ّ

الوحدات املطلوبة للفروع األكادميية
الوحــــــــــــــدة

رقم الصفحة

رقمها

عنوانـــــــــــها

1

التّنشئة الصّاحلة

1

2

صناعة السّرور

28

3

يف أدب الصّداقة

50

4

الثّقافة الصّحيّة

77

5

ب يا أردنّ
وأنت احل ّ

93

6

بني األصالة واحلداثة (مطالعة ذاتية)

ـــــــــــــــ

7

العَ ُروْض

118

ّ
الوحدات املطلوبة للفروع املهنية
الوحــــــــــــــدة

رقم الصفحة

رقمها

عنوانـــــــــــها

1

التّنشئة الصّاحلة

1

2

صناعة السّرور

28

5

ب يا أردنّ
وأنت احل ّ

93

7

العَ ُروْض

118

صفحة اجملموعة على (فيسبوك)

النّبيل يف اللّغة العربيّة

ّ
ّ
التنشئة الصاحلة

الوحدة األوىل

االستماع
ص الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُت ِّيّب نصوص االستماع ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
استمع إلى النّ ّ

 .1ب َم شبّه الكاتب األسرة؟

 شبّهها بنواة المجتمع وأه ّم خليّة فيه.

 .2كيف تُسهم األسرة في خلق التّوافق في العالقات االجتماعيّة داخل المجتمع؟

 بتوسيع مدارك أفرادها ،وتغذية أفكارهم ،ومنحهم معتقداتهم ،ودفعهم إلى العمل والتّعاون مع اآلخرين.

الروابط ،اذكر ثالثة منها.
 .3ترتبط األسرة بجملة من ّ

والروابط النّفسيّة.
والروابط الدّينيّةّ ،
والروابط األخالقيّةّ ،
الروابط االجتماعيّةّ ،
ّ 

 .4اذكر وظيفتين من وظائف األسرة.

ي لألبناء ،والتّنشئة االجتماعيّة ،والوظيفة االقتصاديّة.
 توفير القبول االجتماع ّ

ص نمطان لألسرة ،بيّنهما.
 .5ورد في النّ ّ
 األسرة النّواة :مقتصرة على األب واألم وأطفالهما.
تتكون من األب واأل ّم واألطفال واألقارب الّذين يسكنون في سكن مشترك.
 األسرة الممتدّةّ :

 .6ما واجبات الفرد نحو أسرته في رأيك؟
 احترامها ،وااللتزام نحوها.

 .7اقترح وسائل يمكن أن تقدّمها األسرة ألبنائها من أجل بناء شخصيّاتهم.
 توفير المناخ المالئم لألبناء لإلبداع والعطاء ،ومتابعة ميولهم وهواياتهم.

ص.
 .8ضع عنوانًا آخر مناسبًا للنّ ّ
 األسرة والمجتمع ،أهميّة األسرة.

ّ ّ
التحدث

الرجل والمرأة يك ّمل أحدُهما اآلخر.
 .1تحدّث إلى زمالئك في أنّ ّ
 .2حاور زمالءك في مضمون قوله تعالى:
َّلل أَتْقَا ُك ْم
اس إِّنَّا َخلَ ْقنَاكُم ِّ ّمن َذك ٍَر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
ارفُوا إِّنَّ أ َ ْك َر َم ُك ْم ِّعن َد َّ ِّ
شعُوبًا َوقَ َبائِّ َل ِّلت َ َع َ
( يَا أَيُّ َها النَّ ُ
(سورة الحجرات ،اآلية (.))13
ير )
َّلل َ
ع ِّلي ٌم َخ ِّب ٌ
ِّإنَّ َّ َ

ّ
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القراءة:

ُ
ُ
مريم ابنة عمران

( إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِنيَ ( )33ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
( )34إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( )35فَلَمَّا
وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ولَيْسَ الذَّكَرُ كَاألُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ( )36فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ( )37هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء ( )38فَنَادَتْهُ
الْمَآلئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ونَبِيًّا مِّنَ
الصَّالِحِنيَ ( )39قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُالَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ( )40قَالَ
رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَالَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِريًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَاإلِبْكَارِ ( )41وَإِذْ
قَالَتِ الْمَالَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِنيَ ( )42يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِنيَ ( )43ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْالَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا
كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ( )44إِذْ قَالَتِ الْمَآلئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِنيَ ( )45وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْالً وَمِنَ الصَّالِحِنيَ()46قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ
لِي ولَدٌ ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( )47وَيُعَلِّمُهُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِجنِيلَ ( )48وَرَسُوالً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ
الطِّنيِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ األكْمَهَ واألَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا
تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ ( )49وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَألُحِلَّ
لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ( )50إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ())51
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ

ّ
ملحوظة :يطلب المتحان الثانوية العامة حفظ اآليات ( 33ـــ .)42
ّ ّ ّ
جو النص
.

 سورة آل عمران :سورة مدنية.

 بيّنت اآليات الكريمة التي بين أيدينا (آيات الدرس) األمور اآلتية:
الرسل.

علو درجات ّ
ّ
سالم لها.
صة مولد مريم ابنة عمران عليهما السالم وكفالة زكريا عليه ال ّ
 ق ّ
سالم ،وبيان صفاته.
صة مولد يحيى عليه ال ّ
 ق ّ
سالم ــ وتفضيلها على نساء العالمين.
 اصطفاء مريم ــ عليها ال ّ
سالم ــ ومعجزاته.
صة ميالد المسيح عيسى ابن مريم ــ عليه ال ّ
 ق ّ
نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم.
 رافق ذلك ذكر لعدد من المعجزات تد ّل على قدرة هللا تعالى ،جاءت تأكيدًا لصدق ّ

شرح وحتليل اآليات
 اآليات من ( )33إىل (:)41
 املناسبة:

علو
الرسل وطاعتهم ،ذكر َم ْن أحبَّهم واصطفاهم من ّ
ل ّما بيّن تعالى أن محبّته ال تتم إِال باتّباع ّ
الرسل ،وبيّن َّ
درجات الرسل وشرف مناصبهم ،فبدأ بآدم أولهم ،وثنَّى بنوح ،ثم أتى ثالثًا بآل إِبراهيم فاندرج فيهم رسول هللا
سلَّ َم ،ثم أتى رابعًا بآل عمران فاندرج فيه عيسى عليه السالم ،وأعقب ذلك بذكر ثالث قصص:
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َ
سالم ،وما فيها من خوارق للعادة ت َ ُدل على
قصة ميالد مريم ،وقصة ميالد يحيى ،وقصة ميالد عيسى عليهم ال ّ
قدرة العلي القدير.

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِنيَ ()33
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
اصطفى (صفو):

اختار وفضّل ،أصله من الصّفوة أي جعلهم صفوة خلقه

آدم :أبو البشر

إبراهيم :أبو األنبياء

نو ًحا :شيخ المرسلين

آل (أول) :كل من يرجع إليه الرجل أو يرجعون إليه

العالمين (علم) :مفردها (العَالَم) الناس  /الخلق

ّ
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وعلو درجاتهم.
الرسل
 الفكرة :الحديث عن اصطفاء ّ
ّ
 تفسري اآلية:

للنبوة صفوة خلقه وهم:
ِّ ( إنَّ هللا اصطفى) :أي اختار ّ
( آدم) :أبو البشر .
سالم :شيخ المرسلين.
َ ( ونُو ًحا) عليه ال ّ

الرسول ـــ
َ ( وآ َل ِّإب َْرا ِّهي َم) :أي عشيرته وذوي قرباه وهم ِإسماعيل و ِإسحاق واألنبياء من أوالدهما ومن جملتهم ّ
صلى هللا عليه وسلّم ـــ خاتم المرسلين.
سالم خاتم أنبياء بني ِإسرائيل.
َ ( وآ َل ِّع ْم َران) :أي أهل عمران ومنهم المسيح عيسى بن مريم عليه ال ّ

وخص هؤالء بالذكر من بين األنبياء ألن األنبياء والرسل
علَى العالمين) :أي عالمي زمانهم قال القرطبي:
َ ( 
َّ
جميعًا من نسلهم.

صهم هللا هؤالء األنبياء بالذّكر)ّ :
والرسل جميعًا من
 داللة ذكر األنبياء (خ ّ
ألن األنبياء ّ
 داللة (اصطفى) :أنهم أفضل بني البشر ويجب أن يكونوا كذلك لنشر الدين وحمل

نسلهم.

الرسالة.
ّ

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ()34
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
بعضها (بعض) :جزء من الشيء
ذريّة (ذرأ  /ذرر) :نسل اإلنسان
عليم (علم) :إدراك الشيء بحقيقته

سته أذنه
سميع (سمع) :أح ّ
وعلو درجاتهم.
الرسل
 الفكرة :الحديث عن اصطفاء ّ
ّ
 تفسري اآلية:

( ذُ ِّ ّريَّةً بَ ْع ُ
ض) أي اصطفاهم متجانسين في الدين ،والتقى ،والصالح.
ض َها ِّمن بَ ْع ٍ
ع ِّلي ٌم) أي سميع ألقوال العباد عليم بضمائرهم .
س ِّمي ٌع َ
( وهللا َ
 وصف هللا تعالى ذريّة األنبياء بأنّ  :بعضها من بعض؛ من ذريّة آدم ث ّم ذريّة نوح ث ّم من ذريّة إبراهيم.
 داللة وصف ذريّة األنبياء بأنّ بعضها من بعض:
ّ 
صالح.
أن هللا تعالى اصطفاهم؛ ألنّهم متجانسون في الدّين ،والتّقى ،وال ّ
 يعود الضمير (الهاء) في قوله (بعضها) على :ذريّة.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ()35
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
امرأت (مرأ) :زوجة
قالت (قول) :تكلمت ونطقت
فتقبّل منّي (قبل) :دعاء بأخذ الشيء بالقبول
صا للعبادة والخدمة
محر ًرا (حرر)ُ :مخلَ ً
َّ
العليم (علم) :إدراك الشيء بحقيقته

سته أذنه
سميع (سمع) :أح ّ
ال ّ
نذرت (نذر) :من النّذر ،وهو ما يوجبه المرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحويهما.
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

4

صة والدة مريم عليها السالم ،ونذرها لخدمة بيت المقدس.
 الفكرة :الحديث عن ق ّ
 تفسري اآلية:

ت امرأت ِّع ْم َر َ
الرسول) قول امرأة عمران واسمها (حنَّة بنت فاقود).
( إِّ ْذ قَالَ ِّ
ان) أي اذكر لهم (أيّها ّ
ب ِّإ ِّنّي نَ َذ ْرتُ لَكَ َما فِّي بَ ْ
طنِّي) ربّ ِ إنّي نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله في بطني.
َ ( ر ّ ِّ
ع َّز َو َج َّل الذي ال يشوبه شيء من أمر الدنيا.
ُ ( م َح َّر ًرا) أي ُمخل ً
صا للعبادة والخدمة .أي الخالص هلل َ
( فَتَقَبَّ ْل ِّم ِّنّي ِّإنَّكَ أَنتَ السميع العليم) أي تقبّل منّي هذا النّذر إنّك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي.
 المعنى البالغي الذي خرج إليه األمر في (فتقبّل مني) :الــــــــدّعاء.
حرر.

(محررا) :اسم مفعول من الفعل ّ
ً
محر ًرا) :شبّه النّذر بالهديّة.
صورة الفنيّة في قوله تعالى (إنّي نذرت لك ما في بطني
 ال ّ
ّ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ولَيْسَ الذَّكَرُ كَاألُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي
أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ()36
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
وضعتها (وضع) :ولدتها  /أنجبتها
فل ّما :حرف استئناف  +ظرف زمان
أنثى (أنث) :ضد الذكر من جنس الشيء

أعل ُم (علم) :إدراك الشيء بحقيقته

س ّميتها (سمو) :جعلت لها اسما

الربّ
مريم :العابدة خادمة ّ

صنها
أعيذها (عوذ) :ألجأ إليك لتحفظها وتح ّ

ذريتها (ذرأ  /ذرر) :الولد  /األبناء
ّ

الج ّن
الشّيطان (شطن  /شيطن) :الكافر من ِ

الرجيم (رجم) :المطرود  /ال ُمبعد  /الملعون

 الفكرة :احلديث عن قصّة والدة مريم عليها السالم.
 تفسري اآلية:

ب ِّإ ِّنّي َو َ
( فَلَ َّما َو َ
ض ْعت ُ َها أنثى) أي ل َّما ولدتها قالت على وجه الت ّحسر واالعتذار  :يا ربّ إِنها
ضعَتْ َها َقالَتْ َر ّ ِّ
أنثى وقالت هذا ألنه لم يكن يُقبل في النذر ِإال الذكور ،فقبل هللا تعالى مريم.

( وهللا أ َ ْعلَ ُم ِّب َما َو َ
ض َعتْ ) أي وهللا أعلم بالشيء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله.
ْس الذكر كاألنثى) أي ليس الذكر الذي َ
طلَبَته كاألنثى التي ُو ِهبتها بل هذه أفضل.
َ ( ولَي َ
س َّم ْيت ُ َها َم ْريَ َم) أي س ّميتُ هذه األنثى مريم ومعناه في لغتهم العابدة خادمة الرب.
َ ( و ِّإ ِّنّي َ
ِّ ( وإِّ ِّنّي أ ُ ِّعيذُ َها بِّكَ َوذُ ِّ ّريَّت َ َها ِّم َن الشيطان الرجيم) أي أُجيرها بحفظك وأوالدها من شر الشيطان الرجيم،
فاستجاب هللا لها ذلك.

 نوع جملة( :وهللا أ َ ْعلَ ُم ِّب َما َو َ
ْس الذكر كاألنثى)  :جملة معترضة (المتكلّم :هللا تعالى).
ض َعتْ ) و جملة ( َولَي َ
 دالالتهما :تعظيم لشأن هذه المولودة وما علّق بها من عظائم األمور وجعلها وابنها آية للعالمين.
ّ
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رب إنّي وضعتها أنثى) :التّحسر.
 المعنى المستفاد من قوله تعالى (قالت ّ ِّ
البديعي في قوله تعالى (الذكر  ،األنثى)ّ :
الطباق.
سن
 المح ّ
ّ
 داللة استخدام الفعل المضارع (أعيذها) :االستمرار والتّجدد.
( الواو) في قوله تعالى (وهللا أعلم بما وضعت) وقوله تعالى (وليس الذكر كاألنثى) :اعتراضيّة.
ْس الذكر كاألنثى) أي ّ
أن الذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه ،ال يتحقق به هذا األمر العظيم
َ ( ولَي َ
سالم ،فالتّشبيه قائم على
الذي جعل هللا إظهاره على يد هذه األنثى التي ستلد مولود البشريّة البكر عيسى عليه ال ّ
مفاضلة بين الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران واالنثى التي وضعتها ،فليس الذكر كاألنثى لتحقيق هذا األمر
واختص هذه األنثى به ،وهي أن تلد مولودًا من غير أب ،وهو المسيح .والجملة تعظي ًما
العظيم الذي أراده هللا،
ّ
لشأنها.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا
قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ()37
فتقبَّلَها (قبل) :قبل مريم من أ ّمها

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
بقبول (قبل) :قبل مريم من أ ّمها
أنبتها (نبت) :أنشأها  /ربّاها وكبّرها
رزقًا (رزق) :فاكهة الصيف والشتاء  /الطعام

حسن (حسن) :أجمل قبول
نبات ًا حسنا :جميلة وصالحة وعالمة
أنَّى لك :كيف أو من أين لك هذا

يرزق (رزق) :يعطي

من يشاء (شيأ) :الذي يريد

بال حساب (حسب) :بال نهاية أو بتوسعة

المحراب (حرب) :الموضع العالي الشريف ،وسيد المجالس وأشرفها وكذلك هو من المسجد
بالرعاية
كفّلها زكريا (كفل) :الكافل :هو الذي ينفق على إنسان ويهت ّم بمصالحه ،أي عهدها إليه ّ
سالم.
سالم وتكفيلها زكريا عليه ال ّ
 الفكرة :الحديث عن تقبّل هللا مريم عليها ال ّ
 تفسري اآلية:
س ٍن) استجاب هللا النّذر ،أي قبلها هللا قبوالً ،حسنًا وسلك بها طريق السعداء.
( فَتَقَبَّلَ َها َربُّ َها ِّبقَبُو ٍل َح َ
سنًا) أي ربّاها تربية كاملة ون ّ
شأها تنشئة صالحة.
َ ( وأَنبَت َ َها نَبَات ًا َح َ
َ ( و َكفَّلَ َها َزك َِّريَّا) أي جعل زكريا كافالً لها ومتعه ًدا للقيام بمصالحها ،حتى ِإذا بلغت مبلغ النساء انزوت في
محرابها تتعبد.
ْ

علَ ْي َها َزك َِّريَّا المحراب َو َج َد ِّعن َد َها ِرزقا) أي كلما دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها وجد
ُ ( كلَّ َما َد َخ َل َ
شتاء ،وفاكهة ال ّ
صيف في ال ّ
صيف.
شتاء في ال ّ
عندها فاكهة وطعا ًما :وجد عندها فاكهة ال ّ
( قَا َل يا مريم أنى لَ ِّك هذا) ؟ أي من أين لك هذا؟
ب) أي يرزقه رزقًا واسعًا بغير جهد وال تعب.
ق َمن يَ َ
( قَالَتْ ُه َو ِّم ْن ِّعن ِّد هللا ِّإنَّ هللا يَ ْر ُز ُ
شا ُء ِّبغَي ِّْر ِّح َ
سا ٍ
ّ
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علَ ْي َها َزك َِّريَّا المحراب َو َج َد
سالم في قوله ( ُكلَّ َما َد َخ َل َ
 الكرامة التي
ّ
اختص بها هللا تعالى مريم عليها ال ّ
ِّعن َد َها ِّر ْزقًا) :يرزقها فاكهة الصيف في الشتاء ،وفاكهة الشتاء في الصيف.
نسان ويهتم بمصالحة.
َ ( كفَّلَ َها) الكفالة :هو الذي ينفق على إِ ٍ
( المحراب) الموضع العالي الشريف ،وسيد المجالس وأشرفها ومقدمها وكذلك هو من المسجد ،اسم مكان على
غير القياس.
 دالئل تقبّل هللا تعالى مريم :تقبّلها بقبول حسن ،وأنبتها نباتًا حسنًا ،وكفّلها زكريا.
الرزق في قوله تعالى (يرزق من يشاء بغير حساب)ّ :
أن هللا يرزق من يشاء بغير تعب أو جهد منه
 داللة ّ
كما ّ
أن هللا ال يُحا ِسبُه أحد على عطائه.
شتاء ،وفي ال ّ
صيف فاكهة ال ّ
شتاء كان يجد
 المعجزة الّتي ذكرت في اآلية :أن زكريا كان يجد عند مريم في ال ّ
صيف.
عندها فاكهة ال ّ
 المشار إليه في قوله تعالى (هذه) :رزقًا.
 داللة التنكير في كلمة (رزقًا) :التّكثيــــــــر.
 المعنى البالغي لالستفهام غي قوله تعالى (أنّى لك هذا) :االستبعاد والتّع ّجب.
نموها وترعرعها وتربيتها
صور مريم عليها ال ّ
 ال ّ
سالم في ّ
صورة الفنيّة في قوله تعالى (وأنبتها نبات ًا حسنًا)ّ :
الحسنة ّ
صالح.
بالزرع ال ّ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء()38
هنالك :ل ّما رأى  /عندما

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
دعا (دعو) :طلب منه  /توجه إليه بالطلب

أعط وامنح
هب (وهـب)ِ :
ْ

من لدنك :من عندك

طيّبة (طيب) :صالحة مباركة

سته أذنه
سميع (سمع) :أح ّ

 الفكرة :الحديث عن دعاء زكريا هللا بأن يهبه ذريّة صالحة.
 تفسري اآلية:

عا.
سالً ومتضر ً
ُ ( هنَا ِّلكَ َدعَا َزك َِّريَّا َربَّهُ) أي في ذلك الوقت الذي رأى فيه (زكريا) كرامة هللا لمريم دعا ربه متو ّ
ب َه ْب ِّلي ِّمن لَّ ُد ْنكَ ذُ ِّ ّريَّةً َ
ً
عجوزا
كبيرا وامرأته
ط ِّيّ َبةً) أي أعطني من عندك ول ًدا صال ًحا  -وكان شي ًخا
ً
( قَا َل َر ّ ِّ
ّ
والطيّبة :الصالحة المباركة.
وعاقرا ، -
ً
س ِّمي ُع الدعاء) أي مجيب لدعاء من ناداك.
ِّ ( إنَّكَ َ

رب) :منادى مضاف إلى ياء المتكلم (المحذوفة) وحرف النّداء محذوف.
 في قوله ( ّ ِّ
سالم.
 دعاء زكريا هلل تعالى :كان بعد أن رأى كرامة هللا تعالى لمريم عليها ال ّ

 المعنى البالغي لألمر في قوله تعالى ( َه ْب ِّلي ِّمن لَّ ُد ْنكَ ذُ ِّ ّريَّةً َ
ط ِّيّبَةً)  :الـــــدّعــــــــاء.
ّ
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 جاء ال ّ
طلب بلفظ الهبةّ :
ألن الهبة هي عطاء من غير ِع َوض أو مقابل ،ومن غير سبب أو تد ّخل أو وسيط من
سالم؛ فهو كبير وامرأته العاقر ،فالهبة إحسان محض من عند هللا تعالى (من لدنك) من غير حول
زكريا عليه ال ّ
صادق وحسن ظنّه بربّه.
قوة منه .وفي ذلك صدق زكريا في تو ّكله على هللا وإيمانه ال ّ
وال ّ

فَنَادَتْهُ الْمَآلئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا
ونَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِنيَ()39
نادته (ندو) :كلّمته

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
المالئكة (ملك /ألك) :مفردها ( َملَك) مخلوقات نورانية والمقصود جبريل

سار المفرح
يبشّرك (بشر) :الخبر ال ّ

يصلي (صلو) :الدعاء
مص ّدقًا (صدق) :مؤمنًا بسيدنا عيسى بن مريم

قائم (قوم) :واقف
بكلمة (كلم) :سيدنا عيسى بن مريم

سيّدًا (سود) :صاحب المكانة المتميّزة

صا من هللا
حصورا (حصر) :الذي يحبس نفسه عن النساء عفّة نبيًّا (نَبَأ) :من أوحي إليه وحيًا خا ًّ
ً
صا ِلح) ضد الفساد  /لم يعمل خطيئة ولم يهم بها
الصالحين (صلح) :مفردها ( َ
سالم.
سالم وتبشيره بيحيى عليه ال ّ
 الفكرة :الحديث عن استجابة هللا لدعاء زكريا عليه ال ّ
 تفسري اآلية:
ص ِّلّي فِّي المحراب) أي ناداه جبريل حال كون زكريا قائ ًما في الصالة.
( فَنَا َدتْهُ المالئكة َو ُه َو قَائِّ ٌم يُ َ
ش ُركَ بيحيى) أي يب ّ
شرك بغالم اسمه يحيى.
َّلل يُبَ ِّ ّ
( أَنَّ َّ َ
ص ِّ ّدقًا بِّ َك ِّل َم ٍة ِّ ّم َن هللا) أي مص ِ ّدقًا (بعيسى) مؤمنًا برسالته ،وسمي عيسى (كلمة هللا) ألنه خلق بكلمة ( ُك ْن) من
ُ ( م َ
غير أب.
س ِّيّ ًدا) أي يسود قومه ويفوقهم.
َ ( و َ
ورا) أي يحبس نفسه عن الشهوات عفةَ وزه ًدا ،وال يقرب النساء مع قدرته على ذلك.
َ ( و َح ُ
ص ً
بنبوته بعد البشارة بوالدته وهي أعلى من
َ ( ونَ ِّبيًّا ِّ ّم َن الصالحين) أي ويكون نبيًّا من األنبياء ،وهذه بشارة ثانية ّ
األولى.
صرف :للعلمية والعجمة.
( يحيى)ممنوع من ال ّ
 المالئكة رسل بين هللا وأنبيائه من خالل :نقل البشرى من هللا وهي (البشرى) ليست منهم.
سالم ورسالته ،وصاحب مكانة متميّزة في قومه،
سالم :مصدقًا ومؤمنًا بعيسى عليه وال ّ
 صفات يحيى عليه ال ّ
صالحين.
ويحبس نفسه عن النّساء عفة ال لعجز ،نبيًّا من ال ّ

 في اآلية بشارتان هما:
 البِّشارة األولى :البشارة بوالدة يحيى.
بنبوة يحيى ،وهي أعلى من األولى.
 البِّشارة الثانية :البشارة ّ
( الواو)في قوله (وهو قائم) :واو الحال.
ّ
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قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُالَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ()40
أنّى (أني) :كيف ؟

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
غالم (غلم) :ولد  /صبي

بلغني (بلغ) :الوصول إلى الغاية والحد
يفعل (فعل) :ال يمنعه شيء  /يقوم بفعل الشيء

الكبر (كبر) :مرحلة الشيخوخة
ُ

عاقر (عقر) :عقيم ال تلد والعاقر من ال يولد له ولد من رج ٍل أو امرأة
 الفكرة :الحديث عن تع ّجب زكريا عليه السالم من أن يكون له غالم مع انتفاء الموجبات لذلك.
 تفسري اآلية:

ب أنى يَكُونُ ِّلي ُ
سالم :كيف يأتيني الولد؟
غالَ ٌم) قال زكريا عليه ال ّ
( قَا َل َر ّ ِّ
َ ( وقَ ْد بَلَغَنِّي الكبر) وقد أدركتني الشيخوخة ،وكان عمره حينذاك مائة وعشرين سنة.
( وامرأتي عَاقِّ ٌر) أي عقيم ال تلد ،وكانت زوجته بنت ثمان وتسعين سنة ،فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم في
سببين مانع من الولد.
الزوجة ،وك ٌل من ال ّ
شا ُء) أي ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر.
( قَا َل َك َذ ِّلكَ هللا يَ ْفعَ ُل َما يَ َ
سالم :أن يكون له ولد مع ال ّ
شيخوخة وامرأته عاقر ال تلد.
 يتع ّجب زكريا عليه ال ّ
( أنّى) في قوله (أنّى يكون لي غالم) :اسم استفهام بمعنى كيف؟
س ّن.
سالم :كبير في ال ّ
 صفات زكريا عليه ال ّ
 موانع اإلنجاب التي اجتمعت في زكريا وامرأته :بلغ عليه السالم ال ّ
شيخوخة وامرأته عاقر ال تلد.
س ّن ،وامرأته
سالم :باستبعاد تحقّقها في موازين البشر؛ ألنّه كبير في ال ّ
 استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما ال ّ
عاقر ،وبالدّهشة والتّع ّجب ،واستعظام قدرة هللا تعالى.
 األمر الخارق للعادة في اآلية :والدة يحيى من أ ّم عاقر وأب بلغ من ال ِكبر عتيّا.
 المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في قوله تعالى (أنّى يكون لي غالم) :االستبعاد والتّع ّجب.
عقَّر  ،عواقر) للمؤنث.
عقَّر) للمذكر ،و ( ُ
( عاقر) :جمعها ( ُ
( قد) في قوله (قد بلغني الكبر) :حرف يفيد التحقيق والتوكيد.
( الواو) في قوله (وقد بلغني الكبر) :واو الحال.

ّ
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قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَالَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِريًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَاإلِبْكَارِ()41
آية (أيي) :عالمة

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
أال ّ تكلّم (كلم) :أن تمتنع عن كالمهم بخالف ذكر هللا

ً
اإلشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهما
رمزا (رمز)ِ :
سبّح (سبح)ّ :
نزهه عن صفات النقص بالتسبيح

كثيرا
ذكرا
ً
اذكر (ذكر) :اذكر هللا بلسانك ً
عش ََو) :الوقت من زوال الشمس إلى المغرب
ال َع ِّ
ي ِّ ( َ
ش ّ

اإلبكار (بكر)ّ :أول النّهار إلى طلوع ال ّ
شمس
سالم.
 الفكرة :الحديث عن عالمة حمل زوجة زكريا عليه ال ّ
 تفسري اآلية:

ب اجعل لي آيَةً) أي عالمة على حمل امرأتي.
( قَا َل َر ّ ِّ
باإلشارة ثالثة أيام بلياليها،
( قَا َل آ َيت ُكَ أَال َّ ت ُ َك ِّلّ َم الناس ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام ِّإال َّ َر ْم ًزا) أي عالمتك عليه أالّ تكلّم الناس إِال ِ
ي صحيح ،والغرض أنه مانع سماوي يمنعه من الكالم بغير ذكر هللا.
مع أنك سو ٌّ
شكرا على النعمة ،فقد ُمنِ َع عن الكالم ولم يُمنع عن الذكر
كثيرا بلسانك
ذكرا
ً
ً
يرا) أي اذكر هللا ً
( واذكر َّربَّكَ َكثِّ ً
اإلعجاز.
هلل والتسبيح له ،وذلك أبلغ في ِ
وأوله ،بمعنىّ :
عظم ربّك بعبادته بال َع ِشي واإلبكار.
َ ( و َ
س ِّبّحْ بالعشي واإلبكار) أي سبّح هللا تعالى في آخر النّهار ّ

سالم دليال على حمل زوجته وتحقق البشرى:
 اإلمارة التي منحها هللا لزكريا عليه ال ّ
وأوله.
ذكرا
أيام بلياليها،
 أالّ ِ
ً
ذاكرا هللا ً
ً
يكلّ َم النّاس إالّ باإلشارة ثالثة ٍ
كثيرا ،و ُمس ِبّ ًحا في آخر النّهار ّ
ي يمنعه من الكالم بغير ذكر هللا.
 المانع من حديث زكريا مع النّاس :أنّه يأتيه مانع سماو ّ
 لم يمنع زكريا من ذكر هللا والتّسبيح :ألنّه أبلغ في اإلعجاز.
سالم :متعبّد ،وصبور.
 صفات زكريا عليه ال ّ
(العشي) و (اإلبكار) هوّ :
الطباق.
سن البديعي في
 المح ّ
ّ

 اآليات من ( )42إىل (:)51
 املناسبة:

وشيخ قد بلغ من الكبر عتيّا ،وذلك بمقتضى
عاقر
ل ّما ذكر تعالى قصة والدة (يحيى بن زكريا) من عجوز
ٍ
ٍ
السنن الكونية شيء خارق للعادة ،أعقبها بما هو أبلغ وأروع في خرق العادات ،فذكر قصة ميالد السيد
األول ،فذكر والدته من مريم البتول ليد ّل على بشريته،
المسيح عيسى من غير أب ،وهي شيء أعجب من ّ
وأعقبه بذكر ما أيّده هللا به من المعجزات؛ ليشير إِلى رسالته ،وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر هللا على
أيديهم خوارق العادات.
ّ
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وَإِذْ قَالَتِ الْمَالَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِنيَ()42
قالت (قول) :أخبرت وخاطبت
اصطفاك (صفو) :اختار

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
المالئكة (ملك  /ألك) :مخلوقات نورانية والمقصود جبريل
اتهمك به اليهود من الفاحشة
طهرك (طهر) :سلّمك من األدناس واألقذار ومما
ِ

سالم على نساء العالمين.
 الفكرة :الحديث عن اصطفاء مريم عليها ال ّ
 تفسري اآلية:

ت المالئكة يا مريم إِّنَّ هللا اصطفاك) واذكر  -أيها الرسول -قول المالئكة أي جبريل :يا مريم إِن هللا
َ ( وإِّ ْذ قَالَ ِّ
ص ِك بالكرامات.
اختارك بين سائر النساء فخ َّ

َ ( و َ
اتهمك به اليهود من الفاحشة.
ط َّه َر ِّك) أي ط ّهرك من األدناس واألقذار ومما
ِ
سا ِّء العالمين) أي اختارك على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر قدرة هللا ،في ِإنجاب ولد
( واصطفاك على ِّن َ
من غير أب.

اصطفاك):
 داللة تكرار (
ِّ
 اصطفاك (األولى) :أي ّ
صها بالكرامات.
أن هللا تعالى اختار مريم عليها ال ّ
سالم من بين سائر النّساء فخ ّ
 اصطفاك (الثّانية) :أي ّ
سالم على سائر نساء العالمين؛ لتكون مظهرة قدرة هللا
أن هللا تعالى اختار مريم عليها ال ّ
في إنجاب ولد من غير أب.
سالم وذلكّ :
أن هللا اصطفاها وط ّهرها على نساء العالمين.
 يظهر في اآلية فضل هللا تعالى على مريم عليها ال ّ
سالم :أنّها طاهرة ،واصطفاها هللا على نساء العالمين إلنجاب طفل
 يظهر في اآلية بعض صفات مريم عليها ال ّ
من غير أب.

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِنيَ()43
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
صلّي مع المصلّين  /السجود في الصالة
صلّي مع المصلّين  /الركوع في الصالة اسجدي (سجد)ِ :
اركعي (ركع)ِ :
شكرا على اصطفائه
صالة والدّعاء ،اقنُتي :الزمي عبادة هللا
اقنتي (قنت) :قَنَتَ  :أطاع هللا وأطال القيام في ال ّ
ً
سالم على نساء العالمين.
 الفكرة :الحديث عن موجبات فضل مريم عليها ال ّ
 تفسري اآلية:
شكرا على اطصفائه.
( يا مريم اقنتي ِّل َر ِّبّ ِّك) أي الزمي عبادته وطاعته
ً
( واسجدي واركعي َم َع الراكعين) أي صلّي هلل مع المصلين.
سالم وذلك :بأن تطيع هللا ،وتلزَ َم عبادته.
 يظهر في اآلية ما يستوجبه فضل هللا تعالى على مريم عليها ال ّ
بأن المقصود بالمخاطب ما يرد بعده ّ
 تكرار النّداء (يا مريم)ّ :
وأن ما قبله من تذكير بالنّعم كان تمهيدًا لذكره
وترغيبًا في العمل بموجبه.
سالم :مخلصة في العبوديّة.
 يظهر في اآلية بعض صفات مريم عليها ال ّ
صالة وأقصى مراتب الخضوع.
 تقديم (اسجدي) على (اركعي) :لكون ال ّ
سجود أفضل أركان ال ّ
ّ
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ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْالَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ()44
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
الغيب (غيب) :ما غاب عنك ولم تشهده
أنباء (نبأ) :جمع (نبأ) وهو الخبر المه ّم
نوحيه (وحي) :نلقي المعنى في النفس في خفاء

يلقون (لقي) :يقترعون  /طريقة القرعة

سهام التي يُقترع بها
أقالمهم (قلم)( :قلم) ال ّ

يكفل (كفل) :يربي ويتعهد

لديهم :بينهم  /عندهم

يختصمون (خصم) :تنازعوا فيما بينهم /خاصم بعضهم بعضا

سالم.
صة كفالة مريم عليها ال ّ
الرسول عليه الصالة وال ّ
سالم عن ق ّ
 الفكرة :الحديث عن إخبار ّ
 تفسري اآلية:

الرسول ،من قصة امرأة عمران وابنتها
آء الغيب نُ ِّ
( ذلك ِّم ْن أَنَ َب ِّ
وحي ِّه ِّإلَيكَ ) أي هذا الذي قصصناه عليك يا أيّها ّ
مريم البتول ومن قصة زكريّا ويحيى ِإنما هو من األنباء ال ُمغَيَّبة واألخبار المهمة التي أوحينا بها ِإليك يا مح ّمد،
ما كنت تعلمها من قبل.
َ ( و َما كُنتَ لَ َدي ِّْه ْم إِّ ْذ يُ ْلقُون أ َ ْقالَ َم ُه ْم أَيُّ ُه ْم يَ ْكفُ ُل َم ْريَ َم) أي ما كنت عندهم إِذ يختصمون ويتنافسون على كفالة
مريم حين ألقوا سهامهم للقرعة ،ك ّل يريدها في كنفه ورعايته.

َ ( و َما ُك ْنتَ لَ َدي ِّْه ْم ِّإ ْذ َي ْخت َ ِّص ُم َ
ون) أي يتنازعون فيمن يكفلها منهم ،والغرض أن هذه األخبار كانت وحيًا من عند
هللا العليم الخبير .و ِإنما قدّر هللا كون زكريا كافالً لها لسعادتها لتقتبس منه عل ًما ج ّما وعمالً صال ًحا.
صة
آء الغيب نُ ِّ
 المشار إليه في (ذلك) في قوله تعالى (ذلك ِّم ْن أَنَ َب ِّ
وحي ِّه ِّإلَيكَ ) :كل ما ذكره هللا تعالى من ق ّ
صة (زكريا ويحيى).
(امرأة عمران) ،وابنتها (مريم البتول) ،ومن ق ّ
 قدّر هللا كون زكريا كافالً لها :لسعادتها لتقتبس منه عل ًما ج ّما وعمالً صال ًحا.

 ال ُمخا َ
الرسول مح ّمد صلى هللا عليه وسلّم.
طب في (إليك)ّ :
 الكناية في قوله تعالى (يلقون أقالمهم) :كناية عن القرعة.
صرفي لكلمة (أقالمهم) هو :جمع قلّة.
 المعنى ال ّ

للرسول صلّى هللا عليه وسلّم:
 داللة وسبب مخاطبة اآلية ّ
قص هللا تعالى هذه األنباء المغيّبة ،واألخبار المه ّمة التي أوحى هللا تعالى بها
الرسول الكريمّ ،
نبوة ّ
 تأكيدًا لصدق َّ
إلى رسوله ،وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من معجزات تدُل على قدرة هللا تعالى.

إِذْ قَالَتِ الْمَآلئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
وَاآلخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِنيَ()45
سالم.
صة والدة المسيح عيسى ابن مريم عليهما ال ّ
 الفكرة :الحديث عن ق ّ
ّ
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ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
بكلمة (كلم) :بقول مبتدأ من هللا  /كلمة (كن)
سار المفرح
يبشرك (بشر) :الخبر ال ّ
عيسى :اسم نبي هللا ابن مريم

المشرفة ،ومعناه المبارك
المسيح :لقب من األلقاب
ّ
وجي ًها (وجه) :سيّدًا وشريفًا ذا جاه وقدر

الدنيا (دنو) :الحياة الدنيا والمقصود النّبوة

اآلخرة (أخر) :الحياة اآلخرة والمقصود الشفاعة

قرب) مقدّر له مكانة متميّزة
قربين (قرب) :مفردها ( ُم َّ
ال ُم ّ

 تفسري اآلية:

ش ُر ِّك ِّب َك ِّل َم ٍة ِّ ّم ْنهُ) أي بمولود يحصل بكلمة من هللا بال واسطة أب.
ت المالئكة يا مريم ِّإنَّ هللا يُ َب ِّ ّ
ِّ ( إ ْذ قَالَ ِّ
سبَه إِلى أمه تنبي ًها على أنها تلده بال أب.
( اسمه المسيح ِّعي َ
سى ابن َم ْريَ َم) أي اسمه (عيسى) ولقبه المسيح ،ونَ َ
َ ( و ِّجي ًها فِّي الدنيا واآلخرة) أي سي ًدا ومعظ ًما فيهما.
المقربين عند هللا.
َ ( و ِّم َن المقربين) من
ّ

سالم :بأنها ستلد طفال واسمه (عيسى) ولقبه (المسيح).
 البشارة التي بشّرت المالئكة فيها مريم عليها ال ّ
سالم من غير أب.
أمرا خارقًا للعادة هو :والدة عيسى عليه ال ّ
 تعرض اآلية ً
سالم.
 تكرار النّداء (يا مريم) :التأكيد على عذريّة وعفّة مريم عليها ال ّ
 داللة تكرار (بكلمة) :تأكيد ّ
سالم ولد من غير أب بكلمة (كن) من هللا الذي ال يعسر عليه شيء.
أن عيسى عليه ال ّ
َّ
المقربين عند هللا.
ومعظ ًما في الدّنيا واآلخرة ،ومن
 صفات سيدنا عيسى عليه السالم في اآلية :سيّدًا
ّ
سالم إلى مريم البتول :تنبي ًها على أنّها تلده من غير أب.
سبب في نسب عيسى عليه ال ّ
 ال ّ
سن البديعي في (الدّنيا) و (اآلخرة)ّ :
الطباق.
 المح ّ

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْالً وَمِنَ الصَّالِحِنيَ()46
يكلّم (كلم) :يخاطب ويتحدث

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
المهد (مهد) :فراش الطفل

كهالً (كهل) :من جاوز الثالثين إلى نحو الخمسين
 الفكرة :الحديث عن معجزة تكلّم عيسى عليه السالم في المهد ،وفي الكهولة.
الصالحين (صلح):

مفردها (صالح) من أهل الت ّقى الصالح والفضل

 تفسري اآلية:

َ ( ويُ َك ِّلّ ُم الناس فِّي المهد َو َك ْهالً) أي يكلمهم طفالً قبل وقت الكالم ،ويكلّمهم كهالً ،فيكلّم الناس في هاتين
الحالتين كالم األنبياء ،من غير تفاو ٍ
ت بين حال الطفولة وحال الكهولة ،وال شك أن ذلك غاية في االعجاز.
َ ( و ِّم َن الصالحين) أي وهو من الكاملين في الت ّقى والصالح.

 صفات سيدنا عيسى عليه السالم في اآلية :يكل ّم النّاس طفال وكهال كالم األنبياء من غير تفاوت بين الحالين،
صالح.
وهو من أهل التّقى وال ّ
 الكناية في قوله تعالى (المهد) :طفالً  /وليدًا.
 الكالم الذي يتكلّمه سيدنا عيسى عليه السالم في اآلية :كالم األنبياء من غير تفاوت بين الحالين.
ّ
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قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي ولَدٌ ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ
لَهُ كُن فَيَكُونُ()47
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
بشر (بشر) :زوج  /رجل
يمسسني (مسس) :النكاح الحالل وغيره
يخلق (خلق) :يوجد من غير مثال والمقصود (كن)
أمرا (أمر) :شيئًا
ً

قضى (قضي) :أراد
كن (كون) :يأمره بلفظة (كن)

ي بشر.
 الفكرة :الحديث عن تع ّجب مريم عليها ال ّ
سالم من الوالدة دون أن يمسسها أ ّ
 تفسري اآلية:

سنِّي بَش ٌَر) أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟
س ْ
ب أنى يَكُونُ ِّلي َولَ ٌد َولَ ْم يَ ْم َ
( قَالَتْ َر ّ ِّ
ب من الوالدين وبغير سبب.
ق َما يَ َ
( قَا َل َك َذ ِّلكَ هللا يَ ْخلُ ُ
شا ُء) أي هكذا أمر هللا عظيم ،ال يعجزه شيء ،يخلق بسب ٍ
تأخر وال حاج ٍة إِلى سبب ،يقول له
( إِّ َذا قضى أ َ ْم ًرا َف ِّإنَّ َما يَقُو ُل لَهُ ك ُْن فَيَكُونُ ) أي إِذا أراد شيئ ًا حصل من غير
ٍ
( ُك ْن) فيكون.

سالم من :أن يكون لها ولد ولم يمسسها بشر.
 تتعجب مريم عليها ال ّ
سالم من غير أب.
 األمر الخارق للعادة الوارد في اآلية :والدة عيسى عليه ال ّ
 دالئل قدرة هللا تعالى :إذا أردا شيئًا فإنّما يقول له ( ُك ْن) فيكون.
 داللة (يخلق) :يصنع ما شاء من غير مثال سابق.
 المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في قوله تعالى (أنّى يكون لي ولد) :االستبعاد والتّع ّجب.

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِجنِيلَ()48
يعلّمه (علم) :يعطيه العلم

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
الكتاب( :كتب) :الكتابة (الخط)

الحكمة (حكم) :السداد في القول والعمل ،أو سنن األنبياء
اإلنجيل :الكتاب المنزل على سيدنا عيسى

التوراة :الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى

سالم من معرفة وعلم.
 الفكرة :الحديث عن ما أعطاه هللا لعيسى بن مريم عليه ال ّ
 تفسري اآلية:
َ ( ويُعَ ِّلّ ُمهُ الكتاب) أي الكتابة.
( والحكمة) أي السداد في القول والعمل ،أو سنن األنبياء.
( والتوراة واإلنجيل) أي ويجعله يحفظ التوراة واإلنجيل.
سالم :الكتابة والحكمة والتوراة واإلنجيل.
 علّم هللا سبحانه وتعالى عيسى عليه ال ّ
ّ
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 داللة (الكتاب) في اآلية :الكتابة.
سابقين له ومعرفته برسالتهم.
بالرسل ال ّ
 داللة حفظ عيسى لـ (التّوراة واإلنجيل) في اآلية :معرفته ّ

وَرَسُوالً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّنيِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ األكْمَهَ واألَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ
فِي ذَلِكَ آليَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ()49
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
بني إسرائيل :هم قوم سيدنا عيسى
رسوال (رسل) :مبلّغا شرع هللا ورسالته
آية (أيي) :عالمة على صدقي
جئتكم (جيأ) :أتيتكم بـ
الطين (طين) :التراب والماء المختلط بعضه ببعض
أخلق (خلق) :أصور لكم وأقدّر لر ّد إنكاركم
أنفخ (نفخ) :نفخ الريح (الروح)
كهيئة (هيأ) :صورة  /الحال التي يكون عليها
األكمه (كمه) :الذي يولد أعمى
أُبرئ (برأ) :أشفي
الموتى (موت) :مفردها (ميّت) زالت الحياة عنهم
أحيي (حيي) :أعيد إلى الحياة بعد الموت
أنبئكم (نبأ) :أخبركم
بإذن هللا (أذن) :بأمر هللا وتقديره
تأكلون (أكل) :تناول الطعام
تدّخرون ( َذخ ََر) :تخبِّئون
مؤمنين (أمن) :مفردها (مؤمن) مصدّقين
األبرص (برص) :المصاب بالبرص وهو بياض يصيب الجلد
سالم بالنّبوة وبعثه إلى بني إسرائيل ،والحديث عن معجزاته.
 الفكرة :الحديث عن تكليف عيسى عليه ال ّ
 تفسري اآلية:

س َرائِّي َل) أي ويرسله رسوالً إِلى بني إِسرائيل قائالً لهم:
سوال ً إلى بني إِّ ْ
َ ( و َر ُ
( أ َ ِّنّي قَ ْد ِّجئْت ُ ُك ْم ِّبآيَ ٍة ِّ ّمن َّربِّّ ُك ْم) أي بأنّي قد جئتكم بعالم ٍة تد ّل على صدقي ،وهي ما أيدني هللا به من المعجزات،
وآيةُ صدقي:
الطين مثل صورة ّ
أصور لكم من ّ
الطير.
ق لَ ُك ْم ِّ ّم َن الطين َك َه ْيئ َ ِّة الطير) أي
( أني أ َ ْخلُ ُ
ّ

( فَأَنفُ ُخ فِّي ِّه فَيَكُونُ َ
ع َّز
طي ًْرا ِّب ِّإ ْذ ِّن هللا) أي أنفخ في تلك الصورة فتصبح ً
طيرا بإِذن هللا فيطير عيانًا ،بإِذن هللا َ
َو َج َّل ،الذي جعل هذا معجزة له تد ّل على أنه أرسله ،وهذه المعجزة األولى.
( وأبرئ األكمه واألبرص) أي أشفي الذي ولد أعمى ،كما أشفي المصاب بالبرص ،وهذه المعجزة الثانية.
َ ( وأُحْ ي ِّ الموتى ِّب ِّإ ْذ ِّن هللا) أي أحيي بعض الموتى ال بقدرتي ،ولكن بمشيئة هللا وقدرته  ،وكرر لفظ (بإِذن هللا)
دفعًا لتوهم األلوهية عنه ،وهذه المعجزة الثالثة.
ون َو َما تَد َِّّخ ُر َ
َ ( وأُنَ ِّبّئ ُ ُك ْم بِّ َما تَأ ْ ُكلُ َ
ون فِّي بُيُوتِّ ُك ْم) أي وأخبركم بالمغيبات من أحوالكم التي ال تشكون فيها؛ فكان
يخبر الشخص بما أكل ،وما ا ّدخر في بيته ،وهذه هي المعجزة الرابعة.

( إِّنَّ فِّي ذلك آليَةً لَّ ُك ْم إِّن كُنتُم ُّم ْؤ ِّمنِّ َ
ين) في ما أتيتكم به من المعجزات عالمة واضحة تد ّل على صدقي ،إِن
كنتم مصدّقين بآيات هللا ،ثم أخبرهم أنه جاء مؤي ًدا لرسالة موسى.
ّ
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سالم في اآلية :أنّه رسول إلى بني إسرائيل.
 صفات عيسى عليه ال ّ
نبوته:
 معجزات عيسى عليه ال ّ
سالم في اآلية والتي هي دليل على ّ

 يخلق ّمِنَ الطين َك َه ْيئ َ ِة الطير.
 يحيي الموتى بِإ ِ ْذ ِن هللا.

 يبرئ األكمه واألبرص.
 ينبئهم بِ َما يأ ْ ُكلُونَ َو َما يد َِّخ ُرونَ فِي بُيُوتِه ْم.

 داللة تكرار (بإذن هللا) :للتأكيد على ّ
سالم كانت بمشيئة هللا وقدرته ،ودفعًا لتوهّم
أن معجزات عيسى عليه ال ّ
األلوهيّة عنه.
صورة الفنيّة في قوله تعالى (أنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير) :شبّه الطين الذي سيشكله بهيئة
 ال ّ
الطير.

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَألُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ()50
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
محرما
أل ُ ِّح َّل (حلل) :أجيز لكم ما كان
مص ِّ ّدقًا (صدق) :غير مكذّب ما فيه
ّ
جئتكم (جيأ) :أتيتكم بـ
حر َم (حرم)ُ :منِ ْعتُم منه  /الممنوع
ِّ ّ
أطيعون (طوع) :اتّبعونِي
اتّقوا (وقي) :خافوا من
ِّ
سالم بالنّبوة وبعثه إلى بني إسرائيل ،والحديث عن معجزاته.
 الفكرة :الحديث عن تكليف عيسى عليه ال ّ
 تفسري اآلية:
َي ِّم َن التوراة) أي وجئتكم مصدقًا لرسالة موسى ،مؤي ًدا لما جاء به في التوراة.
َ ( و ُم َ
ص ِّ ّدقًا ِّلّ َما بَي َْن يَد َّ
محر ًما عليكم في شريعة موسى.
علَ ْي ُك ْم) أي وألح ّل لكم بعض ما كان
ض الذي ُح ِّ ّر َم َ
َ ( وأل ُ ِّح َّل لَكُم بَ ْع َ
ّ
َ ( و ِّجئْت ُ ُك ْم ِّبآيَ ٍة ِّ ّمن َّر ِّبّ ُك ْم) أي جئتكم بعالمة شاهدة على ص ّحة رسالتي ،وهي ما أيّدني هللا به من المعجزات
وكرر تأكي ًدا.
َّ
ون) أي خافوا هللا وأطيعوا أمري.
( فاتقوا هللا َوأ َ ِّطيعُ ِّ
بوة.
 سبب تكرار ذكر المعجزات :التأكيد على صدق النّ ّ
( أطيعون) :أصلها أطيعوني وحذفت ياء المتكلّم بعد نون الوقاية مراعاة للفواصل بين اآليات.
سن البديعي في (أ ُ ِّح ّل) و ( ُح ِّ ّر َم) هوّ :
الطباق.
 المح ّ

إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ()51
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
اعبدوه (عبد) :أطاعه وانقاد وخضع وذ ّل له
صراط (صرط) :طريق
مستقيم (قوم) :ال اعوجاج فيه
ّ
الحق.
سالم بني إسرائيل التباع طريق
 الفكرة :الحديث عن دعوة عيسى عليه ال ّ
 تفسري اآلية:
ِّ ( إنَّ هللا َر ِّبّي َو َربُّ ُك ْم فاعبدوه) أي أنا وأنتم سواء في العبودية له ج َّل وعال.

( هذا ِّص َرا ٌ
واإلقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي ال اعوجاج فيه.
ط ُّم ْ
ست َ ِّقي ٌم) أي فإِن تقوى هللا وعبادتهِ ،
ّ
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 داللة (ربّي وربّكم) :لبيان ّ
أن عيسى وبني إسرائيل متساوون في العبودية هلل تعالى.

َّلل َر ِّبّي َو َربُّ ُك ْم فَا ْعبُدُوهُ َهـ َذا ِّص َرا ٌ
ست َ ِّقي ٌم) :شبّه عبادة هللا بالطريق
ط ُّم ْ
 ال ّ
صورة الفنيّة في قوله تعالى (إِّنَّ ّ َ
المستقيم الذي ال اعوجاج فيه.

ّ
املعجم والداللة
غوي:
 .1أضف إلى معجمك اللُّ ّ

 نذرتُ  :من النّذر ،وهو ما يوجبه المرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما.
بالرعاية.
 كفّلها زكريا :عهدها إليه ّ
 ال َحصور :من يعصم نفسه عن النّساء عفّة.
صنها.
 أُعيذُها بك  :ألجأ إليك لتحفظها وتح ّ
 األ ْكمه :الذي يولد أعمى.
 .2عد إلى المعجم ،واستخرج معاني المفردات التالية:

 اإلبْكارّ :أول النّهار إلى طلوع ال ّ
شمس.
 اصْطفى :اختار وفضّل.

