِلى ما تستطٌ ُع

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

(( مجزوء الوافر ))

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

(( الوافر التام ))

(( الوافر التام ))
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األخ َ ْ
ًِ ْ
بل ُق َت ْنب ُ
ت
ُت َكال َّنبا ِ
ه َ

إِ َذ ْا ُس ِق ٌَ ْ
ت
ت ِب َماْ ِء ال َم ْك ُر َماْ ِ

 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

 ــ   ــ  /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ـــرد
َ ر َشـــاْ ٌَ ْفتـــرُّ َعــنْ َب َ

َت َكـــاْ ُد ُتـــ ِذ ٌْبُــــ ُه المُــ َقــــ ُل
 ــ   ــ   /ــ   ــ

 ــ ــ ــ   /ــ  ــ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

اس شٌْبا ً
َ ولَ ْم أَ َر ِفًْ ُعٌ ُْو ِ
ب ال ّن ِ
 ــ   ــ  /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع َل ُتنْ

(( الوافر التام ))

(( مجزوء الوافر ))

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ص ال َقاْدرٌ َْن َعلَىْ ال َّت َماْ ِم
َك َن ْق ِ

 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

(( الوافر التام ))

ٕ -افصل بٌن شطري ك ِّل بٌت ِمنْ األبٌات اْلتٌة -:
أ -لقد َح ُس َن ْ
ك األو َقاْ ُ
ك ِفًْ َف ِم الدَّهْ ِر ابْتسا ُم
ت َح ّتى كؤ َ ّن َ
ت ِب َ
لقد َح ُس َن ْ
ك األو َقاْ ُ
ك ِفًْ َف ِم الدَّهْ ِر ابْتسا ُم
ت َح ّتى
كؤ َ ّن َ
ت ِب َ
......................................................................................................
س ِمنْ رٌاض لَ َناْ َق ْد أَ ْن َبتت ِم ْن ُك ْم ُزه ُْوراً
دَار ِ
بَ -ف ُس ْقٌا ً لل َم ِ
لَ َناْ َق ْد أَ ْن َبتت ِم ْن ُك ْم ُزه ُْوراً
س ِمنْ رٌاض
َار ِ
َف ُس ْقٌا ً لل َمد ِ
 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

جَ -ف َماْ َبلَ َػ ال َم َقاْصِ َد َؼٌْرُ ساع ٌ َُر ّد ُد ِفًْ َؼد َن َظراً َسدٌدا
ٌ َُر ّد ُد ِفًْ َؼد َن َظراً َسدٌدا
َف َماْ َبلَ َػ ال َم َقاْصِ َد َؼٌْرُ ساع
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

َفع ُْولُنْ
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ٖ -امؤل الفراغ بالكلمة المناسبة ،لٌستقٌم الوزن ال َعروضً فً األبٌات اْلتٌة -:
(ٔ)  -:و ٌُسؤ َ ُل فً  .......ذو صواب
ب -ال َم ْوض ُْو ِع
أ -ال ُم ْش ِكلَ ِة
رٌض وال َقوافًِ
(ٕ)  -:لسان ًَِ بال َق ِ
ؤثٌر
القواص
أ-
ِ
ب -ال ّت ِ
(ٖ) َ -:ع َسى الكرْ بُ الَّذي أَ ْم َسٌ ُ
ْت فٌِ ِه
أَ -بعْ ُدهُ

بَ -ورا َءهُ

رك الجما ُل لَ ُه صوابا
َف َه ْل َت َت َ
الحوا ِد ِ
جَ -

ْ
د -الرّ أيِ

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

د -ال َق ْو ِل

ٌكونُ َ ..........ف َرج َقرٌبُ
ج -فٌ ِه

دُ -م ْنتهاهُ
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ثانٌا ً  :بحر المتقارب
 مفتاح البحر المُتقارب -:
فعولُنْ فعولُنْ
َعنْ المُتقارب قا َل الخلٌ ُل
 الصورة الربٌسٌة للبحر المتقارب -:
للبحر المتقارب صورتان -:
أ -البحر المتقارب التام -:

فعولُنْ

فعو ُل

وله ثمانً تفعٌبلت مُقسمة على شطرٌن ،أربع تفعٌبلت فً ُك ّل منها وهً :
فعولُنْ َفع ُْولُنْ فعولُنْ َفع ُْولُنْ

فعولُن فعولُنْ فعولُنْ فعولُنْ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ
حشو

حشو

حشو

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ
حشو

َعروض

حشو

حشو

ضرب
َ

ب -البحر المتقارب مجزو ًء (( مجزوء المتقارب )) -:
له ست تفعٌبلت مقسمة على شطرٌن وهً :

فعولُن فعولُنْ

فعولُنْ

َفع ُْو

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
حشو

حشو

َفع ُْولُنْ

َفع ُْو

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
حشو

َعروض

حشو

ضرب
َ

س -:كم عدد التفعٌبلت الربٌسٌة فً التام من المتقارب ؟ الجواب  8 :تفعٌبلت
س -:كم عدد التفعٌبلت األساسٌة للبحر المتقارب ؟ الجواب  :واحدة
َٔ -فع ُْولُنْ
 ــ ــ
تؽٌراتها -:
أَ -فع ُْو ُل

تؤتً فً الحشو وال َعروض

 ــ 
بً -فع ُْو ْل

تؤتً فً الضّرب

 ــ 
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جَ -فع ُْو

العروض والضَّرب
تؤتً فً َ

 ــ

التـــطــــبـــٌـــقـــــات -:
َ لبِنْ ُك ْن َ
بلل
ت فًِ السِّنِّ تِرْ َ
اله ِ
ب ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

فعولُن فعولُنْ

فعولُنْ

فعولُنْ

 صُحون ُت َساْفِرُ فٌها العٌُونُ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 

فعولُن َفع ُْو ُل

فعولُنْ

َفعُو ُل

َ وقُبَّـــــ ُة م ْ
ُـــلك َكــؤَنَّ ال ُّنجـــــو
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْو ُل

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ

َفع ُْو

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

فعولُنْ

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ َفعُو ُل

 لَهــــا ُ
بٌـــــع
شرُفـــــات َكـــــؤَنّ الــــرَّ
َ
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 

فع ُْو ُل

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ َفعُو ُل

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

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ

فعولُنْ َفع ُْولُنْ

و ُتحْ َس ُر ِمنْ بُعْ ِد أَ َ
قطاْ ِر َهاْ

 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْو ُل

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ

َفع ُْو

َ
رار َهــــاْ
َم ُتفضــً إلٌهـــا ِبؤسْ ِ

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ

فعولُنْ َفعُو

الح ٌَــاْ ْة
َف َمـــــنْ َنـــاْ َم لَــــ ْم َت ْن َتظِ ـــرْ ه َ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 
فعولُنْ
َفع ُْولُنْ فعولُنْ َفعُو ْل
َ َ
وار َهــــــا
َكساهــــا الرِّ
ٌـــــاض بــؤ ْن ِ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ

فعولُنْ

َ
ـــــــز ْل
 لًـــ َنــــاْ صـــاحِـــب لَــ ْم ٌَ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْو ُل فعولُنْ َفع ُْو

ٌُـــ َعـــلّــِلُـــنـــا بــاأل َمـــــــــــل
 ــ   / ــ ــ   /ــ
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التــــدرٌـــــبــــــــات -:
ٔ -قطع األبٌات الشعرٌة اْلتٌة ،واذكر تفعٌبلتها ،ممٌزاً المتقارب التام من المجزوء -:
ُ
الجفــــون
ك
 أَ َت َؽنــــىابتسامـــــات ت ِْل َ
ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 

ك ال ُخــــدو ُد
َو ٌَ ْخبـــو َتوُ هُّـــ ُج ت ِْل َ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 
فعولُنْ
ل فعولُنْ َفعُو ْل
َفع ُْو ُ