ْ 
شكرا على اصطفائه.
صالة والدّعاء ،واقنتي :الزمي عبادة هللا
اقنُتي :قنتَ  :أطاع هللا وأطال القيام في ال ّ
ً
 األب َْرص :المصاب بال َب َرص ،وهو بياض يصيب الجلد.

فرق في المعنى في ما تحته خ ٌّ
ط في ما يأتي:
ّ .3

أ .قال تعالى( :إِ ِنّي نَ َذ ْرتُ لَكَ َما فِي بَ ْ
طنِي ُم َح َّر ًرا)

ص ُم َح َّر ًرا باللّغة العربيّة.
عدْتُ كتابة النَّ ِ ّ
 أ َ

ب .قال تعالى( :قَا َل َربّ ِ َه ْب ِلي ِمن لَّ ُد ْنكَ ذُ ِ ّريَّةً َ
طيِّبَةً)
ج .قال تعالى( :قَالَ ْ
ت َربّ ِ إِ ِنّي َو َ
ض ْعت ُ َها أُنثَى)

َ ه ْبكَ ساعدتني على ح ّل المسألة.

نجي َل)
د .قال تعالىَ ( :ويُعَ ِلّ ُمهُ ا ْل ِّكت َ َ
اإل ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت َّ ْو َراة َ َو ِ

 وضع الخليل بن أحمد علم العَروض.
ْب فِي ِه ُهدًى ِلّ ْل ُمت َّقِينَ )
 قال تعالى( :ذَلِكَ ا ْل ِّكت َ ُ
اب الَ َري َ

صا للعبادة والخدمة.
أُ .م َح َّر ًراُ :مخلَ ً

صا (خاليًا) من األخطاء.
ُ م َح َّر ًرا :منقّ ًحا ،خال ً

أعط وا ْمنَح.
بِ :
بَ .ه ْ

َ 
سب ،من أفعال القلوب ،فعل جامد ال يأتي إال في صورة األمر.
ه ْبكَ  :احْ ُ

جَ .و َ
ض ْعت ُ َها :أنجبتُ .

 وضع :أوج َد.

اب :الكتابة.
د .ا ْل ِّكت َ َ

اب :القرآن الكريم.
 ا ْل ِّكت َ ُ

 .4لفظ (عَاقِّ ٌر) يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ،عُد إلى المعجم وتبيّن جمعه لك ّل منهما.

عقَّر وعواقر للمؤنّث.
عقَّر للمذكر ،و ُ
 جمع عاقرُ :
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

17

غوي لما يأتي:
 .5ما الجذر اللُّ ّ

 الذُّريّةَ ( :ذ َرأَ) أو (ذرر).

عش ََو.
 العَ ِّ
يَ :
ش ّ

س َم َو.
 س ّميتهاَ :

 تدَّخرونَ :ذخ ََر.

 .6عُد إلى المعجم الوسيط ،وبيّن الفرق بين ك ّل من:

 ال َكهْل :من جاوز الثالثين إلى نحو الخمسين.
 الشّيخ :من أدرك ال ّ
شيخوخة وهي غالبًا عند الخمسين وهو فوق الكهل ودون ال َه ِرم.
ضعُف.
 ال َه ِّرم :من بَلَ َغ أقصى ال ِكبَر و َ

ّ

الفهم والتحليل
 .1قال تعالى( :ذُ ِّ ّريَةً بَ ْع ُ
ض):
ض َها ِّم ْن بَ ْع ٍ
أ .ب َم وصف هللا تعالى ذريَّ َة األنبياء؟

 وصفها ّ
بأن بعضها من بعض؛ من ذريّة آدم ث ّم ذريّة نوح ث ّم من ذريّة إبراهيم.

ب .عَال َم ي ُد ُّل ذلك؟

ّ 
صالح.
أن هللا تعالى اصطفاهم ألنّهم متجانسون في الدّين ،والتّقى ،وال ّ

 .2جريًا على عاد ِّة أهلها نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبول من هللاِّ ،ب َم
استعانت على تحقيق ذلك؟
ّ
والطاعة وصدق التّوكل على هللا.
 بالعبادة

سالم ـــ لالضطالع بأمر عظيم،
 .3في ضوء فهمك اآليات الكريمة ،بيّن كيف هيّأ هللا تعالى مريم ـــ عليها ال ّ
سالم.
وهو ميالد عيسى عليه ال ّ
سالم كافال لها.
 جعل هللا تعالى زكريّا عليه ال ّ

 أوجد عندها رزقًا في غير أوانه.

 اصطفاها لعبادته.

 ط َّهرها على نساء العالمين.

سالم؟
 .4كيف استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما ال ّ

س ّن ،وامرأته عاقر.
 باستبعاد تحققها في موازين البشر؛ ألنَّه كبير في ال ّ
 وبالدَّهشة والتّعجب ،واستعظام قدرة هللا تعالى.

سالم ـــ دليالً على حمل زوجته ،وتحقُّق البشرى.
 .5بين األمارة التي منحها هللا تعالى لزكريّا ـــ عليه ال ّ
وأوله.
ذكرا
أيام بلياليها،
 أالّ ِ
ً
ذاكرا هللا ً
ً
يكلّ َم النّاس إالّ باإلشارة ثالثة ٍ
كثيرا ،و ُمس ِبّ ًحا في آخر النّهار ّ

 .6في ضوء فهمك اآليتين ( 42و :)43
سالم؟
أ .ما فضل هللا تعالى على مريم عليها ال ّ
ّ 
أن هللا اصطفاها وط ّهرها على نساء العالمين.

ب .اذكر ما يستوجبه هذا الفضل.
 أن تطيع هللا ،وتلزَ َم عبادته.

ب نُ ْو ِّحيه ِّإلَ ْيكَ ):
 .7في قوله تعالىَ ( :ذ ِّلكَ ِّم ْن أ َ ْن َب ِّ
اء ا ْلغَ ْي ِّ
أ .ما المشار إليه فيَ ( :ذ ِّلكَ ) ؟

صة (امرأة عمران) ،وابنتها (مريم البتول) ومن قصة (زكريا ويحيى).
 كل ما ذكره هللا تعالى من ق ّ
ّ
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بَ .م ْن ال ُمخاطب فيِّ ( :إلَ ْيكَ ) ؟

الرسول محمد صلّى هللا عليه وسلّم.
ّ 

جِّ .ل َم خاطبته اآلية ؟

قص هللا تعالى هذه األنباء المغيّبة ،واألخبار المه ّمة التي أوحى هللا تعالى بها
الرسول الكريمّ ،
نبوة ّ
 تأكيدًا لصدق َّ
إلى رسوله ،وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من معجزات تدُل على قدرة هللا تعالى.
سالم.
 .8استخلص من اآليات صفات ك ّل من مريم وزكريّا عليهما ال ّ
ّ
مريم عليها السالم

 طاهرة.

ّ
زكريا عليه السالم

ّ
السن.
 كبير في

 اصطفاها هللا على نساء العالمين إلنجاب طفل من غير أب  .صبور.
 مخلصة في العبوديّة.

 متعبّد.
سالم.
 كافل مريم عليها ال ّ

أمورا خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها.
 .9عرضت اآليات الكريمة
ً





.11


سالم من غير أب.
والدة عيسى عليه ال ّ
الرزق في غير أوانه عند مريم.
ّ
والدة يحيى من أم عاقر وأب بلغ من الكبر عتيًّا.
سالم( :إحياء الموتى ،شفاء األكمه واألبرص ،ينفخ في ّ
طيرا).
الطين
معجزات عيسى عليه ال ّ
فيصير ً
ُ
ب َه ْب ِّلي ِّمن لَّ ُد ْنكَ ذُ ِّ ّريَّةً َطيِّّبَةً)؟
لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قوله تعالى على لسان زكريّا عليه ال ّ
سالمَ ( :ر ّ ِّ
ّ
سالم؛ فهو
ألن الهبة هي عطاء من غير ِع َوض أو مقابل ،ومن غير سبب أو تد ّخل أو وسيط من زكريا عليه ال ّ
قوة منه .وفي ذلك
كبير وامرأته العاقر ،فالهبة إحسان محض من عند هللا تعالى (من لدنك) من غير حول وال ّ
صادق وحسن ظنّه بربّه.
ص َدقَ زكريا في تو ّكله على هللا وإيمانه ال ّ
َ

الرعاية الحسنة في تنشئة جيل صالح ،في رأيك؟
 .11في ضوء قوله تعالى( :وأ ْنبَتَها نَبَات ًا َح َ
سنًا) ،ما أثر ّ
صالحة ّ
صالح يخرج نباتًا طيّبًا ،والتربية الحسنة تنشئ جيالً سويًّا.
كالزرع ال ّ
الرعاية ال ّ
ّ 

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

 تجعلهم أفرادًا قادرين على اإلنتاج والعطاء ،وتزيد في ثقتهم بأنفسهم ،وتم ِ ّكنهم في المجتمع.

ب .تقدير دور المرأة.

 يسهم في زيادة عطائها ،ويدفعها نحو النّجاح في مجاالت الحياة كافّة.

القصصي ،فما فائدة هذا األسلوب؟
 .13أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب
ّ






بيان عظمة القرآن الكريم في إقامة الدّليل.
أخذ العبرة وال ِعظة.
التّدبّر والتّأ ّمل؛ فقصص القرآن ذات أثر إيمائي وتربوي في متأ ّمليها ،وتحمل مادة محبوبة تعين على تدبّر القرآن
وفهمه.
وقوة صبرهم ويقينهم بموعد هللا.
بيان إيمان األنبياءّ ،
وتنوعه بمثابة جذب ال ِعبر من الماضي؛ ليُنتفع بها في الحاضر ،نحو( :ذلك من
القصص القرآني على كثرته
ّ
أنباء الغيب نوحيه إليك).
ّ
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الرعاية اإللهيّة في إعداد األنبياء واصطفائهم وصفاتهم ،عال َم ي ُد ُّل هذا في رأيك؟
 .14تكاملت ّ

 هللا سبحانه وتعالى ال يختار من الخلق إال أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديه ،فاصطفى آدم ونو ًحا ث ّم آل
إبراهيم وآل عمران؛ ّ
صدق
صهم هللا بصفات ال ّ
ألن منهم األنبياء ،فكانوا أمناء على رسالته وبلّغوها للنّاس ،وخ ّ
والرسالة.
واألمانة ،وخ ّ
بوة ّ
صهم بالنّ ّ

ّ
ّ ّ
التذوق اجلمال

سنًا).
 .1وضّح جمال التّصوير في قوله تعالى( :وأ ْنبَتَها نَبَات ًا َح َ
نموها وترعرعها وتربيتها الحسنة ّ
صالح.

صور مريم ــ عليها ال ّ
بالزرع ال ّ
سالم ــ في ّ
ّ
 .2استخرج مثالين على ال ّ
طباق من اآليات الكريمة.
ي  /اإلبكار.
 الذّكر  /األنثى.
 العَ ِش ّ

 الدّنيا  /اآلخرة.

 أ ُ ِح ّل ُ /ح ِ ّر َم.

معان بالغيّة أخرى ،مثل:
 .3تخرج األساليب اإلنشائيّة في العربيّة عن معانيها الحقيقيّة إلى
ٍ
معان منها:
 األمر :وله عدّة
ٍ

 التَّخيير( :أن يطلب االختيار بين أمرين ال يمكن الجمع بينهما):
َاطبًا من ال يحتمل ّ
 نحو :قال ب َّ
الزلة من الصديق:
شار بن ب ُْرد ُمخ ِ
ص ْل أ َ َخاكَ فَإِنَّهُ
ب َم َّرة ً َو ُم َجانِبُه
ش َو ِ
ف َذ ْن ٍ
فَ ِع ْ
ار ُ
احدًا أو ِ
ُمقَ ِ
ألن ال ّ
 يفيد األمر (التّخيير)؛ ّ
شاعر يطلب االختيار بين شيئين ال يمكن الجمع بينهما (العيش منفردًا دون
وصل النّاس) أو (صلة النّاس وعدم العيش منفردًا).
 الدّعاءْ ( :
أن يصدر م ّمن هو أق ّل منزلة إلى من هو أعلى منزلة):
شدًا).
ف َفقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمن لَّ ُدنكَ َرحْ َمةً َو َه ِيّ ْئ لَنَا ِم ْن أ َ ْم ِرنَا َر َ
 مثال :قال تعالىِ ( :إ ْذ أ َ َوى ْال ِفتْيَةُ ِإ َلى ْال َك ْه ِ
 يفيد األمر (الدّعاء)؛ ّ
ألن األمر صادر م ّمن هم أق ّل منزلة (الفتية) إلى من هو أعلى منزلة (هللا تعالى).

ّ
معان منها:
ّة
د
ع
وله
هي:
 الن
ٍ
 االلتماس( :أن يطلب م ّمن هو في منزلته):
المعري مخاطبًا صديقَ ْي ِه:
 نحو :قول
ّ
ْ
ّ
غير ُم ْغتَفَ ِر
يوم نائب ٍة
ال ت َطويا ال ِ ّ
فإن ذلك ٌ
أمر ُ
س َّر عنّي َ
 يفيد النهي (االلتماس)؛ ألنّه صدر من ال ّ
شاعر إلى من هم في منزلته (صديقيه).
 التّمني( :عند مخاطبة غير العاقل فيستحيل إجابة ّ
الطلب):
 نحو :قول القائل :ال ت َ ْغ ُربي أيّتها ال ّ
شمس.
 يفيد النهي (التّمني)؛ ّ
ألن الشمس غير عاقل ،فيستحيل إجابة طلبه.

معان منها:
 االستفهام :وله عدّة
ٍ
جب( :أن يكون في أمر مدهش أو يثير الدّهشة):
 التّع ّ
ت ِمنَ ِ ّ
 نحو :قول المتنبّي واصفًا ال ُح ّمى :أَبِ ْنتَ ال َّد ْه ِر ِع ْندِي ُكل بِ ْن ٍ
الز َح ِام؟
ت أ َ ْن ِ
ص ْل ِ
ْف َو َ
ت *** فَ َكي َ
ألن ال ّ
 يفيد االستفهام (التّعجب)؛ ّ
شاعر يتعجب (مدهو ً
شا) من استطاعتها النّفاذ إليه.
ّ
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أمر يستحيل حدوثه):
 االستبعاد( :ويكون في ٍ
احبَةٌ)( .سورة األنعام ،اآلية )101
ص ِ
 نحو :قال تعالى( :أنَّى يَ ُك ُو ُن لَهُ َولَ ٌد َولَ ْم ت َ ُكن لَّهُ َ
 يفيد االستفهام (االستبعاد)؛ الستحالة أن يكون هلل ول ٌد ولم تكن له زوجة.

ّ

معان منها:
 النداء :وله عدّة
ٍ

 االستغاثة( :أن يطلب المتكلم الغوث والنجدة):
 نحو( :يا ألهل الخير لمساعدة المحتاج):
 يفيد النّداء (االستغاثة)؛ ّ
ألن المتكلّم يستغيث ويستنجد بأهل الخير لمساعدة المحتاج.
عتُو ُهم في ْ
ازدِيا ِد
ناس ُ
 مثال :قال الشاعر :يا لَقَ ْو ِمي َويا أل ْمثا ِل قَ ْو ِمي *** أل ُ ٍ
 يستغيث الشاعر بقومه؛ لنصرته على أناس زاد ظلمهم واعتداؤهم عليه؛ فخرج النداء لالستغاثة.
 الندبة( :إظهار التّفجع والحزن في النّداء ،ويكون باستخدام حرف النّداء (وا)):
 نحو( :وا ُح ْر َقةَ قلبي):
 يفيد النّداء (النّدبة)؛ ّ
ألن المتكلّم يظهر التّفجع والحزن من خالل استخدام حرف النّداء (وا).
ع ِلي بَ ْعدَكَ لو *** كانَت تَبُل الغَلي َل وا َك ِبدي
 مثال :قال البارودي :وا َكبِدِي يا َ
 يتفجع الشاعر على فقد ابنه ،ويُظ ِهر سو َء الحال من بعده ،بأداة النداء (وا) فخرج النداء للندبة.
جب ( :أن يكون في أمر مدهش أو يثير الدّهشة ):
 التّع ّ
كريم):
 نحو( :يا لكَ من رج ٍل
ٍ
 يفيد النّداء (التّعجب)؛ ّ
الرجل.
كرم ّ
ألن المتكلّم يتع ّجب من ِ
 مثال :قال امرؤ القيس :فَيَا لَكَ ِم ْن لَ ْي ٍل َك َّ
شد ْ
غار الفَتْ ِل ُ
َّت بِيَ ْذبُ ِل
أن نُ ُجو َمهُ *** بِ ُك ِّل ُم ِ
يمر ،فخرج النداء إلى التعجب.
 يتعجب الشاعر من ثقل الليل على نفسه ،فال يكاد ّ

البالغي الذي خرج إليه:
 بنا ًء على ما تقدّم ،ما المعنى
ّ
أ .األمر في قوله تعالى( :فَتَقَبَّ ْل ِّم ِّنّي).
 يفيد األمر :الـــــدّعـــــــــــاء.

ب .االستفهام في قوله تعالى( :أنَّى يَكُونُ ِّلي ُ
غال ٌم).
 يفيد االستفهام :االستبعــــــــــــاد والتّع ّجـــــــــــــــب.
 .4ما المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة ( َوهللاُ أ َ ْعلَ ُم بِّ َما َو َ
ضعَتْ )؟
 تعظيم شأن هذه المولودة ،وجعلها وابنها آية للعالمين.
 .5ما دَاللَة ك ّل من:

أّ .
الزمن المضارع للفعل (أ ُ ِّعيذُها) في اآلية (.)36
 االستمـــــــــــــرار والتّجــــــــــــــدّد.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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اك) األولى والثّانية في اآلية (.)42
ب ( .ا ْ
ص َطفَ ِّ
 اصطفاك (األولى) :أي ّ
صها بالكرامات.
أن هللا تعالى اختار مريم ــ عليها ال ّ
سالم ــ من بين سائر النّساء فخ ّ
 اصطفاك (الثّانية) :أي ّ
سالم ــ من بين سائر نساء العالمين؛ لتكون مظهرة
أن هللا تعالى اختار مريم ــ عليها ال ّ
قدرة هللا في إنجاب ولد من غير أب.

هللا) في اآلية (.)49
ج .تكرار (بِّ َك ِّل َم ٍة) في اآليتين ( ،)39،45و (بِّ ِّإ ْذ ِّن ِّ
( بكلمة) :لتأكيد ّ
سالم ولد من غير أب بكلمة ( ُك ْن) من هللا الذي ال يعسر عليه أمر.
أن عيسى عليه ال ّ
( بإذن هللا) :للتأكيد على ّ
سالم كانت بمشيئة هللا وقدرته ،دفعًا لتو ّهم األلوهيّة عنه.
أن معجزات عيسى عليه ال ّ

ُ

جواز إيراد المعنى األصلي؛ أي أن تأتي بكالم يتض َّمنُ معنيين:
 .6الكناية :لفظ أُطلِّقَ وأُري َد به الزم معناه مع
ِّ
والمجازي هو المقصود:
معنًى حقيقيًّا وآخر مجازيًّا،
ّ
 مثال :وقف الجندي مرفوع الرأس.
 المعنى الحقيقي :رفع الرأس عاليًا.
 المعنى المجازي :الفخر واالعتزاز ،فمرفوع الرأس كناية عن (الفخر واالعتزاز).
ٌ
الرماد.
 مثال:
فالن كثير ّ
 المعنى الحقيقي :مخلّفات ناره كثيرة.
أن رماد ناره ال ينطفئ؛ َّ
الرماد كناية عن (الكرم) ،بمعنى ّ
الرماد
ألن كثرة ّ
 المعنى المجازي :الكرم ،فكثير ّ
دلي ٌل على كثرة إشعال النّار ِلقرى الضّيف.
 مثال :قال أحمد شوقي:
ُ
َولي بَيْنَ الضلوعِ د ٌم ولح ٌم

هما الواهي الّذي ث َ ِك َل ال َّ
شبابا

 المعنى الحقيقي :بين أضلعه د ٌم ولح ٌم على الحقيقة.
 المعنى المجازي :القلب ،فد ٌم ولح ٌم كناية عن (القلب) الّذي بين ضلوعه ،بمعنى ّ
أن القلب هو الّذي يضعف
ال ّ
شباب.


 بنا ًء على ما تقدّم ،وضّح الكناية في ما تحته خ ّ
ط في قوله تعالى:
صا ِل ِحينَ )
اس فِي ا ْل َم ْه ِّد َو َك ْهالً َو ِمنَ ال َّ
( َويُ َك ِلّ ُم النَّ َ

 المعنى الحقيقي :أي حال وجوده في المهد (في السرير)  /داللة المكان.
 المعنى المجازي :طفالً  /وليدًا.
 .7وضّح داللة (ال َخ ْلق) في اآليتي ِّْن الكريمتين اآلتيتين:
ق َما يَشَا ُء).
َّللُ َي ْخلُ ُ
أ .قال تعالى(:قَا َل َك َذ ِّل ِّك ّ
 يخلق :يصنع ما شاء على غير مثال سابق.

ين َك َه ْيئ َ ِّة ال َّ
ق لَكُم ِّ ّم َن ال ِّ ّ
طي ِّْر)
ب .قال تعالى( :أ َ ِّنّى أ َ ْخلُ ُ
ط ِّ
الطين كشبه ّ
أصور لكم من ّ
الطير.
 أخلق:
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ

قضايا لغويـــة
ّ

 النداء :هو دعوة المخاطب بوساطة حرف من أحرف النّداء ،لالنتباه واإلقبال.
 املنادى :هو اسم يأتي بعد حرف من أحرف النداء.

لنداء القريب
لنداء البعيد

أحرف النداء

ي
أ/أ ْ
يا  /آ  /أيا َ /هيَا  /وا

عا.
عا ،تم ّهل :حرف النّداء :يا ،المنادى :مسر ً
 مثال :يا مسر ً
 حكم إعراب املنادى:

 .1يأتي املنادى معربا (منصوبا) إذا كان:

العلم ،واظبْ على دروسِكَ .
طالب
أ .مضافًا :يا
َ
ِ
خيرا.
ب .شبي ًها بالمضاف :يا رافعًا
شعار ال ِوئام ،جزاكَ هللا ً
َ
ج .نكرة غير المقصودة :نحو قول عبد يغوث الحارثي:
َ
ْ
َداماي ِمن نَجْ َرانَ أن ال ت َالقِيا
ن
ع َرضْتَ فَبَ ِلّغ َْن
فيا َرا ِكبًا إِ ّما َ
َ
ًّ

ّ

 .2يأتي املنادى مبنيا يف حمل نصب ،إذا كان:
عامر.
دس ،يا
ُ
أ .اس ًما عل ًما :يا قُ ُ
سما ُء أ َ ْق ِل ِعي)
ب .نكرة مقصودة :نحو قوله تعالى( :وقي َل يا ْ
أر ُ
ض ا ْبلَ ِعي ما َء ِك و يا َ

 يجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم حذف الياء وإبقاء الكسرة دليالً عليها ،نحو قوله تعالى:
ت)
ار ُز ْق أ َ ْهلَهُ ِمنَ الث َّ َم َرا ِ
( َو ِإ ْذ قَا َل ِإب َْراهِي ُم َربّ ِ اجْ َع ْل هَـ َ َذا بَلَدًا ِآمنًا َو ْ
( رب) :منادى مضاف أصله (ربّي) ،و (ياء المتكلّم) :محذوفة.

 قد يحذف حرف النّداء ،نحو قوله تعالى:

َاطئِينَ )
ع ْن هَـ َذا َوا ْست َ ْغ ِف ِري ِل َذنبِ ِك إِنَّ ِك ُكن ِ
ت ِمنَ ْالخ ِ
ف أَع ِْر ْ
(يُو ُ
س ُ
ض َ

( يوسف) :منادى  ،و (حرف النّداء) :محذوف.

تدريبات
ي في ما يأتي:
 .1ميّز المنادى المعرب من المنادى المبن ّ
ْ
(سورة األعراف ،اآلية )19
أ .قال تعالىَ ( :و يَا آ َد ُم ا ْس ُك ْن أَنتَ َوزَ ْوجُكَ ال َجنَّةَ)
ب .قال ال ّ
ِل َم ْن تجم ُع الدنيا وأ َ ْنتَ ت َ ُموتُ
لغير بالغـــــ ٍة
شاعر :أيا َج ِ
ام َع الدنيا ِ
ي جودا وال تَجْ ُمدا
ج .قالت الخنساء :أعينَ َّ

ص ْخ ِر النَّدى
يان ِل َ
أال ت َ ْب ِك ِ

ُ
فلسطين الحبيبةُ كيف أحيا
د .قال عبد الكريم الكرمي:

ب
بعيدًا عن سهو ِلك والهضا ِ

ه .جميلُ ،ال تتهاون في أداء واجبِكَ .
سها
و .قال حافظ إبراهيم :يا رافعًا راية الشورى
وحار َ
ِ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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َجزاكَ َربكَ
ً
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المثال حرف النّداء
يا
أ
أيا
ب
أ
ج
محذوف
د
محذوف
هـ
يا
و

المنادى

نوع المنادى

توضيح

آدم

مبني

اسم علم

جامع

معرب منصوب

مضاف

ي
عين َّ
ُ
فلسطين

معرب منصوب

مضاف

مبني

اسم علم

جمي ُل

مبني

اسم علم

رافعًا

معرب منصوب

شبيه بالمضاف

 .2أعرب ما تحته خ ّ
ط في ما يأتي:
أ .قال تعالىَ ( :و ِإ ْذ قَالَت َّ
ار ِجعُوا)
ام لَ ُك ْم فَ ْ
طائِفَةٌ ِ ّم ْن ُه ْم يَا أ َ ْه َل َيثْ ِر َ
ب ال ُمقَ َ

(سورة األحزاب ،اآلية )13

ب .قال ال ُح َ
طيئة:
ماذا تقو ُل ألفراخٍ بذي َم َ
ـرخٍ
ألقيتَ كا ِسبَهم في قَ ْع ِر ُم ْ
ظ ِل َم ٍة

واص ِل ال ما ٌء وال شجــــــ ُر
ُز ْغ ِ
ب ال َح ِ
ــــر
فا ْغ ِفـــــــ ْر عليكَ سال ُم هللا يا عمــ ُ

ج .يا راجيًا رمحةَ اهلل ،عليكَ نفسَك هذِّبْها.

سكون ،ال مح ّل له من اإلعراب.
ي على ال ّ
 يا :حرف نداء ،مبن ّ
 أهلَ :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ُمر :منادى مبني على الض ّم الظاهر على آخره في مح ّل نصب.
 ع ُ
 راجيًا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة (تنوين الفتح ّ
الظاهر) على آخره.

 .3اضبط بالشّكل أواخر الكلمات الّتي تحتها خ ٌّ
ط في ما يأتي:
سلَ َمة راوي الحديث" :يا غالم ،س ِ ّم هللا ،و ُك ْل بيمينك ،و ُك ْل م ّما يليك".
قال صلّى هللا عليه وسلّم مخاطبًا عمر بن أبي َ
أ .قال ابن زيدون:

صبا ِبلّ
ْ
ــــــــــغ ت َِحيَّت َنا
و يا نسيم ال ّ

 غال ُم :المنادى نكرة مقصودة.

َم ْن لَ ْو على البُ ْع ِد حيًّا كانَ يُحْ يينا

 نسي َم :المنادى مضاف.

 .4استخرج المنادى في اآليات الكريمة من سورة آل عمران الّتي درستها ،وح ّدِّد نوعه.
ب) :مضاف إلى ياء متكلّم محذوفة ،وحكمه معرب (منصوب).
َ ( ر ّ ِّ
ي.
 يا (مري ُم) :اسم علم ،وحكمه :مبن ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 اسم الفاعل :وهو اسم ُمشت َّق يَدُل على الحدث و َم ْن أو ما يقوم به.

 من الفعل الثالثي يصاغ على وزن (فا ِّعل):
 فهم :فاهِم.
 سعى :ساعٍ.

 أ َ ِّمنَ ِ :آمن.
سائِل.
 سألَ :

َ ردََّ :رادّ.
سائِل.
 سالَ :

 من الفعل فوق الثالثي:
 oيصاغ على (وزن المضارع) مع (إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة) مع (كسر ما قبل اآلخر):
 انطلقُ :م ْن َ
ط ِل ْق.

 تولَُّ :مت ََو ٍّل.

 ابتسمُ :م ْبت َ ِسم.

 اسم املفعول :هو اسم يشتق ي ُد ّل على الحدث و َم ْن أو ما يقع عليه.

 من الفعل الثالثي يصاغ على وزن (مفعول):
دعو.
 دعاَ :م ّ

 شدّ :مشدود.

 باعَ :مبيع.

ي.
 رمى :مرم ّ

 من الفعل فوق الثالثي :
 oيصاغ على (وزن المضارع) مع (إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة) مع (فتح ما قبل اآلخر):
 استخد َمُ :م ْست َْخ َدم.

 استمدُّ :مست َمدّ.

 إذا كان الفعل الز ًما لحقت اسم المفعول شبه جملة:
 رغب فيه :مرغوب فيه.

قترن به.
 اقترن بهُ :م َ

تدريبات
ت اسم الفاعل ،واسم المفعول من ك ّل فعل من األفعال اآلتية:
 .1ها ِّ
الفعل

التقى

باع

انصرف

ع ّد

الم

روى

اسم الفاعل

ق /الملتقي
ملت ٍ

بَائِع

ص ِرف
ُم ْن َ

عا ّد
َ

الئِم

الراوي
را ٍو ّ /

اسم المفعول

ُملتَقَى

َمبيع

ص َرف عنه
ُم ْن َ

َمعدود

َملُوم

ي
َم ْر ِو ّ

ص اآلتي:
 .2عيّن أسماء الفاعلين في النّ ّ

" ال تكن م ّمن يرجو اآلخرة بغير عمل ويرجو التّوبة بطول األمل ،يقول في الدّنيا بقول ّ
الزاهدين ويعمل فيها

الراغبين ،إن أعطي منها لم يشبع ،وإن ُمنع منها لم يقنع ،يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي ّ
الزيادة في ما
بعمل ّ
ض ال ُم ْذنِبينَ وهو أحدهم،
بقي ،ينهى وال ينتهي ،ويأمر النّاس بما ال يأتي ،يحبّ ال ّ
صالحين وال يعمل عملهم ،ويُ ْب ِغ ُ
إن سقم ظ ّل ناد ًماْ ،
يكره الموت لكثرة ذنوبه ويُقيم على ما يكره الموت من أجلهْ ،
ب
وإن ص َّح أمن الهيًا ،يُ ْع َج ُ
بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ا ْبت ُلي ".

ّ  
الزاهدين.

الراغبين.
ّ 

ّ
النبيل يف اللغة العربية

صالحين.
 ال ّ

 ال ُم ْذنِبينَ .

 ناد ًما.
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 .3ميّز اسم الفاعل من اسم المفعول في العبارتين اآلتيتين:
رفيع.
بذوق
سها
أ .الفتاةُ مختارةٌ مالب َ
ٍ
ٍ
 مختارة :اسم فاعل (يدل على الحدث ومن قام به) فالفتاة هي من قامت باالختيار.
ب .الهديةُ مختارةٌ بعناي ٍة فائق ٍة.

 مختارة :اسم مفعول (يدل على الحدث ومن وقع عليه) وقع على الهديّة االختيار.

 .4استخرج اسم الفاعل واسم المفعول من اآليات الكريمة ( 33إلى  )39من سورة آل عمران.
صالحين.
ص ِ ّدقًا ،ال ّ
 اسم الفاعل :قائمُ ،م َ
حر ًرا.
 اسم المفعولُ :م َّ

الكتابة
صة القصيرة:
 الق ّ

ي يتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلّق بشخصيّ ٍة أو مجموعة من ال ّ
ٌّ 
شخصيّات اإلنسانيّة في بيئة زمانيّة
فن أدب ّ
أو مكانيّة ما تنتهي إلى غاية أو هدف بُنِيَ ْ
ي ممتع.
صة بأسلو ٍ
ت من أجله الق ّ
ب أدب ّ

صة إلى:
 تهدف الق ّ

والرمز.
 التأثير في القارئ وإمتاعه وتسليته عن طريق التّلميح ّ

صة:
 عناصر الق ّ
َّ
خاص.
والمنظمة على نحو
 الحدث :يمثّل مجموعة من الوقائع الجزئية المترابطة
ّ
 ال ُحبكة (العُقدة) :التي تبدأ غامضة ث ّم تتك ّ
صة.
شف تدريجيًّا ،وهي ق ّمة الحدث في الق ّ
صراعان :الداخلي والخارجي.
 ال ّ
 الحوارّ  .
 الح ّل.
 المكان.
الزمان.
الرئيسة والثّانويّة ،والنّامية والثّابتة.
 الشّخص ّيات ّ
 أبعاد الشّخصيّة ،وتتمثل في:
سلوك.
 البعد الخارجي :الّذي يمثّل المظهر العام وال ّ
ي الذي يشمل
 البعد الدّاخلي :ويشمل األحداث النّفسيّة والفكريّة وال ّ
سلوك الناتج عنها ،والجانب االجتماع ّ
المركز الّذي تشغله ال ّ
شخصيّة في المجتمع وظروفها االجتماعيّة.

صة اآلتية ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليها:
اقرأ الق ّ
ح ْفظ األمانة
قال تاجر :قصدْتُ الح ّج في بعض األعوام ،وكانت تجارتي عظيمة ،وأموالي كثيرة ،وكان في وسطي ه ِْميان
كيس للنَّفقة يُشد في الوسط) مليء بالدّنانير والجواهر القيّمة ،فل ّما كنت ببعض ّ
الطريق نزلت ألقضي بعض شأني،
( ٌ
سخ :مقياس يُقدَّر بثالثة
فانح ّل ال ِه ْميان من وسطي وسقط ،ولم أعلم بذلك إالّ بعد أن سرتُ عن الموضع فراسخ (الفَ ْر َ
أميال) ،ولكن ذلك لم يكن يؤثّر في قلبي لما كنتُ عليه من غنى.
ي ،حتّى ل ْم أع ْد أملك شيئًا ،فَ ِه ْمتُ على وجهي
ول ّما قضيتُ ح َّجتي و ُ
عدْتُ إلى بلدي تتابعت المصائب عل ّ
(خ ََر َج وهو ال يدري أينَ يتو َّجه) هاربًا من بلدي ،وما أملك في تلك اللّيلة إالّ
دراهم معدودة ،وكانت اللّية مطيرة،
َ
ْ
ْ
ساعة تخرج
فحضرت زوجتي الوالدة فتحيّرتُ  ،ث ّم
فأويتُ في بعض القرى إلى خان خراب،
ولدت ،فقالت :يا هذا ،ال ّ
أتقوى به ،فخرجتُ أخبط في الظلمة والمطر حتّى جئتُ إلى بائع فوقفتُ عليه ،فكلَّمني بعد
روحي ،فاتّخ ْذ لي طعا ًما ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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جهد ،فشرحتُ له حالي ،فرحمني وأعطاني بتلك القطع أكالً وزبيبًا ،وأعارني إنا ًء جعلتُ ذلك فيه ،وجئتُ أريد
الموضع ،فل ّما قربتُ من الخان ،زَ ِلقَ ْ
ت رجلي وانكسر اإلناء ،وذهب جميع ما فيه ،فجعلتُ أبكي وأصيح ،فأط َّل رجل
من داره ،ول ّما شرحتُ له حالي ،قلتُ له :ال أبكي من أجل الدّراهم ،ولكن رحمة لزوجتي ونفسيّ ،
فإن امرأتي تموت
ساعة
عا ،فقد ذهب منّي في الح ّج ِه ْميان فيه ما يساوي ثالثة آالف دينار ،فما ف ّكرتُ فيه ،وأنت تراني ال ّ
اآلن جو ً
أبكي بسبب دراهم معدودات ،فقال لي :باهلل يا رجل ،ما كانت صفة ِه ْميانك؟ فقلت :وما ينفعني وينفعك من صفة
ه ِْمياني الّذي ضاع منذ كذا وكذا؟ ومشيت.
ي
فإذا ّ
ي ،فجئتُ وقلتُ  :أ ّ
ي شيء تريد؟ فقبض عل ّ
الرجل قد خرج يصيح بي :خذ يا هذا ،فظنَ ْنتُه يتصدّق عل ّ
ف لي ه ِْميانك.
ص ْ
وقالِ :
فوصفتُه له وقلتُ له :إنّه مصنوعٌ ِم ْن ديباجٍ أسْو َد ،فأخرج من وسطه ِه ْمياني نفسه ،وقال :أتعرف هذا؟
ي؟
فحين رأيته شهقتُ  ،وقلتُ له :يا هذا أ َملَكٌ أنتَ أم نب ّ
فقال  :أنا أحفظه م ْنذُ كذا وكذا سنة ،وأبحث عن صاحبه بال جدوى ،فخ ْذ ِه ْميانك واجعلني في ِح ٍّل من
أمري ،فشكرتُهُ ودعوتُ له.
وأخذتُ ِه ْمياني ورجعتُ إلى بلدي ،فبعتُ الجواهر ،واتّجرتُ  ،فما مضت إالّ سنوات حتّى صرتُ صاحب
عشرة آالف دينار.
(سامر حشيمة ،قصص مؤثرة من واقع احلياة من املاضي واحلاضر)

صة.
 .1حدّد عناصر الق ّ










الرجل الّذي ر ّد األمانة.
المكان :مكان في الح ّج ،وبيت ّ
ّ
الزمان :وقت الح ّج وما بعده.
العقدة (ذروة التأزم) :عندما انزلقت رجل التّاجر وانكسر اإلناء وذهب جميع ما فيه.
الرجل الّذي ر ّد األمانة.
الشّخوص :التّاجر ،زوجة التّاجرّ ،
بتطوراتها.
صة
الحدث :أحداث الق ّ
ّ
ّاخلي :زوجة التّاجر وصراعها مع آالم الوالدة ،وصراعها مع الجوع.
ال ّ
صراع الد ّ
الخارجي :التاجر عندما هام على وجهه وصارع الليلة المطيرة.
صراع
ال ّ
ّ
الحل :ر ّد كيس النّقود إلى التّاجر.

صة ،وبيّن نوعها.
 .2صنّف الشّخصيّات الواردة في الق ّ

الرجل الّذي ر ّد األمانة.
 الشّخصيّات الرئيسة :التّاجر ،زوجة التّاجرّ ،
 الشّخصيّات النّامية :التّاجر.
الرجل الّذي ر ّد األمانة.
 الشّخصيّات الثّابتة :زوجة التّاجرّ ،
صة .ر ّد األمانات إلى أصحابها وحفظ األمانة
 .3ما العبرة المستفادة من الق ّ
صة بما ال يق ّل عن مئتي كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين:
اكتب ق ّ

 .1أهميّة رعاية األيتام في ضوء قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا ،وأشار
(رواه البخاري).
وفرج بينهما شيئًا".
بال ّ
سبّابة والوسطى ّ
 .2امرأة ُوه ْ
ِبت طفالً بعد صبر طويل.

صة أتأ ّكد من أنّني:
 التّقويم الذّاتي :بعد كتابتي الق ّ
صة.
 .1اخترت عنوانًا مناسبًا وشائقًا لمضمون الق ّ
 .3صنّفت الشخوص نوعين :رئيسة وثانوية.
صة.
 .5حدّدت العقدة في الق ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

 .2راعيت عنصري ّ
صة.
الزمان والمكان في الق ّ
ي.
 .4استخدمت الحوار القصص ّ
صتي بح ّل هادف ونبيل.
 .6أنهيتُ ق ّ
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ّ
صناعة السرور

ّ
الوحدة الثانية

االستماع


.1

.2

.3

.4


.5

.6


.7

.8

.9

ص الذي يقرؤه عليك معلّمك من ُكت ِّيّب نصوص االستماع ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
استمع إلى النّ ّ
ما المقصود بال ّ
طاقة بنا ًء على فهمك النّص؟
قادرا على مواجهة األمور الحياتيّة به ّمة وسعادة.
أفكار إيجابيّة تجعل صاحبها ً
طاقة اإليجابيّة وال ّ
ما الفرق بين ال ّ
سلبيّة؟
طاقة ال ّ
األولى تجعلنا قادرين على مواجهة الحياة به ّمة وسرور ،بينما ّ
الطاقة الثّانية تبعث فينا اإلحباط واليأس
والتّقاعس عن العمل.
ما فائدة الشّعور بال ّ
طاقة اإليجابيّة؟
إن ّ
ّ
الطاقة اإليجابيّة يمكن أن تساعدنا على مواجهة معوقات الحياة ،وعلى االحساس بجمالها عن طريق االهتمام
باألمور اليسيرة.
سبل التي تقودنا إلى ال ّ
طاقة اإليجابيّة.
اذكر أربعًا من ال ّ
والرحمة ،ومجالسة الطفال ومداعبتهم الّتي تبعث شحنات
االبتسامات الّتي تضفي على النّفس الحبّ والمودّة
ّ
إيجابيّة في النّفس ،والتّفاؤل بالخير ،ومنها أيضا االبتعاد عن األماكن أو األشخاص الّذين يسبّبون الضّيق
سلبيّة ،وتشجيع النّفس على حبّ الحياة
صفح والمسامحة وتحرير الدّماغ من األفكار ال ّ
واإلزعاج ،فضالً عن ال ّ
واالستمتاع بها.
اذكر ثالثة من األسباب الّتي تولّد ال ّ
سلبيّة في اإلنسان.
طاقة ال ّ
قد تتولّد ّ
سلبيّة لدى بعض النّاس نتيجة اندماجهم في الحياة الماديّة وعملهم باستمرار ،وعدم وجود
الطاقة ال ّ
المتبرمين دائمي ال ّ
شكوى.
صب أعينهم ،وال ُمؤثّرات الخارجيّة من األشخاص
أهداف محدّدة نُ ْ
ّ
أتظنّ أنّ إخفاق اإلنسان ونجاحه يعتمدان على الح ّ
ظ؟ وضّح رأيك.
ّ
ّ
الحظ في إخفاقهم ،وهناك من
صب أعين بعض النّاس يجعلهم يلقونَ اللّوم على
إن عدم وجود أهداف محدّدة نُ ْ
يعرف ما يريد لكنّه يبقى مكتوف اليدين ،ومنهم من يعرف ما يريد وكيف يحصل عليه ولكنّه ال يؤمن بقدراته،
أو يتراجع عنه ْ
إن واجهته عوائق.
يمكن لإلنسان أن ير ِّ ّد َد عبارات تخلّصه من ال ّ
سلبيّة ،اذكر واحدة منها.
طاقة ال ّ
أن قادر وأنا أستطيع مهما كانت ّ
الظروف.
الرياضيّة ال ّ
سلبيّة؟
طاقة ال ّ
كيف تبدّد التّمارين ّ
ّ
ّ
الرياضيّة يساعد على تجديد الطاقة واالسترخاء ،وزيادة التركيز واكتشاف المهارات
القيام ببعض التّمارين ّ
والمواهب.
سيواجه فريق مدرستك فريقًا آخر حقّق ً
سبيل إلى شحذ هممهم في رأيك.
فوزا في العام الماضي ،فما ال ّ

 .11اقترح وسائل أخرى تمدّنا بال ّ
طاقة اإليجابيّة.
الرحالت مع األصدقاء ،التّأ ّمل في ّ
الطبيعة وال سيّما ماء البحر.
 اإليمان باهللّ ،

ّ ّ
التحدث

 .1تحدّث إلى زمالئك في قول إيليا أبو ماضي:
هو عب ٌء على الحياة ثقي ٌل

َم ْن يَ ُ
ظنُّ ال َحياة عبئ ًا ثقيال

 .2حاور زمالءك في عبارة " :ال تنظر إلى الجزء الفارغ من الكأس ،بل إلى الجزء المملوء".
ّ
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القراءة:

ّ
ّ
فن السرور

ت أ ْسبَابُهَُ ،ويَ ْخلُقُ َها ْ
ور ،يَ ْست َْمتِّ ُع ب ِّه إ ْن ُو ِّج َد ْ
س ُ
إن ل ْم ت َ ُكن.
ان القُد َْرة َ على ال ُّ
نِّ ْع َمةٌ ُكب َْرى أ َ ْن ي ُْمنَ َح اإل ْن َ
س ُر ِّ
جوا
يُ ْع ِّجبُنِّي القَ َم ُر في تَقَلُّ ِّد ِّه هَالَةً ت َ ِّش ُّع ُ
ورا ،ويُ ْع ِّجبُنِّي َّ
ورا َوبَ َها ًء َونُ ً
س ُر ً
الر ُج ُل أو ال َم ْرأة ُ يَ ْخلُ ُق َح ْولَهُ ًّ
ُم ْش َبعًا ِّب ْال ِّغ ْب َ
ع ْي ِّنيهَ ،و َيت َأَلَّ ُق في َجبِّي ِّنهَ ،و َيت َ َدفَّ ُق من
ط ِّة وال ُّ
ور ،ث ُ َّم يَتَش ََّربُهُ فَيُ ْش ِّر ُق في م َحيَّاهَ ،و َي ْل َم ُع في َ
س ُر ِّ
َوجْ ِّهه.
ور ُكلَّ َها في ُّ
ص َّحةً
وف الخارجيَّ ِّة ،فَ َي ْشت َِّر ُ
ئ َم ْن يَ ُ
ظ ُّن َّ
اب ال ُّ
الظ ُر ِّ
ي ُْخ ِّط ُ
س َّر ماالً َو َبنِّينَ َو ِّ
أن أ ْس َب َ
ط ِّليُ َ
س ِّر ِّ
رور يَ ْعت َِّم ُد على النَّ ْف ِّس أ ْكث َ َر ِّم َّما يَ ْعت َِّم ُد على ُّ
وم ْن ُهم َم ْن يَ ْنعَ ُم
فال ُّ
اس َم ْن يَ ْشقَى في النَّ ِّعيمِّ ،
الظ ُروف ،وفي النَّ ِّ
س ُ
في ال َّ
ير ،وفِّي ِّهم َم ْن َي ْست َِّطي ُع ْ
اس َم ْن ال َي ْست َِّطي ُع ْ
أن
ع ِّميقَةً ِّب ُك ِّّل َما ِّل ِّه وهو َكثِّ ٌ
شقَاء ،وفي النَّ ِّ
ي ضحكةً َ
أن َي ْشت َِّر َ
سائِّلُ ،فَ َج ُّونَا َج ِّميلٌَ ،و َخي َْراتُنا
ان ،وبِّال ث َ َمنَ ،وال ت َ ْنقُ ُ
عا ِّليَةً َ
ض َح َكات َ
ي َ
الو َ
ع ِّميقَةً َوا ِّسعَةً بِّأَقَ ِّّل األَثْ َم ِّ
صنا َ
يَ ْشت َِّر َ
يرةٌ.
َكثِّ َ
سائِّ ِّر ُ
ْف يَ ْنت َ ِّف ُع بهذا الفَ ِّّن ،ا ْست َثْ َم َرهُ وا ْستَفَا َد
ال َحيَاة ُ فَ ٌّنَ ،وال ُّ
س ُ
ؤون ال َحيَاةِّ فَ ُّن فَ َم ْن َ
رور َك َ
ف َكي َ
ع َر َ
ش ِّ
ف ْ
أن يَ ْست َثْ ِّم َرهُ.
ي بهَ ،و َم ْن لَ ْم يَ ْع ِّر ْفهُ لَ ْم يَ ْع ِّر ْ
ِّم ْنهُ َو َح ِّظ َ
رور قُ َّوة ُ االحْ ِّت َما ِّل فَ َما ْ
ب ْ
األم ِّر َحتَّى
أن يُت َ َعلَّ َم في فَ ِّّن ال ُّ
َّأو ُل َد ْرس َي ِّج ُ
اب ال َم ْر ُء بالتَّا ِّف ِّه ِّمنَ ْ
ص َ
إن يُ َ
س ِّ
ض َج َعهَُ ،وت ُ َؤ ِّ ّر ُق
ض َم ْ
صد ِّْرهَِّ ،وتَقُ ُّ
ت ََراهُ َح ِّر َج ال َّ
ص ِّر ،تَت َنا َجى ال ُه ُمو ُم في َ
س البَ َ
الوجْ ِّه ،نَا ِّك َ
صد ِّْرَ ،كا ِّس َ
ف َ
َج ْفنَهُ ،وهي إذا َح َدث َ ْ
ي
ق لَ َها َباالًَ ،ولَ ْم ت ُ َح ِّ ّر ْك ِّم ْنهُ نَفَ ً
َام ِّم ْل َء ُجفُو ِّن ِّه َر ِّ
ض َّ
ت ِّل َم ْن هو أ ْق َوى احْ ِّت َماالً ،لَ ْم ي ُْل ِّ
ساَ ،ون َ
ار َ
صد ِّْر.
غ ال َّ
البَا ِّل فَ ِّ
َو َمع هذا ُك ِّلّ ِّه فَ ِّفي ا ْستِّ َ
ان ْ
ير
بَ ،و َي ْخلُقَ ال ُّ
ور َح ْو َلهَُ .و ُج ْز ٌء َك ِّب ٌ
صا ِّع ِّ
طا َ
أن َيتَغَلَّ َ
ع ِّة اإل ْن َ
ب على ال َم َ
س ُر َ
س ِّ
ور يَ ْر ِّج ُع إلى الفَ ْر ِّد نَ ْف ِّس ِّه ،بِّ َد ِّلي ِّل أنَّا ن ََرى في ُّ
ْ
اح َد ِّة
ِّمنَ
ق ال ُّ
الو ِّ
الظ ُر ِّ
س ُر ِّ
ق في خ َْل ِّ
اإلخفَا ِّ
وف الوا َ ِّح َدةِّ واألس َْرةِّ َ
الو ِّح َدةِّ َم ْن َي ْست َِّطي ُع ْ
ش ْيء ُح ْزنًا
وراَ ،وإلى َجانِّ ِّب ِّه أ ُخوهُ الذي َي ْخ ِّل ُق ِّم ْن ُك ِّّل َ
أن َي ْخلِّقَ ِّم ْن ُك ِّّل َ
ش ْيء ُ
س ُر ً
واأل َّم ِّة َ
ام ُل ال َّ
ي ـــ ال ّ
َان:
ع ِّ
فَ ْالعَ ِّ
عالقةٌ َكبِّيرة ٌ في إِّي َجا ِّد ال َج ّ ِّو الذي يُتَنَفَّ ُ
س ِّم ْنهُ ففي ال ُّد ْنيَا َ
شك ـــ لَهُ َ
ش ْخ ِّ
الن اثْن ِّ
ام ِّ
ص ُّ
ف ال َع َو ِّام ِّل ،فاجْ ت َ ِّهد ْ
ف
ام ٌل َد ِّ
ع ِّ
ع ِّ
ب ال ِّنّ ْ
س َك نِّ ْ
س َك فَنَ ْف ُ
ي وهو نَ ْف ُ
ص ُ
ي وهو ك ُّل ال َعا َل ِّم ،و َ
َ
س َ
أن ت َ ْك َ
ام ٌل خ ِّ
ص َ
اخ ِّل ٌّ
َار ِّج ٌّ
إليك إالّ
بل َّ
يب االحْ تِّ َما ِّلْ ،
على األقَ ّل وإذًا فَ ُرجْ َح ُ
ف اآلخ ََر وهو العَالَ ُم ال قِّي َمةَ لَهُ بالنّسبَ ِّة َ
ان َكفَّتِّ َها قَ ِّر ُ
إن النِّّ ْ
ص َ
ْت
س ْم َع َك ،وأ َ ْع َدد َ
أر َه ْف َ
ور ِّه ِّب َمشَا ِّع ِّر َك فَ ِّهي الّتي تُلَ ّ ِّونُهَُ ،وت ُ َج ِّ ّملُهُ ْأو تُقَ ِّبّ ُحهُ ،فإذا َجلَ ْو َ
ع ْينَ ْي َكَ ،و ْ
ت َ
ت َ
ِّب ُم ُر ِّ
ورْ ،
ع ُل َم َع نَ ْف ِّس َك فَيَ ُك ُ
ورا.
َمشَا ِّع َر َك لل ُّ
ون ُ
س ُر ً
ي يَتَفَا َ
فالعَالَ ُم الخ ِّ
س ُر ِّ
َار ِّج ُّ
ّ
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ور ْ
اء في القُد َْر ِّة على
ق ال ُّ
الف َمصا ِّبيحِّ ال َك ْه ُر َب ِّ
س ُر ِّ
اختِّ َ
إنّا لَن ََرى النَّ َ
اس يَ ْخت َ ِّلفُونَ في القُد َْرةِّ على خ َْل ِّ
ضا َءةِّ فَ ِّم ْن ُه ْم ال ُمظ ِّل ُم ْ
صبَاحِّ النَّ ْو ِّمَ ،و ِّم ْن ُهم ذُو القُد َْرةِّ ال َهائِّلَ ِّة
ضي ُء بِّقَدْر ك ِّم ْ
كال ِّم ْ
اإل َ
قَ ،و ِّم ْن ُهم ال ُم ِّ
صبَاحِّ ال ُمحْ ت َِّر ِّ
ص َبا َح َك ْ
اس.
فَ ،وا ْست َ ِّع ْ
ع ْنهُ ِّب ِّم ْ
ص َباحِّ ال َحفَالتِّ ،فَغَ ِّيّ ْر ِّم ْ
ك ِّم ْ
ير ِّلنَ ْف ِّس َك َوللنَّ ِّ
ي يُنِّ ُ
ض َ
إن َ
ص َباح قَ ِّو ّ
ضعُ َ
ان في نَ ْف ِّس ِّه َحتَّى َكأَنَّها َم ْر َك ُز العَالَ ِّم،
َولَعَ َّل ِّم ْن أ َ َه ِّ ّم أ َ ْس َبا ِّ
ب ال ُح ْز ِّن ِّ
ير اإل ْن َ
قَ ،و َكثْ َرة ُ ت َ ْف ِّك ِّ
س ِّ
ضيقَ األُفُ ِّ
َو َكأ َ َّن ال َّ
والرخا َء ُكلَّها ُخ ِّلقَ ْ
يس
سعا َدة َ
ار واأل ُ َّمةَ وال َّ
َّ
ص ِّه ،فَ ُهو يَ ِّق ُ
ت ِّلش َْخ ِّ
ار واأل ْن َه َ
وم والبِّ َح َ
ش ْم َ
س والقَ َم َر والنُّ ُج َ
س
ير في نَ ْف ِّس ِّه وعالقَةَ العَالَ ِّم بِّها .وهذا ـــ ِّم ْن َ
س ِّبّ ُ
سائِّ ِّل بِّ ِّم ْقيَ ِّ
غي ِّْر َريْب ـــ يُ َ
ُك َّل ال َم َ
اس نَ ْف ِّس ِّهُ ،ويُدِّي ُم الت َّ ْف ِّك َ
ب البُؤْ َ
ت ال َم ْر َكزَ َ ،وإنَّ َما هي نُ ْق َ
وال ُح ْزنَ  ،فَ ُم َحا ٌل ْ
َّ
س ْ
يط
ي ال َعالَ ُم َو ْفقَ نَ ْف ِّس ِّه
يرة ٌ على ال ُم ِّح ِّ
سهُ لَ ْي َ
ألن نَ ْف َ
طة ٌ َ
ص ِّغ َ
أن يَجْ ِّر َ
س َع أُفُقَهُ ،ونَ َ
ال َع ِّظ ِّيمْ ،
ش َع َر بِّأ َ َّن األ َ ْعبَا َء الّتي تُثْ ِّق ُل
يرا َ
فإن هو َو َّ
سهُ أحْ َيانًا ْأو َك ِّث ً
ي نَ ْف َ
ظ َر إلى ال َعالَ ِّم الفَ ِّسيحَِّ ،ونَ ِّس َ
ش ْيئًاَ ،وت َ َحلَّلَ ْ
سهُ قَ ْد َخفَّ ْ
ش ْيئًا.
ش ْيئًا فَ َ
ت َ
ش ْيئًا فَ َ
ت َ
َكا ِّهلَهُ ،والقُيُو َد الّتي تُثْقَ ُل بها نَ ْف َ
اس فَ َرا ً
ب في َّ
ير
غا أ َ
وهذا هو ال َّ
س َب ُ
أن أ ْكث َ َر النَّ ِّ
ش ُّد ُهم ِّ
ضيقًا ِّبنَ ْف ِّس ِّه ألنَّهُ يَ ِّج ُد من زَ َم ِّن ِّه ما ي ُِّطي ُل الت َّ ْف ِّك َ
ع َم ِّل ِّهَ ،وفَ َّك َر في ما َح ْولَهَُ ،كانَ لهُ ِّم ْن ذلك لَذَّة ٌ ُم ْز َد َو َجةٌ :لَذَّة ُ ال ِّف ْك ِّر والعَ َم ِّل ،ولَ َّذة ُ
فيها ،فَ ْ
إن هو ا ْست َ ْغ َرقَ في َ
ان النَّ ْف ِّس.
نِّ ْس َي ِّ
ص ِّ ّرفُهُ َك َما يَشَا ُء فَ ْ
ور ْ
إن هو
وس فَ ِّّن ال ُّ
َولَعَ َّل ِّم ْن د ُُر ِّ
أن يَ ْقبِّ َ
يرهِّ ،فَيُ َ
ض ال َم ْر ُء على ِّز َم ِّام ت َ ْف ِّك ِّ
س ُر ِّ
ضوع ُم ْق ِّبض ـــ ْ
ص ِّديقَهُ في
ض ِّل َم ْو ُ
ت َ َع َّر َ
ور ال ُمحْ ِّزنَ ِّة ،أو يُ َجاد َل ش َِّري َكهُ ْأو َ
ش أسرتَهُ في ْأمر ِّمنَ األ ُ ُم ِّ
كأن يُنَاقِّ َ
سى بِّ َها َمسْأَلَتَهُ األُولَى ال ُمحْ ِّزنَةَ
ب ـــ َح َّو َل نَ ِّ
س َّ
ض ِّ
ما ي َُؤ ّدِّي إلى الغَ َ
ارة ً يَ ْن َ
ار َمسْأَلَةً أ ُ ْخ َرى َ
يرهَِّ ،وأَث َ َ
احيَةَ ت َ ْف ِّك ِّ
ش ْ
ير َك َكما ت َ ْنقُ ُل بَيَادِّقَ ال َّ
ْ
ط َر ْنج.
ت ِّم ْن أ َ ْمر فَت َ َكلَّ ْم في َ
ضايَ ْق َ
فإن ت َ َ
غي ِّْرهِّ ،وا ْنقُ ْل ت َ ْف ِّك َ
ضا أالّ تُقَ ّد َِّر ال َحيَاة َ فَ ْوقَ قِّي َمتِّ َها ْ
فال َحيَاة ُ َه ِّيّنَةٌ ،فَا ْع َم ْل ال َخي َْر ما ا ْست َ َ
ت ،وا ْف َرحْ
ط ْع َ
وس أ ْي ً
َو ِّم ْن هذه الد ُُّر ِّ
ما ا ْست َ َ
اح ٌد لل َّ
ت ،وال تَجْ َم ْع على نَ ْف ِّس َك األلَ َم ِّبت ََوقُّعِّ ال َّ
ش ِّ ّر
ط ْع َ
ش ِّ ّر ،ث ُ َّم األ َل َم ِّب ُوقُو ِّع ِّه ،فَيَ ْك ِّفي في هذه ال َحيَاةِّ أ َ َل ٌم َو ِّ
احدِّ.
الو ِّ
َ
ع ُر َحتَّى يَ ُكونَ شَا ِّع ًرا ،ويَتَخَا َ
ير
ط ُ
َو ِّلت َ ْف َع ْل ما يَ ْف َعلُهُ الفَنَّانُونَ  ،فَ َّ
الر ُج ُل ال يَزَ ا ُل يَتَشَا َ
ب َحتَّى يَ ِّ
ص َ
طبُّ ُع َ
ام لل َحيَا ِّةَ ،حتَّى َي ُكونَ الت َّ َ
ط ْبعًا.
صنَّعِّ الفَ َر َح وال ُّ
َطيبًاَ ،ويَت َ َكات ُ
خ ِّ
َب َحتَّى َي ِّ
ور واال ْب ِّت َ
ير َكا ِّتبًا ،فَت َ َ
س ُر َ
ص َ
س َ
(أمحد أمني ،فيْض اخلاطر)
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ّ

التعريف بالكاتب
.

 أحمد أمين ( 1886ـــ 1954م).
ي.
 أديب ومف ّكر مصر ّ
 عمل في جامعة القاهرة.

 أنشأ مجلّة ( الثّقافة ).
الرسالة ).
 شارك في إخراج ( مجلّة ّ
 من أهمّ مؤلّفاته:

 فجر اإلسالم.
 ضحى اإلسالم.
ص.
 فيْض الخاطر :الذي أخذ منه النّ ّ
ّ ّ ّ
جو النص
ص كيف يمكن لإلنسان أن يكون سعيدًا ّ
سرور ينبع من داخل اإلنسان ال من
ألن ال ّ
 يبيّن أحمد أمين في هذا النّ ّ
ّ
الظروف الخارجيّة المحيطة به َحسْب.
سرور ،نحو:
سبل والوسائل التي يمكن بها أن يحقق اإلنسان الفرح وال ّ
 يذكر ال ّ
صعَاب.
 أن يكون قويًّا متح ِّ ّمالً ال ِّ ّ
كثيرا وكأنّها َم ْر َك ُز العالَم.
 أال يفكر بنفسه
ً
ْ 
أن َي ْمأل وقت فراغه بما هو نافع ومفيد مثل العمل.
 يرى ّ
ي ،بل يو ّجه تفكيره نحو ك ّل ما هو
أن على اإلنسان الذي يبحث عن ال ّ
سرور أال ّ يف ّكر في ما هو سلب ّ
سعادة طبعًا من طباعه ،وال يُضيّعها في ما يكدّر عيشه.
ي ،وأن يجتهد في أن يجعل ال ّ
إيجاب ّ

ّ
ص :المقالة األدبيّة واالجتماعيّة.

ي الّذي ينتمي إليه النّ ّ
الفن األدب ّ
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ّ ّ
شرح وحتليل النص
ت أ ْس َبابُهَُ ،ويَ ْخلُقُ َها ْ
ورَ ،ي ْست َْمتِّ ُع ب ِّه ْ
إن ُو ِّج َد ْ
س ُ
إن ل ْم ت َ ُكن.
ان القُد َْرة َ على ال ُّ
نِّ ْع َمةٌ ُكب َْرى أ َ ْن ي ُْمنَ َح اإل ْن َ
س ُر ِّ
جوا ُم ْشبَعًا
يُ ْع ِّجبُنِّي القَ َم ُر في تَقَلُّ ِّد ِّه هَالَةً ت َ ِّش ُّع ُ
ورا ،ويُ ْع ِّجبُنِّي َّ
ورا َوبَ َها ًء َونُ ً
س ُر ً
الر ُج ُل أو ال َم ْرأة ُ يَ ْخلُ ُق َح ْولَهُ ًّ
بِّ ْال ِّغ ْب َ
ع ْينِّيهَ ،ويَت َأَلَّ ُق في َجبِّينِّهَ ،ويَت َ َدفَّ ُق من َوجْ ِّهه.
ط ِّة وال ُّ
ور ،ث ُ َّم يَتَش ََّربُهُ فَيُ ْش ِّر ُق في م َحيَّاهَ ،ويَ ْل َم ُع في َ
س ُر ِّ

يمنح (منح) :يعطي دون مقابل

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ور (سرر) :ارتياح في الصدر عند حدوث منفعة
ال ُّ
س ُر ِّ

أسباب (سبب) :مفردها (سبب) :ما يؤدّي إلى حدوث الشّيء يخلقها (خلق) :يوجدها
ي
تَقَلُّ ِّد ِّه (قلد) :وضعه في عنقه  /يلبس قالدة
َها َلةً (هول) :الدّائرة من الضّوء تحيط بجرم سماو ّ
ش ُّع (شعع) :أرسلت أشعّتها  /لمع حسنًا وبها ًء /تسطع
ت َ ِّ
ُم ْ
شبَعًا (شبع) :ممتلئ إلى حدّه األقصى وال يقبل المزيد

يخلق (خلق) :يصنع  /ي ُْو ِّجد
سرور
بها ًء (بهو) :النّور  /ال ُحسن والجمال والمقصود ال ّ
ا ْل ِّغ ْب َط ِّة (غبط) :النعمة والسرور

صه (أخذه) على مهل  /يتشبّع منه
يَتَش ََّربُهُ (شرب) :امت ّ
ق (ألق) :يلمع /يشرق
يَتَأَلَّ ُ

م َحيَّاه (حيي) :وجهه  /الوجه
ق (دفق) :تصبَّب وجرى وهطل
يَت َ َدفَّ ُ

سرورا (سرر) :الفرح والبهجة
ً

 الفكرة :الحديث عن الطريقة التي يمكن أن يكون بها اإلنسان سعيدًا  /كيف يمكن أن يكون اإلنسان سعيدًا؟
سرور.
ص :القدرة على ال ّ
 النّعمة الوارد ذكرها في بداية النّ ّ
سرور) :أن يستمتع به إن وجدت أسبابه ،ويخلقها إن لم تكن
 يستطيع اإلنسان تحقيق نعمة (القدرة على ال ّ
موجودة.
ص بعض عناصر ال ّ
 و َّ
طبيعة مثل :القمر في تقلّده هالة.
ظف الكاتب في النّ ّ
سرور على اإلنسان:
 نتائج ال ّ
 يلمع في عينه.
 يشرق في محيّاه.
 األمور التي ت ُعجب الكاتب و َذك ََرها في الفقرة:

 يتألّق في جبينه.

 يتدفّق من وجهه.

ونورا.
سرورا وبها ًء
 القمر في تقلّده هالة ت َ ِّش ُّع
ً
ً
سرور.
جوا مشبعًا بالغبطة وال ّ
 الرجل أو المرأة يخلق حوله ًّ
جوا ُم ْشبَعًا.
 يعود الضّمير الهاء في
(يتشربه) علىًّ :
ّ
ّ

ّ

 الصور الفنية:
سرور بالشيء الذي يُعطى دون مقابل.
ور :شبّه القدرة على ال ّ
سانُ القُد َْرةَ على ال ُّ
 نِّ ْع َمةٌ ُكب َْرى أ َ ْن يُ ْمنَ َح اإل ْن َ
س ُر ِّ

ورا:
 يُ ْع ِّجبُنِّي القَ َم ُر في تَقَلُّ ِّد ِّه َهالَةً ت َ ِّ
ش ُّع ُ
ورا َوبَ َها ًء َونُ ً
س ُر ً
 شبّه القمر بإنسان يضع حول عنقه قالدة.
ورا بالقالدة.
 كما شبّه الهالة التي حول القمر والتي تش ّع ُ
ورا َوبَ َها ًء َونُ ً
س ُر ً
 كما شبّه السرور والبهاء والنّور حول القمر باألحجار النفيسة التي تش ّكل قالدة جميلة.
ّ
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شراب ّ
سرور بال ّ
سرور بال ّ
شعاع الدافئ يأخذه الجسم.

الطيب يشربه اإلنسان  /صور ال ّ
صور ال ّ
فيتشربهّ :
ّ
نورا يضيء وجه صاحبه.
صور الكاتب ال ّ
َ فيُش ِّْر ُ
سرور ً
ق في م َحيَّاهّ :
نور يلمع عين صاحبه.
 يَ ْل َم ُع في َ
سرور بالبرق  /شبّه ال ّ
ع ْينِّه :شبّه ال ّ
سرور ً
سرور بالنّور الذي يشرق في جبين
سرور باإلنسان الذي يحرز نجا ًحا وتمي ًّزا  /شبّه ال ّ
ق في َج ِّبينِّه :شبّه ال ّ
 يَتَأَلَّ ُ
صاحبه.
وصور الوجه نبعًا يتدفّق منه هذا الماء.
سرور ما ًء يتدفّق من وجه المسرور،
صور ال ّ
َ و َيت َ َدفَّ ُ
ّ
ق من َوجْ ِّههّ :
جوا ُم ْ
ور:
الر ُج ُل أو ال َم ْرأةُ يَ ْخلُ ُ
شبَعًا بِّا ْل ِّغ ْب َط ِّة وال ُّ
ق ْ
حولَهُ ًّ
 يُ ْع ِّجبُنِّي َّ
س ُر ِّ
الرجل والمرأة بالقادر على إيجاد شيء من العدم.
 شبّه ّ
ي شيء فيه.
 كما شبّه ّ
الجو بالمحلول المشبع الذي ال يمكن إذابة أ ّ
سرور بالشيء ال ُمذاب في المحلول.
 وشبّه الغبطة وال ّ
الجو.
 وشبّه الغبطة وال ّ
سرور بالماء الّذي يتشبّع به ّ
ور ُكلَّ َها في ُّ
وف الخارجيَّ ِّة ،فَيَ ْشت َِّر ُ
ئ َم ْن يَ ُ
ظ ُّن َّ
رور
ص َّحةً فال ُّ
الظ ُر ِّ
اب ال ُّ
ي ُْخ ِّط ُ
س ُ
س َّر ماالً َوبَنِّينَ َو ِّ
أن أ ْسبَ َ
ط ِّليُ َ
س ِّر ِّ
يَ ْعت َِّم ُد على النَّ ْف ِّس أ ْكث َ َر ِّم َّما يَ ْعت َِّم ُد على ُّ
وم ْن ُهم َم ْن يَ ْن َع ُم في ال َّ
ش َقاء ،وفي
اس َم ْن يَ ْشقَى في النَّ ِّعيمِّ ،
الظ ُروف ،وفي النَّ ِّ
عا ِّل َيةً
ير ،وفِّي ِّهم َم ْن َي ْست َِّطي ُع ْ
اس َم ْن ال َي ْست َِّطي ُع ْ
ع ِّميقَةً ِّب ُك ِّّل َما ِّل ِّه وهو َكثِّ ٌ
النَّ ِّ
ض َح َكات َ
ي َ
ي ضحكةً َ
أن َي ْشت َِّر َ
أن َي ْشت َِّر َ
يرةٌ.
ان ،و ِّبال ث َ َمنَ ،وال ت َ ْنقُ ُ
َ
الو َ
سائِّلُ ،فَ َج ُّونَا َج ِّميلٌَ ،و َخي َْراتُنا َكثِّ َ
ع ِّميقَةً َوا ِّس َعةً ِّبأَقَ ِّّل األَثْ َم ِّ
صنا َ
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
َي ُ
ظنُّ (ظنن) :يعتقد
ئ (خطأ) :يقع في الخطأ
يُ ْخ ِّط ُ
ال ُّ
شت َ ِّر ُ
يَ ْ
ط (شرط) :يلتزم  /يلزم نفسه
وف (ظرف)( :ظرف) األحوال
ظ ُر ِّ
سرور
س َّر (سرر) :يفرح  /يكون
مسرورا  /السعادة وال ّ
ِّليُ َ
ً

يَ ْعت َ ِّم ُد (عمد) :يتَّكل على
النَّ ِّعيم (نعم) :عيش رغيد فيه ارتياح بال  /طيب العيش
عالية (علو) :مرتفعة
سائِّ ُل (وسل):
الو َ
َ

مفردها (وسيلة) الطرق /كل ما يتحقق به غرض معيّن

بنين (بنو)( :ابن) األوالد من صلبه
ش َقى (شقو) :يتعب ويشتد عناؤه  /التعب وال ّ
يَ ْ
شدة
ضحْ َكة) االبتسام والسعادة
ضحكات (ضحك) :مفردها ( َ
ان (ثمن) :مفردها (ثمن) قيمة الشّيء ومكافئه بالثمن
األَثْ َم ِّ
الخيرات (خير) :مفردها ( َخي َْرة) الموارد والمنافع

سرور ،وأنّه ينبع من داخل اإلنسان ال من الظروف المحيطة.
 الفكرة :الحديث عن أسباب ال ّ
سرور على :النّفس أكثر مما يعتمد على الظروف.
 يعتمد تحقيق ال ّ
سعادة في رأي الكاتب في :النّفس ال في الظروف.
 تكمن ال ّ
سعادة في رأي بعض النّاس في :الظروف الخارجيّة.
 تكمن ال ّ
صحة.
سعادة :المال ،والبنين ،وال ّ
 يشترط بعض النّاس لل ّ
سرور من أجل :ترتيب المعنى في نفس وذهن القارئ.
سم الكاتب النّاس في تعاملهم مع ال ّ
ق ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

33

سرور إلى:
سم الكاتب النّاس في تعاملهم مع ال ّ
ق ّ
اس َم ْن يَ ْنعَ ُم في ال َّ
شقَاء.
اس َم ْن يَ ْشقَى في النَّ ِّعيم.
 من النّ ِّ
 من النَّ ِّ
اس َم ْن ال يَ ْست َِّطي ُع ْ
ير.
ع ِّميقَةً بِّ ُك ِّّل َما ِّل ِّه وهو َكثِّ ٌ
 من النَّ ِّ
ي ضحكةً َ
أن يَ ْشت َِّر َ
 من النّاس َم ْن يَ ْست َِّطي ُع ْ
ان ،وبِّال ث َ َمن.
عا ِّليَةً َ
ض َح َكات َ
ي َ
ع ِّميقَةً َوا ِّسعَةً بِّأَقَ ِّّل األَثْ َم ِّ
أن يَ ْشت َِّر َ
سرور بــ :
 علّل الكاتب مقدرتنا على ال ّ
 الخيرات الكثيرة.
الجو الجميل.

ّ
اس َم ْن يَ ْ
شقَاء) هو :المقابلة.
وم ْن ُهم َم ْن يَ ْنعَ ُم في ال َّ
شقَى في النَّ ِّعيمِّ ،
 المح ّ
سن البديعي في جملة (وفي النَّ ِّ
اس َم ْن يَ ْ
شقَاء) هو:
وم ْن ُهم َم ْن يَ ْنعَ ُم في ال َّ
شقَى في النَّ ِّعيمِّ ،
 داللة المقابلة في جملة (وفي النَّ ِّ
 تد ّل على براعة الكاتب في توكيد المعنى ،وتوضيحه ،وتقريبه من نفس المتلقي.
شقَاء) هو :الفرق الكبير بين ال ّ
اس َم ْن يَ ْ
شخصين.
وم ْن ُهم َم ْن يَ ْنعَ ُم في ال َّ
شقَى في النَّ ِّعيمِّ ،
 معنى جملة (وفي النَّ ِّ
ست َ ِّطي ُع ْ
ست َ ِّطي ُع ْ
أن َي ْ
أن
يهم َم ْن َي ْ
اس َم ْن ال َي ْ
 معنى جملة (وفي النَّ ِّ
ي ضحكةً ع َِّمي َقةً ِّب ُك ِّ ّل َما ِّل ِّه وهو َك ِّث ٌ
ير ،و ِّف ِّ
شت َ ِّر َ
ان ،وبِّال ث َ َمن) هو :الفرق الكبير بين ال ّ
ي َ
َي ْ
شخصين.
ض َحكَا ٍ
ت عَا ِّل َيةً ع َِّميقَةً َوا ِّ
س َعةً ِّبأَقَ ِّ ّل األَثْ َم ِّ
شت َ ِّر َ
ست َ ِّطي ُع ْ
أن َي ْ
ير) هو:
اس َم ْن ال َي ْ
 معنى جملة (وفي النَّ ِّ
ي ضحكةً ع َِّميقَةً ِّب ُك ِّ ّل َما ِّل ِّه وهو َك ِّث ٌ
شت َ ِّر َ
سعادة.
 المال ال يجلب لصاحبه ال ّ
سرور ـــ في رأي الكاتب ـــ على نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما يعتمد على الظروف المحيطة:
 يعتمد ال ّ
والرضا ينبعان من داخل اإلنسان وجوهره ْ
 وذلك ألنّه يعتبر َّ
وإن كان محيطه حزينًا ،فيستطيع إسعاد
سرور
أن ال ّ
ّ
نفسه بقناعته ورضاه.
 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التّفضيل مثل (أكثر مما يعتمد  ،أق ّل األثمان) وتد ّل هذه الكثرة على:
 المقارنة بين األشياء لبيان تميّزها وأفضليّتها.
ضحْ كات.
ضحْ كات ِّ ،
ض َحكات َ ،
 تضبط كلمة (ضحكات) على ثالثة أوجه هيَ :
ّ
ّ
 الصور الفنية:

ست َ ِّطي ُع ْ
أن يَ ْ
صور الضحكة سلعة ت ُ ْشت َرى.
 ال يَ ْ
ي ضحكةً ع َِّميقَةًّ :
شت َ ِّر َ
ْ 
ي َ
أن َي ْ
صور الضحكة سلعة ت ُ ْشت َرى.
ض َحكَا ٍ
ت عَا ِّل َيةً ع َِّميقَةًّ :
شت َ ِّر َ
صور النّعيم بالشيء الذي يسبب ال ّ
اس َم ْن يَ ْ
شقاء لبعض النّاس.
 وفي النَّ ِّ
شقَى في النَّ ِّعيمّ :
صور ال ّ
شقاء بالشيء الذي يسبب النعيم لبعض النّاس.

وم ْن ُهم َم ْن يَ ْنعَ ُم في ال َّ
ِّ
شقَاءّ :

ّ
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سائِّ ِّر ُ
ْف يَ ْنت َ ِّف ُع بهذا الفَ ِّّن ،ا ْست َثْ َم َرهُ وا ْستَفَا َد ِّم ْنه ُ
ال َحيَاة ُ فَ ٌّنَ ،وال ُّ
س ُ
ؤون ال َحيَاةِّ فَ ُّن فَ َم ْن َ
رور َك َ
ف َكي َ
ع َر َ
ش ِّ
ف ْ
أن يَ ْست َثْ ِّم َرهُ.
ي بهَ ،و َم ْن لَ ْم يَ ْع ِّر ْفهُ لَ ْم يَ ْع ِّر ْ
َو َح ِّظ َ
رور قُ َّوة ُ االحْ تِّ َما ِّل فَ َما ْ
ب ْ
أن يُتَعَلَّ َم في فَ ِّّن ال ُّ
َّأو ُل َد ْرس يَ ِّج ُ
اب ال َم ْر ُء بالتَّافِّ ِّه ِّمنَ ْ
األم ِّر َحتَّى ت ََراهُ
ص َ
إن يُ َ
س ِّ
ض َجعَهَُ ،وت ُ َؤ ِّ ّر ُق َج ْفنَهُ ،وهي إذا
ض َم ْ
صد ِّْرهَِّ ،وتَقُ ُّ
َح ِّر َج ال َّ
ص ِّر ،تَت َنا َجى ال ُه ُمو ُم في َ
س البَ َ
الوجْ ِّه ،نَا ِّك َ
صد ِّْرَ ،كا ِّس َ
ف َ
ار َ
َح َدث َ ْ
صد ِّْر.
غ ال َّ
ق لَ َها بَاالًَ ،ولَ ْم ت ُ َح ِّ ّر ْك ِّم ْنهُ نَفَ ً
َام ِّم ْل َء ُجفُونِّ ِّه َر ِّ
ي البَا ِّل فَ ِّ
ت ِّل َم ْن هو أ ْق َوى احْ تِّ َماالً ،لَ ْم ي ُْل ِّ
ض َّ
ساَ ،ون َ
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
سائِّ ِّر (سير) مثل  /شبيه
سنون
الحياة (حيي) :العيش  /األيام وال ّ
َ
يَ ْنت َ ِّف ُع (نفع) :حصل (يستفيد) منه على منفعة
شؤون (شأن) :مفردها (شأن) أمور وحاجيات
ّ
استفاد (فيد) :حصل على منفعة
ووظفه
ستَثْ َم َرهُ (ثمر) :استغلَّه
ا ْ
صبر والتّجلُّد
االحْ تِّ َما ِّل (حمل) :ال ّ

حظي (حظو) :نال واكتسب وحصل على
بالتَّافِّ ِّه (تفه) :البسيط الّذي ال قيمة له

ج (حرج) :ضيِّّق  /ضائق
َح ِّر َ
س (نكس) :أرخى عينيه ينظر إلى األرض
َنا ِّك َ

ف (كسف) :عابس  /حزين  /مهموم
كَا ِّ
س َ
الهموم (همم) :مفردها (ه ّم) األمور المحزنة والمقلقة
والراحة
مضجعه (ضجع) :مكان النّوم ّ

ض (قضض) :أقلقه  /جعله ال ينام
تَقُ ُّ
ق (أرق) :تمنعه من النّوم ليالً
تُؤ ِّ َّر ُ

ي (رضو) :هادئ النّفس غير مهموم
جفونه (جفن) :مفردها ( َج ْفن) غطاء العين من أعلى ومن أسفل َر ِّض َّ
َف ِّار َ
غ (فرغ) :الخالي من األلم والحزن والتكدير
ال َبا ِّل (ب ِّلي) :الحال والشأن والنّفس والخاطر والفكر
تَتَنا َجى (نجو) :تبادل األسرار بين اثنين في أمر ما  /والمقصود تالزمه وتستولي عليه
قوة االحتمال كأو ّل درس من دروس ّ
سرور ّ
 الفكرة:الحديث عن ّ
فن
أن ال ّ
فن من الفنون .والحديث عن اعتبار تعلّم ّ
السرور.
سرور فنًّاّ :
سرور كسائر شؤون الحياة فَ ٌّن فمن عرف كيف ينتفع بهذا
ألن الحياة فَ ٌّن ،وال ّ
 ع ّد (اعتبر) الكاتب ال ّ
يعرف ْ
أن يستثمره.
الفَ ِّّن استثمره واستفاد منه َو َح ِّظي به ،ومن لم يعر ْفه لم
ْ
لق لها باالً) :لم يُف ّكر فيها ولم تُؤثّر عليه.
 داللة (لم يُ ِّ
ْ
يعرف ْ
أن يستثمره.
يعرفه :لم
 من عرف كيف ينتفع بفنّ السرور :استثمره واستفاد منه َو َح ِّظي به ،ومن لم
ْ
قوة االحتمال.
أول درس يتعلّمه اإلنسان في فن ال ّ
ّ 
سرور هوّ : :
ّ
سرور لنفسهّ :
يتخطى الهموم
قوة االحتمال تجعل صاحبها
قوة االحتمال تجعل المرء أقدر على جلب ال ّ
ّ 
ألن ّ
والمصاعب من غير أن يأبه لها وهو قادر على تجاوزها في نفسه وعقله وإدراكه .م ّما يجعله أقوى وأقدر على
ّ
مطمئن البال.
التّعامل معها .فيغدو مرتا ًحا
بقوة االحتمال واإلنسان غير القادر على التّح ّمل:
 الفرق بين اإلنسان المتمتّع ّ
صعاب.
قادرا على تح ّمل جميع ال ّ
بقوة االحتمال :سيكون متفائال سعيدًا واثقًا بنفسه ً
 اإلنسان المتمتّع ّ
صد ِّْرهِّ،
 اإلنسان غير القادر على التّح ّمل :ت ََراهُ َح ِّر َج ال َّ
ص ِّر ،تَت َنا َجى ال ُه ُمو ُم في َ
س البَ َ
الوجْ ِّه ،نَا ِّك َ
صد ِّْرَ ،كا ِّس َ
ف َ
ض َجعَهَُ ،وت ُ َؤ ِّ ّر ُق َج ْفنَهُ.
ض َم ْ
َوتَقُ ُّ
ّ
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 وازن الكاتب بين صفات شخصين:
صعاب.
قادرا على تح ّمل جميع ال ّ
 األول :قادر على خلق ال ّ
سرور :سيكون متفائال سعيدًا واثقًا بنفسه ً
صعاب به ّمة
 الثّاني :شديد الضّيق بنفسه :على النّقيض تما ًما إذ سيكون حزينًا متشائ ًما ال يستطيع مواجهة ال ّ
وإرادة.
سرور لإلنسان:
ي في جلب ال ّ
ي والخارج ّ
ُ و ِّفّق الكاتب في توضيح أثر العاملين الدّاخل ّ
فقد بيّن الكاتب أثر ك ّل منهما في إسعاد اإلنسان أو إتعاسه ،وأوافق الكاتب في ّ
ي هو العامل
أن العامل الدّاخل ّ
األساس لتحقيق سعادة اإلنسان إذ ّ
ي صعب.
إن نفس اإلنسان يمكن لها خلق ال ّ
سعادة رغم وجود عامل خارج ّ
 داللة استخدام الكاتب أسلوب التفضيل مثل (أقوى) من أجل :المقارنة بين األشياء لبيان تميّزها وأفضليتها.
ّ
ّ
 الصور الفنية:

ّ
والرسم.
سرور
صور ال ّ
بالفن كالموسيقى ّ
رور َك َ
 ال ُّ
ُؤون ال َحيَا ِّة فَنُّ ّ :
س ُ
سائِّ ِّر ش ِّ
صور اإلنسان غير القادر على التّح ّمل بإنسان ضاق صدره.
َ ح ِّر َ
ج ال َّ
صد ِّْرّ :
صور اإلنسان غير القادر على التّح ّمل بإنسان حزين عابس الوجه.
 كَا ِّ
س َ
ف َ
الوجْ ِّهّ :
صور اإلنسان غير القادر على التّح ّمل بإنسان طأطأ رأسه ذالًّ وهوانًا.
س البَ َ
ص ِّرّ :
 نَا ِّك َ
ضا على عواطفهم وأسرارهم.
صا يُطلعون بعضهم بع ً
 تَتَنا َجى ال ُه ُمو ُم في َ
صور الكاتب الهموم أشخا ً
صد ِّْرهِّّ :
ض َم ْ
صور الهموم بالشيء الذي يمنع اإلنسان من النّوم.
 تَقُ ُّ
ض َجعَهُّ :
صور الهموم بالشيء الذي يصيب العيون باألرق.
 تُؤ ِّ َّر ُ
ق َج ْفنَهُّ :
صور اإلنسان القادر على االحتمال ينام نو ًما عميقًا هادئًا.
 نَا َم ِّم ْل َء ُجفُونِّ ِّهّ :
صور اإلنسان القادر على االحتمال بإنسان مرتاح ال يحمل في صدره ما يكدّر عيشه.
 فارغ ال ّ
صدرّ :
 الكنايات:

صد ِّْر :كناية عن الضّيق والحزن واله ّم.
َ ح ِّر َ
ج ال َّ
الوجْ ِّه :كناية عن الحزن والعبوس واله ّم.
 كَا ِّ
س َ
ف َ
ص ِّر :كناية عن الحزن والعُبوس.
س البَ َ
 نَا ِّك َ
صد ِّْرهِّ :كناية عن كثرتها.
 تَتَنا َجى ال ُه ُمو ُم في َ
ض َم ْ
ض َجعَهُ :كناية عن القلق وقلّة النّوم.
 تَقُ ُّ
ق َج ْفنَهُ :كناية عن القلق وقلّة النّوم.
 تُؤ ِّ َّر ُ
وقوة االحتمال وعدم االهتمام واالكتراث.
ق لَ َها بَاالً :كناية عن الثّقة ّ
 لَ ْم يُ ْل ِّ
وقوة االحتمال وعدم االهتمام واالكتراث.
َ ولَ ْم ت ُ َح ِّ ّر ْك ِّم ْنهُ نَفَ ً
سا :كناية عن الثّقة ّ
ُّ
ي البَا ِّل فَ ِّار َ
والطمأنينة.
صد ِّْر :كناية عن الراحة
غ ال َّ
 نَا َم ِّم ْل َء ُجفُونِّ ِّه َر ِّض َّ
ّ
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َو َمع هذا ُك ِّلّ ِّه فَ ِّفي ا ْستِّ َ
ان ْ
ير ِّمنَ
بَ ،ويَ ْخلُقَ ال ُّ
ور َح ْولَهَُ .و ُج ْز ٌء َكبِّ ٌ
صا ِّع ِّ
أن يَتَغَلَّ َ
طا َ
ع ِّة اإل ْن َ
ب على ال َم َ
س ُر َ
س ِّ
ور يَ ْر ِّج ُع إلى الفَ ْر ِّد نَ ْف ِّس ِّه ،بِّ َد ِّلي ِّل أنَّا ن ََرى في ُّ
ْ
اح َدةِّ واأل َّم ِّة
الو ِّ
الظ ُر ِّ
ق ال ُّ
س ُر ِّ
ق في خ َْل ِّ
اإلخفَا ِّ
وف الوا َ ِّح َدةِّ واألس َْرةِّ َ
الو ِّح َدةِّ َم ْن يَ ْست َِّطي ُع ْ
ام ُل
َيء ُح ْزنًا َف ْال َع ِّ
َيء ُ
س ُر ً
وراَ ،وإلى َجانِّبِّ ِّه أ ُخوهُ الذي يَ ْخلُ ُق ِّم ْن ُك ِّّل ش ْ
أن يَ ْخلُقَ ِّم ْن ُك ِّّل ش ْ
َ
ال َّ
ي ـــ ال ّ
ي
ع ِّ
ع ِّ
عالقةٌ َكبِّيرة ٌ في ِّإي َجا ِّد ال َج ّ ِّو الذي يُتَنَفَّ ُ
َانَ :
س ِّم ْنهُ ففي ال ُّد ْنيَا َ
شك ـــ لَهُ َ
ش ْخ ِّ
ام ٌل خ ِّ
الن اثْن ِّ
ام ِّ
َار ِّج ٌّ
ص ُّ
ف ال َع َو ِّام ِّل ،فاجْ ت َ ِّهد ْ
ف على األقَ ّل وإ ًذا
ام ٌل َد ِّ
ع ِّ
ب ال ِّنّ ْ
ي وهو نَ ْفسُكَ فَنَ ْفسُكَ نِّ ْ
ص ُ
س َ
وهو ك ُّل ال َعالَ ِّم ،و َ
أن ت َ ْك َ
ص َ
اخ ِّل ٌّ
بل َّ
يب االحْ تِّ َما ِّلْ ،
فَ ُرجْ َح ُ
ور ِّه ِّب َمشَا ِّع ِّركَ
ان َكفَّتِّ َها قَ ِّر ُ
إن النِّّ ْ
ف اآلخ ََر وهو ال َعالَ ُم ال قِّي َمةَ لَهُ بالنّسبَ ِّة إليكَ إالّ ِّب ُم ُر ِّ
ص َ
ورْ ،
فال َعالَ ُم
س ْم َعكَ  ،وأ َ ْع َد ْدتَ َمشَا ِّع َركَ لل ُّ
فَ ِّهي الّتي تُلَ ّ ِّونُهَُ ،وت ُ َج ِّ ّملُهُ ْأو تُقَ ِّبّ ُحهُ ،فإذا َجلَ ْوتَ َ
ع ْينَ ْيكَ َ ،وأ ْر َه ْفتَ َ
س ُر ِّ
ع ُل َم َع نَ ْفسِّكَ فَ َي ُك ُ
ورا.
ون ُ
س ُر ً
ي َيتَفَا َ
الخ ِّ
َار ِّج ُّ
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ب (غلب) :يذلّل  /يقدر على التّجاوز
ع ِّة (طوع) :في امكانه  /له القدرة
ستِّ َطا َ
ا ْ
يَتَغَلَّ َ
ْ
يَ ْر ِّج ُع إلى (رجع) :يعود إلى  /سببه
اق (خفق) :الفشل
اإلخ َف ِّ
الفَ ْر ِّد (فرد) :الشخص  /اإلنسان
سبب
ام ُل (عمل) :الباعث  /المؤثّر  /ال ّ
فَا ْل َع ِّ
سكَ (نفس) :الروح والمقصود شخصيتك
َن ْف ُ

الظروف (ظرف) :مفردها (ظرف) األحوال
إيجاد (وجد) :جعل الشيء موجودا

ب (كسب) :نال وربح
ت َ ْك َ
س َ
كفّتها (كفف) :ما يوضع فيها الموزون في الميزان
مروره (مرر) :عبوره
ت ُ َق ِّبّ ُحهُ (قبح) :ساء وقبح :تجعله سيِّّئًا
سمع  /االصغاء بانتباه
أر َه ْفتَ (رهف) :دقّق ال ّ
ْ
ع ُل (فعل) :أثَّر كل منهما باآلخر
يَتَفَا َ

فاجْ ت َ ِّهد (جهد) :ابذل ما في وسعك
َف ُرجْ َحانُ (رجح) :مال وثقل  /كان أكثر في األهميّة والقيمة
قِّي َمةَ (قوم) :قَدْر  /شأن رفيع  /مكانة مهمة
مشاعرك (شعر) :مفردها ( َم ْش َعر) األحاسيس والعواطف
َجلَ ْوتَ (جلو) :وضّحت وكشفت رؤيتك  /نظرت بوضوح
أ َ ْع َددْتَ (عدد) :هيَّأتَ وج ّهزتَ

صعَب) المشقات وال ّ
شدائد  /الموانع من
ال َم َ
ب (صعب) :مفردها ( َم ْ
صا ِّع ِّ
األ ّمة (أمم) :جماعة من النّاس تجمعهم روابط تاريخيّة مشتركة
سرور.
سعادة وال ّ
 الفكرة :الحديث عن الطرق التي يمكن لها أن تحقق ال ّ
سرور على :العامل الدّاخلي.
سعادة وال ّ
 يعتمد تحقيق الجزء الكبير من ال ّ

سرور هي:
سعادة وال ّ
 العوامل التي تحقق ال ّ
 العامل الدّاخلي :وهو نفس اإلنسان.
 العامل الخارجي :وهو ك ّل العالم.
سرور حوله.
سعادة بأن :يتغلّب على ك ّل المصاعب التي تواجهه ،ويخلق ال ّ
 يهيِّّئ اإلنسان نفسه لل ّ
سرور عائد إلى :الفرد نفسه.
 السبب في اإلخفاق في خلق ال ّ
كبيرا من اإلخفاق يعود إلى الفرد نفسه  :أنَّا ن ََرى في ُّ
 ذكر الكاتب دليال على أنّ جز ًءا
الظ ُر ِّ
وف الوا َ ِّح َدةِّ واألس َْرةِّ
ً
الو ِّح َدةِّ َم ْن يَ ْست َِّطي ُع ْ
وراَ ،وإلى َجانِّبِّ ِّه أ ُخوهُ الذي يَ ْخلُ ُق ِّم ْن ُك ِّّل َش ْيء ُح ْزنًا.
أن يَ ْخلُقَ ِّم ْن ُك ِّّل َ
الو ِّ
ش ْيء ُ
س ُر ً
اح َدةِّ واأل َّم ِّة َ
َ
سرور أو الحزن وذلك عائد إلى :الفرد نفسه.
 قد يختلف شخصان يعيشان في بيئة واحدة في المقدرة على خلق ال ّ

 يقدّم الكاتب نصيحة من خالل الفقرة هي :أن يحاول اإلنسان كسب نفسه فهي تع ّد نصف العوامل التي تجلب
سعادة لإلنسان.
سرور وال ّ
ال ّ
ّ
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يمر بمشاعر اإلنسان وهي التي تعمل على خلق
ي ال قيمة له ألنّه ال ب ّد :أن ّ
 يعتبر الكاتب أنّ العامل الخارج ّ
سرور من خالله.
ال ّ
ّ
ّ
 الصور الفنية:

صور المصاعب بال ّ
ان ْ
شخص الذي يمكن يتغلّب عليه اإلنسان.
ستِّ َطا َ
ب على ال َم َ
 فِّي ا ْ
ع ِّة اإل ْن َ
أن يَتَغَلَّ َ
بّ :
صا ِّع ِّ
س ِّ
صور العوامل الخارجيّة بأوزان
صور النّفس بالميزان الذي ترجح كفّته /
يب االحْ تِّ َما ِّل:
 فَ ُرجْ َحانُ َكفَّتِّ َها قَ ِّر ُ
ّ
ّ
النفس ترجح كفّتها.
وصور
الميزان والنّفس بالشيء المراد وزنه
ّ
ّ
ّ
يمر منها العالم.
صور المشاعر
بالطريق الّتي ّ
ور ِّه بِّ َمشَا ِّع ِّركَ ّ :
 ال َعالَ ُم ال ِّق ْي َمةَ لَهُ بالنّسب ِّة إليكَ إال ّ بِّ ُم ُر ِّ
يلون العالم ويج ّمله أو يقبّحه.
صور المشاعر بإنسان يستطيع أن ّ
 فَ ِّهي الّتي تُلَ ّ ِّونُهُ أو ت ُ َج ِّ ّملُهُ ْأو تُقَ ِّبّ ُحهُّ :
صور العالم الخارجي والنّفس بالمواد الكيميائيّة التي تتفاعل
ي يَتَفَا َ
ع ُل َم َع نَ ْف ِّ
سكَ فَيَكُونُ ُ
وراّ :
س ُر ً
 فا ْلعَالَ ُم ال َخ ِّار ِّج ُّ
مع بعضها البعض عند اختالطها معًا.
ور ْ
الف َمصا ِّبيحِّ ال َك ْه ُر َب ِّ
ق ال ُّ
ضا َءةِّ
اء في القُد َْرةِّ على اإل َ
س ُر ِّ
اختِّ َ
إنّا لَن ََرى النَّ َ
اس َي ْخت َ ِّلفُونَ في القُد َْرةِّ على خ َْل ِّ
فَ ِّم ْن ُه ْم ال ُمظ ِّل ُم ْ
ص َباحِّ النَّ ْو ِّمَ ،و ِّم ْن ُهم ُذو القُد َْرةِّ ال َهائِّ َل ِّة ِّ
ضي ُء ِّبقَدْر ِّ
كم ْ
كم ْ
كال ِّم ْ
قَ ،و ِّم ْن ُهم ال ُم ِّ
ص َباحِّ ال ُمحْ ت َِّر ِّ
صبَاحِّ
ص َبا َحكَ ْ
اس.
فَ ،وا ْست َ ِّع ْ
ع ْنهُ ِّب ِّم ْ
ال َحفَالتِّ ،فَغَ ِّيّ ْر ِّم ْ
ير ِّلنَ ْفسِّكَ َوللنَّ ِّ
ي يُنِّ ُ
ض َ
إن َ
ص َباح قَ ِّو ّ
ضعُ َ
يَ ْخت َ ِّلفُونَ (خلف) :عدم االتّفاق

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
القُد َْر ِّة (قدر) :التّم ّكن من الشيء

(مصباح) آلة اإلنارة
مصابيح (صبح) :مفردها ِّ
ق (حرق) :ال يضيء  /تالف
ال ُمحْ ت َ ِّر ِّ

ض َوأ) :النور
اإلضاءة ( َ
ال َهائِّلَ ِّة (هول) :العظيمة  /الكبيرة

ض (عوض) :بدّله بـ  /خذ بديالً عنه  /استبدل
ست َ ِّع ْ
ا ْ
الحفالت (حفل) :مفردها (حفلة) اجتماع النّاس في مكان لمناسبة مفرحة

قوي (قوي) :فيه طاقة عالية
ّ

سرور.
 الفكرة :الحديث عن التّباين في قدرة النّاس على خلق ال ّ
سرور ويشبّهه :باختالف مصابيح الكهرباء على اإلنارة.
 يبيّن الكاتب االختالف في القدرة على خلق ال ّ
سرور بين النّاس :فَ ِّم ْن ُه ْم ال ُمظ ِّل ُم ْ
قَ ،و ِّم ْن ُهم
كال ِّم ْ
 يرى الكاتب االختالف في القدرة على خلق ال ّ
صبَاحِّ ال ُمحْ ت َِّر ِّ
ص َباحِّ ال َحفَالتِّ.
ص َباحِّ النَّ ْو ِّمَ ،و ِّم ْن ُهم ذُو القُد َْرةِّ ال َهائِّلَ ِّة ِّ
ضي ُء بِّقَدْر ِّ
كم ْ
كم ْ
ال ُم ِّ
 داللة جملة (فغيِّّر مصباحك إن ضعُف):
سرور كلّما افتقدها.
 تد ّل على ضرورة أن يغيّر المرء من حياته النّفسيّة ويبحث عن أسباب ال ّ
سرور :من أجل ترتيب المعنى في نفس وذهن القارئ.
سم الكاتب النّاس في تعاملهم مع ال ّ
ق ّ
 تضبط كلمة (حفالت) على وجهين هماَ :حفَالت َ ،ح ْفالت.
 الكنايات:

وم :كناية عن الضّعف.
 منهم المضيء بقَدْر كمصباح النّ ِّ
القوة.
 منهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت :كناية عن ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

38

ّ
ّ
 الصور الفنية:

سرور مصبا ًحا محترقًا.
 فَ ِّم ْن ُه ْم ال ُمظ ِّل ُم كا ْل ِّم ْ
ي نوع من ال ّ
قّ :
صور من ال يستطيع خلق أ ّ
صبَاحِّ ال ُمحْ ت َ ِّر ِّ
سرور بضوء المصباح الخافت ليالً.
صور الكاتب من فيه قليل من ال ّ
ومّ :
 منهم المضيء بقَدْر كمصباح النّ ِّ
سرور وبثّه في اآلخرين حوله
 منهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت:
صور الكاتب من يقدر على خلق ال ّ
ّ
مصبا ًحا ينير في الحفالت بطاقة كبيرة.
ان في نَ ْف ِّس ِّه َحتَّى َكأَنَّها َم ْر َك ُز العَالَ ِّمَ ،و َكأ َ َّن
َولَعَ َّل ِّم ْن أ َ َه ِّ ّم أ َ ْسبَا ِّ
ب ال ُح ْز ِّن ِّ
ير اإل ْن َ
قَ ،و َكثْ َرة ُ ت َ ْف ِّك ِّ
س ِّ
ضيقَ األُفُ ِّ
ال َّ
والرخا َء ُكلَّها ُخ ِّلقَ ْ
سعا َدة َ
سائِّ ِّل
ار واأل ُ َّمةَ وال َّ
َّ
ص ِّه ،فَ ُهو يَ ِّق ُ
ت ِّلش َْخ ِّ
يس ُك َّل ال َم َ
ار واأل ْن َه َ
وم والبِّ َح َ
ش ْم َ
س والقَ َم َر والنُّ ُج َ
س وال ُح ْزنَ  ،فَ ُم َحا ٌل ْ
ير في نَ ْف ِّس ِّه وعال َقةَ العَالَ ِّم بِّها .وهذا ـــ ِّم ْن َ
أن
س ِّبّ ُ
بِّ ِّم ْقيَ ِّ
غي ِّْر َريْب ـــ يُ َ
اس نَ ْف ِّس ِّهُ ،ويُدِّي ُم الت َّ ْف ِّك َ
ب البُؤْ َ
ت ال َم ْركَزَ َ ،وإنَّ َما هي نُ ْق َ
يط العَ ِّظ ِّيمْ ،
َّ
س ْ
س َع أُفُقَهُ،
ي العَالَ ُم َو ْفقَ نَ ْف ِّس ِّه
فإن هو َو َّ
يرة ٌ على ال ُم ِّح ِّ
سهُ لَ ْي َ
ألن نَ ْف َ
طة ٌ َ
ص ِّغ َ
يَجْ ِّر َ
ونَ َ
سه ُ
يرا َ
شعَ َر بِّأ َ َّن األ َ ْعبَا َء الّتي تُثْ ِّق ُل َكا ِّهلَهُ ،والقُيُو َد الّتي تُثْقَ ُل بِّها نَ ْف ُ
سهُ أحْ يَانًا ْأو َكثِّ ً
ي نَ ْف َ
ظ َر إلى العَالَ ِّم الفَ ِّسيحَِّ ،ونَ ِّس َ
ش ْيئًاَ ،وت َ َحلَّلَ ْ
قَ ْد َخفَّ ْ
ش ْيئًا.
ش ْيئًا فَ َ
ت َ
ش ْيئًا فَ َ
ت َ
اس فَ َرا ً
ب في َّ
ير فيها،
غا أ َ
سبَ ُ
وهذا هو ال َّ
أن أ ْكث َ َر النَّ ِّ
ش ُّد ُهم ِّ
ضيقًا بِّنَ ْف ِّس ِّه ألنَّهُ يَ ِّج ُد من زَ َمنِّ ِّه ما ي ُِّطي ُل الت َّ ْف ِّك َ
فَ ْ
ان النَّ ْف ِّس.
إن هو ا ْست َ ْغ َرقَ في َ
ع َم ِّل ِّهَ ،وفَ َّك َر في ما َح ْولَهَُ ،كانَ لهُ ِّم ْن ذلك لَذَّة ٌ ُم ْز َد َو َجةٌ :لَذَّة ُ ال ِّف ْك ِّر وال َع َم ِّل ،ولَذَّة ُ نِّ ْسيَ ِّ
ضيَقَ ) :عدم االتّساع
ضيق ( َ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
تفكير (فكر) :إعمال العقل في مسألة ما

َم ْرك َُز (ركز) :المقر الرئيس

الرخا َء (رخو) :سعة العيش وحسن الحال
َّ

يس (قيس) :يقدّر الشيء
َي ِّق ُ

المسائل (سأل) :مفردها ( َمسْألة) المواضيع
ب (ريب)ّ :
الظن وال ّ
ش ّك
َر ْي ٍ

يُدِّي ُم (دوم) :جعله يستمر ويبقى
س (بئس) :الغَ ّم والحزن وسوء الحال
البُ ْؤ َ
صواب الموافق
َو ْف َ
ق (وفق) :ال ّ

ُم َحا ٌل (حول) :مستحيل  /غير ممكن
المحيط (حوط) :العظيم من البحار
الفسيح (فسح) :الواسع

سع (وسع) :كبّره  /ضد ضيّق
و ّ
تُثْ ِّق ُل (ثقل) :تجهده  /يحملها فوق طاقته

كاهل (كهل) :ما بين كتفي اإلنسان
سخت أجزاؤه وانفصلت عناصره
َوت َ َحلَّ َلتْ (حلل) :تف ّ

ِّضيقًا (ضيق) :ال ّ
شعور بالضّيق واالنزعاج
ق (غرق) :اندمج وانشغف بالعمل وانشغل به
ست َ ْغ َر َ
ا ْ