ـــو ُر َهاْ
ك َعٌْنــــً َخ َبــــا ُن ْ
 َفإِنْ َتـــــ ُ ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فكـــــم َقبْـــلَ َهاْ ُن ْو ُر َعٌــــن َخ َبـــــا
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ

َفع ُْولُنْ

َفع ُْو ُل

فعولُنْ َفعُو ُل

فعولُنْ

َفع ُْو

 وٌُــــمطــــل َنـــــاْ فـــــً الــــهــوى ــ   / ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُنْ

َفع ُْو ُل

َفع ُْو

َفع ُْولُنْ

َفع ُْو ُل

َفع ُْو

 َقضــــى ّهللا ُ بالحُـــــــبِّ لِــــــً
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ

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

َفع ُْو ُل

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

فعولُنْ

فعولُنْ

 َو َمـــــنْ َ ْالجبـــال
ال ٌُحِــــبَّ صعـــو َد
ِ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 
فعولُنْ
ل فعولُنْ َفع ُْو ُل
َفع ُْو ُ

فعولُنْ

َفع ُْو

وألقً بها فً َم َهاْوي الرَّ دى
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعولُنْ

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ َفعُو

صبــــراَ علــــــى مــــا قضى
َفـــ َ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعولُنْ

َفعُو

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ َفعُو

َفع ُْولُنْ

َفعُو

ْـــن ال ُح َفرْ
ٌعِــــش أبــــ َد ال َّدهْ ِر َبٌ َ
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْو ُل

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ َفع ُْو

بٌن َشطري ك ِّل بٌت مِن األبٌات اْلتٌة :
ٕ -افصل َ
(ٔ) إذا َمدَحُ وا آدمٌا ً َمدَحْ ُ
وربَّ األ ُ َم ْم
ت َم ْولى ال َم َوالً َ
ُ
وربَّ األ ُ َم ْم
إذا َمدَحُ وا آدمٌا ً َمدَحْ ــ
ـت َم ْولى ال َم َوالً َ
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْو ُل

َفع ُْولُنْ

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْولُنْ

فعولُنْ َفع ُْو

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ َفع ُْو
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ت فً َحاْ َجة مُرْ سِ بلً َفؤَرْ سِ ْل حً كٌما َ َ ْ
(ٕ) إذا ُك ْن َ
وال ُتوصِ ِه
ت فً َحاْ َجة مُرْ سِ بلً
َفؤَرْ سِ ْل حً كٌما َ َ ْ
إذا ُك ْن َ
وال ُتوصِ ِه
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فعولُن فعولُنْ

فعولُنْ

فعولُنْ

فع ُْو

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ َفع ُْو

ّاب َهاْ
الورْ ُد والٌاسمٌِنُ والمس ِم َعاْ ُ
(ٖ) َو َشاْ ِه ُد َناْ َ
ت ِبقُص ِ
ّاب َهاْ
ــنُ والمس ِم َعاْ ُ
الورْ ُد والٌاسمٌِـــــ
َو َشاْ ِه ُد َناْ َ
ت ِبقُص ِ
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ
 ــ   / ــ ــ   /ــ ــ   /ــ

فع ُْو ُل

َفع ُْولُنْ

فعولُنْ

فع ُْولُنْ

َفعُو

َفع ُْو ُل فعولُنْ

َفعُو

ٖ -امؤل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن ال َعروضً فً األبٌات اْلتٌة -:
(ٔ ) ْ َ :
ب
أال حبَّذا صُحْ َب ُه ...........
َوأَحْ ِببْ ِبؤٌَّا ِم ِه أحْ ِب ِ
ب
أ -الكتاب
ب -المكت ِ
س
ج -ال ّشرٌؾِ
د -المدرّ ِ
ٌس لَ ُه بعدَ ها ُم ْق َت َرحْ
(ٕ)  :إذا َبلَ َػ  ........آمالَ ُه َفلَ َ
ب -اإلنسانُ
أ -المر ُء
د -المُجته ُد
ج -الرَّ ج ُل
َ
وثقت ِب َمنْ
لٌس ٌُإ َمنُ ِمنْ َؼ ْد ِر ِه
ك  ........إذا ما
َ
(ٖ)  :وعل ُم َ
ب -قلٌل
أ -ضابع
دَ -ج َهل
ج -معر َفة
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الر َجز
ثالثا ً  :بحر ّ
 مُفتاح بحر الرجز -:
ْحُر األرجاز بحر ٌَسْ ُه ُل
فً أب ِ

مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِع ُل

 الصورة الربٌسٌة لبحر الرجز -:
للبحر الرجز صورتان -:
أ -الرجز التام -:
وله ست تفعٌبلت مقسمة على شطرٌن ،ثبلثة تفعٌبلت فً كل منها ....

مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ

مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
ال َعروض
حشو
حشو
ب -وزن مجزوء الرجز -:

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

مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ

مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
العروض
حشو

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
ضرب
حشو
ال َ

س -:كم عدد التفعٌبلت الربٌسٌة فً البحر الرجز التام ؟ الجواب  ٙ :تفعبلت
س -:كم عدد التفعٌبلت األساسٌة فً البحر الرجز ؟ الجواب  :واحدة
ٔ  -مُسْ َت ْف ِعلُنْ ــ ــ  ــ
تؽٌراتها :
بُ -م َت ْف ِعلُنْ
أ -مُسْ َت ِعلُنْ
ج -مست ْف ِع ْل
ــ ــ ــ
 ــ  ــ
ــ   ــ

حشو  +العروض  +الضرب

دُ -م َت ْف ِع ْل
 ــ ــ

العروض  +الضرب
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التـــطـــبـــٌـــقــــات :
الجمٌل إِ َّن ُه
صب ِْر
 َعوِّ ْل على ال َِّ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ

أَمْ َن ُع ما ال َذ ِب ِه أُولُو الحِجى
ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

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

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

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

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

 عٌشوا كِراما َ َتحْ َت ظِ ِّل ْال َعلَ ِم
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

َتحْ ٌَا لَ َناْ َع ِزٌ َْزة فًِ األ ُ َم ِم
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

ـــــوة
 ق ِْط َعـــــ ُة شِ عْ ــــر ح ُْل َــ   ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

ــص ال َق ْلــــبُ لَ َهـــــاْ
َق ْ
ــــد َر َق َ
ــ   ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ِعلُنْ
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 ِزلَ َهاْ

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

 لَ ْو قُ ِّد َم ْت فًِ َط َبق
ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

َر ْا َم اللّ ِبٌبُ أ ّ ْكلَ َهاْ
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
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َ مشطور الرَّ َج ْز (( األرجوزة )) :

ِح ْف ُ
اإلنسان
راح ُة
سان َ
ِ
ظ اللِّ ِ
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
مُسْ َت ْف ِع ْل
ْ
سان
لئلحْ ِ
َفاحْ َفظ ُه ِح ْف َظ ال ُّش ْك ِر ِ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِع ْل
سان
َفآ َف ُة
اإلنسان فً اللّ ِ
ِ
 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِع ْل

 الصورة الربٌسٌة لمشطور الرجز -:
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مبلحظة :
ًّ هذا الوزن مشطوراَ ،ولها اسم آخر أطلق
كل سطر فً المقطوعة ٌُشكل شطراَ مِنْ تام الرجز ؛ لذا ُسم َ
علٌه ال ّدارسون اسم األرجوزة ،وٌسمى ال ّ
شاعر الذي اشتهر بكتابة الشعر بهذه الطرٌقة راجزاً .