أشدّهم (شدد) :أكثرهم

لَذَّةً (لذذ) :الشعور باالرتياح واالطمئنان

مزدوجة (زوج) :مكونة من قسمين في آن معا

ص ُل به إلى غيره
أسباب (سبب) :مفردها (سبب) ك ّل شيء يُت ََو َّ
سماء باألرض والمقصود التفكير
ق (أفق) :الناحية  /نقطة التقاء ال ّ
األُفُ ِّ
األ َ ْعبَا َء (عبأ) :مفردها (عِّبْ ء) الثّقيل من ك ّل شيء  /األحمال
حرك
الرجل وقدمه فيمنعه من الت ّ ّ
القيود (قيد)( :قَيْد) حبل أو نحوه يجعل في يد ّ
َف َرا ً
غا (فرغ) :الخالء الكبير والعدم  /الوقت دون عمل
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

39

 الفكرة :الحديث عن أهم األسباب التي تسبب الحزن لإلنسان.
 داللة جملة (كثرة تفكير اإلنسان في نفسه حتّى كأنّها مركز العالم) :اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكيره في
عالقته مع اآلخرين.
 يرى الكاتب أنّ من أه ّم أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه وأبرز مظاهر هذا االنغالق:
وكأن ال ّ
ّ
شمس والقمر والنّجوم والبحار واألنهار واأل ّمة
 كثرة تفكير اإلنسان في نفسه ،حتّى أنّها مركز العالم،
والرخاء كلّها ُخلقت لشخصه فهو يقيس ك ّل المسائل بمقياس نفسه ،ويديم التفكير في نفسه وعالقة العالم
وال ّ
سعادة ّ
ّ
ألن نفسه ليست
بها ،وهذا ـــ من غير ريب ـــ يسبّب البؤس والحزن فمحال أن يجري العالم وفق نفسه
المركز ،وإنّما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم.
 يمكن لإلنسان أن يتجاوز هذا االنغالق على نفس :بتوسيع أفقه ،ونظره إلى العالم الفسيح ،ونسيان نفسه ،حتّى
يشعر ّ
بأن األعباء الّتي تثقل كاهله ،والقيود الّتي تثقل بها نفسه قد خفّت شيئًا فشيئًا ،وتحلَّلت شيئًا فشيئًا.
ص بعض عناصر ال ّ
 و َّ
طبيعة حيث نجح في توظيفها في النّص فقد :جاءت منسجمة مع
ظف الكاتب في النّ ّ
سرور) الّذي عالجه الكاتب ،ففي تو ّهج ال ّ
شمس والنّجوم ٌ
سرور ،وكذلك القمر في
ألق وبريق يبعث ال ّ
موضوع (ال ّ
شمس عناصر ّ
تقلّده هالة ،واألنهار والبحار والنّجوم والقمر وال ّ
وظفها الكاتب خدمة للفكرة التي أرادها في كثرة
تفكير اإلنسان بنفسه حتّى ّ
كأن هذه العناصر ُخ ِّلقت له فقط.
 أهم أسباب الحزن كما يراها الكاتب :ضيق األفق كثرة تفكير اإلنسان في نفسه حتّى كأنّها مركز العالم.
 أثر تفكير اإلنسان في نفسه من وجهة نظر الكاتب :الحزن وضيق األفق.
 أكثر النّاس ضيقًا في نظر الكاتب :أكثر النّاس فرا ً
غا وأشدّهم ضيقًا بنفسه.
ع َم ِّل ِّهَ ،وفَ َّك َر في ما َح ْولَهُ َكانَ لهُ ِّم ْن ذلك لَذَّة ً ُم ْز َد َو َجةً :لَذَّة َ ال ِّف ْك ِّر
 يحقّق العمل ال ّ
سعادة لإلنسان إذا :ا ْست َ ْغ َرقَ في َ
ان النَّ ْف ِّس.
والعَ َم ِّل ،ولَذَّة َ نِّ ْسيَ ِّ
ع َم ِّل ِّهَ ،وفَ َّك َر في ما َح ْولَهُ.
 يحقّق اإلنسان ال ّ
سعادة إذا :ا ْست َ ْغ َرقَ في َ
 نتيجة استغراق اإلنسان في عمله وتفكيره في ما حولهَ :كانَ لهُ ِّم ْن ذلك لَذَّة ً ُم ْز َد َو َجةً :لَذَّة َ ال ِّف ْك ِّر والعَ َم ِّل ،ولَذَّة َ
ان النَّ ْف ِّس.
ِّن ْس َي ِّ
 نتيجة استغراق اإلنسان في عمله وتفكيره في ما حولهَ :كانَ لهُ ِّم ْن ذلك لَذَّة ً ُم ْز َد َو َجةً :لَذَّة َ ال ِّف ْك ِّر وال َع َم ِّل ،ولَذَّة َ
ان النَّ ْف ِّس.
نِّ ْسيَ ِّ
اس فَ َرا ً
ير في نفسه.
غا أ َ
ش ُّد ُهم ِّضيقًا ِّبنَ ْف ِّ
 أ ْكث َ َر النَّ ِّ
س ِّه :ألنَّهُ َي ِّج ُد من زَ َمنِّ ِّه ما ي ُِّطي ُل الت َّ ْف ِّك َ
 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل مثل (أكثر  ،أش ّد) من أجل :المقارنة بين األشياء لبيان تميّزها
وأفضليتها.
ّ
ّ
 الصور الفنية:

س ِّه َحتَّى َكأَنَّها َم ْرك َُز العَالَ ِّم :شبّه نفسه بالنقطة المركزيّة للعالم.
ان في نَ ْف ِّ
ير اإل ْن َ
َ كثْ َرةُ ت َ ْف ِّك ِّ
س ِّ
 هي نُ ْق َ
يم :شبّه العالم بالمحيط وشبّه نفسه بالنسبة للعالم بنقطة الماء بالنّسبة للمحيط.
يرةٌ على ال ُم ِّح ِّ
طة ٌ َ
يط العَ ِّظ ِّ
ص ِّغ َ
س َع أُفُقَهُ :شبّه التّفكير بال ّ
شيء الذي يمكن توسيعه وتضييقه.
َ و َّ
ّ
بالطعام الّذي يُذاق وله طعم لذيذ.
 لذّة الفكر والعمل ،ولذّة نسيان النّفس :شبّه الفكر والعمل ونسيان النّفس
ّ
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صور األعباء باألحمال
ش ْيئ ًا فَ َ
سهُ َق ْد َخفَّتْ َ
َ 
شعَ َر ِّبأَنَّ األ َ ْعبَا َء الّتي تُثْق ُل كَا ِّهلَهُ ،والقُيُو َد الّتي تُثْق ُل بها نَ ْف َ
ش ْيئ ًاّ :
الثقيلة الّتي تقيّد صاحبها.
صور الكاتب األعباء قيودًا
ش ْيئ ًا فَ َ
سهُ قَ ْد َخفَّتْ َ
َ 
شعَ َر بِّأَنَّ األ َ ْعبَا َء الّتي تُثْق ُل كَا ِّهلَهُ ،والقُيُو َد الّتي تُثْق ُل بها نَ ْف َ
ش ْيئ ًاّ :
ثقيلة الوزن تقيّد صاحبها ،وتمنعه من االنطالق والعمل.
 الكنايات:

 تُثْ ِّق ُل كَا ِّهلَهُ :كناية عن كثرة الهموم.
سهُ :كناية عن كثرة الهموم.
 تُثْقَ ُل بها َن ْف ُ

ش ْيئ ًا :كناية عن زوالها.
ش ْيئ ًا فَ َ
َ خفَّتْ َ
ش ْيئ ًا :كناية عن زوالها.
ش ْيئ ًا فَ َ
 ت َ َحلَّلَتْ َ

ص ِّ ّرفُهُ َك َما َيشَا ُء فَ ْ
ور ْ
ض
وس فَ ِّّن ال ُّ
َولَ َع َّل ِّم ْن د ُُر ِّ
إن هو ت َ َع َّر َ
أن َي ْق ِّب َ
يرهِّ ،فَيُ َ
ض ال َم ْر ُء على ِّز َم ِّام ت َ ْف ِّك ِّ
س ُر ِّ
ضوع ُم ْق ِّبض ـــ ْ
صدِّيقَهُ في ما ي َُؤ ّدِّي إلى
ِّل َم ْو ُ
ور ال ُمحْ ِّزنَ ِّة ،أو يُ َجاد َل ش َِّري َكهُ ْأو َ
ش أسرتَهُ في ْأمر ِّمنَ األ ُ ُم ِّ
كأن يُنَا ِّق َ
سى ِّب َها َمسْأَلَتَهُ األُولَى ال ُمحْ ِّزنَةَ
ْ
ضا َي ْقتَ ِّم ْن أ َ ْمر
ب ـــ َح َّو َل ن ِّ
س َّ
ض ِّ
فإن ت َ َ
الغَ َ
ارة ً َي ْن َ
ار َمسْأَلَةً أ ُ ْخ َرى َ
يرهَِّ ،وأَث َ َ
َاح َيةَ ت َ ْف ِّك ِّ
ش ْ
يركَ َكما ت َ ْنقُ ُل َب َيادِّقَ ال َّ
فَت َ َكلَّ ْم في َ
ط َر ْنج.
غي ِّْرهِّ ،وا ْنقُ ْل ت َ ْف ِّك َ
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ض (قبض) :تح ّكم وسيطر  /يمسك
دروس (درس)َ ( :د ْرس) ما يتعلّم منه اإلنسان
يَ ْق ِّب َ
يصرفه (صرف) :يو ّجهه  /يغيّره  /ينقله

ض (عرض) :صار هدفًا وعرضة لــ
تَعَ َّر َ

موضوع (وضع) :أمر أو شيء

ض (قبض) :محزن  /يسبب الضّيق والحزن
ُم ْقبِّ ٍ

يجادل (جدل) :يحاور ويناقش

صاحب والنّ ّد
شريكه (شرك) :الرفيق وال ّ

المحزنة (حزن) :ال ُم ِّغ َّمة وال ُم َك ّد َِّرة

يؤدّي (أدي) :يوصل إلى

حول (حول) :غيّر
ّ

احيَةَ (نحو) :الجانب والجهة
نَ ِّ

سارة (سرر)ُ :م ْف ِّر َحة
ّ

تَضَا َي ْقتَ (ضيق) :الشعور بالضّيق واإلنزعاج

ي.
ِّز َم ِّام (زمم) :خيط يُ َ
ش ُّد به .وزمام األمرِّ :مال ُكه ،أي :قوامه وعنصره األساس ّ
ش ْط َر ْنج) وهو المقصود.
ش ْط َر ْنج (جندي ال ِّ ّ
الراجل ،ومنه بيدق ال ِّ ّ
سفر
بَيَادِّقَ (بَ ْيدَقَ ) :مفردها :البَ ْيدَق ،وهو :الدَّليل في ال ّ
والجندي ّ
ّ

سرور وهو ْ
 الفكرة :الحديث عن درس آخر من دروس ّ
يرهِّ.
فن ال ّ
أن يَ ْق ِّب َ
ض ال َم ْر ُء على ِّز َم ِّام ت َ ْف ِّك ِّ
ويحركه بالطريقة التي يراها مناسبة.
سرور هو :أن يتح ّكم اإلنسان في تفكيره
ّ
 الدرس الجديد في تعلّم فن ال ّ
يرهَِّ ،ويثير
تعرضه لموضوع مقبض يسبب الحزن بأن :ي َح َّو َل ن ِّ
 يتمكّن اإلنسان من تحقيق ال ّ
سرور عند ّ
َاحيَةَ ت َ ْف ِّك ِّ
ُ
ّ
َ
سى ِّب َها َمسْألَتَهُ األولَى ال ُمحْ ِّزنَةَ ،وإن تضايق من أمر تكلم في غيره.
س َّ
ارة ً َي ْن َ
َمسْأَلَةً أ ُ ْخ َرى َ
سى ِّب َها َمسْأَلَتَهُ
سرور :ي َح َّو َل ن ِّ
 طرق توجيه التفكير نحو البهجة وال ّ
سا َّرة ً يَ ْن َ
يرهَِّ ،ويثير َمسْأَلَةً أ ُ ْخ َرى َ
َاح َيةَ ت َ ْف ِّك ِّ
األُولَى ال ُمحْ ِّزنَةَ ،وإن تضايق من أمر تكلّم في غيره.
 على اإلنسان أن يو ّجه ناحية تفكيره إلى الفرح والبهجة :بأالّ يظ ّل اإلنسان حبيس األفكار المحزنة ،بأن يقود
َاحيَةَ تنسيه تلك األفكار ويحاول إيجاد أفكار أخرى بديلة.
زمام تفكيره
ير ِّه إلى ن ِّ
ّ
فيصرفه كما يشاء في َح َّول ت َ ْف ِّك ِّ
غي ِّْرهِّْ ،
 يقدّم الكاتب نصيحة في آخر الفقرة مفادها ْ :
ضايَق اإلنسان ِّم ْن أ َ ْمر فَعليه أن يت َ َكلَّ َم في َ
وأن ي ْنقُل
إن ت َ َ
ش ْ
يره َكما ي ْنقُ ُل بَيَادِّقَ ال َّ
ط َر ْنج.
ت َ ْف ِّك َ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

41

جو األسرة واالبتعاد
 لألسرة أثر كبير في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ،ويتحقّق هذا :بخلق ال ّ
سرور في ّ
عن ك ّل ما يفسد العالقة بين أفرادها ،وإشاعة األلفة والمحبّة واألمان ،وترقّب الخير والنّجاح في أعمالها ،فيصبح
قادرا على العطاء.
ك ّل فرد فيها مطمئن البال ،ساكن النفسً ،


 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب األمرّ :
ص في التّوجيه واإلرشاد  /أو للتّوجيه
ألن هذا األسلوب يناسب سياق النّ ّ
 /أو للنّصح  /أو لإلرشاد  /أو للتأكيد  /أو لبيان أهميّة الموضوع.
ّ
ّ
 الصور الفنية:

يرهِّ :شبّه التّفكير بالشيء الّذي له زمام  /شبّه الت ّفكير بحيوان له زمام.
 يَ ْق ِّب َ
ض ال َم ْر ُء على ِّز َم ِّام ت َ ْف ِّك ِّ
ش ْ
ش ْط َر ْنج :شبّه نقل التّفكير من موضوع آلخر بنقل بيادق ال ّ
طرنج.
ق ال َّ
يركَ كَما ت َ ْنقُ ُل بَيَا ِّد َ
 ا ْنقُ ْل ت َ ْف ِّك َ
ضا أالّ ت ُ َق ّد َِّر ال َح َياة َ فَ ْوقَ قِّي َمتِّ َها ْ
فال َح َياة ُ َهيِّّنَةٌَ ،فا ْع َم ْل ال َخي َْر ما ا ْست َ َ
طعْتَ  ،وا ْف َرحْ ما
وس أ ْي ً
َو ِّم ْن هذه الد ُُّر ِّ
ا ْست َ َ
اح ٌد لل َّ
طعْتَ  ،وال تَجْ َم ْع على نَ ْفسِّكَ األلَ َم بِّت ََوقُّعِّ ال َّ
احدِّ.
الو ِّ
ش ِّ ّر ،ث ُ َّم األلَ َم ِّب ُوقُو ِّع ِّه ،فَ َي ْك ِّفي في هذه ال َح َياةِّ أ َ َل ٌم َو ِّ
ش ِّ ّر َ
ع ُر َحتَّى يَ ُكونَ شَا ِّع ًرا ،ويَتَخَا َ
َطيبًا،
ير خ ِّ
ط ُ
َو ِّلت َ ْف َع ْل ما يَ ْف َعلُهُ الفَنَّانُونَ  ،فَ َّ
ب َحتَّى يَ ِّ
الر ُج ُل ال يَزَ ا ُل يَتَشَا َ
ص َ
طبُّ ُع َ
ام لل َحيَاةَِّ ،حتَّى يَ ُكونَ الت َّ َ
ط ْبعًا.
صنَّعِّ الفَ َر َح وال ُّ
َويَت َ َكات ُ
َب َحتَّى يَ ِّ
ور واال ْبتِّ َ
ير َكاتِّبًا ،فَت َ َ
س ُر َ
ص َ
س َ
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
َه ِّيّنَةٌ (هون) :يسيرة سهلة

تُقَ ّد َِّر (قدر) :تحدّد وتزن
بِّت َ َوقُّ ِّع (وقع) :ارتقاب وقوعه

يَتَشَاع َُر (شعر):

ب (خطب) :تكلّف ال ّخطابة وأرى من نفسه أنّه خطيب
يَت َ َخا َط ُ

ب (كتب) :تكلّف الكتابة وأرى من نفسه أنّه كاتب
يَتَكَات َ ُ

االبتسام (بسم) :ضحكة خفيفة بال صوت
سب وليس صفة أصلية
الت َّ َطبُّ ُع (طبع) :ما هو ُمكت َ

ف
فَت َ َ
صنَّعِّ (صنع) :ت َ َكلَّ ْ
َط ْبعًا (طبع)ُ :خلق وسجيّة ُجبل عليهما اإلنسان

تكلّف قول الشّعر وأرى من نفسه أنّه شاعر

 الفكرة :الحديث عن درس آخر من دروس ّ
ُ
اإلنسان ال َحيَاة َ فَ ْوقَ قِّي َمتِّ َها.
سرور وهو أالّ يُق ّد َِّر
فن ال ّ
سرور هو :االّ يقدّر اإلنسان الحياة واألمور فوق قيمتها.
 الدرس الجديد في تعلّم فن ال ّ
سرور واالبتسام للحياة حتّى
 النّصيحة والمطلب الذي يقدّمه الكاتب في آخر
النص :أن يتصنّع اإلنسان الفرح وال ّ
ّ
يكون التّطبّع طبعًا.
سرور واالبتسام للحياة.
سرور طبعًا :إذا تصنّع اإلنسان الفرح وال ّ
 يصبح ال ّ
ويتعودها حتى
سرور واالبتسام في مواقف حياته
سرور عادة في رأي الكاتب :يتصنّع الفرح وال ّ
 يجعل المرء ال ّ
َّ
شاعرا ،ويتخاطب حتّى يصير
يصبح التّكلف طبعًا ،فيفعل ما يفعله الفنانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتّى يكون
ً
خطيبًا ،ويتكاتب حتّى يصير كاتبًا.
 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب األمرّ :
ص في التّوجيه واإلرشاد  /أو للتّوجيه
ألن هذا األسلوب يناسب سياق النّ ّ
 /أو للنّصح  /أو لإلرشاد  /أو للتأكيد  /أو لبيان أهميّة الموضوع.
 العبارة التي توافق قوله تعالى (فَال تَغُ َّرنَّ ُك ْم ال َحياةُ ال ُّد ْنيَا) :أالّ تقدّر الحياة فوق قيمتها فالحياة هيِّّنة ،فاعمل الخير
ما استطعت.
سهل الذي ال يحتاج إلى جهد ومشقّة إلتمامه.
صور الحياة باألمر الهيّن ال ّ
 ال ّ
صور الفنيّة الفنيّة ( :فا ْل َح َياةُ َهيِّّ َنةٌ )ّ :
ّ
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ّ
املعجم والداللة
غوي:
 .1أضف إلى معجمك اللُّ ّ
ي.
 الهالة :الدّائرة من الضّوء تحيط بجرم سماو ّ
تؤرق َج ْفنه :تمنعه من النّوم.

ّ
 التّناجي :تبادل األسرار بين اثنين في أمر ما.
 .2عد إلى المعجم ،واستخرج معاني الكلمات التالية:
سرور.
 ال ِّغبْطة :ال ِّنّعمة وال ّ
ش ْ
ش ْ
ط َر ْنج (جندي ال ِّ ّ
الراجل ،ومنه بيدق ال ِّ ّ
ط َر ْنج)
 البيادق :مفردها :البَ ْي َدق ،وهو :الدَّليل في ال ّ
ي ّ
سفر والجند ّ
وهو المقصود هنا.
ّ ِّ 
ي.
الزمام :خيط يُ َ
ش ُّد به .وزمام األمرِّ :مال ُكه ،أي :قوامه وعنصره األساس ّ
 .3وردت في الفقرة الثّانية الكلمات اآلتية ،استخرج كلمات تقاربها في المعنى من الفقرة نفسها:
نورا.
 البهاءً :

 يتألّق :يلمع ،يشرق.

 المحيّا :وجهه.

 .4استبدل بك ّل تركيب من التّركيبين اللذين تحتهما خ ّ
ط في العبارة اآلتية كلمة تؤدّي المعنى نفسه:
صد ِّْر  ،كاسف الوجه ".
 " تراه َح ِّر َ
ج ال َّ
صدر  .كاسف الوجه :عابس أو حزين.
 حرج ال ّ
صدر :ضائق ال ّ

ّ

الفهم والتحليل
سرور نعمة كبرى ،ب َم يستطيع اإلنسان تحقيقها وفق رأي الكاتب؟
 .1القدرة على ال ّ
إن وجدت أسبابه ،ويخلُقها ْ
سرور ْ
إن لم تكن.
 يستمتع بال ّ
سرور فنًّا؟
 .2ل َم ع ّد الكاتب ال ّ
ّ 
سرور كسائر شؤون الحياة فَ ٌّن فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفَ ِّّن استثمره واستفاد منه َو َح ِّظي
ألن الحياة فَ ٌّن ،وال ّ
يعرف ْ
أن يستثمره.
به ،ومن لم يعر ْفه لم
ْ
سرور لنفسه ،وضّح ذلك.
قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب ال ّ
 .3إنّ ّ
إن قوة االحتمال تجعل صاحبها يتخ ّ
ّ 
طى الهموم من غير أن يأبه لها وهو قادر على تجاوزها في نفسه وعقله
ّ
مطمئن البال.
وإدراكه ،ما يجعله أقوى وأقدر على التّعامل معها ،فيغدو مرتا ًحا
سعادة على النّفس أكثر م ّما يعتمد على ال ّ
ظروف المحيطة بالشّخص ،بيّن رأيك موافقًا أو
 .4يعتمد تحقيق ال ّ
معارضًا الكاتب.
سرور ـــ في رأي الكاتب ـــ على نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما يعتمد على الظروف المحيطة.
 يعتمد ال ّ
والرضا ينبعان من داخل اإلنسان وجوهره ْ
 أوافق الكاتب في ما ذهب إليه ذلك َّ
وإن كان محيطه
سرور
أن ال ّ
ّ
حزينًا ،فيستطيع إسعاد نفسه بقناعته ورضاه.
ّ
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 .5من أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه:
أ .اذكر أبرز مظاهر هذا االنغالق.
وكأن ال ّ
ّ
شمس والقمر والنّجوم والبحار واألنهار واأل ّمة
 كثرة تفكير اإلنسان في نفسه ،حتّى أنّها مركز العالم،
والرخاء كلّها ُخلقت لشخصه فهو يقيس ك ّل المسائل بمقياس نفسه ،ويديم التفكير في نفسه وعالقة
سعادة
وال ّ
ّ
ّ
ألن نفسه ليست
العالم بها ،وهذا ـــ من غير ريب ـــ يسبّب البؤس والحزن فمحال أن يجري العالم وفق نفسه
المركز ،وإنّما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم.
ب .كيف يستطيع تجاوزه؟
 بتوسيع أفقه ،ونظره إلى العالم الفسيح ،ونسيان نفسه ،حتّى يشعر ّ
بأن األعباء الّتي تثقل كاهله ،والقيود الّتي
تثقل بها نفسه قد خفّت شيئًا فشيئًا ،وتحلَّلت شيئًا فشيئًا.
ّباب والفَ َرا َ
س َد ْه
والج َد ْه
غ
أي َم ْف َ
َم ْف َ
 .6قال أبو العتاهية :إنَّ الش َ
ِّ
س َدةٌ لل َم ْر ِّء ُّ
ص ما يتوافق ومعنى هذا البيت ،مب ِّيّنًا رأيك فيه.
استخرج من النّ ّ
 " أكثر النّاس فرا ً
غا أشدّهم ضيقًا بنفسه ".
يحس بالضّيق أو الفراغ ْ
 أرى أنّه صواب ذلك ّ
إن هو أشغ َل وقت َه ،واستثمره بالعمل المفيد،
أن اإلنسان ال
ّ
فيشعر بلذّة إنجازه ويحصد ثمرة تعبه.
سعادة لإلنسان؟
 .7كيف يُح ِّقّق العمل ال ّ
 إذا استغرق اإلنسان في عمله ،وف ّكر في ما حوله ،كان له من ذلك لذّة مزدوجة :لذّة الفكر والعمل ،ولذّة نسيان
النّفس.
اإلنسان أن يو ّجه تفكيره نحو الفرح والبهجة ،بيّن ذلك.
 .8على
ِّ
فيحول تفكيره إلى
فيصرفه كما يشاء
 بمعنى أالّ يظ ّل اإلنسان حبيس األفكار ال ُمحزنة ،بأن يقود زمام تفكيره
ّ
ّ
ناحية تنسيه تلك األفكار ،ويحاول إيجاد أفكار أخرى بديلة تسعده.
 .9قال تعالى( :فَال تَغُ َّرنَّ ُك ْم ال َحياةُ ال ُّد ْن َيا)
سر قوله تعالى في هذه اآلية.
أ .ف ّ
صالح لآلخرة.
 ال ت ُ ْلهكم الحياة الدّنيا بما فيها من عيش رغد ونعيم زائل عن العمل ال ّ
(سورة لقمان ،اآلية )33

ب.

ج.


ص ما يقاربها في المعنى.
استخرج من النّ ّ
" أالّ تقدّر الحياة فوق قيمتها فالحياة ه ِّيّنة ،فاعمل الخير ما استطعت ".
الرسول صلّى هللا عليه وسلّم" :ما لي وما للدّنيا ،ما أنا في الدّنيا إال ّ
ناقش ما استخرجته في ضوء قول ّ
كراكب استظ َّل تحت شجرة ث ّم راح وتركها "( .رواه الت ّ
رمذي)
ّ
والراكب الذي يستظ ّل تحت شجرة ال يعمد إلى أثاث فخم يضعه في
اإلنسان في هذه الحياة الدّنيا عابر سبيل،
ّ
سر وسهل ،فال يصنع لنفسه ما يدوم له فيها ألنّه راحل وعابر سبيل في هذه الدّنيا.
ظ ّل الشجرة ،وإنّما إلى ما تي ّ

سرور عادة في رأي الكاتب؟
 .11كيف يجعل المرء ال ّ
ويتعودها حتى يصبح التّكلف طبعًا ،فيفعل ما يفعله الفنانون،
سرور واالبتسام في مواقف حياته
 يتصنّع الفرح وال ّ
َّ
شاعرا ،ويتخاطب حتّى يصير خطيبًا ،ويتكاتب حتّى يصير كاتبًا.
فالرجل ال يزال يتشاعر حتّى يكون
ً
ّ
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سعادة لك ٍ ّل من:
 .11اقترح حالًّ يح ِّقّق ال ّ
أ .شخص يخاف من اإلخفاق.
صعوبات.
يتدرب
ويجرب وينطلق بأفكاره ،فالمرء ال يصل إلى النّجاح إال بعد اجتياز العقبات وتحدّي ال ّ
ّ
 أن ّ
ب .شخص ينظر إلى الحياة بمنظار أسود.
ّ 
أن الحياة هيّنة بسيطة فال يح ّملها ما ال تحتمل.
ج .شخص غارق في الهموم.
يحول ناحية تفكيره إلى ما يسعده.
 أن ّ
سرور ،واآلخر شديد الضّيق
 .12في ضوء فهمك النّ ّ
ص ،وازن بين صفات شخصين :أحدهما قادر على خلق ال ّ
بنفسه.
صعاب.
قادرا على تح ّمل جميع ال ّ
 األول سيكون متفائال سعيدًا واثقًا بنفسه ً

صعاب به ّمة وإرادة.
 الثّاني على النّقيض تما ًما إذ سيكون حزينًا متشائ ًما ال يستطيع مواجهة ال ّ
 .13لألسرة أثر كبير في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ،بيّن كيف يتحقّق هذا في رأيك.
جو األسرة واالبتعاد عن ك ّل ما يفسد العالقة بين أفرادها ،وإشاعة األلفة والمحبّة واألمان،
 بخلق ال ّ
سرور في ّ
قادرا على العطاء.
وترقّب الخير والنّجاح في أعمالها ،فيصبح ك ّل فرد فيها مطمئن البال ،ساكن النفسً ،
ص( :على قد ِّْر ما تتّسع
 .14اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبيّنًا التّوافق بينها وبين الفقرة الثّامنة من النّ ّ
نافذتُك أو تضيق يتّسع الكون الذي تعيش فيه أو يضيق).
فتخف أعباؤه
 إذا امتلك اإلنسان عقالً واعيًا وبصيرة منفتحة وأُفُقًا واسعًا سيرى العالم من حوله واسعًا رحبًا،
ّ
أسيرا لنفسه وستتم ّكن
وهمومه وتتحلّل شيئًا فشيئًا ،أ ّما إذا انغلق اإلنسان على نفسه ولم يف ّكر إال في ذاته سيبقى
ً
ؤرقه ،فبقدر رؤية اإلنسان ومدى أفقه ستسعده الحياة أو تشقيه.
منه همومه وت ّ
سرور لإلنسان؟ علّل
ي في جلب ال ّ
ي والخارج ّ
 .15هل ترى أنّ الكاتب ُو ِّفّق في توضيح أثر العاملين الدّاخل ّ
إجابتك.
 نعم أراه وفّق في ذلك فقد بيّن الكاتب أثر ك ّل منهما في إسعاد اإلنسان أو إتعاسه ،وأوافق الكاتب في ّ
أن العامل
ي هو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنسان إذ ّ
سعادة رغم وجود عامل
إن نفس اإلنسان يمكن لها خلق ال ّ
الدّاخل ّ
ي صعب.
خارج ّ
سرور.
 .16اقترح وسائل أخرى تجدها أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم ال ّ

ّ ّ
التذوق اجلمايل
صور الفنيّة في ك ّل م ّما تحتَه خ ّ
ط في ما يأتي:
 .1وضّح ال ّ
يتشربه فيشرق في محيّاه ،ويلمع في عينيه ،ويتألق في جبينه،
سرور ،ث ّم
جوا مشبعًا بال ِّغبطة وال ّ
أ .يخلق حوله ًّ
ّ
ويتدفَّق من وجهه.
نورا يضيء وجه صاحبه.
صور الكاتب ال ّ
سرور ً
 فيشرق في محيّاهّ :
وصور الوجه نبعًا يتدفّق منه هذا الماء.
سرور ما ًء يتدفّق من وجه المسرور،
صور ال ّ
ّ
 ويتدفَّق من وجههّ :
ب .ال يستطيع أن يشتري ضحكة عميقة.
الكاتب الضحكة سلعة تُشترى.
صور

ُ
ّ
ّ
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ج.


د.


شعر بأنّ األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفسه قد خفّت شيئ ًا فشيئ ًا.
صور الكاتب األعباء قيودًا ثقيلة الوزن تقيّد صاحبها عن االنطالق والعمل.
ّ
تتناجى الهموم في صدره.
ضا على عواطفهم وأسرارهم.
صا يُطلعون بعضهم بع ً
صور الكاتب الهموم أشخا ً
ّ

وم ،ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت.
ه .فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضيء بقَدْر كمصباح النّ ِّ

سرور مصبا ًحا محترقًا.
ي نوع من ال ّ
 فمنهم المظلم كالمصباح المحترقّ :
صور الكاتب من ال يستطيع خلق أ ّ
سرور بضوء المصباح الخافت ليالً.
صور الكاتب من فيه قليل من ال ّ
ومّ :
 ومنهم المضيء بقَدْر كمصباح النّ ِّ
سرور وبثّه في اآلخرين حوله
صور الكاتب من يقدر على خلق ال ّ
 ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالتّ :
مصبا ًحا ينير في الحفالت بطاقة كبيرة.
 .2وضّح الكنايات في ك ّل م ّما تحته خ ّ
ط في ما يأتي:
الراحة والطمأنينة.
صدر.
ي البال فارغ ال ّ
 كناية عن ّ
أ .نام ملء جفونه رض ّ
 كناية عن القلق وقلّة النوم.
تقض مضجعه.
ب.
ُّ
 كناية عن الحزن والعُبوس.

ج .ناكس البصر.
ص بعض عناصر ال ّ
 .3و َّ
طبيعة:
ظف الكاتب في النّ ّ
أ .اذكر اثنين منها.
 ال ّ
شمس ،والقمر ،والنّجوم ،والبحار ،واألنهار .......

أي مدى نجح في توظيفها في رأيك؟
ب .إلى ّ
سرور) الّذي عالجه الكاتب ،ففي تو ّهج ال ّ
شمس والنّجوم ٌ
ألق وبريق يبعث
 جاءت منسجمة مع موضوع (ال ّ
شمس عناصر ّ
سرور ،وكذلك القمر في تقلّده هالة ،واألنهار والبحار والنّجوم والقمر وال ّ
وظفها الكاتب خدمة
ال ّ
للفكرة التي أرادها في كثرة تفكير اإلنسان بنفسه حتّى ّ
كأن هذه العناصر ُخ ِّلقت له فقط.
ص:
 .4وضّح داللة ك ّل عبارة م ّما يأتي كما وردت في النّ ّ
أ .غ ِّيّر مصباحك إن ضعُف.
سرور كلّما افتقدها.
 تد ّل على ضرورة أن يغيّر المرء من حياته النّفسيّة ويبحث عن أسباب ال ّ
ب .كثرة تفكير اإلنسان في نفسه حتّى كأنّها مركز العالم.
 اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكيره في عالقته مع اآلخرين.
 .5في الفقرة الثّالثة لون بديعي هو المقابلة:
أ .استخرجه.
 " وفي النّاس من يشقى في النّعيم ،ومنهم من ينعم في ال ّ
شقاء ".
ب .بيّن داللته.
 يد ّل على براعة الكاتب في توكيد المعنى ،وتوضيحه ،وتقريبه من نفس المتلقي.
 .6أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التّفضيل:
ص.
أ .استخرج مثالين على هذا من النّ ّ
اس فرا ً
غا ،أشدّهم ضيقًا بنفسه ،أقوى احتماالً.

أكثر النّ ِّ
ُ
ب .علّل كثرة استخدامه.
 المقارنة بين األشياء لبيان تميّزها وأفضليتها.
ّ
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ّ

قضايا لغويـــــة
 الهمــــــــزة:
 الهمزة ثالثة أقسام تبعًا لموقعها:
أول الكلمة وهي همزة الوصل وهمزة القطع.
 همزة تقع في ّ
سطة :تقع في وسط الكلمة.
 الهمزة المتو ّ
المتطرفة :تقع في آخر الكلمة.
 الهمزة
ّ
قوة الحركات
ما يناسب الحركة

األقوى

قوة
األق ّل ّ

الكسرة

الضمة

الفتحة

السكون

نبرة

الواو

األلف

السطر

 همزتا الوصل والقطع:
أ .همزة الوصل :وهي التي تكتب بصورة ( ا ) وال تنطق في درج الكالم ،ومواضعها:
 .1األسماء اآلتية( :ابن وابنة)( ،اسم)( ،اثنان واثنتان)( ،امرؤ)( ،امرأة).
ارم ،ان ُج ،ابقَ ......
 .2أمر الفعل الثّالثي ،نحو :اكتبْ  ،اجلسِّ ،
انتصر ،انتصار) ......
(انتصر،
ي وأمره ومصدره ،نحو( :اقتص َد ،اقتصدْ ،اقتصاد) ،
ْ
َ
 .3ماضي الفعل الخماس ّ
ي وأمره ومصدره ،نحو( :استخ َد َم ،استخد ْم ،استخدام) ......
 .4ماضي الفعل ال ّ
سداس ّ
 .5همزة (أل) التّعريف إذا اتّصلت باالسم ،نحو :ال ّ
شمس ،القمر ،الموكب ،المدرسة .........
ب .همزة القطع :هي التي تكتب بصورة ( أ  ،إ )وتنطق دائ ًما ،ومواضعها:
 .1الفعل الثّالثي مهموز الفاء (األول) ،نحو :أخذ ،أكل ،أمر ،أمن ........
ْ
أدرك ،إدراك)......
الرباعي المهموز وأمره ومصدره ،نحو( :أحسنَ  ،أحْ ِّسن ،إحسان) ( ،أدركَ ،
 .2ماضي الفعل ّ
 .3الفعل المضارع ال ُمسند إلى المتكلّم ،نحو :أكتب ،أرسل ،أنصت ،أستمع ،أبصر .......
شرط ،نحو ْ
(أن) ،حروف ال ّ
 .4الحروف المهموزة ،من مثل حروف العطف( :أو) ،حروف النّصب ،نحو ْ
(إن)....
 .5األسماء ما عدا التي ذكرت في همزة الوصل.
سطة:
 الهمزة المتو ّ
 تعتمد كتابتها على حركة الهمزة وحركة الحرف الّذي قبلها؛ فتكتب على حرف يناسب الحركة األقوى منهما،
سئِّل  ،فَجْ أَة .............
نحوِّ :ذئْب ُ ،مؤْ تة َ ،مأ ْ ُمون ُ ،

ّ
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المتطرفة:
 الهمزة
ّ
سطر
 تعتمد كتابتها على حركة الحرف الّذي قبلها فتكتب على حرف يناسب حركة الحرف الّذي قبلها ،وعلى ال ّ
إذا ما كان قبلها حرف ساكن أو حرف م ّد ،نحو :قَ َرأ َ  ،تهيُّؤِّ ،م ْلء ،دعاء ..............
المنونة بتنوين الفتح (النّصب):
المتطرفة
 الهمزة
ّ
ّ
 تكتب على نبرة :إذا كان الحرف الّذي قبلها من الحروف التي يمكن وصلها بما بعدها ،نحو :شيئًا ،دفئًا.
سطر :إذا كان الحرف الّذي قبلها ال يمكن وصله بما بعده نحو :ضو ًءا ،جز ًءا.
 تكتب منفردة على ال ّ

تدريبات
سين في الكلمات اآلتية:
 .1اضبط حرف الشّين وال ّ
َشء
 نَشَأ َ ُ م ْن ِّشئ ُ م ْنشَأَة  نَا ِّشئ  ن ْ

 يُ ْن ِّشئْون

سئِّ َل
َ م ْنشَأ َ َ مسْؤُ ول ُ 

صحيحة لما يأتي:
 .2اختر اإلجابة ال ً
ي( .مالءمة  /مالئمة).
أ .يستخدم ال ُم ِّ
علّ ُم استراتيجيّات تدريس ُمالئِّ َمة للمحتوى التّعليم ّ
ت ّ
ص ِّرفَ ْ
ي ِّ مكافَأة ماليَّة لتمي ُِّّزهِّ( .مكافئة  /مكافأة).
بُ .
للطال ِّ
ب الجامع ّ
سعادة( .أبذل  /ابذل).
ج .ابذ ْل جهدك تشعر بال ّ
صورة التي جاءت عليها في ما تحته خ ّ
ط في العبارات اآلتية:
 .3بيّن سبب كتابة الهمزة بال ّ
اجلملة

سبب كتابة اهلمزة

أ .المسؤولية ِّع ْبء كبير.
ش ْيء بال َّ
ش ْيء يُ ْذ َك ُر.
ب .ال َّ

 ألنّها متطرفة وما قبلها حرف ساكن.
 ألنّها متطرفة وما قبلها حرف ساكن.

ي.
ج.
َّ
تطور التعليم نحو االقتصاد المعرف ّ

ي.
 همزة وصل ألنها في مصدر لفعل خماس ّ

المبرة اليتيم.
ت
أو ِّ
ّ
دَ .

 همزة قطع ألنها في فعل ثالثي مهموز الفاء.

ه .استراح العامل بعد عمله.

ي.
 همزة وصل ألنها في فعل ماض سداس ّ

شئْتَ ) ومنفردة في كلمة (شَا َء).
 .4علّل تُكتب الهمزة على نبرة في كلمة ( ِّ
سطة ساكنة وما قبلها مكسور.
شئْتَ  :كتبت على نبرة ألنّها همزة متو ّ
ِّ 
متطرفة وما قبلها حرف مدّ.
 شَا َء :كتبت منفردة على السطر ألنّها همزة
ّ
نص القراءة ،واستخرج
 .5عُد إلى الفقرة الثّامنة التي تبدأ بـ (ولع ّل من أه ّم  ...إلى  ...وتحلّلت شيئ ًا فشيئ ًا) من ّ
صورة التي ُرسمت عليها.
منها الكلمات المهموزة ،وبيّن سبب كتابة الهمزة بال ّ
سطة مكسورة وما قبلها حرف م ّد ساكن.
 المسائل :كتبت على نبرة ألنّها متو ّ
سطة ساكنة وما قبلها مضموم.
 البُؤس :كتبت على واو ألنّها متو ّ
متطرفة بعد حرف مدّ.
سطر ألنّها
 األعباء :كتبت منفردة على ال ّ
ّ
ّ
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منونة بتنوين الفتح (النّصب) ،والحرف الّذي قبلها من الحروف
 ش ْيئ ًا :كتبت على نبرة ألنّها
ّ
متطرفة في كلمة ّ
الّتي يمكن وصلها بما بعدها.
 الحزن  ،األفق ،اإلنسان ،العالم ،الشمس ،القمر ،النّجوم ،البحار ،األنهار ( :......أل) التعريف همزتها همزة
وصل دخلت على أسماء.
 أفق ،إنسان ،أهم ،أسباب ،أفقه ،أعباء :......،همزة قطع في بداية االسم ألنّها أسماء ليست من مجموعة
األسماء التي فيها همزة وصل ،وهي :امرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابن وابنة واسم.
أنْ ،
 كأنّ  ،ألنَّ ْ ،
إن ،إلى ،إنَّ  :همزة قطع ألنّها حروف مهموزة.

الكتابة
 املقالة :يمكن إيجاز خطوات إعدادها في ما يأتي:
 .1اإلعداد والتّحضير :جمع الحقائق واآلراء في موضوع المقالة.
 .2التّنفيذ :ترتيب األفكار وعرضها في فقرات متسلسلة ومترابطة.
 .3التّنقيح والتّحرير :الخطوة األخيرة التي ينظر فيها الكاتب في لغة مقالته وص ّحة تراكيبها ورصانة عباراتها.

 اكتب مقالة في واحد من الموضوعين اآلتيين بما ال يق ّل عن مئة وخمسين كلمة ،مراعيًا الخطوات الّتي درستها:

 .1سعادة المرء في عطائه.
 .2أثر االبتسامة في حياة األفراد.

 التّقويم الذّاتي :بعد كتابتي المقالة أتأكّد من أنّني:
 .1جمعتُ الحقائق واآلراء في موضوع المقالة.
 .2رتّبتُ األفكار وعرضتها في فقرات متسلسلة ومترابطة.
وحررتها من األخطاء اللُّغويّة ،ونظرتُ في ص ّحة تراكيبها ورصانة عباراتها.
 .3نقّحت مقالتي
ّ
 .4استبعدت المعلومات واألفكار المكرورة الخارجة عن الموضوع.

ّ
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ّ
الوحدة الثالثة

ّ
يف أدب الصداقة
االستماع

ص الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُتيِّب نصوص االستماع ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:
 استمع إىل النّ ّ
 .1علل ما يأتي:
ي للمرء.
أ .تكوين العالقات النّاجحة مع األصدقاء أمر أساس ّ
ي بطبعه.
 لص ّحته النّفسيّة والجسميّة ،واستمتاعه بحياة فضلى ،فاإلنسان كائن اجتماع ّ
صداقة كلّما تقدّم بنا العمر.
ب .تزداد أهميّة ال ّ
 ألنّها تمدّنا بالعطف والمحبّة ،وهي المالذ عند الضّيق وال ّ
شدّة.
صديق على صديقه.
 .2عدّد ثالثة من حقوق ال ّ
سره ،وستر عيوبه ،وحسن اإلصغاء إليه عند الحديث ،والدّفاع عنه في غيبته،
 المبادرة إلى مساعدته ،وكتمان ّ
سالم عند لقائه.
سرور لرؤيته ،وال ّ
والوفاء ألهله ،وإظهار ال ّ
.3

.4


اذكر أمرين يجب مراعاتهما عند اختيار األصدقاء.
ي معهم.
االعتدال في عدد األصدقاء ،ومقدار الوقت المقض ّ
صداقة عبء على صاحبها في بعض األوقات؟ بيّن رأيك.
هل ترى أنَّ ال ّ
صديق وتتد ّخل في أموره ،وتعاكس مواهبه
صداقة عبئًا على صاحبها إذا أصبحت تضايق ال ّ
نعم ،تكون ال ّ
وطموحاته واعماله.

ت اثنين منها.
صداقة ،ها ِ
ص آداب للتعامل مع األفراد الذين تربطنا بهم عالقة ال ترقى إلى مستوى ال ّ
 .5ورد في النّ ّ
 اإلحسان إليهم ،والتّأدب معهم ،والتماس األعذار لهم ،والهدوء في مجلسهم مع حسن الحديث.
صديق في رأيك.
 .6اذكر أسبابًا أخرى تجعل اإلنسان محتا ًجا إلى ال ّ
 مشاركته أفكاره ومشاعره ،ومشاورته في أعماله.
صديق والحفاظ على صداقته:
صداقة ،بيّن أثره في اختيار ال ّ
 .7تض ّمن كل بيت م ّما يأتي رأيًا في ال ّ
َ
ْ
ْ
َ
قار ِن يَقتدي
فك ُّل
س ْل عَن ق ِرينِ ِه
أ .قال َط َرفة بن العبد :عن
ِ
المرء ال تسأ ْل و َ
قرين بال ُم َ
ٍ
صا فاسأل عن األشخاص الّذين يصادقهمّ ،
ألن ك ّل صديق يقتدي بصديقه.
 إذا أردت أن تعرف شخ ً
صدِيقَكَ لَ ْم ت َ ْلقَ الّذي ال تُعَاتِبُ ْه
األمور ُمعاتِبًا
ب .قال بشّار بن بُ ْرد :إذا ُك ْنتَ في ك ِ ّل
َ
ِ
صديق ومعاتبته في ك ّل شيء كي ال تخسره.
 تجنّب لوم ال ّ
ص.
 .8اقترح عنوانًا آخر مناسبًا للنّ ّ
صداقة.
صداقة ،حقوق ال ّ
صداقة ،أهميّة ال ّ
 أدب ال ّ

ّ ّ
التحدث
ي بن ال َجهْم:
 .1تحدّث إلى زمالئك في قول عل ّ

ْس ُو ٌّد
إذا َذ َه َ
ب ال ِعت َ ُ
اب فَلَي َ

اب
الو ُّد ما بَ ِقي ال ِعت َ ُ
َو َيبْقى ُ

صفات التي ترجو أن تجدها في صديقك.
 .2حاور زمالءك في ال ّ
ّ
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ّ

واحر قلباه

القراءة:
.1

واحَـــــــرَّ قَلْبَاهُ مِمَّـنْ قَلْبُـــــ ُه شَبِــــــــمُ

ن بِجِسْمِي وَحالِــــي عِنْـــــدَ ُه سَقَـــــمُ
وَ َم ْ

.2

د بَرى جَسَدِي
مَا لـــي أُكَتِّــمُ حُبًّا قَــــ ْ

ف الدَّوَْل ِة األُمَـــــمُ
وَتَدَّعِي حُــــبَّ سَيْـــــ ِ

.3

ب لِغُرَّتِـــــــــهِ
ن يَجْمَعُـــــنَا حُــــــ ٌّ
إنْ كَا َ

ب نَقَْتسِـــــــــــمُ
فَلَيْتَ أَنَّا بِقَــــــدْ ِر احلُــــــ ِّ

.4

س إالّ يف مُعَامَلَتِــــــي
دلَ النَّا ِ
يا أَعْـــــ َ

ت اخلَصْــــمُ وَاحلَكَــمُ
ك اخلِصَامُ وَأَنْ َ
فِي َ

.5

أُعِيـــــذُهَا نَظَـــــــرَاتٍ مِنْـــــكَ صادِقَةً

ب الشَّحْمَ فِيمَن شَحْ ُمــــــهُ وَرَمُ
حسَ َ
ن تَ ْ
أ ْ

.6

ع أخــي الدُّنْيا بِنَاظِـــــرِه
وَمَا انْتِفَــــــا ُ

إذا اسْتَوَتْ عِنْـــــــدَ ُه األَنْوَارُ والظُّلَـــــــمُ

.7

أنا الّذي نَظَ َر األَعْمَـى إِىل أَدَبِـــــــي

وَأَسْمَعَـــــتْ كَلِمَاتِي َمنْ بِـــــهِ صَمَـــــــمُ

.8

ن شَوَارِدِها
أَنَامُ ِملْءَ جُفُونِــــــي عَـــ ْ

وَيَسْهَــــــ ُر اخلَلْــــــقُ جَرَّاها وَيَخْتَصِـــــــمُ

.9

ن نُفَارِقَــــــــــــهُمْ
ن يَعِــــــــزُّ عَلَيْنَا أ ْ
يا َم ْ

ل شَي ٍء بَعْدَكمْ عَـــــــــدَمُ
وِجْدَانُنَا كُــــــ َّ

.10

م بِتَكْرِمَـــــــــةٍ
مَا كَانَ أَخْلَقَـــــــــنا مِنْكُ ْ

ن أَمْــــــرِنَا أَمَــــــــــمُ
َن أَمْرَكُــــــــــمُ ِم ْ
لَ ْو أ َّ

.11

إنْ كَانَ سَرَّكُــــــمُ ما قَالَ حَاسِــــــدُنا

م ألَـــــــــمُ
فَما لِجُـــــــــ ْرحٍ إذا أَرْضَاكُــــــــ ُ

.12

وَبَيْنَــــــنَا لَ ْو رَعَيْتُـــــــمْ ذاكَ مَعْرِفَــــــــةٌ

ل النُّهَـــى ذِمَــــمُ
إنَّ املَعَارِفَ يف أَهْـــــ ِ

.13

ن لَنا عَيْبًا فَيُعْجِـــــزُكُمْ
م تَطْلُبُــــــــــو َ
كَ ْ

وَيَكْــــــرَ ُه اهللُ ما َتأْتُـــــــــــونَ وَالكَـــــــرَمُ

.14

لَيْتَ الغَما َم الّذي عندي صَوَاعِقُــــــهُ

ن إىل َمنْ عِنْــــــــــدَهُ الدِّيَــــــمُ
يُزيلُهُــــــ َّ

.15

أَرَى النَّوَى يَقْتَضِينِــي كُلَّ مَرْحَلَـــــــةٍ

ل بها الوَخَّــــادَ ُة الرُّسُــــــــــــمُ
ال تَسْتَقِــــــ ُّ

.16

ن تَرَكْـــــنَ ضُمَيْــــــرًا َعنْ مَيَامِنِــــــنا
لَِئ ْ

م نَـــــــدَمُ
ن لِمَــــــــنْ وَدَّعْتُهُ ْ
لَيَحْدُثَــــــــــ َّ

.17

إذا تَرَحَّلْـــــــتَ َعنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَــــدَروا

ن ال تُفَارِقَهُمْ فالرَّاحِلُــــــــــــــــونَ هُــــمُ
أ ْ

.18

ق بِـــــهِ
شَـــــرُّ البِـــالدِ مَكانٌ ال صَدِيـــــ َ

وَشَــــــرُّ ما يَكْسِـــــــبُ اإلنْسَانُ ما يَصِـــــمُ

.19

ال أنَّـــــهُ مِقَـــــــةٌ
كإ ّ
هــــــــذا عِتَابُــــــــ َ

أنهُ كَلِــــمُ
ال َّ
ن الــــــــدُّرَّ إ ّ
قَــــــدْ ضُمِّـــــــــ َ
(املتنبّي)

ملحوظة :يطلب المتحان الثانوية العامة حفظ مثانية أبيات.
ّ
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ّ

ّ

التعريف بالشاعر
 أبو ال ّ
ي ،ال ّ
شاعر الحكيم ،وأحد مفاخر
ي ال ِك ْن ِد ّ
ي الكوف ّ
طيب المتنبي ( 303ـــ  354هـ) :هو أحمد بن الحسين الجعف ّ
ي.
األدب العرب ّ
 ولد في الكوفة في محلّة تسمى ( ِك ْندَة) إليها نُسب.
ي في حلب.
 عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بالط سيف الدّولة ال َح ْمدان ّ
 مكانة المتنبّي بين شعراء العرب:
 كان من أعظم شعراء العرب.
 كان من وأكثر شعراء العرب تم ّكنًا من اللّغة العربيّة وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها.
 كانت له مكانة سامية لم ت ُتحْ مثلها لغيره من شعراء العربيّة.