 التفعٌلة الربٌسٌة للمشطور من الرجز هً -:
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ــ ــ  ــ
تؽٌراتها -:
أ -مُسْ َت ِعلُنْ
ــ   ــ

بُ -م َت ْف ِعلُنْ
 ــ  ــ

ج -مست ْف ِع ْل
ــ ــ ــ

دُ -م َت ْف ِع ْل
 ــ ــ
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التــــدرٌــــبــــات :
ٔ -قطع األبٌات اْلتٌة ،واذكر تفعٌبلتها ،ممٌزاً الرجز التام من مجزوبه -:
ب مِن داء ال َهوى
اوي ال َق ْل َ
 َمنْ َذ ْا ٌُ َد ِــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

ْإذ ال دوا َء لل َهوى َم ْوج ُْو ُد
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
مُسْ َت ْف ِع ْل

باب وال َف َ
راغ وال ِج َد ْه
 إِنَّ ال َّش َــ ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

َم ْف َس َدة لل َمرْ ِء أَيُّ َم ْف َس َد ْه
ــ   ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ مُسْ َت ْفعلُنْ

 أَيَّ َم َكــــاْن أَرْ َتقــــًــ   ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

أَيَّ َعظٌْـــــم أَ َّتقـــــــً
ــ   ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

 َمنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ لسرِّ ِه كتوماــ ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِع ْل

َف َ ْ
بل ٌَل ُ ْم فًِْ َك ْش ِف ِه َندٌما
 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِع ْل

 وشـــــا ُدن لمّـــــــا َبـــــ َد ْا ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ

أَسل َمنـــــــً إِلـــى الـــــرّدى
ــ   ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ

 َْْؾ َه َوى
ال َتعْ َج َبنْ مِنْ َهاْلِك كٌ َ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

ؾ
َب ْل َفاعْ َج َبنْ مِنْ سالم َك ٌَ َ
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ   ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ

بٌن شطري كل بٌت من األبٌات اْلتٌة :
ٕ -افصل َ
ِبر ِد
 والفُ ْل ُك َف ْو َق لُجّة َكؤ َ َّنها َعقارب َتدبُّ َف ْو َق م َ
ِبر ِد
ك َف ْو َق لُجّة َكؤ َ َّنها
والفُ ْل ُ
َعقارب َتدبُّ َف ْو َق م َ
 ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ  ــ
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
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ك السّرابُ
ك ال َّشبابُ َوأَنْ ٌَفُرَّ َع ٌْ َن َ
ك أَنْ ٌ ْف ِت َن َ
 إٌِّا َك السّـــــرابُ
ك ال َّشبـــــابُ
َوأَنْ ٌَفُرَّ َع ٌْ َنـــ َ
ك أَنْ ٌ ْف ِت َنـــــ َ
إٌِّـــــا َ
 ــ  ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
ــ ــ  ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِع ْل
ُم َت ْف ِع ْل
شبابُ ظِ ل زاب ُل و َب ْد ُرهُ َ ْ
 َفإ ّنما ال ّال ُب َّد ٌوما َ آ ِف ُل
ـــد ُرهُ َ ْ
َفإ ّنمـــا ال ّ
و َب ْ
ال بُـــ َّد ٌومــــا َ آفِــــ ُل
شبــابُ ظِ ــــل زابـــ ُل
 ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
 ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ َت ْفعلُنْ مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ِجاز حلَّتا على َف َننْ
ِ
عصفورتان فًِ الح ِ
عصفورتــــــان فِـــــً الحِجــــا
ِ
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْفعلُنْ

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

ٖ -امؤل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن ال َعروضًّ فً األبٌات اْلتٌة :
صم ُ
ْت لل َمرْ ِء  ........الس ِّْل ِم
(ٔ) ال ّ
بُ -م َساْ ِن َد
أ -حلٌؾُ
(ٕ) وآف ُة ال َع ْق ِل ْال َهوى َف َمنْ َع َ ْ
بل
بَ -هواهُ
أَ -ن ْفسِ ِه
(ٖ) َمنْ لَ ْم ٌَع ْ
ِظ ُه  ........لَ ْم ٌَ ْن َفعْ ُه
ب -والداهُ
أ -ال ّزمن

َو َشاْهد لَ ُه بفضل ال ُح ْك ِم
د -صاحِبُ
ج -أَ َم ُل
على َ ........ع ْقل ُ ُه َف َق ْد
د -عاط َف ِت ِه
جَ -جنا ِن ِه
ما را َح ِب ِه الواعِ ُ
ظ ٌْوما ً أَو َؼدا
د -أَصْ حا ُب ُه
ج -ال ّدهْ ُر

َٗ -ت َف َه ْم معانً األرجوزة اْلتٌة ،ثم قطعها عروضٌاً ،واذكر تفعٌبلتها :
إنَّ اللٌّالً أسْ َر َع ْ
ت فًِ َن ْقضً
ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِع ْل
كن َبعْ ضً
أَ َخ ْذ َن َبعْ ضً و َت َر َ
 ــ  ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِع ْل
َح َنٌ َْن طولً َ
وط َوٌ َْن َعرْ ضً
 ــ  ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
مُسْ َت ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِع ْل
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 تدرٌبات وتمارٌن عامة  :صٔٓ8
ِبلالً َناْح َ ْ
ار ه َ ْ
آخر ال ّ
صبْح اخت َل ْط (( الرجز ))
ِبل
شه ِْر وبال ُّ
ص َ
 وال َب ْد ُر َق ْد َفًِ ِ
.........................................................................................................
 َتؤ َ َّم ْل َفإِنّ ِن َظا َم الحٌا ِة ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ 
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل
َفع ُْو ُل

ن َظام دقٌق بدٌع َف ْ
رٌد
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 
َفع ُْول ُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ْل (( المتقارب ))
َو ُه ْم َن َسبً إذا أ ُ ْن َسبْ

َ -و ُه ْم أَصلً َو ُه ْم َفرعً

 ــ   ــ /

 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

ُم َفاْ َعلَ ُتنْ

 َف َ ْبل ت ْب َتبسْ لضروؾِ ّ
مان
الز ِ

 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل

ص َد ْق ُ
وجه ِْري
ت ال َفنَّ فًِ سِ رّي َ
َ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

 ــ ــ ــ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

(( مجزوء الوافر ))

َودَ عْ نً َفإِنَّ ٌَقٌنً ٌَقٌنً

 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُن
َفع ُْو ُل

َو َحسْ بُ ال َفنِّ أَن ٌبقى َرصٌدي
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

(( المتقارب ))

(( الوافر ))

َع اللَّو َم ٌا عاذلً
 د ِ ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ فعو

َف َما أَ ْن َ
بالعادل
ت
ِ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ فعو

ب
 و ٌّد صّحٌح منْ أَخ لبٌ ِــ 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
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ
َفع ُْولُنْ (( بحر الرجز ))

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

َف َع ِّز الفُإا ّد عزا ًء َجمٌبل
 ــ ــ   /ــ   / ــ ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْو ُل

(( مجزوء المتقارب ))

(( المتقارب ))
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أَ ِم القم ُر ال ُم ْش ِر ُق
 ــ   / ــ ــ   /ــ
َفع ُْو ُل َفع ُْولُنْ فعو

 أَ َشمْس ًت َجلَّت لَ َنا ــ ــ   /ــ ــ   /ــ
َفع ُْولُنْ
َفع ُْولُنْ فعو

(( مجزوء المتقارب ))

َف َ ْ
جوم
بل َ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

 إذا َؼا َم َرت فًِ َش َرؾ َمروم
 ــ ــ ــ   /ــ   ــ   /ــ ــ
َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ

مالحظة :
 البحور الصافٌة  :هً البحور التً تتكرر فٌها تفعٌلة واحدة مثل : المتقارب -:
فعولُنْ َفع ُْولُنْ فعولُنْ َفع ُْولُنْ
فعولُن فعولُنْ فعولُنْ فعولُنْ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ

 البحور الممزوجة أو المختلطة  :هً البحور التً تتكرر فٌها تفعٌلتان مثل : الوافر -:
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ ُم َفاْ َعلَ ُتنْ َفع ُْولُنْ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ ُم َفاْ َعلَ ُتنْ َفع ُْولُنْ
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ

األساا
حممد أبو اهلوجاء

النجاح ال يأتيك  ... ,بل أنت تذىب اليو
7011:;;179
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