ّ ّ ّ
جو النص
صه
والرعاية ،وخ ّ
ي ،فنال عنده الحظوة ّ
 اتّصل المتنبّي بسيف الدّولة الح ْمدان ّ
ي ،ووجد فيه طموحه في القائد العرب ّ
ي.
بالعطف َّ
وقربه ،فمدحه المتنبّي في قصائد من عيون الشّعر العرب ّ

 القصيدة:
 عاتب المتنبي في القصيدة سيف الدّولة على سماعه أقوال الواشين فيه.
 خاطبه بحديث ال ُم ِحبّ ال ُمعاتب ،ال حديث المستجدي ال ُمستعطف.
 طلب إلى سيف الدّولة أن يكون عادالً في معاملته.
 دعاه إلى الوفاء بعهوده له.
 أ ّكد في نهايتها ّ
أن عتابه لسيف الدّولة ما هو إال محبّة وودّ.
 أظهر المتنبّي في هذا القصيدة براعة فائقة في نظم ال ّ
شعر.
 الغرض من القصيدة :العتـــاب.
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شرح حتليل األبيات
.1

شبِــــــــمُ
واحَـــــــرَّ قَ ْلبَاهُ مِمَّـنْ قَ ْلبُـــــهُ َ

وا :حرف نداء النّدبة

سقَـــــمُ
َومَنْ بِجِسْمِي وَحالِــــي ِعنْـــــدَهُ َ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
حر (حرر) :لهب ونار
ّ

ش ِب ُم (شبم) :بارد
َ
س َق ُم (سقم) :جمعها (أسقام) وهو المرض
َ

حالي (حول) :نفسي

 الفكرة :حبّ المتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يشكو ال ّ
حار
شاعر من حرارة قلبه بسبب جفاء سيف الدّولة له وبرود قلبه (سيف الدّولة) ،ويقول :قلبي ّ
من حبّه ،وقلبه بارد من حبّي ،وأنا عنده معت ّل الجسم.
سر.
 العاطفة في البيت :األلم والتّح ّ
 يشكو الشّاعر في البيت من :حرارة في قلبه بسبب جفاء سيف الدّولة له ،وبرود قلبه (سيف الدّولة)؛ فأصبح معتالً
ضا بسبب هذا الجفاء.
مري ً
ضا بسبب جفاء سيف الدّولة.
 نتيجة ما يشعر به الشّاعر :أصبح معتالً مري ً
ي في البيت :النّداء.
غوي اإلنشائ ّ
 األسلوب اللّ ّ
ي للنّداء :النّدبة.
 المعنى البالغ ّ
ي :جاءت األساليب اإلنشائيّة منسجمة مع حالة ال ّ
شاعر وغرض القصيدة ،فاستطاع
 داللة استخدام األسلوب اإلنشائ ّ
ّ
ويبث عتابه.
بها أن ينفث آالمه،
شبِ ُم)ّ :
الطباق.
سن البديعي في (ح ّر َ ،
 المح ّ
 فائدة ال ّ
طباق :يبرز المعنى ويوضّح بهذا التّضاد الفرق بين حبّه الكبير لسيف الدولة وحب سيف الدولة البارد له.
ّ

 الصورة الفنية:
واحر قلباه :شبّه ال ّ
ي يحترق  /شبّه قلبه بالنّار التي تحترق /شبّه الحزن في قلبه بنار تحرق.

ّ
شاعر قلبه بشيء ماد ّ
صور ال ّ
شاعر قلب سيف الدّولة بشيء بارد.
 قلبه َ
ش ِب ُمّ :
 يعود الضّمير (الهاء) في قول الشّاعر (قلباه) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير (الياء) في قول الشّاعر (بجسمي  /حالي) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير (الهاء) في قول الشّاعر (قلبه  /عنده) على :سيف الدّولة.
شبِـ ُم) :كناية عن قلّة اهتمام سيف الدّولة بالمتنبّي ،وصدّه عنه.
 الكناية في قوله (قَ ْلبُهُ َ
ّ
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.2

مَا لـــي أُكَتِّــمُ حُبًّا قَــــدْ بَرى جَسَدِي

ما لي( :ما) هنا استفهاميّة

ألمَـــــمُ
الدوْلَةِ ا ُ
سيْـــــفِ َّ
َوتَدَّعِي حُــــبَّ َ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
أ ُ َك ِت ّ ُم (كتم) :أبالغ في الكتمان

ت َ َّد ِعي (دعو) :تزعم كذبا
بَرى (بري) :أهزل وأضعف
األم ُم (أمم) :جمع (أ ّمة) ويُقصد بها هنا جماعة كثيرة من النّاس ،وهم الّذين يتملّقون لسيف الدّولة
 الفكرة :حبّ المتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يتع ّجب ال ّ
شاعر من كتمان حبّه لسيف الدّولة ،هذا الحبّ الّذي أهزله في الوقت الّذي يدّعي فيه
اآلخرون حبّهم له ،ويتملّقون (يتودّدون إليه طمعا فيه) إليه بهذا الحبّ .
 البيت فيه عتاب لسيف الدّولة وكان العتاب :بإظهار المحبّة ،بأسلوب اللباقة والتأدّب.
 يتع ّجب الشّاعر من :كتمان حبّه لسيف الدّولة وادّعاء النّاس الحبّ لسيف الدّولة.
سبب في ضعف جسم الشّاعر هو :المبالغة في كتمان حبّه لسيف الدّولة.
 ال ّ
 ظهر عتاب اشّاعر في البيت جليًّا حيث بدا لَ ِبقًا ُمؤ ّدبًا ْ
إذ :عاتبه بإظهار مدى حبّه له ،هذا الحُبّ الّذي برى جسده
وأهزله وهو كاتم له ،ليتجنّب التّملّق في حبّه كما يدّعيه غيره ،بقلوب غير خالصة ،ونيّات غير صادقة.
وحب اآلخرين له:
 يوازن الشّاعر بين حبّه لسيف الدّولة
ّ
حب الشّاعر لسيف الدّولة :صادق ليس فيه تملّق أو تكلّف وقد أهزله وأبرى جسده.

ّ
حب اآلخرين لسيف الدّولة :ظاهره صادق وباطنه متكلّف.

ّ
 العاطفة في البيت :الحب والعشق.
صور نفسه
سرا
صور كتمان حبّه لسيف الدّولة بالذي يخفي ًّ
ً
كبيرا أتعبه وال يستطيع البوح به ،كما ّ
 الصورة الفنيّةّ :
وقد صار جسمه هزيال وضعيفًا من شدّة كتمان الحبّ .
 الكناية في قوله (أكتّم حبًّا) :كناية عن شدّة الحبّ وكثرته.
ي في البيت :االستفهام.
غوي اإلنشائ ّ
 األسلوب اللّ ّ
 المعنى البالغي لالستفهام هو :التّع ّجب.
 يعود الضّمير (الياء) في قول الشّاعر (لي  /جسدي) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير (الياء) في قول الشّاعر (تدّعي) على :األمم.
.3

ُرتِـــــــــهِ
إنْ كَانَ يَجْ َمعُـــــنَا حُــــــبٌّ ِلغ َّ

فَ َل ْيتَ أَنَّا بِقَــــــدْرِ احلُــــــبِّ َن ْقتَسِـــــــــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
لغرته (غرر) :جمعها ( ُ
الرجل وجهه والمقصود طلعته
يجمعنا (جمع) :يض ّمنا  /يحشدنا معًا
غرة ّ
غرر) ّ
ّ
نقتسم (قسم) :أخذ كل إنسان نصيبه من ال ّ
شيء
بقدر (قدر) :مقدار
 الفكرة :حبّ المتنبّي لسيف الدّولة.
ّ
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بره وعطاياه ،كما نقتسم حبّه ،وعلى
 شرح البيت :إن كان يجمعنا من حبّ سيف الدّولة ومودّته ،فليت أنّنا نقتسم ّ
قد ِْر حبّنا له تكون عطاياه لنا.
 المخاطب في البيت :الذين يحيطون بسيف الدّولة ويتكلّفون حبّه.
 داللة (نقتسم) :يأخذ ك ّل إنسان حقّه.
 داللة قول الشّاعر (وأنت الخصم والحكم) :يأس المتنبّي من إنصاف سيف الدولة له.
البر والعطايا على قدر الحبّ له.
بر سيف الدّولة وعطاياه مع اآلخرين وأن يكون هذا ّ
 تمنّى الشّاعر :اقتسام ّ
سر.
 العاطفة في البيت :التّح ّ
صور اقتسام الحُبّ مع سيف الدّولة باقتسام ال ّ
شيء المادي.
 الصورة الفنيّةّ :
غوي اإلنشائي في البيت :التّمنّـــــي.
 األسلوب اللّ ّ
ســـــر.
ي للتّمنّي :التّح ّ
 المعنى البالغ ّ
(لغرته) على :سيف الدّولة.
 يعود الضمير الهاء في قول الشّاعر
ّ
 يعود الضمير ( نا ) في قول الشّاعر (يجمعنا  /أنّا) على :ال ّ
شاعر والذين يحيطون بسيف الدّولة.
.4

يا أَعْـــــدَلَ النَّاسِ إالّ يف ُمعَامَ َلتِــــــي

حلكَــمُ
فِيكَ اخلِصَامُ َوأَ ْنتَ اخلَصْــــمُ وَا َ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
معاملتي (عمل) :التعامل
أعدل (عدل) :اإلنصاف وتجنّب الظلم والجور
الخصام (خصم) :النّزاع
ِ
نازع
ال َخ ْ
ص ُم (خصم) :جمعها ( ُخ ُ
صوم) وهو ال ُم ِ
الحكَم (حكم) :القاضي
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يخاطب المتنبّي سيف الدّولة :أنت أعدل النّاس إالّ إذا عاملتني ّ
فإن عدلك ال يشملني ،وفيك نزاعي
فأنت الخصم والقاضي ،فال أحاكمك إلى غيرك.
 المخاطب في البيت :سيف الدولة.
 يشكو الشّاعر في البيت من :الفرق في معاملة سيف الدولة له ولآلخرين.
 هذه الشكوى مفرطة :فإذا كان سيف الدّولة عادال مع جميع ال ّناس إال مع الشّاعر فيكون الشّاعر قد وصفه بأقبح ال ّظلم.

سر.
 العاطفة في البيت :األلم والتّح ّ
 القيمة اإليجابيّة التي حملها البيت :العدل في معاملة النّاس.
 الصورة الفنيّة :شبّه سيف الدّولة بالحكم والخصم والقضيّة ال ُمتخاصم عليها في آن واحد.
غوي اإلنشائي في البيت :النّداء.
 األسلوب اللّ ّ
ي للنّداء :اللّوم والعتاب.
 المعنى البالغ ّ





استخدم الشّاعر أسلوب القصر (إال) فقصر عدل سيف الدّولة على :اآلخرين ولم يشمل هذا العدل ال ّ
شاعر.
يعود الضمير ( الياء ) في قول الشّاعر (معاملتي) على :ال ّ
شاعر.
يعود الضمير ( الكاف ) في قول الشّاعر (فيك) على :سيف الدّولة.
المقصود في قول الشّاعر (أنت) :سيف الدّولة.
ّ
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أُعِيـــــذُهَا نَظَـــــــرَاتٍ ِمنْـــــكَ صا ِدقَةً

.5

أنْ تَحْ َسبَ الشَّحْمَ فِيمَن شَحْمُــــــهُ وَ َرمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ّ
تظن وتعتقد
تحسب (حسب):
صنها باهلل ليحفظها
أعيذها (عوذ) :أح ّ
الشّحم (شحم) :جمعها ( ُ
سمنة وزيادة الوزن
ش ُحوم) ال ّ
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.

ورم (ورم) :جمعها (أورام) انتفاخ في ال ّجسم

صن باهلل نظراتك الحكيمة إلى األمور ،حتى ال ترى الشيء
 شرح البيت :يقول المتنبّي مخاطبًا سيف الدّولة :أح ّ
سقم ص ّحة.
بخالف ما هو عليه ،فال تحسب الورم شح ًما ،وال َّ
 ينبّه الشّاعر سيف الدّولة :أن ال ترى عينيه األشياء بخالف ما هي عليه.
 المقصود بقول الشّاعر (الشّحم) هو :ال ّ
شاعر.
 المقصود بقول الشّاعر (ورم) هو :المحيطون بسيف الدّولة من الوشاة.
 العاطفة في البيت :الحب.
قوة.
 الصورة الفنيّة :شبّه من يخطئ في رأيه بالذي يرى الورم فيحسبه سمنة وعالمة ّ
 يعود الضّمير الهاء في كلمة (أعيذها) على :نظراتٍ.
 يعود الضّمير الكاف في كلمة (منك) على :سيف الدّولة.
 يعود الضّمير الهاء في كلمة (شحمه) على :االسم الموصول (م ْن).
 يوافق البيت الشّعري المثل :استسمنت ذا ورم.
 مفرد كلمة (نظرات) :ن ْ
ظرة.

الدنْيا ِبنَاظِـــــرِه
َومَا ا ْنتِفَــــــاعُ أخــي ُّ

.6

انتفاع (نفع) :االستفادة

والظلَـــــــمُ
ُّ
ألنْوَارُ
ستَوَتْ ِعنْـــــــدَهُ ا َ
إذا ا ْ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
أخي الدنيا (أخو /دنو) :اإلنسان

استوت (سوي) :تساوت وتماثلت وتشابهت.

األنوار (نور) :مفردها (نُور) الضّياء

 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
ُّ
ي نفع له في بصره ،أي يجب أن تميّز بيني وبين
 شرح البيت :إذا لم يميّز اإلنسان البصير بين النّور
والظلمة ،فأ ُّ
ّ
والظلمة.
غيري م ّمن لم يبلغ درجتي بما تُم ِيّز بين النُّور
 يقصد الشّاعر في البيتّ :
أن سيف الدّولة لم يميّز اإلنسان الذي يحبّه حبّا صادقا من اإلنسان الذي يحبه لمصلحة
ونفاق.
ّ
ي نفع له في بصره.
 الحكمة في البيت :إذا لم يميّز اإلنسان البصير بين النّور
والظلمة ،فأ ّ
ّ
والظالم.
يفرق بين النور
 الصورة الفنيّة :شبّه اإلنسان الذي ال ينتفع ببصره باألعمى الذي ال ّ
ظلَ ُم)ّ :
سن البديعي في (األنوار  ،ال ُّ
الطباق.
 المح ّ
ّ
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ُّ
 استلهم الشّاعر عناصر ال ّ
والظل ُم.
طبيعة في البيت في قوله :األنوار
ظيف الشّاعر بعض عناصر ال ّ
 القيمة الفنيّة لتو ّ
طبيعة :توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة ال ّ
شعوريّة عند
شاعر ،ومنسج ًما معها ،بما يد ّل على قدرته في استلهام عناصر ّ
ال ّ
الطبيعة في صور شعريّة.
كفيف البص ْر
بصير الفؤاد *** وك ْم من فؤا ٍد
 ينسجم هذا البيت مع قول أبي العتاهية :وك ْم من كفيفٍ
ِ
ِ
 البصر يُري اإلنسان ظاهر األشياء ،والبصيرة تُريه حقائقها ،وضّح رأيك في ذلك في ضوء البيت الّذي أشرت إليه.
 ال فائدة لإلنسان في بصره ،إن لم تكشف له بصيرته حقائق األمور .بمعنى يجب أن يكون اإلنسان متعقّالً فطنًا
مدر ًكا ذا بصيرة وبعد نظر.
ي في البيت :االستفهام.
غوي اإلنشائ ّ
 األسلوب اللّ ّ
 المعنى البالغي لالستفهام هو :النّفي.
 يعود الضّمير الهاء في كلمة (بناظره  /عنده) على :أخي الدّنيا.
ظلَ ُم)ّ :
 مفرد كلمة (ال ُّ
الظ ْلمة.
 المقصود بكلمة (األنوار) :ال ّ
شاعر.
 المقصود بكلمة (ال ُّ
ظلَ ُم) :الواشون.
.7

َوأَسْمَعَـــــتْ َكلِمَاتِي مَنْ بِـــــهِ صَمَـــــــمُ

أنا الّذي نَظَرَ األَعْمَـى إِىل أَدَبِـــــــي

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
أدبي (أدب) :الجيّد والجميل من ال ّ
شعر والنّثر
سة البصر
عميان) فاقد حا ّ
ع ْمي ُ /
األعمى (عمي) :جمعها ( ُ
كلماتي (كلم) :مفردها (كلمة) قصائدي





سمع
سة ال ّ
صمم (صمم) :فقدان حا ّ

الفكرة :اعتداد المتنبّي بشعره وأدبه.
شرح البيت :يعت ّد المتنبّي بشعره وأدبه ،فيقول :األعمى أبصر أدبي ،وكذلك األص ّم سمع شعري ،يريدّ :
أن شعره
سار في آفاق البالد واشتهر حتّى تحقَّق عند األعمى واألصم.
كأنّه يريد أن يقول لسيف الدّولة :أنا الذي ينظر األعمى إلى أدبي ،أفال تنظر إليه وأنت مبصر؟ وأسمعت كلماتي
األص ّم ،وأنت تسمع ،أفال تفهم ما أقول؟
العاطفة في البيت :الفخر؛ إذ يفتخر الشاعر بشعره.

 الدّاللة في ك ّل شطر :اعتداد الشاعر بشعره.





الصورة الفنيّة:
نظر األعمى إلى أدبي :شبّه ما يكتبه من أدب بالضوء القوي الذي يستطيع األعمى أن يراه.
صم ُم.
وأسمعت كلماتي من به صمم :شبّه كلماته (قصائده) بالصوت القوي والذي يسمع من أصابه ال َّ
سن البديعي في (نظر  ،األعمى)ّ :
الطباق.
المح ّ

سن البديعي في (أسمعت  ،صمم)ّ :
الطباق.
 المح ّ
 عبّر الشّاعر عن المعنى بالفعل الماضي (نظر  ،أسمعَتْ ) :لبيان تحقّق معناهما وثبوته.
قوة التأثير في النّاس.
 الكناية في (نظر األعمى إلى أدبي) وفي (أسمعت كلماتي من به صمم) :كناية عن ّ
 يعود الضّمير الياء في كلمة (أدبي  /كلماتي) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير الهاء في كلمة (به) على :االسم الموصول (م ْن).
ّ
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.8

جفُونِــــــي عَـــنْ شَوَارِدِها
أَنَامُ مِلْءَ ُ

يسهر (سهر) :عدم النّوم ليالً

ختَصِـــــــمُ
َويَ ْسهَــــــرُ اخلَلْــــــقُ جَرَّاها َويَ ْ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
شواردها (شرد) :مفردها (شاردة) قصائد تروى بك ّل مكان

الخلق (خلق) :النّاس

جراها (جرر) :من أجلها  /بسببها
َّ

يختصم (خصم) :يتجادل ويتنازع ويختلف
ملء جفوني (مأل  /جفن) :مفردها (ج ْفن) ساكن القلب خاليًا من الغ ّم و اله ّم
 الفكرة :اعتداد المتنبّي بنفسه.

 شرح البيت :أنام مطمئنًّا مرتاح الفكر عن قصائدي؛ ألني أنظمها من غير إتعاب فكر ،أما غيري من ال ّ
شعراء فإنّهم
يسهرون ألجلها ويتعبون ويتنازعون في دقيق معانيها ،وجودة مبانيها.
 ينام الشّاعر مرتاح البال مطمئنًّا :ألنّه ينظم قصائده بسهولة من غير أن يتعب فكره.
 قارن الشّاعر بينه وبين غيره في كتابة الشّعر:
 الشّاعر (المتنبي) :ينظم قصائده بسهولة من غير أن يتعب فكره.
 اآلخرون :يسهرون ألجلها ويتعبون ويتنازعون في دقيق معانيها ،وجودة مبانيها.
 العاطفة في البيت :الفخر؛ إذ يفتخر الشاعر بنفسه.
 الدّاللة في البيت :اعتداد الشاعر بنفسه.
 الصورة الفنيّة :شبّه نفسه ينام بطمأنينة بسبب مقدرته على صياغة ال ّ
شعر متى أراد ذلك.
 الكناية في قوله (أنام ملء جفوني) :كناية عن إراحة الفكر واالطمئنان.
سن البديعي في (أنام  ،يسهر)ّ :
الطباق.
 المح ّ
قوة وعمق معاني كلماته ،وعدم الوصول إليها بسهولة.
س َه ُر ال َخ ْل ُ
(ويَ ْ
 داللة قول الشّاعر َ
ق َج َّراها َويَ ْخت َ ِص ُم)ّ :
 يعود الضّمير الياء في كلمة (جفوني) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير الهاء في كلمة (شواردها) على :الكلمات (البيت السابق).
(جراها) على :شواردها.
 يعود الضّمير الهاء في كلمة َّ
جراءها ،حذفت الهمزة للتسهيل والضّرورة ال ّ
شعرية.
(جراها) :األصل ّ
 كلمة َّ
.9

يا مَنْ يَعِــــــــزُّ عَ َليْنَا أنْ نُفَا ِرقَــــــــــــهُمْ

ّ
ّ
ويشق
يعز (عزز) :يصعب

وِجْدَانُنَا كُــــــلَّ شَيءٍ َبعْدَكمْ عَـــــــــدَمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
نفارقهم (فرق) :نبتعد عنهم

ِوجداننا (وجد) :كل شيء نجده وندركه
ع َد ُم (عدم) :ال قيمة له
َ

شيء (شيأ) :اسم ألي موجود ثابت متحقق يص ّح أن
يُتص َّور وي ُْخبر عنه

 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
ّ
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 شرح البيت :يقول المتنبّي مخاطبًا سيف الدّولة :يا من يصعب علينا فراقكم ،وجدْنا ك ّل شيء بعدكم عد ًما ،ال قيمة
له.
 يخاطب الشّاعر سيف الدّولة قائال :بعد فراقكم فقد ك ّل شيء جميل وممتع جماله ومتعته.
 ظهر عتاب المتنبي لسيف الدّولة لبقًا مؤ َّدبًاّ :
ألن المتنبي ال يستطيع االفتراق عن سيف الدّولة ،وال أحد يمكن أن
يخلف سيف الدّولة عند المتنبّي ،أو أن يكون للشاعر منه بدل.
 العاطفة في البيت :الحبّ .
صور ك ّل شيء ممتع وجميل بعد فراق سيف الدولة بالشيء الذي ال قيمة له.
 الصورة الفنيّةّ :
سن البديعي في (وجداننا  ،عدم)ّ :
الطباق.
 المح ّ
 الدّاللة في ك ّل شطر :حبّ ال ّ
شاعر لسيف الدّولة وعدم مقدرته على مفارقته.
 يعود الضّمير (نا) في كلمة (علينا) وكلمة (وجداننا) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير (هم) في كلمة (نفارقهم) ،و(كم) في كلمة (بعدكم) على :سيف الدّولة.
.10

مَا كَانَ أَخْ َلقَـــــــــنا ِمنْكُمْ بَِتكْ ِرمَـــــــــةٍ

لَوْ أَنَّ َأمْ َركُــــــــــمُ مِنْ َأمْــــــرِنَا أَمَــــــــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
أخلقنا (خلق) :أجدرنا
أ َ َم ُم (أمم) :قريب

تكرمة (كرم) :إكرام  /مما يع ّد إلكرام الضّيف

 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
ببركم ،وإكرامكم! لو كنّا قريبين في المودّة .بمعنى :لو كنتم
 شرح البيت :يخاطب المتنبّي سيف الدّولة :ما أجدرنا ّ
تحبوننا ،كما نحبّكم؛ لكنتم تكرموننا.
البر واإلكرام واإليثار له.
 يحمل الشّاعر أحقيّة لسيف الدّولة هي أحقيّةّ :
 الشّرط الذي وضعه الشّاعر لهذه األحقيّة :أن يكون اعتقاد سيف الدّولة بالمتنبي كاعتقاد المتنبي به.
صديق.
 القيمة اإليجابيّة في البيت :احترام ال ّ
 يعود الضّمير (نا) في كلمة (أخلقنا) ،في كلمة (أمرنا) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير (الكاف) في كلمة (منكم) ،في كلمة (أمركم) على :سيف الدّولة.

.11

َركُــــــمُ ما قَالَ حَاسِــــــدُنا
إنْ كَانَ س َّ

فَما لِجُـــــــــرْحٍ إذا أَرْضَاكُــــــــمُ ألَـــــــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
تحول النّعمة إليه
سركم (سرر) :أفرحكم وأبهجكم
حاسدنا (حسد) :الذي يتمنى ّ
ّ
أ َ َل ُم (ألم) :وجع
أرضاكم (رضو) :قبلتم به  /أقررتم  /استحسنتم
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
ّ
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 شرح البيت :يقول المتنبّي مخاطبًا سيف الدّولةْ :
ويسركم ،فال
إن كان ما قاله الحاسد ،واختلقه الواشي بيننا يرضيكم
ّ
أجد به أل ًما وال أشتكي منه مع شدّة وجعه.
 العاطفة في البيت :الحب.
 عاتب الشّاعر سيف الدولة على :سماعه كالم الواشين فيه.
 موقف الشّاعر من سرور سيف الدولة بقول الواشين :كتمان األلم وتح ّمله.
 الصورة الفنيّة :شبّه رضا سيف الدّولة عليه بالدّواء الذي يشفي الجروح.
(سركم) وكلمة (أرضاك ُم) على :سيف الدّولة.
 يعود الضّمير (كم) في كلمة
ّ
 يعود الضّمير (نا) في كلمة (حاسدنا) على :ال ّ
شاعر.
.12

إنَّ املَعَارِفَ يف أَهْـــــلِ النُّهـــى ِذمَــــمُ

وََب ْينَــــــنَا لَوْ رَ َع ْيتُـــــــمْ ذاكَ َمعْ ِرفَــــــــةٌ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
النُّهى (نهي) :مفردها (النُّ ْهية) وهي العقل
رعيتم (رعي) :حفظتم
الراجحة ومنهم سيف الدّولة
ِذ َم ُم (ذمم) :مفردها ( ِذ َّمة) وهو العهد واألمان أهل النّهى :أصحاب العقول ّ
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يخاطب المتنبّي سيف الدّولة قائالً :لقد جمعتنا المعرفة الّتي ْ
إن أحسنتم مراعاتها فلن تضيع؛ ّ
ألن أهل
العقول يراعون ّ
حق المعرفة ،فالمعارف عندهم عهود وذمم ال يضيعونها.
ي في البيت هو :تذكير سيف الدّولة بالواجب نحوه.
 أسلوب العتاب الذي اتّبعه المتنب ّ
الراجحة ،ومنهم سيف الدّولة.
 داللة (أهل النّهى) :ذوو العقول ّ
 الحكمة في البيت :المعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال يضيعونها.
 القيمة اإليجابيّة في البيت :االلتزام بالعهود.
 العاطفة في البيت :الحب.
 الصورة الفنيّة :شبّه المعرفة إنسانًا يجمع ال ّ
شاعر بسيف الدّولة.
 يعود الضّمير (نا) في كلمة (بيننا) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير (التاء) في كلمة (رعيتم) على :سيف الدّولة.
.13

كَمْ تَطْ ُلبُــــــــــونَ لَنا َعيْبًا فَ ُيعْجِـــــ ُزكُمْ

وََيكْــــــرَهُ اهللُ ما َتأْتُـــــــــــونَ وَالكَـــــــرَمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
تطلبون (طلب) :سعى للحصول على ال ّ
عيبًا (عيب) :منقصة ومذ ّمة
شيء
يعجزكم (عجز) :ال تقدرون الحصول عليه

يكره (كره) :مقته  /لم يحبّه  /أبغضه

تأتون (أتي) :تقومون به

الكرم (كرم) :أهل الكرم

 الفكرة :اعتداد المتنبّي بنفسه وعتابه لسيف الدّولة.
ّ
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 شرح البيت :يقول ال ّ
شاعر :تطلبون أن تلحقوا بنا عيبًا تعيبوننا به فيعجزكم أن تجدوه ،وهذا الذي تفعلونه مكروه
عند هللا وعند الكرام.
 يعاتب الشّاعر سيف الدّولة على :بحثه الدّائم عن عيوب المتنبي وسماع كالم الواشين فيه.
 يصف الشّاعر العيوب التي يبحث عنها سيف الدّولة بأنّها :غير موجودة.
 يبيّن الشّاعر لسيف الدّولة أن ما يقوم به من محاولة إيجاد العيوب عنده أمر يكره كل من :هللا وأهل الكرم.
 الدّاللة في البيت :اعتداد الشاعر بنفسه.
 يبيّن الشّاعر عجز سيف الدّولة من :إيجاد عيب عند المتنبي.
 العاطفة في البيت :الفخر؛ إذ يفتخر الشاعر بنفسه.
 الصورة الفنيّةّ :
شبه الكرم بإنسان يكره ما يقوم به سيف الدّولة.
 نوع (كم) :الخبريّة تفيد التّكثير.

لَ ْيتَ الغَمامَ الّذي عندي صَوَا ِعقُــــــهُ

.14

يُزي ُلهُــــــنَّ إىل مَنْ ِعنْــــــــــدَهُ الدِّيَــــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
يزيلهنّ (زول):يبعد وين ّحي
سحابة
الغَمام (غمم) :مفردها (الغمامة) وهي ال ّ
سماء في رعد شديد
الصواعق (صعق) :مفردها (صاعقة) وهي النّار التي تسقط من ال ّ
ال ِ ّد َيم (دوم /ديم) :مفردها ( الديمة) :وهي المطر يدوم في سكون من غير برق أو رعد
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يقول ال ّ
يتحول إلى غيري م ّمن اعتاد على
شاعر :ليت ما يصيبني من سيف الدّولة من سخط وإيذاء
ّ
وبره.
عطاياه ّ
الكناية
المعنى والداللة
الكلمة
الغمام

سيف الدَّولة

كناية عن سيف الدّولة وعطائه

صواعقه

إيذاء سيف الدّولة لل ّ
شاعر

كناية عن األذى

الدّيم

عطاء سيف الدّولة لآلخرين

كناية عن الخير والنّعم

ي في البيت :التّمنّي.
غوي اإلنشائ ّ
 األسلوب اللّ ّ
سر.
 المعنى البالغي للتّمني هو :التّح ّ
 يتمنّى الشّاعر أن :ينتقل األذى الذي يصيبه من سيف الدّولة إلى الحاسدين والواشين.
ظف الشّاعر بعض عناصر ال ّ
و ّ
طبيعة في البيت مثل :الغمام ،والدّيم ،والصواعق.
سر.
 العاطفة في البيت :التّح ّ
 الصورة الفنيّة:
صور ال ّ
شاعر سيف الدّولة سحابًا.

ّ
سحاب.
صور إيذاء سيف الدّولة صواعق تنتج عن هذا ال ّ
 و ّ
صور عطايا سيف الدّول إلى غيره غيو ًما ماطرة.
 و ّ
ّ
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ظف الشّاعر بعض عناصر ال ّ
و ّ
طبيعة في البيت مثل :الغمام ،والدّيم ،والصواعق.
ظيف الشّاعر بعض عناصر ال ّ
 القيمة الفنيّة لتو ّ
طبيعة :توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة ال ّ
شعوريّة عند
شاعر ،ومنسج ًما معها ،فمثال وصف المطر ومتعلّقاته يشي بحزن ال ّ
ال ّ
شاعر وعتابه ،بما يد ّل على قدرته في استلهام
عناصر ّ
الطبيعة في صور شعريّة.
.15

حلَـــــــةٍ
أَرَى النَّوَى َي ْقتَضِينِــي كُلَّ مَرْ َ

ال تَ ْستَقِــــــلُّ بها الوَخَّــــادَةُ الرُّسُــــــــــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
يقتضيني (قضي) :يطالبني ويكلّفني
مرحلة (رحل) :المسافة يقطعها المسافر في اليوم
ال تستق ّل (قلل) :ال تقوم بقطعها
النوى (نوي) :جمعها (األنواء) وهو البعد  /توضيح :جذر الكلمة هو (نَيَأ  /نأي) ألنّها من الفعل ناء أ ّما (نوي) فهي حسب

شرح منصة درسك

الو ّ
سير سريع مع توسيع الخطو.
الو ْخد ،وهو ضرب من ال ّ
خادة (وخد) :مفردها :الواخدة ،وهي اإلبل التي تسير َ
والرسيم ضرب من سير اإلبل سريع ،فتؤثر في األرض بأخفافها
الر ُ
الرسيمّ ،
س ُم (رسم) :مفردها َرسوم ،وهي النّاقة التي تسير ّ
ُّ
لسيرها الشّديد.

 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يكلّفني البع ُد عنكم قطع ك ّل مرحلة ال تقطعها اإلبل المسرعة ،لبعد منالها ،وال تطيقها لشدّة أهوالها.







بالرحيل.
جاء أسلوب العتاب في البيت بطريقة :التّعريض ّ
داللة قول الشّاعر (أ َ َرى النَّ َوى يَ ْقت َ ِضيني ُك َّل َم ْر َحلَ ٍة) :تهديد ال ّ
شاعر برحيله عن سيف الدّولة.
س ُم) :إظهار ال ّ
شاعر عتابه لسيف الدّولة بالتّصريح برحيلة إلى منطقة
داللة قول الشّاعر (ال ت َ ْ
الر ُ
ست َ ِق ُّل بها َ
الو َّخا َدةُ ُّ
سريعة الوصول إليها.
بعيدة ال تستطيع الناقة ال ّ
ي (محسوس) يكلّفه كلفة ماديّة (محسوسة).
الصورة الفنيّة :شبّه البعد بشيء ماد ّ
يعود الضّمير (الياء) في كلمة (يقتضيني) على :ال ّ
شاعر.
يعود الضّمير (الهاء) في كلمة (بها) على :مرحلة.
.16

َلئِنْ تَ َركْـــــنَ ضُ َميْــــــرًا عَنْ َميَا ِمنِــــــنا

دثَــــــــــنَّ لِمَــــــــنْ وَدَّ ْع ُتهُمْ نَـــــــدَمُ
َليَحْ ُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ُ
ض َميْر :جبل على يمين قاصد مصر من الشآم
تركن (ترك) :جعل ووضع والمقصود النّوق (اإلبل)
َليحدثنّ (حدث) :يحصل له
ميامننا (ي ُمن) :مفردها (ميْمنة) جهة اليمين
ودّعتهم (ودع) :فارقتهم وتركتهم

نَ َد ُم (ندم) :األسف والحزن واأللم على ال ّ
شيء

 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يقول ال ّ
َّ
ليحدثن لمن ودّعتهم ندم على مفارقتي لهم ،وأسف على رحيلي عنهم،
شاعر :إن قصدتُ مصر
يشير بذلك إلى سيف الدّولة سيندم على فراقه.
بالرحيل.
 جاء أسلوب العتاب في البيت بطريقة :التّعريض ّ
 النّدم سيصيب :سيف الدّولة.
 سبب النّدم الذي سيصيب سيف الدّولة :رحيل ال ّ
شاعر إلى مصر.
ّ
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ضميْر) إذ إنّه يكون على يمين الذّاهب إلى
 أشار الشّاعر إلى المكان الذي سيتو ّجه إليه وذلك :عندما ذكر جبل ( ُ
مصر من بالد ال ّ
شام.
الرسم.
 يعود الضّمير (النون) في كلمة (تركن) على :الو ّخادة ّ
 يعود الضّمير (نا) في كلمة (ميامننا) على :ال ّ
الرسم.
شاعر والو ّخادة ّ
 يعود الضّمير (التّاء) في كلمة (ودّعتهم) على :ال ّ
شاعر.
 يعود الضّمير (الهاء) في كلمة (ودّعتهم) على :سيف الدّولة.
.17

إذا تَرَحَّلْـــــــتَ عَنْ قَوْمٍ َوقَدْ قَــــدَروا

تر ّحلت (رحل) :رحل مكر ًها

أنْ ال تُفَا ِر َقهُمْ فالرَّاحِلُــــــــــــــــونَ هُــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
قَد َُروا (قدر) :استطاعوا
(الراحل) الذّاهبون والمبتعدون
الراحلون (رحل)ّ :
ّ

تفارقهم (فرق) :تبتعد عنهم
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.

 شرح البيت :إذا رحلت عن قوم وكانوا قادرين على إكرامك وإبقائك بينهم ولم يفعلوا ،فهم الذين اختاروا االبتعاد.
يريد بهذا :أنت يا سيف الدّولة تختار ال ِفراق إذا ألجأتني إليه.
أن ال ّ
 بمعنىّ :
شاعر يخاطب نفسه ويشير إلى سيف الدّولة حتّى ال يذ ّمه في رحيله ،قائ ًما ذلك على نفسه بح ّجته.
 يوحي استخدام الفعل (تر ّحلت) :قسوة الفراق وصعوبته.
 ح ّمل الشّاعر المسؤولية في رحيله لسيف الدّولةّ :
الرحيل ولم يفعل.
ألن سيف الدّولة قادر على منعه من ّ
(الراحلون هم) :هم الذين اختاروا رحيل ال ّ
شاعر ووافقوا عليه؛ ألنّهم كانوا قادرين على منعه من
 داللة عبارة ّ
الرحيل ولم يفعلوا.
ّ
بالرحيل.
 جاء أسلوب العتاب في البيت بطريقة :التّعريض ّ
 يخاطب الشّاعر في البيت :نفسه ،ويشير إلى سيف الدّولة.
 يشير الشّاعر في البيت إلى سيف الدّولة حتّى :ال يذ ّمه في رحيله.
 يعود الضّمير (التّاء) في كلمة (تر ّحلت) على :ال ّ
شاعر.
.18

شَـــــرُّ البِـــالدِ مَكانٌ ال صَدِيـــــقَ بِـــــهِ

شر (شرر) :أسوأ
ُّ

وَشَــــــرُّ ما َيكْسِـــــــبُ اإلنْسَانُ ما يَصِـــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
مكان (كون) :منطقة أو محلّة

يصم (وصم) :يعيب ويذ ّم
يكسب (كسب) :ينال  /يحصل على الشيء
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة وبيان فلسفة المتنبّي ورأيه في البالد واألعمال.
 شرح البيتّ :
إن أسوأ البالد مكان ال يوجد فيه صديق ،وأسوأ األعمال ما يجلب لصاحبه العيب والمذ ّمة.
 الحكمة في البيت :أسوأ البالد مكان ال صديق فيه ،وأقبح األعمال تلك التي تجلب العيب والمذ ّمة لصاحبها.
 أسوأ البالد في رأي المتنبي :مكان ال صديق فيه.
ّ
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 أسوأ األعمال في رأي المتنبي :األعمال التي تجلب لصاحبها العيب والمذلّة.
 األسلوب اإلنشائي في البيت :النّفي ،في قوله (ال صديق).
 المقصود بكلمة (صديق) الواردة في البيت :سيف الدّولة.
( ما) في الموضعين :اسم موصول.
 يعود الضّمير (الهاء) في كلمة (به) على :مكان.
.19

هــــــــذا ِعتَابُــــــــكَ إالّ أنَّـــــهُ مِقَـــــــةٌ

عتابك (عتب) :اللوم

قَــــــدْ ضُمِّـــــــــنَ الــــــــدُّرَّ إالّ أنَّهُ َكلِــــمُ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
مقة (و ِمق) :المحبّة

ض ّمن (ضمن) :احتوى واشتمل

الد ُُّّر (درر) :مفردها (الد ّّرة) وهي اللؤلؤة الكبيرة

َك ِل ُم (كلم) :جمع كلمة
 الفكرة :عتاب المتنبّي لسيف الدّولة.

 شرح البيت :يخاطب المتنبّي سيف الدّولة ،ويقول له :هذا الذي أتاك من ال ّ
شعر عتاب منّي إليك إالّ أنّه محبّة وودّ؛
ّ
در بحسن لفظه ونظمه جاء بصورة كلمات.
ألن العتاب يجري بين المحبّين ،وهو ّ
 عاتب المتنبّي سيف الدّولة ألنّ  :العتاب يجري بين المحبّين.
 نظر المتنبّي لعتابه لسيف الدّولة على أنّه :محبّة وودّ.
 تض ّمن البيت معنى المقولة :العتاب هديّة األحباب ،فكان ال ّ
شاعر ملتز ًما ذلك؛ فما عاتبه إالّ محبة له.
 العاطفة في البيت :الحب.
صور ال ّ
 الصورة الفنيّة( :قد ُ
شاعر ما نظمه من كالم في قصيدته بالدّر لحسن لفظه ونظمه.
ض ِ ّمنَ الد َُّّر إال أنّه كلم)ّ :
 شبّه الشّاعر كلماته لسيف الدّولة بـ  :الد ّّر.
 بدا الشّاعر لبقًا مؤ َّدبًا في عتابه فقد :أ ّكد ال ّ
أن عتابه ما هو إالّ محبّةّ ،
شاعر ّ
ألن العتاب يجري بين المحبّين ،وهو
در بحسن لفظه ونظمه إالّ أنّه كلماتْ ،
وإن أزعجت سيف الدّولة فهي محبّة خالصة ومودّة صادقة.
ّ
 يعود الضّمير (الكاف) في كلمة (عتابك) على :سيف الدّولة.

ّ
املعجم والداللة

غوي:
 .1أضف إلى معجمك اللّ ّ
ش ِبم :البارد.
 ال َّ
الرجل وجهه.
غرة ّ
 الغُ ّرةّ :
 الشّوارد :جمع شاردة ،قصائد سائرة تُروى بك ّل مكان.
جراءها ،بمعنى من أجلها.

جراها :األصل ّ
ّ
 وجداننا ك ّل شيء :ك ّل شيء نجده أو ندركه.
 األ َ َم ُم :القريب.
ّ
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والرسيم ضرب من سير اإلبل سريع ،فتؤثر في األرض
الرسيم،

ّ
سم :مفردها رسوم ،وهي النّاقة التي تسير ّ
الر ُ
ُّ
بأخفافها لسيرها ال ّ
شديد.
ض َميْر :جبل على يمين قاصد مصر من ال ّ
ُ
شام.

 يَ ِص ُم :يعيب.
المقَة :المحبّة.

ِ
ع ْد إلى أحد معاجم اللّغة العربيّة ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
ُ .2
سير سريع مع توسيع الخطو.
 الو ّخادة :مفردها :الواخدة ،وهي النّاقة التي تسير الو ْخد ،وهو ضرب من ال ّ
 الدّيم :مفردها :الدّيمة ،وهي المطر يدوم في سكون من غير رعد أو برق.
 الذِّمم :مفردها :الذّ ّمة ،وهي العهد.
 النّهى :مفردها :النُّ ْهية ،وهي العقل.
 .3ما الجذر اللّغوي لك ّل من:
الكلمة

ِمقَة

الجذر اللغوي

و ِمق

 .4ما جمع ك ّل من:
الكلمة
الجمع

يَ ِص ُم
وصم

تدّعي
دعو

سقَم
َ

َخصْم

ُ
غ ّرة

أسقام

خصوم

ُ
غرر

فرق في المعنى بين ك ّل كلمتين تحتَهما خ ّ
ط في المجموعتين اآلتيتين:
ّ .5
أمرنا أ َ َم ُم
لَ ْو أنَّ َ
أمر ُك ُم ِمن ِ

أ .ما كانَ أ َ ْخلَقَنا ِم ْن ُك ْم بِت َ ْك ِر َم ٍة
 قال البحتري:
َ
َ
ب التَّغَ ُّز ِل
لَعَ ْمري لَئِ ْن أخلَ ْقــــــتُ ث ْو َ
َــــــرنَ ِلنُ ْز َهـــــ ٍة
صونا ٍ
ب َم ُ
ت بَك ْ
فر َّ
ُ
 أ َ ْخلَ ْقتُ  :أبليت.
 أخلَقَنا :أجدرنا.

يور بِ َم ْع ِز ِل
صبَحْ تُ ع َْن َ
وأ َ ْ
عي ِْن الغَ ِ
فَ َوافَ ْينَ في ُ
ـــــــــز ِل
غ ّمى بأ َ ْن َز ِه َم ْن
ِ

س ُم
ب .أرى النّوى يَقتَضيني ك َّل مرحل ٍة
ال ت َ ْ
الر ُ
ست َ ِق ُّل بها َ
الو ّخادةُ ُّ
تزوجت أسما ُء بنتُ أبي بكر ّ
بير بنَ
ق النّوى
وليس له مال وال مورد ،فكانت
العو ِام

سهُ ،وت ُد ُّ
تعلف فر َ
ُ
ّ
ّ
الز َ
َ
لدابّته.
 أرى النّوى :البعد.
.

ق النوى :جمع نواة ،وهي نواة التّمر ،أي بذرتها.
 تد ّ

ّ

الفهم والتحليل
ّعري لهذه القصيدة ؟
 .1ما الغرض الش ّ
 العتاب.
 .2م َّم يشكو الشّاعر في البيت األول ؟
 يشكو ال ّ
ضا نتيجة هذا الجفاء.
شاعر من حرارة في قلبه بسبب جفاء سيف الدّولة وبرود قلبه ،فأصبح معتالً مري ً
ّ
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وحب اآلخرين له ،وضّح ذلك.
 .3وازنَ الشّاعر بين حبّه لسيف الدّولة
ّ
حب الشّاعر لسيف الدّولة :صادق ليس فيه تملّق أو تكلّف وقد أهزله وبرى جسده.

ّ
حب اآلخرين لسيف الدّولة :ظاهره صادق وباطنه متكلّف.

ّ
 .4برزت الحكمة في أشعار المتنبّي ،اذكر ثالثة أبيات تض ّمنت الحكمة في القصيدة ،ووضّحها.
ّ
ي نفع له في بصره.
سادس :إذا لم يميّز اإلنسان البصير بين النّور
 البيت ال ّ
والظلمة ،فأ ّ
 البيت الثاني عشر :المعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال يضيعونها.
 البيت الثامن عشر :أسوأ البالد مكان ال صديق فيه ،وأقبح األعمال تلك التي تجلب العيب والمذ ّمة لصاحبها.
 .5ظهر عتاب الشّاعر لسيف الدّولة جليًّا:
أ .عال َم عاتبه ؟
 عاتبه على سماع كالم الواشين فيه.
ب .عاتب الشّاعر سيف الدّولة بلباقة وتأدّب ،وضّح ذلك في ضوء األبيات اآلتية:
ْـف الد َّْولَ ِة األ ُ َم ُم
سي ِ
ب َ
َ مالي أ ُ َك ِت ّ ُم ُحبًّا قَ ْد بَرى َج َ
سدِي *** َوت َ َّد ِعي ُح َّ
 عاتبه بإظهار مدى حبّه له ،هذا الحُبّ الّذي برى جسده وأهزله وهو كاتم له ،ليتجنّب التّملّق في حبّه كما يدّعيه
غيره ،بقلوب غير خالصة ،ونيّات غير صادقة.





علَ ْينَا ْ
َيء بَ ْعدَك ْم عَـ َد ُم
يا َم ْن يَ ِع ُّز َ
أن نُفَ ِارقَــ ُه ْم *** ِوجْ دَانُنَا ُك َّل ش ٍ
ال يستطيع االفتراق عن سيف الدّولة ،وال أحد يمكن أن يخلف سيف الدّولة عند المتنبّي ،أو أن يكون للشاعر منه
بدل.
هــــذا ِعتَابُــــكَ إال ّ أنَّـهُ ِمقَـــة *** قَــ ْد ُ
ض ِ ّمـنَ الـد َُّّر إال ّ أنَّهُ َك ِلـ ُم
أ ّكد ال ّ
أن عتابه ما هو إالّ محبّةّ ،
شاعر ّ
در بحسن لفظه ونظمه إال أنّه
ألن العتاب يجري بين المحبّين ،وهو ّ
كلماتْ ،
ْ
أزعجت سيف الدّولة فهي محبّة خالصة ومودّة صادقة.
وإن

بالرحيل ،والتّذكير بالواجب ،وضّح ذلك.
ج .لجأ الشّاعر إلى أسباب شتّى في عتابه ،منها :التّعريض ّ
بالرحيل ،في قول المتنبّي:
 التّعريض ّ
ضي ِنــي ُك َّل م ْرحلـــــــ ٍة
أرى النَّوى ي ْقت ِ
ســــــــــ ُم
الر ُ
ال تسْت ِقــــــ ُّل بها الو َّخــــادة ُ ُّ
ْ
ليحْ دُثـــــ َّ
ــــــــن و َّد ْعت ُ ُه ْم نـــــــد ُم
ــــن ِلم
ام ِنــنا
ْــــرا ع ْن مي ِ
ل ِئ ْن تر ْكـــــن ُ
ضمي ً
إذا تر َّح ْلـــــــت ع ْن ق ْو ٍم وق ْد قــــدروا
ْ
احلُــــــــــــــــون ُهــــ ُم
فالر ِ
ارق ُه ْم َّ
أن ال تُف ِ
 التّذكير بالواجب ،في قول المتنبّي:
وبيْنــــــنا ل ْو رع ْيتُــ ْم ذاك م ْع ِرفــــة
 .6دلّل ببيت من القصيدة على ك ّل من:
أ .اعتداد الشّاعر بنفسه.
أنا ُم ِم ْلء ُجفُونِــــــي ع ْ
ـــن شو ِاردِها
ك ْم ت ْ
طلُبُـــــــون لنا ع ْيبًا فيُ ْع ِج ُ
ـــــز ُك ْم
ّ
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َّ
ارف في أ ْه ِل النُّهـى ذِمـ ُم
إن المع ِ

ُ
صـــــــ ُم
ــــــر الخ ْل
ويسْه
ُ
ــــــق ج َّراها وي ْخت ِ
وي ْكــــــرهُ هللاُ ما تأْتُـــــــــــون والكـــــــر ُم
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ب .اعتداد الشّاعر بشعره.
أنا الّذي نظر األعْمـى إِلى أدبِـــــــي

ْ
ـــــت ك ِلماتِي م ْن بِـــــ ِه صمـــــــ ُم
وأسْمع

ور ٍم".
ست َ ْ
ج .مضمون المثل" :ا ْ
س َم ْنتَ ذا َ
ت ِم ْنـــــك صادِقةً
أ ُ ِعيـــــذُها نظـــــــرا ٍ

أن تحْ سب ال َّ
ْ
شحْ م فِيمن شحْ ُمــــــهُ ور ُم

 .7استخلص ثالثًا من القيم اإليجابيّة الّتي حملتها القصيدة.
 االلتزام بالعهود  .عدم االنخداع بالظاهر.
صديق  .العدل في معاملة النّاس.
 احترام ال ّ
تتصرف في ك ِ ّل موقف م ّما يأتي:
 .8كيف
ّ
ب .حينما يجافيك صديقك.
أ .حينما تجد عيبًا في صديقك.
 .9ث ّمة فرق بين االعتداد بالنّفس النّاشئ عن الثّقة بها والغرور ،بيّن رأيك في هذا.
الرقي
 الثّقة بالنّفس اعتزاز اإلنسان بنفسه ،وبقدرته على تحقيق أهدافه ،وهو أمر إيجابي يدفع اإلنسان نحو ّ
والتّقدّم .أ ّما الغرور فهو تو ّهم اإلنسان ال ّ
ي.
شعور بالكمال والعظمة ،وهو سلوك سلب ّ
الرحيل عن سيف الدّولة؟ وضّح وجهة نظرك.
 .10لو كنت مكان الشّاعر ،هل تختار ّ
"العتاب هديّةُ األحباب":
 .11يقال:
ُ
أ .أشر إلى البيت الّذي تض ّمن هذا المعنى.
ض ِ ّمـن الـد َُّّر إالّ أنَّهُ ك ِلـ ُم
 هــــذا ِعتابُــــك إالّ أنَّـهُ ِمقـــة *** قــ ْد ُ
أي مدى التزم الشّاعر هذه المقولة.
ب .بيّن إلى ّ
 أرى ال ّ
شاعر ملتز ًما ذلك ،فما عتابه إالّ محبّة لسيف الدّولة.
ص ْر
بصير الفؤاد *** َو َك ْم من فؤا ٍد
كفيف
 .12قال أبو العتاهية :وك ْم من
كفيف البَ َ
ِ
ٍ
ِ
أ .أشر إلى البيت الّذي ينسجم مع قول أبي العتاهية.
ُّ
ـــــره *** إذا اسْتو ْ
والظلـــــــ ُم.
ار
 وما ا ْنتِفــــــا ُ
ع أخــي ال ُّد ْنيا بِن ِ
ت ِع ْنـــــــدهُ األ ْنو ُ
اظ ِ
ب .البصر يُري اإلنسان ظاهر األشياء ،والبصيرة تُريه حقائقها ،وضّح رأيك في ذلك في ضوء البيت الّذي أشرت إليه.
 ال فائدة لإلنسان في بصره ،إن لم تكشف له بصيرته حقائق األمور .بمعنى يجب أن يكون اإلنسان متعقّالً فطنًا
مدر ًكا ذا بصيرة وبعد نظر.
تصورك ؟
مستقرة في
 .13ما أهميّة أن يتحقّق اإلنسان من صدق ما يسمع في بناء عالقات إنسانيّة
ّ
ّ
 يجنّب اإلنسان الكثير من الخالفات والخصومات التي قد تقع إذا لم يتحقق من صدق ما يسمع.

عذرا ،فإن لم تجد فلُ ْم نفسك".
 .14قيل" :إذا رأيت من أخيك زلّة فاطلب له سبعين ً
أي مدى تجد أنّ الشّاعر وصديقه قد تمثّال هذا المعنى من وجهة نظرك ؟
أ .إلى ّ
 سيف الدّولة :استمع إلى كالم الواشين وصدّقه ،وأعرض عن المتنبّي.
صا على صلته بسيف الدّولة ،فعاتبه عتاب ال ُمحبّ .
 المتنبّي :كان حري ً
ب .ما القيم اإليجابيّة التي تركها هذا القول في نفسك ؟
 مراجعة النّفس.
صديق.
 التماس العذر لل ّ

 ترقّب الخير.

 .15كيف تنظر إلى من يكثر من ذكر محاسنه ؟ قدّم له نص ًحا مقنعًا لتثنيه عن هذا.
ّ 
تغتر بما لديك.
أن هللا تعالى واهب المحاسن في النّفس اإلنسانيّة ،وهي ليست من عند البشر فال ّ
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ّ
ّ ّ
التذوق اجلمال
صورة الفنيّة في ك ّل م ّما يأتي:
 .1وضّح ال ّ
ص َوا ِعقُــــــهُ
لَيْتَ الغَما َم الّذي عندي َ
صور ال ّ
شاعر سيف الدّولة سحابًا.

ّ

يُزيلُ ُهــــــنَّ إلى َم ْن ِع ْنــــــــــ َدهُ ال ِ ّديَــــــ ُم

سحاب.

صور إيذاء سيف الدّولة صواعق تنتج عن هذا ال ّ
ّ
صور عطايا سيف الدّول إلى غيره غيو ًما ماطرة.

ّ
هــــــــذا ِعتَابُــــــــكَ إال ّ أنَّـــــهُ ِمقَـــــــة
قَــــــ ْد ُ
ض ِ ّمـــــــــنَ الــــــــد َُّّر إال ّ أنَّهُ َك ِلــــ ُم
صور ال ّ
شاعر ما نظمه من كالم في قصيدته بالد ّّر لحسن لفظه ونظمه.

ّ
 .2وضّح الكناية في ك ٍ ّل م ّما تحته خ ّ
ط في البيتين اآلتيين:
ـــــــر قَ ْلبَاهُ ِم َّم ْ
سقَـــــ ُم
شبِــــــــ ُم
وا َح
ـن قَ ْلبُـــــهُ َ
َو َم ْن بِ ِج ْ
س ِمي َوحا ِلــــي ِع ْنـــــ َدهُ َ
َّ
ش ِبـ ُم :كناية عن قلّة اهتمام سيف الدّولة بالمتنبّي ،وصدّه عنه.
َ ق ْلبُهُ َ
أَنَا ُم ِم ْل َء ُجفُونِــــــي ع ْ
َـــن ش ََو ِاردِها
ِ م ْل َء ُجفُو ِنـي :كناية عن إراحة الفكر ،واالطمئنان.

ق َج َّراها َويَ ْخت َ ِصـــــــ ُم
س َه
ــــــر ال َخ ْلــــــ ُ
َويَ ْ
ُ

 .3ما داللة التركيب الّذي تحته خ ّ
ط في البيت اآلتي:
ف في أ َ ْهـــــ ِل النُّهـــى ِذ َمــــ ُم
إنَّ ال َمعَ ِار َ
ع ْيتُـــــــ ْم ذاكَ َم ْع ِرفَــــــــة
َوبَ ْينَــــــنَا لَ ْو َر َ
الراجحة ،ومنهم سيف الدّولة.
 أ َ ْه ِل النُّهى :ذوو (أصحاب) العقول ّ

ٍّ
وتمن:
 .4أكثر الشّاعر من استخدام األساليب اإلنشائيّة من استفهام ونداء
ت مثاال ً لك ّل منها من القصيدة.
أ .ها ِ
األسلوب
االستفهام
النّداء
التّمني

البيت الشعري
ْــف الد َّْولَ ِة األ ُ َمــــــ ُم
سدِي
سي ِ
ـب َ
َمالـــي أ ُ َك ِت ّــ ُم ُحبًّا َقــــ ْد بَرى َج َ
َوت َ َّد ِعي ُح َّ
ــــره
َو َما ا ْنتِفَــــــا ُ
ع أخــي ال ُّد ْنيا ِبنَ ِ
اظ ِ
َـــــــر َق ْل َباهُ ِم َّم ْ
شبِـــــ ُم
ـن قَ ْلبُـــــهُ َ
واح
َّ
اس إالّ في ُمعَا َم َلتِـــــي
يا أَعْـــــ َد َل ال َّن ِ
ْ
إن ك َ
ــــــب ِلغُ َّرتِــــــ ِه
َان يَجْ َمعُـــــ َنا ُح
ٌّ
لَيْتَ الغَما َم الّذي عندي ص ََوا ِعقُـــــــهُ

ار وال ُّظلَـــــــ ُم
إذا ا ْ
ست َ َوتْ ِع ْنـ َدهُ األ َ ْن َو ُ
سقَـــــــ ُم
َو َم ْن بِ ِج ْ
س ِمي َوحا ِلـي ِع ْنـ َد ُه َ
ص ُم َوال َح َكـــ ُم
الخصَا ُم َوأَ ْنتَ ال َخ ْ
فِيكَ ِ
ســــــ ُم
ــــب نَ ْقتَ ِ
فَلَيْتَ أ َ َّنا بِ َقــــــد ِْر ال ُح ّ ِ
يُزيلُ ُهــنَّ إلى َم ْن ِع ْنــــــــــ َد ُه ال ِ ّديَـــــ ُم

فائدة األسلوب
التّعجب
النّفي
الندبة
اللّوم والعتاب
التّحسر

ب .ما داللة استخدام مثل هذه األساليب.
 جاءت األساليب اإلنشائية منسجمة مع حالة ال ّ
شاعر وغرض القصيدة ،فاستطاع بها أن ينفث آالمه ،ويبث عتابه.
ّ
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 .5لماذا عبّر الشّاعر بالفعل الماضي (نظر  ،أسمعت) في قوله:
ص َمـــــــ ُم
س َمعَـــــتْ َك ِل َماتِي َم ْن بِـــــ ِه َ
أنا الّذي نَ َظ َر األ َ ْع َمـى إِلى أ َ َدبِـــــي *** َوأ َ ْ
 لبيان تحقّق معناهما وثبوته.
 .6ما العاطفة البارزة في ك ّل بيت م ّما يأتي:
ـــــــر قَ ْلبَاهُ ِم َّم ْ
سقَـــــ ُم
 وا َح
ـن قَ ْلبُـــــهُ َ
شبِــــــــ ُم *** َو َم ْن بِ ِج ْ
س ِمي َوحا ِلــــي ِع ْنـــــ َدهُ َ
َّ
 العاطفة البارزة في البيت :عاطفة األلـــــم والتّحســـــر.
علَ ْينَا ْ
ُّ
َيء بَ ْعدَك ْم عَـــــــــ َد ُم
ــــــــز َ
 يا َم ْن يَ ِع
أن نُفَ ِارقَــــــــــــ ُه ْم *** ِوجْ دَانُنَا كُــــــ َّل ش ٍ
 العاطفة البارزة في البيت :عاطفة الحـــــــب.
ظف المتنبّي بعض مظاهر ال ّ
 .7و ّ
طبيعة في قصيدته:
أ .أشر إلى ذلك.
 األنوارّ ،
صواعق.
الظلم ،الغمام ،الدّيم ،ال ّ
ب .ما القيمة الفنيّة لتوظيفها ؟
شعوريّة عند ال ّ
 توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة ال ّ
شاعر ،ومنسج ًما معها ،فمثالً وصف المطر
شاعر ،وعتابه ،واألنوار والظلم تنسجم مع الفكرة التي أراد ال ّ
ومتعلّقاته يشي (يخبر) بحزن ال ّ
شاعر إيصالها في
مضمون البيت ،بما يد ّل على قدرته في استلهام عناصر ّ
الطبيعة في صور شعريّة.
 .8استخرج مثالين على ال ّ
طباق م ّما ورد في القصيدة.
 األنوار ُّ /
الظلم.
 وجدان  /عدم.

حر.
 شبِم ّ /
 األعمى  /نظر

 أنام  /يسهر.
 أسمعت  /صمم

ّ

قضايا لغويــــة
 أسلوب الشّرط:
ّ
مكونة من جملتين متالزمتين مسبوقتين بأداة شرط ،ال يت ّم معنى أوالهما إال بالثانية.
 جملة ّ
 يتكون من ثالثة عناصر :أداة الشرط  +فعل الشّرط  +جواب الشّرط.
(ي ْفع ْل) سو ًءا
م ْن
أداة الشرط

فعل الشرط

(يُجْ ز) به
جواب الشرط

 أدوات الشّرط الجازمة:
 الحروفْ :
إن.


ي  ،أينما.
 األسماء :متى  ،م ْن  ،ما  ،مهما  ،أيّان  ،حيثما  ،أين  ،كيفما  ،أ ّ

سلمى :وم ْن يجْ ع ِل الم ْع ُروف في غي ِْر أ ْه ِل ِه *** ي ُك ْن ح ْم ُدهُ ذَّ ًّما عل ْي ِه وي ْند ِم
مثال :قال ُزهيْر بن أبي ُ

س ي ْنجحْ .
 مثال :م ْن يد ُْر ْ
ّ
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 أدوات الشّرط غير الجازمة:
 األسماء :إذا  ،كلّما.

 الحروف :لو  ،لوال  ،لوما .

ار
ار *** ول ُز ْرتُ قبْر ِك والحبِ ُ
يب يُز ُ
 مثال :قال جرير يرثي زوجته :ل ْوال الحيا ُء لهاجني ا ْس ِت ْعب ُ
 مثال :قال تعالى( :إذا أصابتْ ُهم مصيبة قالُوا إنَّا هللِ وإنَّا إليه راجعون).
 مثالْ :
إن تُس ِْر ْ
ع ت ْند ْم
ْ 
سكون ،ال مح ّل له من اإلعراب.
ي على ال ّ
إن :حرف شرط جازم يجزم فعلين ،مبن ّ
سكون ،وهو فعل ال ّ
شرط.
س ِرع :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه ال ّ
 تُ ْ
 والفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت.
سكون ،وهو جواب ال ّ
شرط.
 ت َ ْن َد ْم :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه ال ّ
 والفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت.

تدريبات
 .1استخرج م ّما يأتي أدوات الشّرط الجازمة وغير الجازمة ،مبيّنًا فعل الشّرط وجوابه:
ق َجدِي ٍد).
أ .قال تعالىِ ( :إن يَشَأ ْ يُ ْذ ِه ْب ُك ْم َويَأ ْ ِ
ت ِب َخ ْل ٍ
ّللا ذُو فَ ْ
اس بَ ْع َ
علَى ا ْلعَالَ ِمينَ ).
ض ٍل َ
س َد ِ
ب .قال تعالىَ ( :ولَ ْوال َ د َْف ُع ّ ِ
ت األ َ ْر ُ
ض لَّفَ َ
ض ُه ْم ِببَ ْع ٍ
ّللا النَّ َ
ض َو َلـ ِكنَّ ّ َ
ج .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :آية المنافق ثالث :إذا حدَّث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان".
اس
ف بَينَ ِ
هللا والنّ ِ
ب العُ ْر ُ
وازيَهُ *** ال يَ ْذ َه ُ
د .قال الحطيئةَ :م ْن يَ ْف َع ِل ال َخي َْر ال يَ ْع َد ْم َج ِ
سقَ ُ
طك.
يكثر َ
يكثر كال ُمك ْ
ه .متى ْ
المثال

أدوات الشرط
غير الجازمة
الجازمة
ــــــــ
إن

فعل الشرط

جواب الشّرط

يشأ

يذهبْ

ــــــــ

لوال

الجملة اإلسميّة (دفع )...

الجملة الفعلية( :لفسدت األرض)

ــــــــ

إذا

حدّث

كذب

ــــــــ

إذا

وعد

أخلف

ــــــــ

إذا

اؤتمن

خان

د

ْ
من

ــــــــ

يفعل

هـ

متى

ــــــــ

يكثر
ْ

ال يعد ْم
يكثر
ْ

أ
ب
ج

 المثال (ب) :فعل الشرط الجملة اإلسمية من المبتدأ (دفع) والخبر المحذوف المقدّر (موجود) وتقدير الجملة :لوال
دفع الناس بعضهم موجود.
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 .2استخرج أسلوب الشّرط الوارد في ك ٍ ّل من البيتين اآلتيين ،ث ّم صنّفه إلى جازم وغير جازم:
ْ
ســـــــــــم
فَلَيْتَ أَنَّا بِقَــــــد ِْر ال ُح
ــــــب ِلغُ َّرتِــــــــ ِه
إن كَانَ يَجْ َمعُـــــنَا ُح
ــــــب نَ ْقت َ ِ
ٌّ
ِّ
ْ
احلُــــــــــــــــونَ ُهــــ ُم
إذا ت َ َر َّح ْلـــــــتَ ع َْن قَ ْو ٍم َوقَ ْد قَــــدَروا
فالر ِ
أن ال تُفَ ِارقَ ُه ْم َّ
أدوات الشرط
غير الجازمة
الجازمة
ــــــــ
إن

البيت
األول
الثّاني

ــــــــ

فعل الشرط

جواب الشّرط

جملة (كان يجمعنا حبّ )

جملة (ليت أنّا نقتسم)

تر ّحلت

(الراحلون ه ُم)
الجملة اإلسميةّ :

إذا

 .3أدخل إحدى أدوات الشّرط الجازمة على األفعال اآلتية ،ث ّم و ّ
ظفها في جملة مفيدة من إنشائك مع إجراء التّغيير
المناسب:
مثال 2
مثال 1
الفعل
من يحتر ْم النّاس يحترموه
يحترم
تجتهدون

ْ
إن تجتهدوا تنالوا مبلغكم

يلقى

ْ
تفعل في صغرك تلق في كبرك
مهما
ْ
خيرا
متى
تحسن ت ْلق ً

تحسن

 .4أعرب ما تحته خ ّ
ط في العبارة اآلتيةْ ( :
إن تَتَواض َْع للنّاس يق ِ ّدروكَ ).
سكون وهو فعل ال ّ
شرط.

تتواضع :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه ال ّ
ْ
 وفاعله :ضمير مستتر تقديره أنت.
 الصفة المشبهة:
 اسم مشتق ي ُد ُّل على من يتّصف بالفعل اتّصافًا دائ ًما أو غالبًا (شبه دائم).
ّ
والطبائع أو العيوب أو األلوان.
 وهي تد ّل على المزايا
 وتصاغ في الغالب من الفعل الثالثي الالزم ،وأشهر أوزانها:
ْ 
(أفعَل فَعالء)  :أحمر :ح ْمراء.
( فعالن َف ْع َلى)  :حيران :حيْرى.

 فَ ِعل :لبِق.
 فَ َعل :بطل.

 فَ ِعيل :وسيم.
َ ف َعال :رزان.

 فُعَالُ :
شجاع.
َ ف ْعل :ش ْهم.

 صيغة المبالغة:
 اسم مشتق ي ُد ُّل على الحدث ومن أو ما يقوم به على وجه الكثرة والمبالغة.
 وتشتق في األغلب من الفعل الثالثي المتعدّي ،وأشهر أوزانها:
قوال.
 فعّالّ :
قراءّ ،
َ فعُول :غفور ،سؤول.
ّ
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ِ م ْفعَالِ :م ْهذارِ ،م ْكثارِ ،مدْرار.
َ ف ِعل :حذِر  ،ف ِهم.

ص ّدِيق.
 فِ ِعّيلِ :
َ ف ِعيل :رحيم ،سميع ،عليم.
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تدريبات
صفة المشبّهة من األفعال اآلتية:
صغ ال ّ
ُ .1
َج ُمل
الفعل
جميل
الصفة المشبّهة

ش
ع َِط َ
عطشان  /عطشى

ت صيغة المبالغة من األفعال اآلتية:
 .2ها ِ
ضاف
الفعل
َ
ِمضياف
صيغة المبالغة

َز ِرق
أزرق  /زرقاء

شكر
َ
شكور

َرعُن
أرعن  /رعناء

صا َم
ص َّوام

صفة المشبّهة في ما يأتي:
 .3ميّز صيغة المبالغة من ال ّ
سيَ ْعلَ ُمونَ َ
شر) (سورة القمر ،اآلية )26
اب األ َ ِ
أ .قال تعالىَ ( :
غدًا َّم ِن ال َكذَّ ُ
ان ْ
ص ُموا فِي َر ِبّ ِه ْم) (سورة الحجّ ،اآلية )19
ان َخ ْ
اخت َ َ
ص َم ِ
ب .قال تعالىَ ( :ه َذ ِ
ت بالما ِل ُكلّ ِه *** َولَ ِ ّكنَّهُ بالد ِّار ِعينَ بخي ُل
ج .قال المتنبّيَ :ج َواد عَلى ال ِعالّ ِ
سهْل.
د .ظن ْنتُ أنّ الح ّل َ

المثال
أ
ب
ج
د

الكلمة
ال َكذَّاب

نوعها
صيغة مبالغة

شر
األ ِ

صفة مشبّهة

ْمان ( َخصْم)
َخص ِ

صفة مشبّهة

جواد

صفة مشبّهة

بخيل

صفة مشبّهة

سهْل
َ

صفة مشبّهة

 .4عُد إلى األبيات األربعة األولى من القصيدة واستخرج منها صفتين مشبّهتين مب ِيّنًا وزنهما.
ص ُم :ف ْعل.
ش ِب ُم :ف ِعل.
َ 
 ال َخ ْ

الكتابة
الرسالة الشّخصيّة :كالم مكتوب يتبادله شخصان بينهما صداقة أو قرابة أو نحويهما ،يكشف الكاتب فيها عن
ّ 
مشاعره وانفعاالته ،وقد اختلفت موضوعاتها َو ْفق المواقف الحياتيّة ،فكانت رسائل العتاب ،والتّهنئة ،واالعتذار،
والعزاء ،واإلهداء ،وال ّ
شكر.
ّ
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 أه ّم سماتها الفنيّة:
 الوضوح.
 البساطة.

 اإليجاز من غير إخالل بالمعنى.
 غلبة العاطفة بقالب بسيط من غير غموض فيه.

الرسالة الشّخصيّة:
 أه ّم موضوعات ّ
 االعتذار.
 التّهنئة.
 العتاب.

 العزاء.

 اإلهداء.

 ال ّ
شكر.

الرسالة اآلتية ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليها:
 اقرأ ّ
القروي إلى عباس محمود العقاد:
من الشّاعر
ّ
سيد عباس محمود العقادّ ،
أعزه هللا ،أ ّما بعدُ:
أخي ،أديب العربيّة ،األستاذ الجليل ،ال ّ
فقد قرأتُ حديثكم المنشور في جريدة األهرام تعلنون رأيكم الجميل في شعر أخيكم ،وتحلّونه المح ّل الّذي
يؤ ّهله لجائزة نوبل ،فتبيّن لي ّ
ي األيادي األدبيّة في رسائلكم لم يكن إال وشالً من بحر تقديركم ،وأنّكم
أن ما أسديتم إل ّ
عنيتم بمطالعة ديواني عناية جديّة خرجتم منها بما أكسبني هذا ال ّ
شرف ،لو أنّي ظفرت حقًّا بجائزة نوبل ،ولم
وتقروها بموافقتكم ،لما اغتبطتُ بها اغتباطي برأيكم ،وأكاد أوقن أنّكم لوال إخالصكم للغة التي
تصدقوها بظ ِنّكم،
ّ
الرحمن لما فُزتُ منكم بهذا التّصريح ،ولو أنّي أشعر النّاس .فلقد نرضي جلّة أعالم األدب في
وسعت رسالة ّ
ال ّ
شرق والغرب ،ولكننا لن نرضي عربيًّا مترطنًا ،يلفظ الضّاد دادًا ،والعين أينًا.
حفظكم هللا وإيّانا لقول ما نراه حقًّا ،ولو لم يدع لنا صديقًا.
أخوكم ال ّ
شاعر القروي :رشيد سليم الخوري
الرسالة ؟
 .1ما مضمون هذه ّ
 رسالة شكر وتقدير من ال ّ
ي.
شاعر القّروي إلى عباس محمود العقاد الذي أعلن رأيه الجميل في شعر القرو ّ
للرسالة ظهرت في ما قرأت.
 .2ها ِ
ت ثالث خصائص ّ
 غلبة العاطفة.
 الوضوح.
 اإليجاز.
سياق.
(و َ
شالً) كما د ّل عليها ال ّ
 .3بيّن معنى كلمة َ
شالً :ما ًء قليالً.
َ و َ
 اكتب رسالة شخصيّة بما ال يق ّل عن مئة كلمة في واحد من الموضوعات اآلتية:
 اعتذار.
 عتاب.
 شكر على معروف.

 تهنئة.

الرسالة ال ّ
شخصيّة أتأ ّكد من أنّني:
التّقويم الذّاتي :بعد كتابتي ّ
الرسالة.
الرئيس من ّ
 .1حدّدت الغرض ّ
سؤال عن أحواله.
الرسالة بالبسملة وتوجيه التّحية إلى المرسل إليه وال ّ
 .2بدأتُ ّ
 .3راعيت البساطة في التّعبير بأسلوب شائق.
 .4راعيت الوضوح في المعاني والبعد عن الغموض واإلبهام.
سالم.
الرسالة بمشاعر تفيض شوقًا ومحبّة وأنهيتها بال ّ
 .5ختمتُ ّ
ّ
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ّ ّ
ّ
الثقافة الصحية

ّ
الوحدة الرابعة

االستماع
ص الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُتيِّب نصوص االستماع ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:
 استمع إىل النّ ّ
 .1ما البِ ْنسلين؟
ي تفرزه بعض سالالت الفُ ْ
طر.
 البِ ْن َ
سلين مضا ّد حيو ّ
 .2من مكتشف البِ ْنسلين؟ ومتى اكتشفه؟
ّ 
ي (ألكسندر فليمنج) عام 1928م.
الطبيب األسكتلند ّ
 .3اذكر حدثًا أدّى إلى انتشار البِ ْنسلين.
 ظهرت الحاجة مل ّحة إليه في الحرب العالميّة الثّانية؛ لعالج التهابات جروح المصابين ،والح ّد من انتشار
العدوى البكتيريّة.
ص شكالن دوائيّان لل ِب ْنسلين ،اذكرهما.
 .4ورد في النّ ّ
 التّناول بالفم.
 الحقن.
 .5اذكر اثنين من أعراض حساسيّة ال ِب ْنسلين.
ّ
ورم ،وأحيانًا هبوط الضّغط ،وضيق التّنفّس.
 االحمرار،
ي ،واالنتفاخ ،والت ّ ّ
والطفح الجلد ّ
يجب فحص المريض قبل عالجه بال ِب ْنسلين؟
ِ .6ل َم
ُ
ّ
 للتّأ ّكد من ّ
وألن بعض النّاس لديهم حساسيّة من هذا العالج.
أن المريض ال يتأثّر سلبًا به،
.7

.8


هل تنتج الحساسيّة عن استعمال األدوية وحدها؟ وضّح ذلك.
الطعام ،أو ّ
ال ،فأسباب الحساسيّة متعدّدة ،فهناك حساسيّة سببها ّ
الطقس وتقلّباته ،أو غير ذلك.
ت جليلةً في خدمة اإلنسانيّة؟
ما واجبنا نحو العلماء الذين قدّموا إسهاما ٍ
سير على خطاهم.
تقديرهم واالعتراف بفضلهم وال ّ

 .9هل يمكن أن يكتشف ال ّ
ب عال ًجا لألمراض ال ُمستعصية؟ بيّن رأيك.
ط ّ
 يمكن أن يكتشف ّ
ي.
الطبّ عال ًجا لألمراض ال ُمستعصية ،بسبب التّقدّم العلم ّ

ّ ّ
التحدث
 .1تحدّث إلى زمالئك عن أثر البيئة المحيطة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن في ص ّحة اإلنسان.
كثيرا من األمراض.
صحيّة تُجنّب أفرادها
 .2حاور زمالءك في أنّ ثقافة األسرة ال ّ
ً

ّ
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القراءة:

ّ

احلساسيـــــــــة

ص ِر الشائِعَ ِة َوال ِسيما لَ َدى األ َ ْ
شتىَ ،وت َ ْن َش ُ
ط
طفَا ِل ،لَها أ َ ْسبَابٌ َ
اض العَ ْ
سا ِسيةُ َم َر ٌ
ض ِم ْن أ َ ْم َر ِ
ال َح َ
فِي َم َوا ِس َم ُمعَينَةَ ،و َخاصةً فِي نِ َهايَ ِة َم ْو ِس ِم البَ ْر ِدَ ،وفِي َم ْو ِس ِم الربِ ْي ِع ال ِذي يَ ْكث ُ ُر فِ ْي ِه ُ
ار الط ْل ِع.
غبَ ُ
غ ْي ُر َ
ي يَحْ ُد ُ
غ ِر ْيبَةِ ،مثْ َلُ :
الج ْس ِم ال ُم ْخت َ ِلفَ ِة نَ ِت ْي َجةَ َمادة َ
ع ٌل َ
ار
سا ِسيةُ ت َفَا ُ
ث فِي أ َ ْن ِس َج ِة ِ
َوال َح َ
غبَ ِ
ط ِب ْي ِع ّ
الط ْل ِع ،أ َ ْو َم َوا ِ ّد التجْ ِم ْي ِل ،أ َ ْو َ
ش ْع ِر ال َح ْي َوانَاتِ ،أ َ ْو ال َم َوا ِ ّد السام ِة ،أ َ ْو بَ ْع ِ
ض األ َ ْد ِويَ ِة ِمثْ َل ال ُم َ
ضا ِ ّد ال َحيَ ِو ّ
يِ
تَ ،و ُد َخ ُ
ش
س ِل ْي ِن ،فَ ْ
ارا ِ
ص ِغ ْي َرة ت َ ِع ْي ُ
ان الس َجائِ ِرَ ،و َ
ع ْن َ
ج َ
ضالً َ
البِ ْن َ
ع ْن َكائِنَات َ
ع َوا ِد ِم السي َ
ع ْن ال ُّد َخ ِ
ان الناتِ ِ
ع ْن
ب َوالست َائِ ِر وال ُّ
ص ُل إِلَى َد ِ
اخ َل الغُ َر ِ
اش َد ِ
ف ال ُم ْكت َظ ِة بِ ْال ُكت ُ ِ
فِي ال ِف َر ِ
الج ْس ِم َ
اخ ِل ِ
ي تَ ِ
سجا ِد َوال َمالبِ ِسَ ،و ِه َ
َ
صل َ ْ
سام
ق الفَ ِم أ َ ِو األ َ ْن ِ
ت ِإلَ ْي َها ،فَيُ َؤ ِ ّدي ذَ ِلكَ ِإلَى ت َ َولُّ ِد أ َجْ َ
ف أ َ ِو ْاللَ ْم ِس أ َ ِو ْال َح ْق ِن ،فَت ُ َه ِيّ ُج األ َ َما ِكنَ ال ِتي َو َ
ط ِر ْي ِ
ت الد َم ِوي ِة ال ُم ِح ْي َ
ب َوال ُّ
سا ِسي ِة.
شعَ ْي َرا ِ
س ِبّبَ ِة أل َ ْع َر ِ
صا ِ
ُم َ
اض ال َح َ
ط ِة ال ُم َ
ج ال ُم َ
ضادة ِدفَا ِعية ت ُ َؤ ِث ّ ُر فِي الن ِس ْي ِ
سا ِسيةَ
سا ِسي ِة أ َ ْن َوا ٌ
سا ِسيةُ ِ
سا ِسيةُ ِ
يِ ،التِي ت َ ْش َم ُل َح َ
الج ْلدَِ ،و َح َ
ع ِعدةٌ؛ ِم ْن َها َح َ
َو ِل ْل َح َ
الج َه ِ
از التنَفُّ ِس ّ
ع َدد ِمنَ الفُ ْ
سائِ ِد ُ
ف
ط ِريا ِ
غ َر ِ
سا ِسيةَ األ َ ْن ِ
الص ْد ِر ّ
فَ ،وقَ ْد ثَبَتَ ِع ْل ِميًّا ُو ُج ْو ُد َ
ت فِي َو َ
صبِي) َو َح َ
(الرب َْو القَ َ
الن ْو ِم ت َت ِجهُ أ َب َْوا ُ
ب التِ َهابَات فِي العُيُ ْو ِنَ ،ويَ ْز َدا ُد
غ َها بِ َ
والرئ َت َ ْي ِنَ ،وقَ ْد ت ُ َس ِبّ ُ
ب األ َ ْن ِفي ِة ِ ّ
ش ْكل َرئِ ْيس إِلَى ال ُجيُ ْو ِ
األ َ ْم ُر ُخ ُ
ض.
ع ِة ِجس ِْم ال َم ِر ْي ِ
ط ْو َرة ً فِي َحالَ ِة نَ ْق ِ
ص َمنَا َ
َويُ ْم ِك ُن ال ِوقَايَةُ ِم ْن تِ ْلكَ الفُ ْ
اربَةَ ،وا ْستِ ْع َما ِل َم َوا ِ ّد
ط ِريا ِ
سائِ ِد َ
الو َ
علَى فَت َ َرات ُمت َقَ ِ
ت بِت َ ْغ ِ
يير َ
ت ال َج ِيّ َد ِة أ ُ ْسبُ ْو ِعيًّاَ ،وا ْس ِت ْع َما ِل القُ ْ
ف وال ُم َ
سا ِئدِ،
ط ِ ّه َرا ِ
الت ْن ِظ ْي ِ
ي ِ بَ َدالً ِمنَ ال ِ ّ
الو َ
ي ِ ِفي َ
صنَا ِع ّ
ط ِن الط ِب ْي ِع ّ
ف أل َ ِشع ِة الش ْم ِس ِم ْن َو ْقت ِإلَى
ض ُمحْ ت َ َويَا ِ
ت الغُ َر ِ
از ِل ،وت َ ْع ِر ْي ِ
َو َ
ض ُر ْو َرةِ الت ْه ِويَ ِة الدائِ َم ِة ال ُم ْست َ ِمرةِ ِل ْل َمنِ ِ
ب ت َ ْر ِك
ار َج أ َ َما ِكنِ َهاَ ،وت َ َجنُّ ِ
ضافَةً إِلَى ت َ َجنُّ ِ
آ َخ َر؛ ِلت َ ْع ِق ْي ِم َها ِم ِن ال َج َراثِ ْي ِم ،إِ َ
ب ت َ ْك ِد ْي ِس ُحجْ َرةِ الن ْو ِم بِ ْال َمالبِ ِس َخ ِ
اء ت َنَفُّ ِس ِه.
صا ِد ِر الت ُّلو ِ
ث التي يَ ْست َ ْن ِشقُها النا ِئ ُم ِفي أ َثْنَ ِ
األ َحْ ِذيَ ِة ِف ْي َها؛ أل َن َها ِم ْن أ َ َه ِ ّم َم َ
ي نَ ْوع ِمنَ
ان نَحْ َو نَ ْوع ُمعَين ِمنَ ْال ِغ َذ ِ
سا ِسي ِة أ َ ْي ً
ال ْن َ
ضا َح َ
َو ِم ْن أ َ ْن َواعِ ال َح َ
اء؛ فَأ َ ُّ
سا ِسيةُ ِ
س ِ
س ُ
ب
البُ ُر ْوتِ ْينَا ِ
ص ْو ِل ِه إِلَى األ َ ْمعَ ِ
ض َم قَ ْب َل ُو ُ
صع ُ َ
ان ال بُد ِم ْن أ َ ْن يُ ْه َ
ال ْن َ
اءَ ،وإِالّ َ
اولُها ِ
ت ال ِغذَائِي ِة التِي يَت َنَ َ
ض ْو َم ِة .أ َما إِذا ا ْست َ َ
ع ْ
ت
اص َه ِذ ِه الب ُُر ْو ِت ْينَا ِ
اص الب ُُر ْوتِ ْينَا ِ
ت َغ ْي ِر ال َم ْه ُ
ص ُ
طا َ
ص َ
ت األ َ ْمعَا ُء أ َحْ يَانًا ْامتِ َ
ْامتِ َ
صعُ ْو َبة ،فَإ ِن ال ُخ ُ
سا ٌم َ
غ ِر ْيبَةٌَ ،و ِع ْن َدها
ِب ُ
الجس ِْم َمعَها َ
ط ْو َرة َ فِي َه ِذ ِه ال َحالَ ِة ت َ ْك ُم ُن فِي ت َعَا ُم ِل ِ
علَى أ َنها أ َجْ َ
ع ٌ
سا ِسي ِةَ ،ويُ ْم ِك ُن
ع ْن ذَ ِلكَ ت َفَا ُ
ف بِأ َ ْم َر ِ
الت ِك ْي ْميائِيةٌ ت ُ ْع َر ُ
صدى لَها ،فَيَ ْنت ُ ُج َ
اض ال َح َ
ت َت َ َكو ُن أ َجْ َ
سا ٌم ُمضادة ٌ ت َت َ َ
اركُ ِك ْي ْميائِية ت َحْ ُد ُ
ص ْو ِل
القَ ْو ُل إِن َهذا الن ْو َ
ي يَ ْن َج ُح فِي ْال ُو ُ
ع ِمنَ ال َح َ
ث بَ ْينَ أ َ ّ
سا ِسي ِة ُه َو َمعَ ِ
ي ِ بُ ُر ْو ِت ْينَ ِغذَائِ ّ
ّ
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الج ْس ِم أ َ ْو أ َ ْن ِس َجتِ ِه ِم ْن َ
الج ْس ِم؛
غ ْي ِر َه ْ
ضاد ِة التِي ت َت َ َكو ُن ِم ْن أ َ ْن ِس َج ِة ِ
س ِام ال ُم َ
ِإلَى َخاليا ِ
ضمَ ،وبَ ْينَ األ َجْ َ
ص ّدِي لَهُ.
ب ال ِذي يَ ِج ُ
ِل ِح َمايَتِها ِم ْن َهذا البُ ُر ْوتِ ْي ِن الغَ ِر ْي ِ
ب الت َ
ي ُء الب ُُر ْوتِي ِْن فِي اللبَ ِن
س ِبّ ُ
ب بَ ْع ُ
ل ْن َ
ض األ َ ْغ ِذيَ ِة ال َح َ
َوقَ ْد ت ُ َ
ان ِم ْن ِمثْ ِل اللبَ ِن ،فَيُعَ ُّد ُجزَ ْ
سا ِسيةَ ل ِ
س ِ
ث ال َح َسا ِسي ِة ِم ْنهَُ ،وقَ ْد ت َحْ ُد ُ
ب ا ْنتِفَا ًخا فِي ال َم ِع َدةِ،
ع ْن ُح ُد ْو ِ
سك ِر اللبَ ِن (الال ْكت ُ ْو ِز) ال ِذي يُ َس ِبّ ُ
ث ِم ْن ُ
َم ْسؤُ ْوالً َ
ب
او ِل ِهَ ،و ِمنَ األ َ ْغ ِذيَ ِة األ ُ ْخ َرى التِي ت ُ َس ِبّ ُ
اح ُ
ص ِ
ب اال ْنتِفَا َخ َم ْغ ٌ
ص َوإِ ْس َها ٌل بِ ْع َد فَتْ َرة َو ِج ْيزَ ة ِم ْن ت َنَ ُ
َويُ َ
ْض والس َمكُ .
اص البَي ُ
ض األ َ ْش َخ ِ
سا ِسيةَ لَ َدى بَ ْع ِ
ال َح َ
ع َو ِام ُل َ
رار ِة العَا ِليَ ِة أ َ ْو
سا ِسيةَِ ،مثْ َل َد َر َجا ِ
س ِّب ُ
َوثَمةَ َ
ب ال َح َ
ط ِب ْي ِعيةٌ قَ ْد ت ُ َ
ت ال َح َ
ش ْم ِسَ ،وت َ ْ
أ َ ِشع ِة ال ّ
ص ال ُمت َ َك ِ ّر ِر
ظ َه ُر أ َ ْع َر ُ
ال ْس َها ِل َوال َم ْغ ِ
اض ال َح َ
سا ِسي ِة ُهنَا ِب ْالقَ ْي ِء َو ِ
ارها بَ ْينَ األ َ ْ
طفَا ِل،
ف بِ ْاأل َ ْك ِز ْي َما التِي يَ ْكث ُ ُر ا ْنتِ َ
ح أ َ ِو األ َزَ َما ِ
ي ِ ال َم ْع ُر ْو ِ
ش ُ
ح ِ
الج ْل ِد ّ
ت الر ْب ِوي ِة أ َ ِو الط ْف ِ
أ َ ِو الر ْش ِ
َوقَ ْد ت َ ْ
ظ َه ُر أ َ ْو َرا ٌم وا ْنتِفَا َخ ٌ
صابَ ِة
الج ْس ِم ت َعَ ُّر ً
ات فِي َمنَ ِ
الج ْس ِم .أ َما أ َ ْكث َ ُر أ َ ْن ِس َج ِة ِ
اطقَ ُم ْخت َ ِلفَة ِمنَ ِ
ل َ
ضا ِل ِ
ي ِ.
از ال َه ْ
الج ْل ِد َواأل َ ْغ ِشيَةُ ال ُم َخ ِ
ي ِ َو ِ
اطيةُ ِل ْل ِج َهازَ ْي ِنِ :
ي أ َ ْن ِس َجةُ ِ
ِبال َح َ
الج َه ِ
الج َه ِ
از التنَفُّ ِس ّ
ض ِم ّ
سا ِسي ِة فَ ِه َ
ع ْن
ض ِة فَ ْ
ض ًال َ
ال ُم ْن َخ ِف َ
ط ِن أ َ ِو العَ ْ
فِي البَ ْ
ط ِس

ار ْ
ت
اء ال َم ْع ُم ْو َر ِةَ ،وقَ ْد أ َ َ
سا ِسيةُ ال َمال ِي ْينَ ِمنَ البَ َ
سا ِ
ش ِر فِي َج ِم ْي ِع أ َ ْر َج ِ
ص ْي ُ
ت بَ ْع ُ
َوت ُ ِ
ض ال ِ ّد َرا َ
ب ال َح َ
ش َ
علَى نَحْ و
سا ِسيًّا فِي ال ِوقَايَ ِة ِم ْن َهذا الد ِ
يِ َ
سا ِسي ِة ِ
علَى نَحْ و َ
اء َ
عا ّمَ ،و َح َ
ِإلَى أ َن ِل ْل َم ْرأ َةِ َد ْو ًرا أ َ َ
الج َه ِ
از التنفُّ ِس ّ
ب ِم ْن َح ْي ُ
ي
الج ْينِي لأل ُ ِ ّم أ َ َ
َخ ّ
ي ِ ِلأل َ ِ
ش ُّد ت َأ ْثِ ْي ًرا ِمنَ الت ْر ِك ْي ِ
ب ِ
ب ِ
اص؛ أل َن الت ْر ِك ْي َ
ث اال ْستِ ْع َدا ُد ال ِوراثِ ُّ
الج ْينِ ّ
ض ُكلما َكانَ األ َ ْخ َوا ُل َوال َخاالتُ
صا َب ِة ِب َهذا ال َم َر ِ
صابَ ِة ِبأ َ ْم َر ِ
اض ال َح َ
ال َ
ل َ
سا ِسي ِةَ .وت َ ْز َدا ُد ِن ْس َبةُ ِ
ِل ْل َم ْولُ ْو ِد ِل ِ
صابُ ْونَ ِب ِه أ َ ْكث َ َر ِمنَ األ َ ْع َم ِام َوالعَماتَِ ،وأ َك َد ْ
الصابَ ِة ِباأل َ ْنواعِ الش ِد ْي َدةِ ِم ْن
ض ال ّدِراسا ِ
ت بَ ْع ُ
ال ُم َ
ت أ َن نِ ْسبَةَ ِ
ان.
ب الفَت َيا ِ
ص ْي ُ
َحسا ِسي ِة الص ْد ِر ت ُ ِ
ت أ َ ْكث َ َر ِمنَ ال ِفتْيَ ِ
(د .نصر معوض حنفي ،الغذاء والوقاية من األمراض)

ّ

التعريف بالكاتب
 نصر معوض:
ي.
 عالم مصر ّ
 حاصل على الدّكتوراه في تكنولوجيا تحلّل األحماض األمينيّة.
 له مؤلفات وكتب منشورة مثل:
 التكنولوجيا الحيويّة لمنتجات اللّبن الث ّانويّة.

ص)
 الغذاء والوقاية من األمراض( .الكتاب الّذي أخذ منه النّ ّ
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ّ ّ ّ
جو النص
 الحساسيّة مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة التي يعاني منها ماليين األشخاص سنويًّا ألسباب تختلف من فرد
إلى فرد ،ومن مكان إلى مكان.
ص أه ّم أسباب الحساسيّة ،مثل:
 بيّن الكاتب في النّ ّ
 غبار ّ
 مواد التّنظيف  .بعض األطعمة.
الطلع.
ي.
ي والتنفس ّ
 تناول الكاتب أه ّم أعراض الحساسيّة التي تظهر على الجلد أو الجيوب األنفيّة والجهازين الهضم ّ
عرض إلى البرد ودرجات
 ذكر طرق الوقاية منها داعيًا إلى تجنّب األطعمة التي تسبّبها ،والتقليل من الت ّ ّ
الحرارة المرتفعة وغيرها من المسبّبات األخرى.
ص :المقالـــة العلميّــــة.
ي الذي ينتمي إليه النّ ّ
 الفنّ األدب ّ
 من سمات (خصائص) المقالة العلميّة:
ُ
ي ،الفطريات ،سكر اللبن  ....إلخ.
 استخدام المصطلحات العلميّةّ :
الربو القصب ّ
 االستناد إلى الحقائق :تسبب بعض األغذية الحساسيّة للنسان.
وخلوها من العاطفة.
صور الفنيّة،
 مخاطبة العقل :استخدام لغة علميّة مباشرة ،وندرة ال ّ
ّ

ّ ّ
حتليل النص
ص ِر الشائِ َع ِة َوال ِسيما لَ َدى األ َ ْ
ش ُ
ط فِي َم َوا ِس َم
طفَا ِل ،لَها أ َ ْس َبابٌ شَتىَ ،وت َ ْن َ
اض ال َع ْ
سا ِسيةُ َم َر ٌ
ض ِم ْن أ َ ْم َر ِ
ال َح َ
ُم َعينَةَ ،وخَاصةً فِي نِ َها َي ِة َم ْو ِس ِم ال َب ْردَِ ،وفِي َم ْو ِس ِم الر ِبيْعِ الذِي َي ْكث ُ ُر فِ ْي ِه ُ
ار الط ْلعِ.
غ َب ُ
غي ُْر َ
ي َيحْ د ُ
الجس ِْم ال ُم ْخت َ ِلفَ ِة نَتِ ْي َجةَ َمادة غ َِر ْي َبةِ ،مثْلَُ :
ع ٌل َ
ار الط ْلعِ ،أ َ ْو َم َوا ِ ّد
سا ِسيةُ تَفَا ُ
ُث فِي أ َ ْن ِس َج ِة ِ
َوال َح َ
غ َب ِ
ط ِب ْي ِع ّ
َان
التجْ ِم ْي ِل ،أ َ ْو َ
س ِلي ِْن ،فَ ْ
ش ْع ِر ال َحي َْوانَاتِ ،أ َ ْو ال َم َوا ِ ّد السام ِة ،أ َ ْو َب ْع ِ
ضالً َ
ض األ َ ْد ِو َي ِة ِمثْ َل ال ُم َ
ي ِ البِ ْن َ
ضا ِ ّد ال َح َي ِو ّ
ع ْن ال ُّدخ ِ
اراتَِ ،و ُدخ ُ
ب
اخ َل الغُ َر ِ
اش َد ِ
ف ال ُم ْكت َظ ِة بِ ْال ُكت ُ ِ
ْش ِفي ال ِف َر ِ
ص ِغي َْرة ت َ ِعي ُ
َان الس َجا ِئ ِرَ ،و َ
ع ْن َ
الناتِجِ َ
ع ْن َكائِنَات َ
ع َواد ِِم السي َ
ع ْن َ
ف أ َ ِو ْاللَ ْم ِس أ َ ِو ْال َح ْق ِن ،فَت ُ َه ِيّ ُج
ق الفَ ِم أ َ ِو األ َ ْن ِ
َص ُل ِإلَى َد ِ
َوالست َا ِئ ِر وال ُّ
اخ ِل ِ
الجس ِْم َ
ِي ت ِ
ط ِر ْي ِ
سجا ِد َوال َمال ِب ِسَ ،وه َ
ب َوال ُّ
صلَ ْ
ت الد َم ِوي ِة
ش َعي َْرا ِ
صا ِ
سام ُم َ
ت ِإلَ ْي َها ،فَي َُؤ ّدِي َذلِكَ ِإلَى ت ََولُّ ِد أَجْ َ
ضادة ِدفَا ِعية ت ُ َؤ ِث ّ ُر ِفي الن ِسيْجِ ال ُم َ
األ َ َماكِنَ ال ِتي َو َ
ال ُم ِح ْي َ
سا ِسي ِة.
س ِبّبَ ِة ألَع َْر ِ
اض ال َح َ
ط ِة ال ُم َ
ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
الشائعة (شيع):المنتشرة
سقم
أمراض (مرض) :مفردها ( َم َرض) العلة وال ّ
صة
ال سيّما (سيي) :خا ّ

أسباب (سبب) :مفردها (سبب) ك ّل شيء يتوصّل به إلى غيره

شتّى (شتت) :مفردها (شتيت) مختلَفة

تنشط (نشط) :يكثر عملها

مواسم (وسم) :مفردها ( َم ْو ِسم) وقت ظهور الشيء

معيّنة (عين) :محدّدة ومعروفة

صة (خصص) :على وجه الخصوص  /ض ّد عا ّمة
خا ّ

نهاية (نهي):آخر
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سنة
الربيع (ربع) :أحد فصول ال ّ

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
تفاعل (فعل) :تأثير

ي (طبع) :عادي ومألوف
طبيع ّ

المختلفة (خلف) :المتنوعة

غريبة (غرب) :غير مألوفة  /ليس منه

موا ّد (مدد) :مفردها (مادّة) مستحضرات

التجميل (جمل) :تزيين وتحسين

األدوية (دوي) :مفردها (دواء) ما يُت َعالج به

سا ّمة (سمم) :التي تسبب المرض
ال ّ
س ِلين :مضا ّد حيوي تنتجه بعض سالالت الفُطر
البِ ْن َ

فضال عن (فضل) :زيادة على
سيّارات (سير) :مفردها (سيّارة) المركبات
ال ّ

النّاتج (نتج) :تسبب عنه  /بسببه
المكت ّ
ظة (كظظ) :المزدحمة

سجادة) الحصيرة أو البساط
ال ّ
سجاد (سجد) :مفردها ( َ
فتهيّج (هيج) :حدّة التأثر
ت َ َولّ َد (ولد) :تنشأ وتتكاثر

تصل (وصل) :تبلغ
األماكن (كون) :مفردها (مكان) المواقع والمواضع

دفاعيّة (دفع) :الر ّد والمنع

مضادّة (ضدد) :معاكسة والمخالفة  /محاربة له
تؤثّر (أثر):تترك فيه أثرا

المصاب (صوب) :أصابه المرض
المسببة (سبب):

ما يؤدّي إلى حدوث أمر أو إلى نتيجة

اص َرة من ك ّل الجهات
المحيطة (حوط) :ال ُم َح ِ
الحيوانات (حيي) :مفردها ( َحيَوان) كل ذي روح من البهائم
المالبس (لبس) :مفردها ( َم ْل َبس) ما يرتديه النسان على جسمه
سيارة
عوادم (عدم) :مفردها (عادم) وهو ما ينتج عن احتراق الوقود في ال ّ
كائنات (كون) :مفردها (كائن) المخلوقات والموجودات الحيّة
ستائر (ستر) :مفردها ( ِستارة) ما أ ُ ْسدِل على نوافذ البيت وأَبوابه َحجْ بًا للنظر
ال ّ
الدّخان (دخن) :ما يتصاعد عن النّار من دقائق الوقود غير المحترقة
أعراض (عرض) :مفردها ( َع َرض) وهوما يشعر به المريض من ظواهر المرض
النّسيج (نسج) :الجمع (أنسجة) وهو مادة تتكون منها األجسام الحيّة وتتألّف من خاليا متماثلة شكال وحج ًما.

غبار ال ّ
طلع (غبر):حبوب دقيقة تنتج في االعضاء الذكرية للنباتات المزهرة والنباتات حاملة المخاريط
الشُعيرات الدّمويّة (شعر  /دمي) :مفردها (شعيرة) قنوات دقيقة تماثل الشعرة في دقّتها ،تحمل الدّم
الحيوي (ضدد  /حيي) :أدوية طبِّية كالبنسلين مضادة للجراثيم مشتقة من الفطر والبكتريا أو غيرهما
المضا ّد
ّ
 الفكرة :الحديث عن مرض الحساسيّة ومسبباته وبعض أسبابه ،وطريقة الصابة به.
العصر ال ّ
شائع ِة وال سيّما لدى األطفال ،لها أسبابٌ شتّى ،وتنشط في
أمراض
مرض من
 وصف الحساسيّة:
ٌ
ِ
ِ
الربيع الذي يكثر فيه غبار ّ
الطلع.
مواسم معيّنَة ،وخا ّ
صةً في نهاية موسم البَ ْرد ،وفي موسم ّ
َ
ي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة ،وتنشط في مواسم
 تعريف الحسا ّ
سية :تفاعل غير طبيع ّ
الربيع الّذي يكثر فيه غبار ّ
الطلع.
معيّنة ،وخا ّ
صة في نهاية موسم ال َب ْرد ،وفي موسم ّ
 الفئة األكثر عرضة لإلصابة بالحساسيّة هي :األطفال.
صة:
 تنشط الحساسيّة في مواسم معيّنة خا ّ
الربيع الذي يكثر فيه غبار ّ
الطلع.
 في نهاية موسم البرد  .في موسم ّ
ّ
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مكونة من (ال) النافية للجنس  +سي بمعنى مثل  +ما ،وتستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها.
 ال سيَّ َماّ :






الجسم ال ُمختلف ِة نتيجة:
ي يحدث في أنسج ِة
أسباب الحساسيّة :تفاع ٌل ُ
ِ
غير طبيع ّ
مادة غريبة ،مثل:
 .1غبار ّ
سامة.
ش ْعر الحيواناتِ.
 .2موا ّد التّجميل.
الطلع.
َ .3
 .4الموا ّد ال ّ
ي البِ ْنسلين.
 .5بعض األدوي ِة مثل المضا ّد الحيو ّ
سجائر.
سيارات ،ودخان ال ّ
والدُّخان الناتج عن عوادم ال ّ
ّ
سجاد والمالبس.
تعيش في الفراش داخل الغرف
وكائنات صغيرة
ستائر وال ّ
المكتظة بالكتب وال ّ
ُ

 تحدث الحساسيّة داخل الجسم عندما :تصل مسببات الحساسيّة إلى داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو
اللمس أو الحقن ،فتهيّج األماكن التي وصلت إليها ،فيؤدّي ذلك إلى تولُّد أجسام مضادّة دفاعيّة تؤثّر في النّسيج
المصاب وال ّ
شعيرات الدّمويّة المحيطة المس ِبّبة ألعراض الحساسيّة.
 تصل الحساسيّة إلى داخل الجسم عن طريق :الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن.
 تهيّج الحساسيّة األماكن التي وصلت إليها ،فيؤدّي ذلك إلى :تولُّد أجسام مضادّة دفاعيّة تؤثّر في النّسيج
المصاب وال ّ
شعيرات الدّمويّة المحيطة المس ِبّبة ألعراض الحساسيّة.
 المقصود بالمصطلحات العلميّة اآلتية:
 أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ ،والتي تحمل وظيفة محدّدة ،كالنسيج
الطالئي ،والنّسيج العصبي ،وغيرها من أنسجة الجسم.
 الشّعيرات الدّمويّة :قنوات دقيقة جدًا تشبه ال ّ
شعر ،ويتكون جدارها من طبقة خلوية واحدة ،لتسمح للمواد
الغذائيّة الصغيرة بتغذية الخاليا حولها.
سوائل الجسميّة األخرى يفرزها الجسم لضعاف األجسام
 األجسام المضادّة :بروتينات تتواجد في الدّم وال ّ
الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرها.
(الرب َْو
سا ِسي ِة أ َ ْن َوا ٌ
سا ِسيةَ الصد ِْر ّ
سا ِسيةُ ِ
سا ِسيةُ ِ
يِ ،التِي ت َ ْش َم ُل َح َ
الج ْلدَِ ،و َح َ
ع ِعدةٌ؛ ِم ْن َها َح َ
َو ِل ْل َح َ
الج َه ِ
از التنَفُّ ِس ّ
ع َدد ِمنَ الفُ ْ
ف الن ْو ِم ت َت ِجهُ أَب َْوا ُ
سائِ ِد ُ
ش ْكل
غ َها بِ َ
ط ِريا ِ
غ َر ِ
سا ِسيةَ األ َ ْن ِ
فَ ،وقَ ْد ثَبَتَ ِع ْل ِميًّا ُو ُج ْو ُد َ
ت فِي َو َ
صبِي) َو َح َ
القَ َ
ب التِ َهابَات فِي العُي ُْو ِنَ ،ويَ ْز َدا ُد األ َ ْم ُر ُخ ُ
ع ِة
س ِبّ ُ
ب األ َ ْن ِفي ِة ِ ّ
ط ْو َرة ً فِي َحالَ ِة نَ ْق ِ
َرئِيْس إِلَى ال ُجي ُْو ِ
ص َمنَا َ
والرئَتَي ِْنَ ،وقَ ْد ت ُ َ
ْض.
ِجس ِْم ال َم ِري ِ
َوي ُْم ِك ُن ال ِوقَايَةُ ِم ْن تِ ْلكَ الفُ ْ
ْف وال ُم َ
ت
ط ِ ّه َرا ِ
ط ِريا ِ
اربَةَ ،وا ْستِ ْع َما ِل َم َوا ِ ّد الت ْن ِظي ِ
سائِ ِد َ
الو َ
علَى فَت ََرات ُمتَقَ ِ
ت بِت َ ْغ ِ
يير َ
ال َج ِيّ َدةِ أ ُ ْسب ُْو ِعيًّاَ ،وا ْستِ ْع َما ِل القُ ْ
ض ُر ْو َرةِ الت ْه ِويَ ِة الدائِ َم ِة ال ُم ْست َِمرةِ
ي ِ بَ َدالً ِمنَ ال ِ ّ
سائِدَِ ،و َ
الو َ
ي ِ فِي َ
صنَا ِع ّ
ط ِن الطبِ ْي ِع ّ
ب
ْض ُمحْ ت ََويَا ِ
ت الغُ َر ِ
ضافَةً ِإلَى ت َ َجنُّ ِ
از ِل ،وت َ ْع ِري ِ
ف أل َ ِشع ِة الش ْم ِس ِم ْن َو ْقت ِإلَى آخ ََر؛ ِلت َ ْع ِقي ِْم َها ِم ِن ال َج َراثِي ِْمِ ،إ َ
ِل ْل َمنِ ِ
ث التي
صاد ِِر الت ُّلو ِ
َار َج أ َ َما ِكنِ َهاَ ،وت َ َجنُّ ِ
ب ت َْر ِك األَحْ ِذيَ ِة فِ ْي َها؛ ألَن َها ِم ْن أ َ َه ِ ّم َم َ
ت َ ْك ِدي ِْس حُجْ َرةِ الن ْو ِم بِ ْال َمالبِ ِس خ ِ
َاء تَنَفُّ ِس ِه.
يَ ْست َ ْن ِشقُها النائِ ُم فِي أَثْن ِ
 الفكرة :الحديث عن بعض أنواع الحساسيّة ،و الحديث عن طرق الوقاية من الفطريّات.
ّ
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ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ومتنوعة
عدّة (عدد) :متعددة
أنواع (نوع) :مفردها (نوع) أشكال
ّ
ي (نفس) :المسؤول عن عملية التّنفّس
الجهاز (جهز) :عضو من أعضاء الجسم
التّنفّس ّ
أقره وأثبته
ي (قصب) :نسبة إلى القصبات الهوائيّة
ثَبَتَ (ثبت)ّ :
القصب ّ
علميًّا (علم) :بالوسائل العلمية

تتّجه (وجه) :تذهب إلى

ي
رئيس (رأس) :أساس ّ
يزداد (زيد) :يكثر ويصبح ذو
نقص (نقص) :ضعف وقلّة

تسبب (سبب) :كانت سببًا في  /تؤدّي إلى
خطورة (خطر) :صعوبة
قوة الدّفاع لمقاومة المرض
مناعة (منع)ّ :
فترات (فتر) :مفردها (فَتْ َرة) أوقات

بتغيير (غير) :تبديل ال ّ
شيء
متقاربة (قرب) :غير بعيدة

استعمال (عمل) :استخدام

صنع
ال ّ
ي (صنع) :ليس طبيعي ولكنّه ُم َ
صناع ّ
التهوية (هوي) :إدخال الهواء النّقي إلى المكان

ضرورة (ضرر) :وجوب وحتميّة
الدّائمة (دوم) :المستمرة
المنازل (نزل) :مفردها ( َم ْن ِزل) البيوت

المستمرة (مرر) :المتكررة دون انقطاع
ّ
تعريض (عرض) :جعلها هدفًا للشيء

محتوياتها (حوي) :مفردها ( ُمحْ ت َوى) موجوداتها

تجنّب (جنب) :االبتعاد عن

تكديس (كدس) :جعل األشياء بعضها فوق بعض

حجرة (حجر):الغرفة

مصادر (صدر) :مفردها (مصدر) أسباب
ال ْغفَا ُء،فترة راحة للبدن والعقل
النّائم (نوم)ِ :

لوث (لوث) :كثرة األوساخ والقاذورات
الت ّ ّ
ي) اسم يطلق على طائفة من الالزهريات خالية من الكلوروفيل منها فصائل وأجناس عدة.
الفُطريات (فطر) :مفردها (فُ ْط ِر ّ
الوقاية (وقي) :ما يتّخذ من طرق لتجنّب ال ّ
شيء  /الحماية
وسائد (وسد) :مفردها (وسادة) ما يوضع تحت الرأس عند النّوم
ال ُم َط ِ ّهرات (طهر) :مفردها ( ُم َ
ط ِ ّهر) مادة توقف التّعفّن والتّخ ّمر والتلقيح
أشعّة (شعع) :مفردها ( ُ
شعاع) ضو ُء الذي ي َُرى كأنه خيوط
ّارة حتى ال تتكاثر من جديد
لتعقيمها (عقم) :إبادة الجراثيم الض ّ
يستنشقها (نشق) :يش ّمها  /ادخال الهواء إلى الرئتين لجراء عمليّة التّنفّس
التهابات (لهب) :مفردها (التهاب) انفعاالت تحدث في الجسم نتيجة الصابة بمرض معيّن
 أنواع الحساسيّة الواردة في الفقرة:
يِ.
 حساسيّةُ الجلدِ.
 حساسيّةُ الجهاز التّنفّس ّ

 حساسيّةُ
األنف
ِ

ي).
ي :حساسيّةَ ال ّ
در ّ
ص ِ
(الربْو القصب ّ
 تشمل حساسيّة الجهاز التّنفّس ّ
ت في وسائ ِد ُ
وم حيث :تتّجهُ أب َْوا ُ
ب
 أثبت العلم وجود عدد من الفُطريّا ِ
غ َر ِ
غها بشكل رئيس إلى ال ُجيو ِ
ف النَّ ِ
المريض.
ع ِة ِجس ِْم
العيون ،ويزدا ُد
ب التِهابات في
س ِبّ ُ
األ ْن ِفي ِة ِ ّ
ِ
األمر خطورة ً في حال ِة ِ
ُ
نقص َمنَا َ
ئتين ،وق ْد ت ُ َ
ِ
والر ِ
 تتّجهُ أب َْوا ُ
ئتين ،والعيون.
غ فُطريّات وسائد النّوم بشك ٍل
ب األ ْن ِفي ِة ِ ّ
ٍ
رئيس إلى :ال ُجيو ِ
والر ِ
نقص
األمر خطورة ً في حال ِة
العيون ،ويزدا ُد
ب التِهابات في
س ِبّ ُ
ِ
ُ
 يكمن خطر فُطريّات وسائد النّوم في أنّها :ق ْد ت ُ َ
ِ
المريض.
ع ِة ِجس ِْم
ِ
َمنَا َ

ّ
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المريض.
ع ِة ِجس ِْم
ِ
 تزدا ُد خطورة فطريّات وسائد النّوم :في حال ِة ِ
نقص َمنَا َ
صةً في حال نقص مناعة الجسم.
 ال يجوز االستهانة بمرض الحساسيّة :الزدياد خطورته على ك ّل َم ْن يُصاب به خا ّ

ي مما
 العالقة بين الت ّ ّ
ي والتّنفّس ّ
لوث ومرض الحساسيّة :الت ّ ّلوث يسبب جراثيم يمكن أن تصل إلى الجهاز الهضم ّ
سسها.
يؤدّي إلى تهيّج األنسجة وتح ّ
الجراثيم.
يمها من
ت
َّمس من وق ٍ
تعريض محتويا ِ
ت إلى آخر :لتع ِق ِ
الغرف أل ِ
ِ
شعَّ ِة الش ِ
ِ
 يجب ِ
أثناء تنفُّ ِسه.
ث الّتي ي ْست َن ِشقُها النّائ ُم في
ب ترك األحذي ِة في غرف النّوم :ألنها من أه ِ ّم
مصادر الت ُّلو ِ
ِ
 يجب تجنُّ ِ
ِ
 طرق الوقاية من الفطريات:
ت متقاربةٍ.
.1
تغيير الوسائ ِد على فترا ٍ
ِ

 .2استعما ِل موا ّد الت ّ
ت الج ِيّ َد ِة أسبوعيًّا.
نظيف وال ُمط ِّه َرا ِ
ِ

ي في الوسائدِ.
 .3استعما ِل
ِ
ي بدالً من الصّناع ّ
القطن ال ّطبيع ّ

للمناز ِل.
المستمر ِة
 .4ضرورةَ الت َّ ْه ِو َي ِة الدَّا ِئ َم ِة
َّ
ِ

تكديس حجر ِة النَّ ْو ِم بالمالبِ ِس خار َج أما ِكنِها.
ب
ت
َّمس من وق ٍ
 .5ت َ ْع ِريض محتويا ِ
الغرف أل ِ
ِ
ِ
شعَّ ِة الش ِ
ت إلى آخر .6 .تجنُّ ِ
ب ترك األحذي ِة في حجرة ال ّنوم.
 .7تجنُّ ِ

 المقصود بالمصطلحات العلميّة اآلتية:
صة ،تقع ضمن عظام
 الجيوب األنفيّة :فراغات مليئة بالهواء ،تتّصل بالتجويف األنفي عبر فتحات خا ّ
الجمجمة والوجه.
ي :التهاب مزمن في المسالك التّنفسيّة بسبب تضيّق القصبات الهوائيّة ،تجاوبًا مع مثيرات مختلفة.

ّ
الربو القصب ّ
الركود إلى حالة النّشاط أو
 األبواغ (بوغ) :مفردها َب ْوغ ،وهي خلية تتكاثر ال جنسي ،تنقل النبات من حالة ّ
العكس ،ولها أشكال كثيرة ومختلفة في الفُ ْ
ّ
والطحالب والجراثيم وغيرها.
طريات
سكون).
(الراء :الفتحة)( ،الباء :ال ّ
الربو) :الربْو ّ
الراء وحرف الباء في كلمة ( ّ
 ضبط حرف ّ
طاء في كلمة (الفطريات) :الفُ ْ
 ضبط حرف الفاء وحرف ال ّ
سكون).
ط ِريّات( ،الفاء :الضمة) (الطاء :ال ّ
 مفرد كلمة (جراثيم)ُ :ج ْرث ُ ْوم و ُج ْرث ُ ْو َمة.
ت ال ِغ َذائِي ِة
ي ن َْوع مِنَ الب ُُر ْوتِ ْينَا ِ
ان نَحْ َو ن َْوع ُمعَين مِنَ ْال ِغ َذ ِ
سا ِسي ِة أ َ ْي ً
ال ْن َ
ضا َح َ
َو ِم ْن أ َ ْن َواعِ ال َح َ
اء؛ فَأ َ ُّ
سا ِسيةُ ِ
س ِ
س ُ
ت َ
غي ِْر
اص الب ُُر ْوتِ ْينَا ِ
ص ْو ِل ِه ِإلَى األ َ ْم َع ِ
ص ُ
ض َم قَ ْب َل ُو ُ
صعُ َ
ان ال بُد ِم ْن أ َ ْن يُ ْه َ
ال ْن َ
ب ْامتِ َ
اءَ ،وإِالّ َ
التِي يَتَن ََاولُها ِ
صعُ ْوبَة ،فَإِن ال ُخ ُ
ض ْو َم ِة .أَما ِإذا ا ْست َ َ
ع ْ
ط ْو َرة َ فِي َه ِذ ِه ال َحا َل ِة ت َ ْك ُم ُن
اص َه ِذ ِه الب ُُر ْوتِ ْينَا ِ
ال َم ْه ُ
ت بِ ُ
طا َ
ص َ
ت األ َ ْم َعا ُء أَحْ يَانًا ْامتِ َ
عالتٌ
ع ْن َذلِكَ ت َ َفا ُ
فِي تَعَا ُم ِل ِ
صدى َلهاَ ،فيَ ْنت ُ ُج َ
الجس ِْم َم َعها َ
سا ٌم غ َِر ْيبَةٌَ ،و ِع ْن َدها تَت َ َكو ُن أَجْ َ
علَى أَنها أَجْ َ
سا ٌم ُمضادة ٌ تَت َ َ
اركُ ِكي ْْميائِية تَحْ د ُ
سا ِسي ِةَ ،وي ُْم ِك ُن القَ ْو ُل إِن هَذا الن ْو َ
ف ِبأ َ ْم َر ِ
ِكي ْْميائِيةٌ ت ُ ْع َر ُ
ع ِمنَ ال َح َ
اض ال َح َ
سا ِسي ِة ُه َو َم َع ِ
ُث بَيْنَ أ َ ّ
يِ
الجس ِْم أ َ ْو أ َ ْن ِس َجتِ ِه ِم ْن َ
ضادةِ التِي تَت َ َكو ُن
ي َي ْن َج ُح فِي ْال ُو ُ
ص ْو ِل ِإلَى خَاليا ِ
س ِام ال ُم َ
غي ِْر َهضْمَ ،وبَيْنَ األَجْ َ
ب ُُر ْوتِيْنَ ِغ َذائِ ّ
ص ّدِي لَهُ.
ب الذِي َي ِج ُ
الجس ِْم؛ ِل ِح َمايَتِها ِم ْن هَذا الب ُُر ْوتِي ِْن الغ َِر ْي ِ
ِم ْن أ َ ْن ِس َج ِة ِ
ب الت َ
ع ْن
س ِبّ ُ
ب َب ْع ُ
ي ُء الب ُُر ْوتِي ِْن فِي اللبَ ِن َم ْسؤ ُْوالً َ
ل ْن َ
ض األ َ ْغ ِذيَ ِة ال َح َ
َوقَ ْد ت ُ َ
ان ِم ْن ِمثْ ِل الل َب ِن ،فَيُ َع ُّد ُجزَ ْ
سا ِسيةَ ل ِ
س ِ
سا ِسي ِة ِم ْنهَُ ،وقَ ْد تَحْ د ُ
ب اال ْنتِفَا َخ
ُحد ُْو ِ
اح ُ
ص ِ
س ِبّ ُ
ُث ِم ْن ُ
سك ِر اللبَ ِن (الال ْكت ُ ْو ِز) الذِي يُ َ
ث ال َح َ
ب ا ْنتِفَا ًخا فِي ال َم ِع َد ِةَ ،ويُ َ
َاص
س ِبّ ُ
َم ْغ ٌ
ض األ َ ْشخ ِ
سا ِسيةَ َل َدى َب ْع ِ
ب ال َح َ
َاو ِل ِهَ ،ومِنَ األ َ ْغ ِذ َي ِة األ ُ ْخ َرى التِي ت ُ َ
ص َو ِإ ْس َها ٌل ِب ْع َد فَتْ َرة َو ِجيْزَ ة ِم ْن تَن ُ
ْض والس َمكُ .
ال َبي ُ
ّ
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ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
الغذاء (غذو) :جمعها (أغذية) وهو ّ
يتناولها (نول) :يأكلها
الطعام
يُهضم (هضم) :يحيل الطعام إلى مادة يسهل امتصاصها استطاعت (طوع) :تم ّكنت من
تكمن في (كمن) :تظهر وتتمثّل في
صعوبة (صعب) :غير سهلة
صرف
تعامل (عمل) :طريقة الت ّ ّ

تتكون (كون) :تتش ّكل وتنشأ
ّ

غريبة (غرب) :غير مألوفة  /ليس منه

مضادّة (ضدد) :معاكسة ومخالفة  /محاربة له

تتصدّى (صدي) :تواجه وتجابه

معارك (عرك) :مفردها (معركة) الحروب

لحمايتها (حمي) :الوقاية من

جزيء (جزأ) :أصغر جزء مستق ّل من المادة

مسؤول (سأل) :السبب في

حدوث (حدث) :حصول

يصاحب (صحب) :يُرافِق ويالزم
انتفاخ (نفخ) :ت َ َور َم بسبب وجود الغازات

وجيزة (وجز) :قصيرة

امتصاص (مصص) :مرور األشياء المهضومة من تجويف األمعاء إلى األوعية بعد إختراقها غشاءها المخاطي
صران وهوما ينتقل ّ
الطعا ُم إليه بعد المعدة
األمعاء (معو) :مفردها ِ
(معَى) هو ال ُم ْ
تفاعالت (فعل) :مفردها (تفاعل) تَغَي ٌُّر يَحْ د ُ
ض َها فِي َب ْعض
ُث فِي ْال َم َوا ِ ّد ال ِك ِ
ير َب ْع ِ
يم َيائِي ِة بِت َأْثِ ِ
خاليا (خلو) :مفردها (خليّة) القاعدة األساسية لجميع الكائنات الحية المختلفة
ي األحماض األمينيَّة ،ت ُوجد بكثرة في حُبوب القَ ْرنيّات واللّحوم واألجْبان وغير
البروتينات :مفردها (بروتين) مادّة عضويّة أساسها الت َّركيب ّ
ذلك

 الفكرة :الحديث عن حساسيّة الغذاء وأه ّم األغذية الّتي تسببها.
سس تسببه بعض البروتينات الغذائيّة التي تصل إلى خاليا الجسم أو أنسجته من غير
ي :هو تح ّ
 التّحسس الغذائ ّ
هضم ،فتحدث تفاعالت بين هذه البروتينات وبين األجسام المضادة لها تسبب الحساسيّة.
ي بروتين غذائي إلى خاليا
 تحدث حساسيّة اإلنسان نحو نوع معيّن من الغذاء (حساسيّة الغذاء) :عند وصول أ ّ
الجسم أو أنسجته من غير هضم.
سا ٌم غ َِر ْي َبةٌ،
 تكمن خطورة امتصاص األمعاء للبروتينات غير المهضومة في :ت َ َعا ُم ِل ِ
الجس ِْم َم َعها َ
علَى أَنها أَجْ َ
سا ِسي ِة ،تَحْ د ُ
ُث
ع ْن َذلِكَ تَفَا ُ
ف ِبأ َ ْم َر ِ
عالتٌ ِكي ْْميائِيةٌ ت ُ ْع َر ُ
صدى لَها ،فَيَ ْنت ُ ُج َ
اض ال َح َ
َو ِع ْن َدها تَت َ َكو ُن أَجْ َ
سا ٌم ُمضادة ٌ تَت َ َ
الجس ِْم أ َ ْو أ َ ْن ِس َجتِ ِه ِم ْن َ
ضادةِ
ي َي ْن َج ُح فِي ْال ُو ُ
ص ْو ِل ِإلَى خَاليا ِ
س ِام ال ُم َ
غي ِْر َهضْمَ ،و َبيْنَ األَجْ َ
َبيْنَ أ َ ّ
ي ِ ب ُُر ْوتِيْنَ ِغ َذائِ ّ
الجس ِْم.
التِي تَت َ َكو ُن ِم ْن أ َ ْن ِس َج ِة ِ
ي هو عبارة عن معارك كيميائيّة فهي :تَحْ د ُ
ص ْو ِل ِإلَى
ي يَ ْن َج ُح فِي ْال ُو ُ
ُث بَيْنَ أ َ ّ
ي ِ ب ُُر ْوتِيْنَ ِغ َذائِ ّ
 التّحسس الغذائ ّ
الجس ِْم أ َ ْو أ َ ْن ِس َجتِ ِه ِم ْن َ
لجس ِْم؛ ِل ِح َما َي ِتها ِم ْن هَذا
ضاد ِة ال ِتي تَت َ َكو ُن ِم ْن أ َ ْن ِس َج ِة ا ِ
خَاليا ِ
س ِام ال ُم َ
غي ِْر َهضْمَ ،و َبيْنَ األَجْ َ
ص ّدِي لَهُ.
ب الذِي َي ِج ُ
الب ُُر ْوتِي ِْن الغ َِر ْي ِ
ب الت َ
 وظيفة األجسام المضا ّدة (ينتجها جهاز المناعة) في الجسم هي :حمايته والدفاع عنه ض ّد األجسام الغريبة.
سمك.
 أبرز األغذية التي تسبب الحساسيّة :اللّبن والبيض وال ّ
 المسؤول عن حساسيّة اللّبن هو:
 جزيء البروتين الموجود في اللبن.
ّ
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 أعراض حساسيّة اللّبن :انتفاخ في المعدة ،ويصاحبه مغص وإسهال.
 من أعراض حساسيّة اللّبن انتفاخ في المعدة ويصاحبه مغص وإسهال :ويحدث هذا االنتفاخ بعد فترة وجيزة
من تناول اللّبن.
 يشير الكاتب من خالل اسم االشارة (ذلك) في عبارة (فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائيّة) إلى :تعامل الجسم مع
تكون أجسام مضادّة تتصدّى لها.
البروتينات ال ُم ْمت َصة على أنّها أجسام غريبة ،وإلى ّ

صورة الفنيّة في عبارة:
 ال ّ
أي بروتين غذائي ينجح في الوصول إلى خاليا
 إنّ هذا النّوع من الحساسيّة هو معارك كيميائية تحدث بين ّ
الجسم أو أنسجته من غير هضم ،وبين األجسام المضادّة له.
صور الكاتب الحساسيّة معركة.

ّ
ي واألجسام المضادّة جيشين يخوضان هذه المعركة.
 وصور البروتين الغذائ ّ
يجب التَّص ّدِي له:
ب الذي
ُ
 لحمايتها من هذا البروتين الغري ِ
صور البروتين الغذائي بالعدو الذي يجب التّصدي له.

ّ
سوائل الجسميّة األخرى يفرزها
ي (األجسام المضادّة) :بروتينات تتواجد في الدّم وال ّ
 المقصود بالمصطلح العلم ّ
الجسم لضعاف األجسام الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرها.
ع َو ِام ُل َ
ع ْن أ َ ِشع ِة ال ّ
ش ْم ِس،
سا ِسيةَِ ،مثْ َل َد َر َجا ِ
س ِبّ ُ
ض ِة فَض ًْال َ
رار ِة ال َعا ِل َي ِة أ َ ْو ال ُم ْن َخ ِف َ
َوثَمةَ َ
ب ال َح َ
ط ِب ْي ِعيةٌ قَ ْد ت ُ َ
ت ال َح َ
ط ِن أ َ ِو ال َع ْ
ص ال ُمت َ َك ِ ّر ِر ِفي ال َب ْ
ت
ط ِس أ َ ِو الر ْشحِ أ َ ِو األَزَ َما ِ
َوت َْظ َه ُر أَع َْر ُ
ال ْس َها ِل َوال َم ْغ ِ
اض ال َح َ
سا ِسي ِة ُهنَا ِب ْالقَ ْي ِء َو ِ
ارها بَيْنَ األ َ ْ
طفَا ِلَ ،و َق ْد ت َْظ َه ُر أ َ ْو َرا ٌم وا ْنتِفَاخَاتٌ ِفي
ف بِ ْاأل َ ْك ِز ْي َما ال ِتي َي ْكث ُ ُر ا ْن ِت َ
ي ِ ال َم ْع ُر ْو ِ
ش ُ
الر ْب ِوي ِة أ َ ِو الط ْفحِ ِ
الج ْل ِد ّ
َاطيةُ
الج ْل ِد َواأل َ ْغ ِش َيةُ ال ُمخ ِ
الجس ِْم ت َ َع ُّر ً
َمن ِ
ي أ َ ْن ِس َجةُ ِ
الجس ِْم .أَما أ َ ْكث َ ُر أ َ ْن ِس َج ِة ِ
َاطقَ ُم ْخت َ ِلفَة ِمنَ ِ
صا َب ِة ِبال َح َ
ل َ
ضا ِل ِ
سا ِسي ِة فَ ِه َ
يِ.
ي ِ َو ِ
ِل ْل ِج َهازَ ْي ِنِ :
الج َه ِ
الج َه ِ
از التنَفُّ ِس ّ
از ال َهض ِْم ّ
 الفكرة :الحديث عن العوامل الطبيعيّة التي تسبب الحساسيّة.
ث ّمة :اسم إشارة بمعنى هناك

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
درجات (درج) :مفردها (درجة) أجزاء تقاس بها الحرارة

سخونة
الحرارة (حرر) :ال ّ

العالية (علو) :المرتفعة

المخفضة (خفض) :المتدنّية

القيء (قيأ) :ما تقذفه المعدة من طعام وشراب

مرة
المتكرر (كرر) :المصاحب  /المعاد أكثر من ّ

األزمات (أزم) :مفردها (أزمة) النّوبة وال ّ
شدة والضّيق

س ّمى
المعروف (عرف) :ال ُم َ

انتشارها (نشر) :شيوعها ووصولها

انتفاخات (نفخ) :مفردها (انتفاخ) الت َ َور َمات
تعرضا (عرض) :هدفًا لـ
ّ

مناطق (نطق) :مفردها (منطقة) أماكن
اإلصابة (صوب) :وصول المرض إليها

ال ّ
ي يصيب النسان
طفح
الجلدي (طفح) (جلد) :التهاب جلد ّ
ّ
األغشية المخاطيّة (غشو/غشي) (مخط) :مفردها (غشاء) وهو مادّة مخاطيّة ِ ّ
تبطن بعض أجواف الجسم
الجهاز (جهز) :جمعها (أجهزة) عضو في الجسم مسؤول عن وظيفة معيّنة
ّ
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ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
شعاع) ُخيو ٌ
أشعّة (شعع) :مفردها ( ُ
ض ْوئِيةٌ شَفافَةٌ ت َْخت َِر ُق األ ْشيا َء
ط َ
ع َرض) ما يشعر به المريض من ظواهر المرض
أعراض (عرض)َ ( :
اإلسهال (سهل) :زيادة ٌ غير سويّة في سيولة البراز و َمرات إخراجه
(و َرم) انتفاخ غير طبيعي في بعض أنسجة الجسم
أورام (ورم) :مفردها َ
 أبرز العوامل الطبيعيّة التي تسبب الحساسيّة:
 درجات الحرارة المنخفضة.
 درجات الحرارة العالية.

 أشعّة ال ّ
شمس.

 أعراض الحساسيّة المتسبّبة عن العوامل الطبيعيّة:
ي
المتكرر في
 القيء والسهال والمغص
البطن أو العطس أو ّ
ِّ
الرشح أو األزَ َمات الربْويّة أو الط ْفح الجلد ّ
ِ
الجسم.
تظهر أورا ٌم وانتفاخاتٌ في مناطقَ مختلفة من
المعروف باألكزيما الّتي يكثر انتشارها بين األطفال ،وقد
ُ
ِ







الفئة العمريّة األكثر عرضة لالصابة بال ّ
الجلدي (األكزيما) :األطفال.
طفح
ّ
تعرضًا لإلصابة بحساسيّة العوامل الطبيعيّة:
أكثر أنسجة الجسم ّ
ي.
ي والجهاز التّنفُّس ّ
أنسجةُ الجل ِد واألغشية المخاطية للجهازين :الجهاز الهضم ّ
ي (األغشية المخاطيّة):
المقصود بالمصطلح العلم ّ
تبطينات تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم كالفم واألذنين واألنف ،تستخدم في الهضم والفراز.
سكون).
(الراء :الفتحة)( ،الباء :ال ّ
(الربويّة) :الربْويّة ّ
الراء وحرف الباء في كلمة ّ
ضبط حرف ّ

ي في (العالية ،المنخفضة)ّ :
الطباق.
 المح ّ
سن البديع ّ
َار ْ
ت ِإلَى أَن ِل ْل َم ْرأ َ ِة
سا ِ
سا ِسيةُ ال َماليِيْنَ ِمنَ البَش َِر فِي َج ِميْعِ أ َ ْر َج ِ
صي ُ
ت بَ ْع ُ
َوت ُ ِ
ض ال ّد َِرا َ
ْب ال َح َ
اء ال َم ْع ُم ْو َرةَِ ،وقَ ْد أَش َ
ْب
سا ِسيًّا فِي ال ِوقَايَ ِة ِم ْن هَذا الد ِ
علَى نَحْ و خ ّ
سا ِسي ِة ِ
َاص؛ ألَن الت ْر ِكي َ
يِ َ
علَى نَحْ و َ
اء َ
عا ّمَ ،و َح َ
َد ْو ًرا أ َ َ
الج َه ِ
از التنفُّ ِس ّ
ب ِم ْن َحي ُ
سا ِسي ِة.
الج ْينِي لأل ُ ِ ّم أ َ َ
صابَ ِة بِأ َ ْم َر ِ
ي ِ ِلأل َ ِ
ش ُّد ت َأْثِي ًْرا ِمنَ الت ْر ِك ْي ِ
ب ِ
ِ
اض ال َح َ
ل َ
ي ِل ْل َم ْولُ ْو ِد ِل ِ
ْث اال ْستِ ْع َدا ُد ال ِوراثِ ُّ
الج ْينِ ّ
صاب ُْونَ بِ ِه أ َ ْكث َ َر مِنَ األ َ ْع َم ِام َوالعَماتَِ ،وأَك َد ْ
ت
صابَ ِة بِ َهذا ال َم َر ِ
ض ُكلما َكانَ األ َ ْخ َوا ُل َوالخَاالتُ ال ُم َ
ال َ
َوت َْز َدا ُد نِ ْسبَةُ ِ
ان.
ْب الفَت َيا ِ
ض ال ّدِراسا ِ
صي ُ
بَ ْع ُ
الصابَ ِة بِاأل َ ْنواعِ الش ِد ْي َدةِ ِم ْن َحسا ِسي ِة الصد ِْر ت ُ ِ
ت أَن نِ ْسبَةَ ِ
ت أ َ ْكث َ َر ِمنَ ال ِفتْيَ ِ
 الفكرة :الحديث عن انتشار مرض الحساسيّة في العالم والحديث عن دور المرأة في الوقاية من المرض.
تصيب (صوب) :تنال وتدرك

ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
أرجاء (رجو) :مفردها (ر ًجا  /رجاء) أنحاء وأطراف

المعمورة (عمر) :األرض المبنيّة أو المسكونة

أشارت (شور) :ذكرت وأبرزت

أساسيّا (أسس) :رئيس
وتكون
التركيب (ركب) :تألُّف
ُّ

الدّاء (دوأ) :المرض الظاهر أو الباطن
ً
مفعوال
تأثيرا (أثر):
ً

االستعداد (عدد) :الجهوزيّة
تزداد (زيد) :تكثُر

المولود (ولد) :الطفل حديث الوالدة
األخوال (خول) :مفردها (خال) أخ األ ّم
األعمام (عمم) :مفردها (ع ّم) أخ األب

الخاالت (خول) :مفردها (خالة) أخت األ ّم
الع ّمات (عمم) :مفردها (ع ّمة) أخت األب

الشّديدة (شدد) :القويّة  /ذات التأثير القوي

صغيرة ال ّ
شابّة
الفتيات(فتي) :مفردها (فتاة) البنت ال ّ

صغير ال ّ
شابّ
الفتيان (فتي) :مفردها (فتى) الفتى ال ّ

ّ
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ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ي (ورث) :سمات طبيعيّة تنتقل من الوالدين إلى ال ُّذريّة بواسطة الجينات
الوراث ّ
الدّراسات (درس) :مفردها (دراسة) األبحاث والتّحقيقات
الوقاية (وقي) :ما يتّخذ من طرق لتجنّب ال ّ
شيء  /الحماية
 الحساسيّة مرض من أمراض العصر :ألنّها تصيب الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة.
صا على وقاية نفسها من الحساسيّةّ :
تأثيرا
ألن التركيب الجيني لألم أش ّد
 يجب على المرأة أن تكون أكثر حر ً
ً
من التركيب الجيني لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود للصابة بأمراض الحساسيّة.
أكثر من
 تزداد نسبة اإلصابة بمرض الحساسيّة عند األطفال :كلّما كان األخوا ُل والخاالتُ المصابونَ به
َ
األعمام والعماتِ.
ِ
صدر :الفتيات أكثر من الفتيان.
 أكثر النّاس عرضة لإلصابة باألنواع الشّديدة من حساسيّة ال ّ
 تعتبر الحساسيّة مرض من أمراض العصر :ألنّها تصيب الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة.
ي.
ي) :مجموعة المعلومات الوراثيّة التي يحملها ك ّل كائن ح ّ
ي (التركيب الجين ّ
 المقصود بالمصطلح العلم ّ
خاص)ّ :
الطباق.
ي في (عا ّم،
ّ
 المح ّ
سن البديع ّ

ّ
املعجم والداللة

غوي:
 .1أضف إلى معجمك اللُّ ّ
سيارة.
سيارات :مفردها عادم ،وهو ما ينتج عن احتراق الوقود في ال ّ
 عوادم ال ّ
 المكت ّ
ظة :المزدحمة.
 التّكديس :جعل األشياء بعضها فوق بعض.
 تتصدّى لها  :تواجهها.
 .2عد إلى المعجم ،واستخرج معاني المفردات التالية:
 الوجيزة :القصيرة  .التّهيّج :حدّة التأثر.

 المعمورة :األرض المبنيّة أو المسكونة.

 .3ابحث في أحد المعاجم اللّغوية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
 أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ ،والتي تحمل وظيفة محدّدة ،كالنسيج
الطالئي ،والنّسيج العصبي ،وغيرها من أنسجة الجسم.
 الشّعيرات الدّمويّة :قنوات دقيقة جدًا تشبه ال ّ
شعر ،ويتكون جدارها من طبقة خلوية واحدة ،لتسمح للمواد
الغذائيّة الصغيرة بتغذية الخاليا حولها.
صة ،تقع ضمن عظام
 الجيوب األنفيّة :فراغات مليئة بالهواء ،تتّصل بالتجويف األنفي عبر فتحات خا ّ
الجمجمة والوجه.
ّ
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سوائل الجسميّة األخرى يفرزها الجسم لضعاف األجسام
 األجسام المضادّة :بروتينات تتواجد في الدّم وال ّ
الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرها.
 األغشية المخاطيّة :تبطينات تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم كالفم واألذنين واألنف ،تستخدم في الهضم
والفراز.
ي :التهاب مزمن في المسالك التّنفسيّة بسبب تضيّق القصبات الهوائيّة ،تجاوبًا مع مثيرات مختلفة.

ّ
الربو القصب ّ
الركود إلى حالة النّشاط أو العكس،
 األبواغ :مفردها بَ ْوغ ،وهي خلية تتكاثر ال جنسي ،تنقل النبات من حالة ّ
ّ
والطحالب والجراثيم وغيرها.
ولها أشكال كثيرة ومختلفة في الفطريات
ي.
ي :مجموعة المعلومات الوراثيّة التي يحملها ك ّل كائن ح ّ
 التركيب الجين ّ
غوي لك ّل كلمة من الكلمات اآلتية:
 .4ما
ُ
الجذر اللّ ّ
التهابات
الكلمة
غوي
ُ
الجذر اللّ ّ

ب
لَ ِه َ

مكت ّ
ظ
ّ
ظ َ
كظ َ /ك َ
ظ

االستعداد
ع َد َد
ع ّد َ /

ع ْد إلى أحد المعاجم واستخرج مفرد كلمة (جراثيم).
ُ .5
ُ ج ْرثوم ُ /ج ْرثُومة.
بالرجوع إلى أحد المعاجم ،مبيّنًا أوجه ضبط الكلمة.
 .6اضبط بالشّكل حرفي الميم والعين في كلمة (معدة) ّ
ِ م ْع َدة.
َ م ِع َدة.
(الربْويّة).
والراء في كلمة ّ
 .7اضبط بالشّكل حرف الفاء في كلمة (الفطريات)ّ ،
سكون).
 الفُطريات( .الضّمة).
(الراء :الفتحة) ( ،الباء :ال ّ
 الربْويّةّ .
 .8استعمل تركيب (وال سيما) في جملة مفيدة من إنشائك.
ب.
 أحبُّ
كتب األد ِ
الكتب وال سيّما َ
َ

ّ

الفهم والتحليل
ص ،أجب عن ما يأتي:
 .1في ضوء فهمك النّ ّ
أ .ما المقصود بالحساسيّة؟
صة في
ي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة ،وتنشط في مواسم معيّنة ،وخا ّ
 تفاعل غير طبيع ّ
الربيع الّذي يكثر فيه غبار ّ
الطلع.
نهاية موسم البَ ْرد ،وفي موسم ّ
ب .اذكر أربعة أسباب للحساسيّة.
 غبار ّ
ي
الطلع ،أو موا ّد التّجميل ،أو َ
ش ْعر الحيواناتِ ،أو الموا ّد ال ّ
سامة ،أو بعض األدوي ِة مثل المضا ّد الحيو ّ
تعيش في الفراش داخل
سجائر ،أو كائنات صغيرة
سيارات ،أو دخان ال ّ
البِ ْنسلين ،أو الدُّخان الناتج عن عوادم ال ّ
ُ
ّ
سجاد والمالبس.
الغرف
ستائر وال ّ
المكتظة بالكتب وال ّ
ّ
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ج .كيف تحدث الحساسيّة داخل الجسم ؟
 تص ُل مسبّبات الحساسيّة إلى داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللّمس أو الحقن ،فتهيّج األماكن التي
وصلت إليها ،مما يؤدي إلى تولُّد أجسام مضادّة دفاعيّة تؤثر في النسيج المصاب والشعيرات الدّمويّة المحيطة
المس ِبّبة ألعراض الحساسيّة.
صدر واألنف والجلد معنا في البيوت ،كيف نقي أنفسنا من خطر اإلصابة بها ؟
 .2تقيم بعض مسببات حساسيّة ال ّ
 يمكن الوقاية منها بتغيير الوسائد على فترات متقاربة ،واستعمال مواد التنظيف والمطهرات الجيّدة أسبوعيًّا،
واستعمال القطن ّ
والمستمرة للمنازل ،وتعريض
ي في الوسائد ،وضرورة التهوية الدّائمة
ي بدالً من ال ّ
ّ
صناع ّ
الطبيع ّ
محتويات الغرف ألشعة ال ّ
شمس من وقت إلى آخر ،لتعقيمها من الجراثيم ،عالوة على تجنّب تكديس حجرة النّوم
بالمالبس خارج أماكنها ،وتجنّب ترك األحذية فيها.
سس الغذائي.
 .3وضّح المقصود بالتّح ّ
سس تسببه بعض البروتينات الغذائيّة التي تصل إلى خاليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ،فتحدث
 هو تح ّ
تفاعالت بين هذه البروتينات وبين األجسام المضادة لها تسبب الحساسيّة.
 .4اذكر عرضين لك ٍ ّل من:
أ .حساسيّة اللّبن.
 انتفاخ في المعدة.

 مغص وإسهال.

ب .الحساسيّة النّاتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
ي
 القيء والسهال والمغص
المتكرر في البطن أو العطاس أو ّ
ِّ
الرشح أو األزمات الربْويّة أو الطفح الجلد ّ
المعروف باألكزيما ،وقد تظهر أورام وانتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم.
 .5علّل ما يأتي:
أ .الحساسيّة مرض من أمراض العصر.
 ألنّها تصيب الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة.
ب .ال يجوز االستهانة بمرض الحساسيّة.
صة في حالة نقص مناعة الجسم.
 الزدياد خطورته على ك ّل من يُصاب به خا ّ
صا على وقاية نفسها من الحساسيّة.
ج .يجب على المرأة أن تكون أكثر حر ً
ّ 
تأثيرا من التركيب الجيني لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود للصابة
ألن التركيب الجيني لألم أش ّد
ً
بأمراض الحساسيّة.
التلوث ومرض الحساسيّة.
 .6وضّح العالقة بين
ّ
سسها.
ي مما يؤدي إلى تهيّج األنسجة وتح ّ
ي والتنفّس ّ
 التلوث يسبب جراثيم يمكن أن تصل إلى الجهاز الهضم ّ
 .7ما أكثر أنسجة الجسم عرضةً لإلصابة بالحساسيّة ؟
ي.
ي ،والجهاز التّنفّس ّ
 أنسجة الجلد واألغشية المخاطيّة للجهازين :الجهاز الهضم ّ
 .8متى تزداد نسبة إصابة ال ّ
طفل بمرض الحساسيّة ؟
 كلّما كان األخوال والخاالت المصابونَ به أكثر من األعمام والع ّمات.
ّ
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ص ،اقترح تدابير يمكن أن تجنّبنا اإلصابة بمرض الحساسيّة في حياتنا اليوميّة في ك ّل حالة من
 .9بعد دراستك النّ ّ
الحاالت اآلتية:
أ .سوء استخدام المن ّ
ظفات.
صحيحة في استخدام المنظفات كاستخدام الك ّمامات والقفّاز.
 اتّباع الرشادات والتّعليمات ال ّ
سكن.
ب .انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماكن ال ّ
سامة.
 وضع الفالتر على مداخن المصانع للتّقليل من انبعاث الغازات ال ّ
ّ 
سن قوانين دوليّة ومحليّة لمنع المصانع من إطالق الغازات بنسبة تتجاوز الح ّد المسموح به.
 زراعة األشجار لتنقية الهواء.
سكن في أماكن بعيدة عن المصانع قدر ال ُمستطاع.
 ال ّ
ج .ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها.
 استخدام أساليب التدفئة المناسبة والمالبس الواقية في حالة انخفاض درجات الحرارة.
 استخدام أجهزة التكييف المناسبة في حالة ارتفاع الحرارة.
عرض ألشعة الشمس المباشرة.
 تجنّب الت ّ ّ
ص.
 .11يقال :المعدة بيت الدّاء،
الرأي في ضوء فهمك النّ ّ
ِ
والح ْمية هي الدّواء ،ناقش هذا ّ
 تجنب األطعمة التي تسبّب الحساسيّة عند ك ّل فرد.
 .11اذكر أه ّم الموضوعات الصحيّة التي ينبغي أن نمتلك ثقافة كافية عنها كي نتجنّب أضرارها في رأيك.
سمنة ،وغيرها.
سرطان ،وارتفاع ضغط ال ّد ّم ،وال ّ
ي ،وال ّ
 أمراض :ال ّ
سكر ّ
 .12اذكر سلوكات يقوم بها اإلنسان يمكن أن تؤثّر في ص ّحته إيجابًا وسلبًا.
سريعة.
 سلبًا  :التّدخين.
 تناول الوجبات ال ّ
 إيجابًا  :شرب الماء الكافي.

 تناول الغذاء المتوازن.

الرياضة.
 ممارسة ّ

أضرارا صحيّة ،بين كيف نفيد من منجزاتها،
صناعية للبشريّة فوائد كثيرة جلبت معها
 .13حقّقت الثورة ال ّ
ً
ونتجنّب أضرارها من وجهة نظرك.
سا ّمة الناتجة عنها
صناعات واألبخرة ال ّ
 أجهزة االتّصال الحديثة وأضرارها ،أكياس البالستيك وأضرارها ،ال ّ
وأضرارها.
 الت ّعامل بحذر مع ك ّل منها لالستفادة منها وتجنّب أضرارها.

ّ ّ
التذوق اجلمايل

صور الفنيّة في العبارة اآلتية:
 .1وضّح ال ّ
أي بروتين غذائي ينجح في الوصول إلى
" إنّ هذا النّوع من الحساسيّة هو معارك كيميائية تحدث بين ّ
خاليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ،وبين األجسام المضادّة له ".
صور الكاتب الحساسيّة معركة.

ّ
ي واألجسام المضادّة جيشين يخوضان هذه المعركة.
 وصور البروتين الغذائ ّ
ّ
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 .2من خصائص المقالة العلميّة :استخدام المصطلحات العلميّة ،واالستناد إلى الحقائق ،ومخاطبة العقل ،مثّل لكل
ص.
واحدة من هذه الخصائص من النّ ّ
ي ،الفُطريات ،سكر اللبن  ....إلخ.
 استخدام المصطلحات العلميّةّ :
الربو القصب ّ
 االستناد إلى الحقائق :تسبب بعض األغذية الحساسيّة للنسان.
وخلوها من العاطفة.
صور الفنيّة،
 مخاطبة العقل :استخدام لغة علميّة مباشرة ،وندرة ال ّ
ّ
أي مدى ُوفِّق الكاتب في عرض الموضوع بشكل واضح ومفهوم ،وفي تثقيف المتلّقي صحيًّا والتّأثير
 .3بيّن إلى ّ
فيه.
 كان الكاتب موفّقًا في إيصال فكرته إلى ح ّد كبير؛ ألنّه التزم سمات المقالة العلميّة من حيث تسلسل األفكار،
ض ذلك بلغة سهلة واضحة مع قصر العبارات والمعاني المباشرة مخاطبًا
واالعتماد على الحقائق العلميّة ،و َ
ع َر َ
عرف الحساسيّة وذكر مسبّباتها وأنواعها وأعراضها وطرق الوقاية منها.
العقل ال العاطفة؛ إذ ّ

ّ

قضايا لغويـــــة

 البــــــــدل:

 تابع مقصود بالحكم يتبع اس ًما سابقًا له في العراب يُس ّمى المبدل منه ،ويعمل على إيضاحه.

 أنـــواع البـــــدل:
أ .بدل مطابق (ك ّل من ك ّل):
ْي َو ْالقَالَئِ َد).
 مثال :قال تعالىَ ( :جعَ َل ّ
ام قِيَا ًما ِلّلن ِ
اس َوالش ْه َر ْال َح َر َ
للاُ ْال َك ْعبَةَ ا ْلبَيْتَ ْال َح َر َ
ام َو ْال َهد َ
الرجل كري ٌم).
 يغلب أن يكون االسم
المعرف بـ (أل) الواقع بعد اسم اإلشارة بدال مطابقًا ،مثال (هذا ّ
ّ
ّ
عمر بنُ
الخطاب عادلٌ).
 كلمة (ابن  ،ابنة) بين علمين ،مثال (الخليفة
ُ
التفصيلي ،مثال( :المر ُء بأصغريه :قلبِه ولسانِه).
 من البدل المطابق :البدل
ّ

ب .بدل بعض من ك ّل (جزء من ك ّل):
ص ِم ْنهُ قَ ِليالً ).
 مثال :قال تعالى( :يَا أَيُّ َها ْال ُمز ِ ّم ُل ( )1قُ ِم الل ْي َل إِال قَ ِليالً ( )2نِ ْ
صفَهُ أ َ ِو انقُ ْ

ج .بدل اشتمال:
ُّ
يطمئن القار ُ
جوها الهادئ.
 مثال:
ئ إلى المكتب ِة ّ ِ

 يتّصل ببدل بعض من ك ّل وبدل االشتمال في الغالب ضمير يعود على المبدل منه ويربطه به ويطابقه
في جنسه وعدده.

ّ
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تدريبات
 .1عيّن البدل في ما يأتي ،واذكر نوعه:
ض أَال ِإلَى
اط للاِ الذِي لَهُ َما فِي الس َم َاوا ِ
ص َر ِ
ت َو َما فِي األ َ ْر ِ
ص َراط ُّم ْست َ ِقيم (ِ )52
أ .قال تعالىَ ( :و ِإنكَ لَت َ ْهدِي ِإلَى ِ
ور ())53
ير األ ُم ُ
َص ُ
للاِ ت ِ
سهما النّار :عين بكت من َخ ْش َي ِة هللا ،وعين باتت تحرس في
ب .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم " :عينان ال تم ّ
سبيل هللا ".
ج .قال ال ّ
القلبان :قاس وراح ُم
ب بال ِب ِ ّر والتُّقَى وال يستوي
شاعر :أداوي ُجحو َد القل ِ
ِ
د .أفادتني المكتبةُ مراجعُها.
ه .أدهشني ّ
صهُ شخصيّة البطل في المسرحيّة.
الط ُ
الب تق ّم ُ
الجملة

أ
ب
ج
د
ه

البدل
صراط (الثانية)
ٌ
عين (األولى)
قاس
مراجعُها
صهُ
تق ّم ُ

نوعه
بدل مطابق
بدل تفصيل
بدل تفصيل
بدل بعض من ك ّل
بدل اشتمال

 .2اضبط بالشّكل أواخر الكلمات التي تحتها خ ّ
ط:
ْف ّ
عام مذاقه.
أ .استلذّ الضي ُ
الط َ
 مَذاقَــــــــه
البحث ّ
َ
خطته.
الطالب
ب .أع ّد
ُ

 خُطَّــــَتــــه

 .3أعرب ما تحته خ ّ
ط في ما يأتي إعرابًا تا ًما:
ِي أ َ ْق َو ُم َويُبَ ِ ّ
يرا).
ش ُر ْال ُمؤْ ِمنِينَ الذِينَ َي ْع َملُونَ الصا ِل َحا ِ
ت أَن لَ ُه ْم أَجْ ًرا َكبِ ً
أ .قال تعالى( :إِن هَـ َذا ا ْلقُ ْرآنَ يِ ْهدِي ِللتِي ه َ
 القرآنَ  :بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ب .تصفّحتُ ال ّديوانَ نصفَهُ.
صفَهُ :بدل بعض من ك ّل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.
 نِ ْ
جر بالضافة.
ي في محل ّ
 الهاء :ضمير متّصل مبن ّ
واألدب والعفّةُ واألمانةُ.
ج .أرب ُع خصال يسو ُد بها المر ُء :العل ُم
ُ
ض ّمة الظاهرة على آخره.
 العل ُم :بدل تفصيل مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
د .ش َم ْمتُ الوردة َ أري َجها.
 أري َجها :بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.
جر بالضافة.
ي في محل ّ
 الهاء :ضمير متّصل مبن ّ
ّ
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ص ،واستخرج منها أمثلة على البدل.
سابعة ،واألخيرة من النّ ّ
 .4عُد إلى الفقرات :الثّانية ،وال ّ
الفقرة

الجملة

البدل

نوعه

الثّانية

ي البِ ْنسلين
بعض األدوية مثل المضاد الحيو ّ

البِ ْنسلين

مطابق

سابعة
ال ّ

ي ،والجهاز ّ
الت
للجهازين :الجهاز الهضم ّ

الجهاز (األولى)

تفصيل

األخيرة

دورا أساسيًّا في الوقاية من هذا الدّاء
أشارت بعض الدّراسات إلى أنّ للمرأة ً

الدّاء

مطابق

 اسمـــا ّ
الزمـــان

والمكــــان :اسمان يدالّن على الحدث وزمان وقوعه أو مكان وقوعه.

 صياغتهما من الفعل الثّالثي:
صا:
 .1على وزن ( َم ْف َعل) إذا كان مضارع الفعل مضموم العين أو مفتوح العين أو معتالًّ ناق ً
 مثالَ :م ْكت َب َ ،م ْسبَح َ ،مرمى.
 .2على وزن ( َم ْف ِعل) إذا كان مضارع الفعل مكسور العين أو معتالًّ مثاال ً واويًّا:
 مثالَ :مجْ ِلس َ ،م ْوقِف َ ،م ْو ِلد.
 صياغتهما من الفعل فوق الثّالثي:
 على طريقة اسم المفعول (على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة مي ًما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر):

 مثالُ :م ْست َْو َدع ُ ،م ْرتَقَبُ ،منتهى.

تدريبات
صغ اسم المكان أو ّ
الزمان من األفعال اآلتية مع ضبط عين الكلمة:
ُ .1
أوى

استوصف

وع َد

لعب

التقى

َمأ َ َوى

صف
ُم ْست َ ْو َ

َم ْو ِعد

َم ْل َعب

ُم ْلتَقى

))
((
صحيح،
ض األلبسة  ،اذكر اللّفظ ال ّ
 .2يخطئ بعض النّاس في لفظ كلمة (معرض) كما في قولهمُ :ز ْرتُ َم ْع َر َ
سابقة.
اعتمادًا على ما ورد في القواعد ال ّ
واب َكس ُْر الراء (عين الكلمة)َ ( :م ْع ِرض) .أي على وزن ( َم ْف ِعل) ّ
ض).
ص ُ
 ال ّ
ألن مضارع عرض (يَ ْع ِر ُ

 .3ميّز اسم المكان من اسم ّ
الزمان في ما يأتي:
ِي َحتى َم ْ
طلَعِ ْالفَجْ ِر).
أ .قال تعالىَ ( :
سال ٌم ه َ
سن ْ
َت ُم ْستَقَ ًّرا
سال ًما ( )75خَا ِلدِينَ فِي َها َح ُ
ص َب ُروا َويُلَق ْونَ فِي َها ت َِحيةً َو َ
ب .قال تعالى( :أ ُ ْولَئِكَ يُجْ زَ ْونَ ْالغُ ْرفَةَ ِب َما َ
َو ُم َقا ًما (.))76
خاف ال ِقلى ُمت َ َعز ُل.
ع ِن األ َذى *** َو ِفي َها ِل َم ْن
ج .قال الش ْنفرى :وفي األ َ ْر ِ
ريم َ
ض َم ْنأًى ِل ْل َك ِ
َ
ي ُملتقى ال ّ
شباب.
د .النادي الثّقاف ّ
ّ
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العذب كثير ّ
الزحام.
ه .ال َم ْو ِر ُد
ُ
ساعة التّاسعة صبا َح اليوم.
مو ِعد االجتماع عند ال ّ
وْ .
المثال

أ

ب

ج

د

هـ

و

اسم ّ
الزمان

َم ْ
طلَع

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

َم ْو ِعد

اسم المكان

ــــــــــــــــ

ُم ْستَقَ ًّرا ُ +مقَا ًما

َم ْنأى ُ +مت َ َعز ُل

ُملتقى

ال َم ْو ِرد

ــــــــــــــــ

ص ،واستخرج منهما اسم زمان واسم مكان.
والرابعة من النّ ّ
 .4عُد إلى الفقرتين األولى ّ
 اسم زمان :موسم ،ومواسم :مفردها َم ْو ِسم.
 اسم مكان :منازل :مفردها َم ْن ِزل.

الكتابة
أن التلخيص ٌّ
 التّلخيص :درست سابقًا ّ
ص ،ث ّم إعادة صوغه من جديد بلغة الكاتب
ي ،يقوم على قراءة النّ ّ
فن نثر ّ
ي.
الخاصة بإيجاز وتكثيف من غير إخالل بأفكاره ومعانيه التي أرادها صاحبّ النّ ّ
ص األصل ّ
 أه ّم شروط التّلخيص:
 األمانة في نقل األفكار.
 وتدوين األفكار بدقّة وبال زيادة أو نقص في المعاني.
ص الجديد في حدود الحجم المحدّد.
 إظهار النّ ّ
نص أطول منه باتّباع الخطوات اآلتية:
نص قصير يحوي مادة ّ
 التّلخيص :عبارة عن ّ
ي ،وفهم الموضوع.
 .1قراءة النّ ّ
ص األصل ّ
 .2استخراج األفكار الرئيسة ،وترك األفكار الثانويّة.
صة.
 .3إعادة صياغة النّ ّ
ص بلغتنا الخا ّ
 .4المحافظة على األفكار من غير تد ّخل أو إصدار أحكام.
نص (الحساسيّة) ،ول ّخصه في حدود مئة كلمة محاف ً
ظا على أفكاره ،ومراعيًا ما تعلّمته في
ع ْد إلى
ُ 
ّ
التّلخيص.
ّ
نص (الحساسيّة) أتأ ّكد من أنّني:
 التّقويم الذاتي :بعد تلخيص ّ
ي وفهمته جيّدًا.
 .1قرأتُ النّ ّ
ص األصل ّ
 .2استخرجت األفكار الرئيسة ،وتركت األفكار الثّانويّة.
صة.
 .3أعدت صياغة النّ ّ
ص بلغتي الخا ّ
 .4حافظت على األفكار من غير تد ّخل أو إصدار أحكام.
 .5كتبته في حدود مئة كلمة.
ّ
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ّ

الوحدة اخلامسة

ّ

وأنت احلب يا أردن
االستماع

 استمع إىل النّصّ الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُتيِّب نصوص االستماع ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:

سدود التخزينيّة في األردنّ ؟
 .1ما الغرض من إنشاء ال ّ
 لالستفادة من مياه األمطار ،وزيادة المخزون المائي.
 .2أين يقع س ّد وادي العرب ؟
 في الجهة ال ّ
شماليّة الغربيّة من مدينة إربد.
سدّ.
 .3صف المنطقة المحيطة بال ّ
ي األخضر ،وال سيّما في فصلي ال ّ
والربيع.
 تتميّز المنطقة المحيطة بال ّ
شتاء ّ
س ّد بانتشار الغطاء العشب ّ
س ّد ؟ ولماذا ؟
 .4ما الموسم المناسب لزيارة منطقة ال ّ
الربيع؛ العتدال ّ
الطقس ودرجات الحرارة.
 فصل ّ
 .5يُنصح بتجنّب زيارة وادي العرب وقت المنخفضات الجويّة ،علّل.
 لمخاطر الغرق نتيجة لتدفّق المياه.
 .6س ّم س ّدي ِْن آخرين في األردنّ.
 س ّد زقالب ،س ّد وادي شعيب.
سطحيّة.
سدود لالستفادة من المياه ال ّ
 .7اذكر سبالً أخرى غير إنشاء ال ّ
 حفر اآلبار ،تركيب المزاريب وتوجيهها إلى اآلبار ،حفر القنوات.
سدود التّقاء خطر الغرق ؟
زوار ال ّ
 .8ب َم تنصح ّ
سدود وقت المنخفضات الجويّة ال ّ
سدود المتدفّقة.
شديدة ،وتجنّب االقتراب من مياه ال ّ
 تجنّب زيارة ال ّ

ّ ّ
التحدث
 .1تحدّث إلى زمالئك عن ذكرياتك في األرض التي نشأتَ عليها.
 .2حاور زمالءك في قول أبي ت ّمام:
ض يألفه الفتى
كم من ِز ٍل في األر ِ

ّ
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ُ

القراءة:

َ

سأكتب عنك يا وطني
()1

()2

سَأ ْكتُبُ عَ ْنكَ يا وَطَنِي
َ

سَأبْ َقى فِيْكَ ال أَهْ َوى سِ َواكَ َمدًى
َ

كنُ رِحْ َلةَ الزَّمَنِ
حةً لِلشَّوْقِ تَسْ ُ
َو َأرْسُمُ لَوْ َ

َو َأحَْيا فِيْكَ حَتَّى لَحْظَةِ القَدَرِ

وَأَرْ َفعُ رايَةً لِ ْلحُبِّ أَحْمِلُها وََتحْمِلُنِي

سأَجْعَلُ مِنْ تُ َرابِكَ إِذْ تَ َسامَى خَفْقَةَ الصَّدْرِ
َ

ب كُلَّ ما أَهْ َوى
سَأكْ ُت ُ

هكَ مَا يُبَدِّدُ قَسْوَةَ الدَّهْرِ
َو َأ ْغسِلُ فِي مَِيا ِ

َو َما يَحْلُو إَِلى الوَطَنِ

خلِّدُ بهْجَةَ العُمْرِ
َو َأنْسِجُ مِنْ رَبِيْعِكَ مَا يُ َ

سَأذْ ُكرُ أَنَّكَ البُ ْشرَى
َ

َوَل ْستُ أَ ُكوْنُ مُغَْترِبًا

َوكُلُّ اخلَيْرِ لِلبَشَرِ

إِذا طَوَّ ْفتُ فِي الدُّنْيا

َفآتِي كُلَّما هَتَفَتْ

شوْقٍ
َوعُدْتُ إَِليْكَ فِي َ

طلُبُنِي
ظِاللُ الشَّوْقِ َت ْ

َوحُبٍّ ال حُدُوْدَ لَهُ

ك َكيْ تُعانِقَنِي
َوآتِي كُلَّما امْتَدَّتْ ذِرا ُع َ

صارًا
سآتِي فِي رِيَاحِ اللَّيْلِ إِعْ َ
َ

بِ َشوْقٍ ثُمَّ تَحْضُنَنِي

َوآتِي فِي نَسِيْمِ الفَجْرِ أَحْالمًا

سآتِي كُلَّما نَ َهضَتْ
َ

ملزْرُوْعُ يف ذاتِي
َفَأنْتَ العَالَمُ ا َ

رُبَاكَ الطُّ ْهرُ تَسَْألُنِي

َو َأنْتَ أَنا

سآتِي فِي شُ َعاعِ الشَّمْسِ والظَّلْماءِ والقَ َمرِ
َ

َو َأَنتَ بِشَارَةُ اخلََبرِ

سَأرْجِعُ لِلرُّبى طَوْعًا
َ

َو َأنْتَ احلُبُّ يا أُرْدُنُّ

وأحْمِلُ ُغرَْبتِي شَوْقًا

كارِ والصُّوَرِ
َأنْتَ الطَّيْفُ وَالوِجْدَانُ فِي األَ ْف َ

جاعِ واملِحَنِ
طوِي رِحْ َلةَ األَيّامِ وَاألَوْ َ
َو َأ ْ

****

سآتِي حَالَمَا تَدْعُو
َ
بِال خَيْلٍ
َوال طَيْرٍ
َوال سُفُنِ
َعزِيْزًا كُ ْنتَ وَلْتَبْقَ
طنِي
مَدَى األََيامِ يَا وَ َ
****
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()3

()4

طنًا
ح َماكَ اهللُ يا أُرْدُنُّ يا وَ َ
َ

تُ َرابُكَ قَدْ زَ َرعْتَ بِهِ

حبَّتِنَا
َتَنامَى فِي مَ َ

دةً إَِلى األَبَدِ
بُذُوْرَ احلُبِّ خَالِ َ

مَعَ التَّارِيْخِ وَالبُنَْيانِ والسِّيَرِ

لَِتعْ ُلوَ فِي سَ َماِئكَ أَجْ َملُ الرَّايَاتِ

َلكَ الرَّاياتُ نُعْلِيْها

َرمْزُ الفَخْرِ وَاإلِيْ َمانِ والظَّفَرِ

لِتَخْفِقَ فِي دِيارِ املَجْدِ مُ ْلهِ َم ًة

َف َما أَحْ َس ْستُ فِي يَوْمٍ

ت تَحْمِلُها
بِرُؤْيا أَنْ َ

بَِأنِّي كُنْتُ مُغْتَرِبًا

صانِعُهُ
َو َمجْدٍ أَنْتَ َ

ألنَّكَ لَمْ تُفارِقْنِي
َ

َو َرافِعُ رَايَةِ ال َعرَبِ

َك َما رُوْحِي تَُنادِمُنِي

ددِ
فَسَجَّلْنا لَكَ األَسْ َماءَ ال تُحْصَى بِال عَ َ

َك َما ظِلِّي تَسِيْرُ مَعِي

خرٍ ال نَظِيْرَ هلا
بِف ْ

كنُها وََتسْكُنُنِي
َفَأنْتَ الدَّارُ يا أُرْدُنُّ أَسْ ُ

كيْفَ أَ ُكوْنُ مُغَْترِبًا ؟
َف َ

َفرُوْحِي مَا رَ َأتْ سَكَنًا

َو َأنْتَ لََنا بِكُلِّ مَ َعالِمِ الدُّنْيا وََتحْضُنُنَا

طنِي
سِوَاكَ  ...سِوَاكَ يَا وَ َ

َو َأ َّنكَ فِي حََنايا القَ ْلبِ تسْكُنُنِي

****

صحْراءَ
أُحِبُّكَ فِي الدُّنا سَهْالً وَ َ
خفْقَةَ وَادِيَ العَ َربِ
َو َ
****

ملحوظة :يطلب المتحان الثانوية العامة حفظ عشرة أسطر متتالية.
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ّ

التعريف بالشاعر
 محمود فضيل التّل:
 ولد في إربد عام 1940م.
 تولّى عدّة مناصب ،منها:
سفارة األردنيّة في الكويت.
 مستشار في ال ّ
 أمين عام في وزارة الثقافة.
 عضو رابطة الكتّاب األردنيين.
 من دواوينه:
صمت واالغتراب.
 أغنيات ال ّ
 نداء للغد اآلتي.
 جدار االنتظار.
 هامش ّ
الطريق.

ص
 شراع اللّيل وال ّطوفان :الّذي أخذ منه النّ ّ

.

ّ ّ ّ
جو النص
 يعشق ال ّ
ّ
ّ
ي متميّز،
األردن ،ويفخر بمحبّته له،
شاعر
ويعتز بانتمائه إليه وتعلّقه به؛ لما لألردنّ من حضور دول ّ
ي من إنجازات في مختلف المجاالت.
يؤكّد احترامه لإلنسان ،وما قدّمه للمجتمع اإلنسان ّ
 أشار ال ّ
ّ
شاعر في القصيدة إلى أيّام اغترابه عن الوطن ،مؤ ِ ّكدًا ّ
األردن يعيش في داخله ،ويسكن ك ّل منهما
أن
فإن ال ّ
ّ
اآلخر ،وما دام كذلك ّ
شاعر ال يشعر بالغربة؛ ألنّ
األردن معه كروحه التي ال تفارقه أينما ح ّل وارتحل،
ّ
يطمئن إليه.
وهو يجد في طبيعة الوطن المنزل الذي
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ّ ّ
حتليل النص

َ
َْ
َسأك ُت ُب َع ْن َك يا َوط ِني

يعبّر ال ّ
شاعر عن شوقه إلى وطنه حين كان بعيدًا عنه،
فيدفعه شوقه إلى كتابة قصيدة في وطنه.
وصور هذه القصيدة لوحة جميلة بما فيها من عبارات
ّ

َو َأ ْ ُس ُم َل ْو َح ًة ل َّ
لش ْوق َت ْس ُك ُن ر ْح َل َة َّ
الز َم ِن
ر
ِ
ِ
ِ
يبعثها إلى الوطن الذي يسكن وجدانه أينما ح ّل
َ ُ َ ُ
ً ْ
َ َ
ّ
تعبيرا عن حنينه وانتمائه إليه.
لألردن
ويرفع راية حبّه
ً
َوأ ْرف ُع ر َاية ِلل ُح ِب أ ْح ِملها َوت ْح ِمل ِني
َ
ْ ُ
َسأك ُت ُب ك َّل ما أ ْه َوى
ويكتب ك ّل ما يليق ببلده من عبارات جميلة.
ََ َ ُْ َ َ َ
الوط ِن
وما يحلو ِإلى
َس َأ ْذ ُك ُر َأ َّن َك ُ
ويذكر ال ّ
ّ
شاعر ّ
الب ْش َرى
األردن بلد الخير والعطاء لكل من
أن
ُ
َ
َ
يحتاجه ،فهو البشرى واألمل.
َوك ُّل الخ ْي ِر ِل َلبش ِر
َ ُ َّ
َ
فآ ِتي كلما َه َتف ْت
ُ َّ َ ْ ُ
الش ْو ِق تطل ُب ِني
ِظالل
َ
ُ
َ
َوآتي ُك َّلما ْام َت َّد ْت ذر ُ
اع َك ك ْي تعا ِنق ِني
ِ
ِ
َ ْ ق ُ َّ َْ
َ
ُ
ِبشو ٍ ثم تحضن ِني
َسآتي ُك َّلما َن َه َ
ض ْت
ويلبّي الشاعر دعوة وطنه عندما يناديه ،في كل
ِ
ُ َ َ ُّ ْ ُ َ ْ َ ُ
رباك الطهر تسأل ِني
ً
سا أو ظلمة ،لينهي أوجاع
شم
ا،
نهار
أو
ال
لي
األوقات
ً
ً
َّ ْ
َ
َسآتي في ُش َعاع َّ
الش ْ
ماء والق َم ِر
م
س والظل ِ
ِ ِ
ِ
َِ
َ
عا بانقياده إلى وطنه الغالي وشوقه
غربته ،فيأتي مدفو ً
َسأ ْر ِج ُع ِل ُّلربى ط ْو ًعا
ْ ُ ُ َْ َ ْ ً
ا
ق
وأح ِمل غرب ِتي شو
ً
وجوا.
وبرا
إليه،
بحرا ًّ
مجتازا كل العوائق الماديّة ً
ًّ
َ
ََ َ
َ ْ
َوأط ِوي ِر ْحلة األي ِام َواأل ْو َج ِاع وا ِمل َح ِن
ََ َ
َسآ ِتي َحاَلا ت ْد ُعو
َ
ِبال خ ْي ٍل
َ
َوال ط ْي ٍر
َوال ُس ُف ِن
َعزْي ًزا ُك ْن َت َو ْل َت ْب َ
ق
ِ
ّ
وفي نهاية المقطع يدعو ال ّ
والعزة
شاعر لوطنه بالبقاء
َ َ ََ َ َ َ
مدى األي ِام يا وط ِني
ّ
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ي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها المعجم ّ
ق (شوق) :نزوع النّفس إلى ال ّ
تسكنُ (سكن) :تستقر وتعيش
شيء وتعّقها به
للش َّْو ِ
يَحْ لُو (حلو) :الشيء الجميل
أهوى (هوي) :أعشق
والمسرة
البُش َْرى (بشر) :جمعها (بشر) الفرح
ّ

الخير (خير) :الفضل وما وهو حسن
َهت َ َفتْ (هتف) :صاح بصوت عا ٍل

امتَدَّتْ (مدد) :ب ِسطت
ْ
تَح ُ
ض َنني (حضن) :ض ّمه إلى حضنه
ُربَاكَ (ربو) :ما ارتفع من األرض
شعاعِ (شعع) :النور يرى كأنّه خيوط
َط ْوعًا (طوع)ّ :
الطاعة ض ّد اإلكراه

تُعانِقَنِي (عنق) :ض ّمه إلى عنقه

ال َّ
ماء (ظلم) :ذهاب النّور
ظ ْل ِ
ُ
غربتي (غرب) :بعده عن وطنه

أطوي (طوي) :أنهي

األوجاعِ (وجع) :مفردها (وجع) وهو األلم

الم َح ِن (محن) :مفردها ( ِمحنة ) البالء وال ّ
شدة
ِ

حالما :عندما

تدعو (دعو) :تنادي وتطلب

طير (طير) :مفردها (طائر) ما يطير ويرتفع في الهواء

آتي (أتي) :أحضر وأجيء

نهضَتْ (نهض) :وقفت وارتفعت
ال ُّ
خلو ال ّ
شيء من النجاسة
طه ُْر (طهر)ّ :

ً
طر ًما
عزيزا (عزز) :قويًّا ومنيعًا وم َّ

ق (ب ِقي) :لتظ ّل وتدوم وتثبت
َو ْلت َ ْب َ

األيام (مدي) :على طول األيام
َمدَى
ِ

سفن (سفن) :مفردها (س ِفينة) مركب لنقل النَّاس أو البضائع في البحر أو النهر
(ظ ّل) الفيء  /ما يتشكل بحجز الضوء عن مكان معيّن
ِظال ُل (ظلل) :مفردها ِ
(الربوة) ما ارتفع من األرض  /والمقصود النعمة واإلحسان
للربى (ربو) :مفردها َّ
ُّ
خيل (خيل) :جماعة األفراس (ليس له مفرد من جنسه)
 الفكرة في األسطر الشعرية :الحديث عن حبّ ال ّ
ّ
األردن وشوقه وانتمائه إليه.
شاعر لوطنه
 العاطفة في األسطر الشعرية :ال ّ
شوق والعشق واالنتماء.
 الدالالت:

( وأرفع رايةً
للحب أحملُها وتحملُني) :حبّ الوطن متبادل بين ال ّ
شاعر ووطنه.
ِّ
الو َط ِن) :حبّ ال ّ
شاعر لوطنه يدفعه لكتابة كل ما يليق به.
َ (
ب ُك َّل ما أهوى وما يَحْ لُو إلى َ
سأ ْكت ُ ُ
ُّ
األردن بلد الخير مع قلّة موارده.
الخير للبشر):
سأذكر أنّك البشرى ،وك ّل
(
ُ
ِ
ّمس وال َّ
والقمر) :عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه في ك ّل الظروف.
ماء
ظ ْل ِ
( سآتي في شعاع الش ِ
ِ
للربى َ
ط ْوعًا وأحْ ِم ُل ُ
غربتي شوقًا) :عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه في ك ّل الظروف.
ْ (
سأر ِج ُع ُّ
َ
سرور في نفس ال ّ
شاعر ،ومخفف وطأة ألمه وقرار العودة إلى
والم َح ِن) :باعث ال ّ
ِ
( وأطوي رحلة األيّ ِام واألوجاعِ
الوطن بعد أن أتعبته الغربة.
( سآتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن) :يد ّل على شدّة شوقه لوطنه ،وتعلّقه به ّ
وأن العوائق ال تقف أمام
ال ّ
شاعر في تلبية نداء الوطن وال تمنعه من العودة.
ّ
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 الغرض من:
 تكرار ال النافية في قوله (( :بال خيل  ،وال طير  ،وال سفن )).

 تأكيد النّفي ،بمعنى عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه متحقّقة مع نفي وجود وسيلة تقلّه.
سأر ِج ُع)).
سأكتب ،
سين في قوله(( :
 استخدام ال ّ
سأذكر  ،سآتي ْ ،
ُ
ُ

سين تد ُّل على المستقبل القريب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال في القريب.
 ال ّ
 انتقى الشّاعر ك ّل ما هو جميل من الكلمات ليعبّر بها عن حبّه لوطنه ومن ذلك قوله:
 " سأكتب ك ّل ما أهوى ،وما يحلو إلى الوطن ".
 ال تقف العوائق أمام الشّاعر في تلبية نداء الوطن وعبّر عن هذا المعنى في قوله:
أن العوائق ال تقف أمام ال ّ
 " سآتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن " ،بمعنى ّ
شاعر في تلبية نداء وطنه
ً
حاجزا
جوا تقلّه إلى وطنه ،فهذا العائق ال يقف
بحرا أو ًّ
حالما يدعوه ،حتى وإن لم تتوافر لديه وسيلة للنّقل ً
برا أو ًّ
أمامه.
 مظاهر شوق الشّاعر لوطنه والتي عبّر عنها في المقطع:
شاعر " :وأرسم رحلة للشوق " و "ظالل ال ّ
 قول ال ّ
شوق تطلبني" و "بشوق ثم تحضنني".
شعرا في وطنه ،ورسمه لوحةً في شوقه إلى وطنه ،والعودة إلى وطنه كلّما ناداه.
 كتابته
ً
 ظهر اتّكاء الشّاعر على عناصر الطبيعة في المقطع في قوله:
شاعر" :رباك ،ال ّ
 في قول ال ّ
الربى".
شمس ،القمرّ ،
 داللة اتّكاء الشّاعر على عناصر الطبيعة في المقطع (القصيدة):
شاعر ،فأظهرت شوق ال ّ
شعوريّة لدى ال ّ
 عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التّجربة ال ّ
شاعر ،والذي أش ّد ما يكون
في غربته خارج حدود الوطن ،وكشفت عن تعلّقه به ّ
ألن هذه العناصر جزء من وطنه ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه
بعيدًا كان أم قريبًا.
ي في المقطع بقوله :سآتي في شعاع ال ّ
شمس.
 برزت صورة الوطن ببعده الحرك ّ
ّ

 الصورة الفنية:

صور ال ّ
ق تسكنُ رحلةَ َّ
شاعر قصيدته الّتي كتبها في وطنه لوحة جميلة ،دفعه شوقه
الز َم ِن)ّ :
( وأرس ُم لوحةً للش َّْو ِ
إلى كتابتها.
صور ال ّ
بالراية التي يحملها ويرفعها عاليا.
ب ِ
شاعر حبّه لوطنه ّ
َ 
أحملُها وتحملُني)ّ :
(وأرف ُع رايةً لل ُح ّ ِ
صور ال ّ
صا
شاعر شوقه لوطنه ظالالً تالزمه،
( فآتي ُكلَّما َهتَفَتْ ِظال ُل الش َّْوق تطلُبُني):
وصور الظالل أشخا ً
ّ
ّ
تناديه.
شاعر الوطن باإلنسان الذي يم ّد ذراعه ليعانق ال ّ
صور ال ّ
شاعر.
( وآتي ُكلَّما ْ
امتَدَّتْ ذراعُكَ َك ْي تُعا ِنقَنِي)ّ :
( سآتي ُكلَّما نهضَتْ ُر َباكَ ال ُّ
صور ال ّ
شاعر الجبال في وطنه بأشخاص تسأله العودة إلى وطنه.
طه ُْر تسألُ ِني)ّ :
( وأحْ ِم ُل ُ
صور ال ّ
شاعر الغربة بالشيء الذي يحمل.
غربتي شوقًا)ّ :
صور ال ّ
شاعر رحلة األيام واألوجاع والمحن بالشيء الذي يطوى.
( وأطوي رحلةَ األيّ ِام واألوجاعِ ِ
والم َح ِن)ّ :
ّ
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َ َْ َ ْ َ َ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ
ى
سأبقى ِفيك ال أهو ِسواك مدى
َ
َ َ َ
َوأ ْح َيا ِف ْي َك َح َّتى ل ْحظ ِة الق َد ِر

شاعر عن التّوحد بين ذاته والوطن؛ فذات ال ّ
يعبّر ال ّ
شاعر
تحيا في وطنه حتّى لحظة قد ِره (موته) ،وإن كان بعيدًا
عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بين ذات ال ّ
شاعر وذات
الوطن ،فالوطن أمام مرأى ال ّ
شاعر دائ ًما ال يهوى غيره.

َس َأ ْج َع ُل م ْن ُت َراب َك إ ْذ َت َس َامى َخ ْف َق َة َّ
صورا يعبّر بها عن
الص ْدر وجعل تراب وطنه ومياهه وربيعه
ً
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َو َأ ْغس ُل في م َ
فبعلو تراب الوطن ينبض قلبه ،وبمياهه
اهك َما ُي َب ِدد ق ْس َوة الدهر انتمائه للوطن؛
ّ
ي
ِ ِ ِ ِ
ِ
َو َأ ْنس ُج م ْن َرب ْيع َك َما ُي َخل ُد ْبه َج َة ُ
الع ْم ِر
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ ُ ُ َْ
َول ْس ُت أك ْون ُمغت ِرًبا
َ ْ
ُّ ْ
الدنيا
ِإذا ط َّوف ُت ِفي
َ
َو ُع ْد ُت ِإل ْي َك ِفي َش ْو ٍق
َ
َو ُح ٍب ال ُح ُد ْو َد ل ُه

يزيل قسوة غربته ،وبربيعه تبهج أيامه.

ويرفض ال ّ
ي عن وطنه ،ويقول:
شاعر فكرة اغترابه النّفس ّ
ال أكون مغتربًا عن وطني إذا تنقلّت وتر ّحلت بعيدًا عنه،
ثم عدت إليه حامالً أشواقي وحبّي الذي ال حدود له.

َّ
َ
الل ْيل إ ْع َ
َ
صا ًرا
سآ ِتي ِفي ِري ِاح ِ َِ
َ ْ َ
الف ْجر أ ْح ً
الما
َوآ ِتي ِفي ن ِسي ِم
ِ
ََْ َ َ َ َ
العال ُم اَل ْز ُر ْو ُع في ذا ِتي
فأنت

ويبدو ال ّ
ي
شاعر متل ّهفًا للعودة في الليل أو الفجر وفي أ ّ
فاألردن مزروع في ذات ال ّ
ّ
شاعر،
وقت كاإلعصار،
سارة والخير في نفسه.
وهو البشارة ال ّ

َْ َ
َوأن َت أنا
ََ َ ُ َ
"أنت أنا" فالوطن هو ال ّ
شاعر ،والوطن هو منبع الشعور
َوأن َت ِبشا َرة الخ َب ِر
ُ
َو َأ ْن َت ُ
صور في مخيّلة ال ّ
شاعر،
والملهم ،وهو ك ّل األفكار وال ّ
الح ُّب يا أ ْر ُد ُّن
َ
َ ْ َ َّ ْ ُ
ف َوالو ْج َد ُ
األ ْف َكار ُّ
ي
ف
ان
أنت الطي
والص َو ِر وهو حاضر في وجدانه وإن كان بعيدًا عنه.
ِ
ِ
ِ
ويعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه وعن التّو ّحد بينهما

سأبقى (بقي) :أقيم وأمكث
أحيا (حيي) :أعيش وأسكن
تسامى (سمو) :عال وارتفع
صد ِْر (صدر) :المقصود القلب
ال َّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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المعجمي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها
ّ
س َوةَ (قسو) :ال ّ
شدة
قَ ْ

يُبَ ِ ّد ُد (بدد) :يبعد
ال َّد ْه ِر (دهر)ّ :
الزمن  /األيام
يخ ِلّ ُد (خلد) :يبقي ويديم

س ُج (نسج) :الحياكة والمقصود ال ّ
شعر
أن ِ
سرور
ب ْه َجةَ (بهج) :الفرح وال ّ

ُم ْغت َ ِربًا (غرب) :اإلنسان البعيد عن بالده

طوفتُ (طوف) :أكثر الطواف بالبالد  /جال وتنقّل
ّ

ع ْدتُ (عود) :رجعت
ُ

حدو َد (حدد) :مفردها (حدّ) النهاية والح ّد
أحال ًما (حلم) :مفردها (حلم) ما يراه النّائم في نومه

(ريح) الهواء
رياح (روح) :مفردها ِ
ِبشارةُ (بشر) :فرحه وسروره

المزروع (زرع) :المغروس

الحب (حبب) :العشق والهيام
ّ

ال ِوجْ دَانُ (وجد) :منبع ال ّ
شعور عند اإلنسان

األفكار (فكر) :مفردها (فِكر) الصورة الذّهنية ألمر ما
ِ

والرسومات
صور (صور) :مفردها ( ُ
ال ّ
ص ْو َرة) األشكال ّ

مدًى (مدي) :األفق الواسع  /آخر ما يستطيع اإلنسان رؤيته
سماء
إعصارا (عصر) :رياح تهبّ بشدّة وتثير الغبار وترتفع في ال ّ
ً
أثرا
تحرك
الريح اللينة التي ال ّ
نسيم (نسم)ّ :
شجرا وال تترك ً
ً
ِ
يف (طيف) :الخيال ّ
ال َّ
الطائف :ما يراه النّائم في نومه أو في الخيال
ط ُ
 الفكرة في األسطر الشعرية :الحديث عن تو ّحد ذات ال ّ
شاعر مع الوطن ورفضه فكرة االغتراب النفسي.
 العاطفة في األسطر الشعرية :ال ّ
شوق والعشق واالنتماء.
 الدالالت:

( سأبقى فيكَ ال أهوى سواك مدًى وأحيا فيكَ حتّى لَحْ َظ ِة القَد َِر) :حب الوطن يتنامى في نفس ال ّ
شاعر حتى مماته.
سأَجْ عَ ُل من ترابِكَ ْ
صد ِْر ) :جعل ال ّ
شاعر التّراب صورة يعبّر فيها عن انتمائه لوطنه.
إذ تسامى َخ ْفقَةَ ال َّ
َ (
س َوةَ ال َّد ْه ِر ) :جعل ال ّ
شاعر المياه صورة يعبّر فيها عن انتمائه لوطنه.
 ( وأغس ُل في ميا ِهكَ ما يُبَ ِ ّد ُد قَ ْ
س ُج ِم ْن ربِي ِعكَ ما يخ ِلّ ُد ب ْه َجةَ العُ ُم ِر ) :جعل ال ّ
شاعر الربيع صورة يعبّر فيها عن انتمائه لوطنه.
 ( وأن ِ
مغتربًا ) :رفض ال ّ
 ( ولَسْتُ أكونُ
ي.
ِ
شاعر فكرة االغتراب النّفس ّ
إعصارا ،وآتي في نسيم الفجر أحال ًما ) :لهفة ال ّ
شاعر ،وشوقه إلى العودة إلى وطنه وأنّه
 ( سآتي في ِرياحِ اللّي ِل
ً
ي وقت.
سيعود إلى وطنه في أ ّ
الحب يا أردنّ  ،أنت ال ّ
صور ) :يعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه،
 ( وأنت
طيف في الوجدان واألفكار وال ّ
ّ
صور في مخيّلة ال ّ
شعور والملهم لل ّ
فالوطن هو منبع ال ّ
شاعر ،وهو حاضر في وجدان
شاعر ،وهو ك ّل األفكار وال ّ
ال ّ
شاعر وإن كان بعيدًا عنه.
 ( أنت ال ّ
صور ) :حضور الوطن في نفس ال ّ
شاعر وفي مخيّلته وعقله.
طيف في الوجدان واألفكار وال ّ
 ( أنت أنا ) :تو ّحد ذات ال ّ
شاعر مع ذات الوطن.
 داللة تكرار المعاني في قوله (سأبقى فيكَ )( ،أحيا فيكَ )( ،وأنتَ أنا) :تأكيد التّوحد مع ذات الوطن.
 ظهر اتّكاء الشّاعر على عناصر الطبيعة في المقطع في قوله:
 في قول ال ّ
شاعر" :ربيعك ،اللّيل ،رياح ،الفجر".
ّ
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أردن" و "أنت ّ
 ما يد ّل على عمق ارتباط الشّاعر بوطنه :قول ال ّ
ّ
الطيف في الوجدان
شاعر " :وأنت الحبّ يا
شعور والملهم لل ّ
صور" :يعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه ،فالوطن هو منبع ال ّ
شاعر ،وهو ك ّل
واألفكار وال ّ
شاعر ،وهو حاضر في وجدان ال ّ
صور في مخيّلة ال ّ
شاعر وإن كان بعيدًا عنه.
األفكار وال ّ
 عبّر الشّاعر عن التّو ّحد بين الذّات والوطن:
شاعر تحيا في وطنه حتّى لحظة قد ِره ،وإن كان بعيدًا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بين ذات ال ّ
 ذات ال ّ
شاعر
شاعر دائ ًما ال يهوى غيره ،والوطن متّحد في ال ّ
وذات الوطن ،فالوطن أمام مرأى ال ّ
شاعر وهو فيه" :أنت أنا".
والرفعة والنّمو ،وهي صفات الوطن
سمو
 قيمة توظيف الشّاعر أفعاال ً من مثل( :تسامى):هذه الفعل فيه معنى ال ّ
ّ
الذي اشتاق إليه ال ّ
ّ
األردن.
شاعر؛ وطنه الحبيب
 الغرض من استخدام السين في قوله ( سآتي  ،سأجعل  ،سأبقى ):
سين تد ُّل على المستقبل القريب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال في القريب.
 ال ّ
 داللة اتّكاء الشّاعر على عناصر الطبيعة في المقطع (القصيدة):
شاعر ،فأظهرت شوق ال ّ
شعوريّة لدى ال ّ
 عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التّجربة ال ّ
شاعر ،والذي أش ّد ما يكون
في غربته خارج حدود الوطن ،وكشفت عن تعلّقه به ّ
ألن هذه العناصر جزء من وطنه ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه
بعيدًا كان أم قريبًا.
 برزت صورة الوطن ببعده الوجداني في المقطع بقوله:
( أنت ّ
ّ
أردن)( .فأنت العالم المزروع في ذاتي).
صور)( .أنت الحبّ يا
الطيف والوجدان في األفكار وال ّ
ي للبعد الوجداني :امتزجت به عواطف ال ّ
شاعر في صور جمالية فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ينتمي إليه
 األثر الفنّ ّ
بإخالص وصدق.
طوفت في الدّنيا).
ي في المقطع بقوله( :سآتي في رياح اللّيل
ً
إعصارا)( .إذا ّ
 برزت صورة الوطن ببعده الحرك ّ
ي للبعد الحركي :جاء منسج ًما مع البعد الوجداني ملبِّيًا لهِ ،لب ّ
صورة ال ّ
شعريّة.
ث الحيوية في ال ّ
 األثر الفنّ ّ
(طوفت ،عُدت) هوّ :
الطبـــــــــاق.
 المح ّ
ي في (رياح ،نسيم) ( /الّيل ،الفجر) ّ /
سن البديع ّ
ّ
 الصورة الفنية:

( سأبقى فيكَ ال أهوى سواك مدًى) :شبّه ال ّ
شاعر الوطن بالمحبوبة.
س َوةَ ال َّد ْه ِر ) :شبّه ال ّ
شاعر الدّهر وقسوته بالشخص القاسي الغليظ.
 ( ما يُبَ ِ ّد ُد قَ ْ
س ُج ِم ْن ربِي ِعكَ ما يخ ِلّ ُد ب ْه َجةَ العُ ُم ِر ) :شبّه ال ّ
الربيع بالخيوط التي ينسج بها.
 ( وأن ِ
شاعر ّ
وحب ال حدو َد لهُ) :شبّه ال ّ
شاعر حبّ الوطن بالشيء الذي ال حدود له.
(
ّ ٍّ
إعصارا) :شبّه ال ّ
شاعر عودته إلى وطنه باإلعصار.
( سآتي في ِرياحِ اللّي ِل
ً
الفجر أحال ًما) :شبّه ال ّ
شاعر عودته إلى وطنه بالحلم الذي يراه النّائم.
نسيم
( وآتي في
ِ
ِ
ع في ذاتِي ) :شبّه ال ّ
ضا كما شبّه حبّ الوطن بالزرع المزروع فيه.
زرو ُ
شاعر نفسه أر ً
 ( فأنتَ العال ُم ال َم ُ
 ( وأنتَ ِبشارةُ
الخبر ) :شبّه ال ّ
سارة.
شاعر الوطن بالبشارة ال ّ
ِ
ّ
 ( أنت ال ّ
صور ) :شبّه ال ّ
بالطيف.
شاعر الوطن
طيف في الوجدان واألفكار وال ّ

ّ
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ََ َ ُ ُ
َ
هللا يا أ ْر ُد ُّن يا َوط ًنا
حماك
َ
ت َن َامى ِفي َم َح َّب ِت َنا
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ
والس َي ِر
مع التا ِري ِخ والبني ِان ِ

يدعو ال ّ
ّ
األردن ،هذا الوطن الذي
شاعر هللا تعالى أن يحمي
كبر بحبّ أبنائه ،فأحبّهم وأحبّوه ،وهو مبعث للفخر
ّ
فلألردن سيرة تاريخيّة
واالعتزاز في ماضيه وحاضره،
مشرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه ،وسير أبطاله العظماء
ّ

َ َ َّ ُ ُ
ايات ن ْع ِل ْيها
لك الر
ْ ً
َ
َ ْ َ
يار امل ْج ِد ُمل ِه َمة
ِلتخ ِفق ِفي َِد ِ
ْ ْ َ ُ
ِب ُرؤيا أن َت ت ْح ِملها
َو َم ْج ٍد َأ ْن َت َ
صا ِن ُع ُه
َو َراف ُع َر َاية َ
الع َر ِب
ِ ِ
َ ْ َ َ
َ
ُ
ف َس َّجلنا ل َك األ ْس َم َاء ال ت ْح َص ى ِبال َع َد ِد
ْ َ
ِبفخ ٍر ال ن ِظ ْي َر لها
َ َ َ َ ُ ُ َْ
فك ْيف أك ْون ُمغت ِرًبا ؟
َْ َ ُ
ُّ ْ َ َ ْ ُ ُ
ضن َنا
َوأن َت ل َنا ِبك ِل َم َع ِال ِم الدنيا وتح
َ
َْ ْ ُ
تسك ُن ِني
َوأ َّن َك ِفي َح َنايا القل ِب
ُأح ُّب َك في ُّ
الدنا َس ْه ًال َو َ
ص ْحر َاء
ِ ِ
َ
َو َخ ْف َقة َواد َي َ
الع َر ِب
ِ

ويفخر ال ّ
ّ
األردن ومجده ورفعته ،ومكانته في
شاعر براية
ّ
كأردن الكرامة،
التّاريخ ،وأسمائه التي ارتبطت ببطوالته،
وأردن َّ
ّ
العزة.

ويتساءل ال ّ
شاعر كيف يكون مغتربًا والوطن يسكن في
داخله بصحرائه وسهوله ،ببدوه وحضره ،وبوادي العرب.

المعجمي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها
ّ
تنامى (نمو) :كبر وكثر وزاد
حماكَ (حمي) :حرسك وحفظك
سيرة) التّاريخ العطر
البنيان (بني) :البناء  /ما يبنى من البناء
سيَ ِر (سير) :مفردها (ال ّ
ال ِ ّ
نعليها (علو) :نرفعها عاليًا
الرايات (ريي)( :راية) األعالم
ّ
ديار(دور) :مفردها (دار) بالد
ِلت َ ْخفِقَ (خفق) :الحركة واالضطراب
المج ِد (مجد) :النّبل وال ّ
ملهمةً (لهم) :ذات قدرة على إعطاء األفكار /مو ِحية
والرفعة
شرف ّ
رافِ ُع (رفع) :حامل ومع ٍّل
برؤيا (رأي) :ما يراه النّائم في نومه
األسماء (سمو) :مفردها (اسم) ك ّل ما يد ّل على شيء أو معنى
دونَّا
فَ َ
س ِ ّج ْلنا (سجل)ّ :
بِ ْ
فخ ٍّر (فخر) :بتعا ٍل وأنفة وكبرياء
صى (حصي) :تع ُّد
تُحْ َ
ُم ْغت َ ِربًا (غرب) :اإلنسان البعيد عن بالده
المثل والمساوي
نظير (نظر)ِ :
َ
تح ُ
ضنُنا (حضن) :تض ّمنا إلى صدرك
معا ِلم (علم) :مفردها ( َم ْعلَم) ما يستد ّل به على الشيء /األثر
الدّنا (دنو) :مفردها (الدّنيا) الحياة الحاضرة
حنايا (حنو) :مفردها (حنِيَّة) أعماق
صحرا َء (صحر) :أرض واسعة فقيرة الماء
سهالً (سهل) :أرض منخفضة ال تبلغ الهضبة
خفقة (خفق) :الحركة واالضطراب
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

103

 الفكرة في األسطر الشعرية :الحديث عن افتخار ال ّ
ّ
األردن.
شاعر واعتزازه بوطنه
 وادي العرب (ودي  /عرب) :منطقة سكنيّة في لواء األغوار ال ّ
ي
ي ال ّ
شماليّة ،تض ّم سدًّا من النّوع ّ
صخر ّ
الركام ّ
ي وال ّ
شرب.
تبلغ سعته( )20مليون متر مكعب ،يستخدم ّ
للر ّ
 العاطفة في األسطر الشعرية :الفخر والعشق واالنتماء.
 الدالالت:

سيَ ِر ) :ازدياد حبّ ال ّ
شاعر لوطنه يو ًما بعد يوم.
نيان وال ِ ّ
( تنامى في محبَّتِنَا َم َع التَّاريخِ والبُ ِ
الراياتُ نُ ْع ِليها) :الحفاظ على االستقالل والرفعة وال ّ
شرف والكرامة والنصر والهوية الوطنية.
( لَكَ َّ
( برؤيا أنتَ تَحْ ملُها) :األردن صاحب رؤيا يسير بها.
( ومج ٍّد أنتَ صانِعُهُ) :األردن صانع المجد لنفسه .
ب) :األردن تح ّمل الكثير من أجل رفعة العرب.
( ورافِ ُع راي ِة العَ َر ِ
ضنُنَا) :رفض ال ّ
فكيف أكونُ ُم ْغت َ ِربًا؟ َوأ َ ْنتَ لَنَا بِ ُك ِ ّل َمعَا ِل ِم ال ُّد ْنيا َوتَحْ ُ
شاعر فكرة االغتراب النفسي.
(
َ
( أنَّكَ في حنايا القلب تسكنني) :مدى تعلّق ال ّ
شاعر بوطنه.
صحراء والسهل معًا :ال ّ
شاعر يحبّ جغرافية بالده المتنوعة؛
 ( أُحبُّكَ في الدُّنا سهالً وصحرا َء) داللة وجود ال ّ
سهالً وصحراء ،ببدوه وحضره وك ّل فئاته.
 وصف الشّاعر األردنّ بأنّه مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره ،فقد:
 بيّن ال ّ
ّ
شاعر ّ
مشرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه.
لألردن سيرة تاريخيّة
أن
ّ
 ويفخر ال ّ
ّ
األردن ومجده ورفعته ،وماضيه من معركة مؤتة إلى معارك الثورة العربيّة الكبرى إلى
شاعر براية
ّ
األردن في التّاريخ.
بطوالت الكرامة ،وغيرها من البطوالت التي تد ّل على مكانة
ي على أرض فلسطين عام 1920م.
 وويفخر بسير أبطاله العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات ّأول شهيد أردن ّ





صفات والفضائل التي يمتاز بها األردنّ،
أشار الشّاعر بقوله(( :فس ّجلنا لكَ األسما َء ال تُحصى)) إلى عدد من ال ّ
ويُس ّمى بها ،ومنها:
ِّ
َّ
أردنّ
وعزهم.
العزة والنّخوة :داللة على شهامة رجالها
أردن أرض العزم :داللة على إرادة أهله القويّة.
المعنى الذي أفادته جملة (حماكَ هللاُ يا أردنُّ يا وطنًا) هو :الــــــــدّعـــــــاء لوطنــــــه بالحمايـــــــة.

 الفرق في المعنى بين (رؤيا)  ،و (رؤية):
 رؤيا :ما يرى في النّوم.
ضا بمعنى التّطلّع واالعتقاد.
ي) وتكون أي ً
 رؤية :ما يرى في اليقظة (إدراك المرئِ ّ
 لم يوفّق الشّاعر في استخدام) رؤيا ( لتحقيق المعنى الذي أراده إذ:
 ستخدم ال ّ
صورة لم يحقّق المعنى الّذي أراده.
شاعر (رؤيا) وأراد بها التّطلّع نحو أمر ما؛ لذا فاستعمالها بهذه ال ّ
 قيمة توظيف الشّاعر الفعل (تنامى) :
والرفعة والنّمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه ال ّ
ّ
األردن.
شاعر؛ وطنه الحبيب
 هذا الفعل فيه معنى ال ّ
سمو ّ
(الرايات) وأراد بها أنّها:
 ذكر الشّاعر كلمة ّ
والرفعة وال ّ
شرف والكرامة والنّصر والهويّة الوطنيّة.
 رمز لالستقالل ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 ظهر اتّكاء الشّاعر على عناصر الطبيعة في المقطع في قوله:
 في قول ال ّ
شاعر" :سهال ،صحراء".
 داللة اتّكاء الشّاعر على عناصر الطبيعة في المقطع (القصيدة):
شاعر ،فأظهرت شوق ال ّ
شعوريّة لدى ال ّ
 عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التّجربة ال ّ
شاعر ،والذي أش ّد ما يكون
في غربته خارج حدود الوطن ،وكشفت عن تعلّقه به ّ
ألن هذه العناصر جزء من وطنه ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه
بعيدًا كان أم قريبًا.
ي في المقطع بقوله( :لتخفق في ديار المجد)( .خفقة وادي العرب).
 برزت صورة الوطن ببعده الحرك ّ
ي لالستفهام في قول الشّاعر (فكيف أكون مغتربًا؟) :التّع ّجب والنّفي؛ فهو متع ّجب ومندهش من
 الغرض البالغ ّ
ي.
اعتباره مغتربًا والوطن يسكن فيه ،كم أنّه ينفي أن يكون مغتربا ؛ فهو يرفض فكرة االغتراب النّفس ّ
ّ
 الصورة الفنية:

( تنامى في محبَّتِنَا) :شبّه ال ّ
شاعر األردن باإلنسان.
ِيار المج ِد ملهمةً) :شبّه ال ّ
شاعر األردن بالنّبض الذي ينبض ويخفق.
ِ ( لت َ ْخفِقَ في د ِ
( برؤيا أنتَ تَحْ ملُها) :شبّه ال ّ
شاعر األردن باإلنسان يتطلّع إلى أمر ما ويحمله وشبّه الرؤيا بالشيء الذي يحمل.
( ومج ٍّد أنتَ صانِعُهُ) :شبّه ال ّ
شاعر األردن باإلنسان يصنع المجد وشبّه المجد بالشيء الذي يصنع.
ب) :شبّه ال ّ
شاعر األردن باإلنسان يرفع راية العرب ويذود عنها.
( ورافِ ُع راي ِة العَ َر ِ
شاعر ،شبّه قلب ال ّ
س ُكنُني) :شبّه الوطن بإنسان يسكن قلب ال ّ
شاعر ببيت يسكنه للوطن.
بت ْ
( وأنَّكَ في حنايا القَ ْل ِ
ضنُنا) :شبّه ال ّ
( وأنتَ لنا بِ ُك ِ ّل معا ِل ِم الدّنيا وتح ُ
شاعر األردن باإلنسان يحضن أوالده.

َ
ُ
ت َر ُاب َك ق ْد َز َر ْع َت ِب ِه
َُُْ ُ َ ً َ َ
بذور
الح ِب خ ِال َدة ِإلى األ َب ِد
َ
ل َت ْع ُل َو في َس َمائ َك أ ْج َم ُل َّ َ
ات
الراي ِ
ِ
ِ
ِ
ََّ
َْ ُ َ ْ َ
ال ْي َم ِان والظف ِر
رمز الفخ ِر و ِ

تراب الوطن مزروع بالحبّ والخير ،وثمرة هذا الحبّ
ً
ّ
رمزا
األردن ويدافعون عنه لتعلو رايته
أبناء يعشقون
للنّصر واإليمان والفخر.

َ َ
ف َما أ ْح َس ْس ُت ِفي َي ْو ٍم
َْ
َ ُ
ِبأ ِني ك ْن ُت ُمغت ِرًبا
َ َ ُ ْ
أل َّن َك ل ْم تفا ِرق ِني
َ
ُ
ك َما ُر ْو ِحي ت َن ِاد ُم ِني
َ
َ
ك َما ِظ ِلي ت ِس ْي ُر َم ِعي
ُ َ ُ َ ُ
َف َأ ْن َت َّ
الد ُار يا أ ْر ُد ُّن أ ْسك ُنها َوت ْسك ُن ِني
َف ُر ْوحي َما َ َأ ْت َس َكناً
ِ ر
َ َ َ َ َ
س َو َ
اك ِ ...سواك يا وط ِني
ِ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

ّ
فاألردن لم
مرة أخرى أنّه وإن كان بعيدًا عن وطنه،
ويؤ ّكد ّ
يفارقه يو ًما ،فهو كظلّه يسير معه ،وكروحه تجالسه
وتالزمه ،ويعود إلى فكرة التّو ّحد مع الوطن ،فالوطن
يسكن وجدان ال ّ
شاعر وروحه التي ما رأت يو ًما سكنًا مثله
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المعجمي)
معاني الكلمات وجذورها (أصلها
ّ
بذور (بذر) :مفردها (بذرة) ك ّل حبّ يزرع في األرض
تراب (ترب) :جمعها (أتربة) ما نعم من أديم األرض
األ َب ِد (أبد) :على الدّوام
خالدةً (خلد) :باقية ال تزول
ُ
رمز (رمز) :العالمة الدّالة على الشيء
اإليمان (أمن) :التّصديق واالعتقاد ال ّجازم

لتعلو (علو) :ترتفع
َ
الفخر (فخر) :التعالي واألنفة والكبرياء
ِ
ال َّ
ظ َف ِر (ظفر) :الفوز  /النّصر  /الغلبة
ُم ْغت َ ِربًا (غرب) :اإلنسان البعيد عن بالده
الدّار (دور) :جمعها (دور ،دِيار) مسكن اإلنسان

أحسسْتُ (حسس) :شعرت
ْ
تفارقنِي (فرق) :لم تبتعد عنّي
ل ْم
أسكنُها (سكن) :أقام واستوطن

س َواكَ (سوي) :غيرك
رأت (رأي) :شاهدت
ِ
ض
سمائك (سمو) :ما يقابل األرض  ،الفضاء األعلى المحيط ِباألر ِ
تناد ُمني (ندم) :تسامرني وتجالسني /ترافقني  /تالزمني
ِظ ِلّي (ظلل) :الفيء  /ما يتشكل بحجز الضوء عن مكان معيّن
 الفكرة في األسطر الشعرية :الحديث عن حبّ ال ّ
ّ
األردن.
شاعر وانتمائه لوطنه
 العاطفة في األسطر الشعرية :ال ّ
شوق والعشق واالنتماء.
 الدالالت:

( ترابُكَ ق ْد زرعْتَ ب ِه) :ارتباط ال ّ
شاعر الوثيق بوطنه.
ب خالدةً إلى األبَ ِد) :مدى حبّ ال ّ
شاعر وعشقه لوطنه.
بذور ال ُح ّ ِ
َ (
ْ
تفارقنِي) :رفض ال ّ
ي.
يوم بأنِّي ك ْنتُ ُم ْغت َ ِربًا ألنَّكَ ل ْم
( فما أحسسْتُ في ٍّ
شاعر فكرة االغتراب النفس ّ
ْ
تفارقنِي) :حبّه وعشقه للوطن.
( ألنَّكَ ل ْم
( كما روحي تنادمني ،كما ظلّي تسير معي) :حبّ ال ّ
شاعر لوطنه الذي يالزمه وال يفارقه.
س َكنًا) :تو ّحد ذات ال ّ
شاعر مع ذات الوطن فكأنّهما شيء واحد.
َّار يا أردنُّ أسكنُها وتسكُنني فروحي ما رأتْ َ
( فأنتَ الد ُ
 زرع األردنّ في ترابه :بذور الحبّ خالدة إلى األبد.
 الوطن مزروع بالحب ،وثمرة هذا َّ
الراية األردنيّة رمز االستقالل والنّصر والفخر.
الز ْرع :رفع ّ

يحس باالغتراب حيث إنّ :
 يرى الشّاعر أنّه بعيد وقريب من وطنه في الوقت نفسه ،فهو ل ّم
ّ
 الوطن يسير مع ال ّ
شاعر كظلّه ال يفارقه ،ويجالسه كروحه ،فهو بعيد جغرافيًّا عن وطنه ،لكنّه قريب منه نفسيًّا.
س َكنًا ) هي:
َّار يا أردنُّ أسكنُها وتسكُنني فروحي ما رأتْ َ
 ال ّ
سمة الفنيّة التي تبرز في قول الشّاعر ( فأنتَ الد ُ
 التّكرار في المعاني واألفكار.
 قيمة توظيف الشّاعر الفعل (تعلو) :
والرفعة والنّمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه ال ّ
ّ
األردن.
شاعر؛ وطنه الحبيب
 هذا الفعل فيه معنى ال ّ
سمو ّ
سواكَ  ...سواكَ يا وطني )):
س َكنًا ِ .....
 قصد الشّاعر بقوله (( :فروحي ما رأت َ
شاعر لم يجد سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح ال ّ
أن ال ّ
ّ 
شاعر تسكن جسده ليعيش ـــ ألنّه ال حياة
للجسد من غير روح ـــ ّ
الروح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن.
فإن هذه ّ
ّ
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 برزت صورة الوطن ببعده الوجداني في المقطع بقوله( :لم تفارقني)( .كما روحي تنادمني).
ي للبعد الوجداني :امتزجت به عواطف ال ّ
شاعر في صور جمالية فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ينتمي إليه
 األثر الفنّ ّ
بإخالص وصدق.
(الرايات) وأراد بها أنّها:
 ذكر الشّاعر كلمة ّ
ّ
والرفعة وال ّ
والظفر.
شرف والكرامة والنّصر والهويّة الوطنيّة  /رمز الفخر واإليمان
 رمز لالستقالل ّ

ّ
 الصورة الفنية:
صور ال ّ
بذورا تزرع.
شاعر األردن إنسانًا يزرع األرض،
بذور
( ترابُك قد زرعْتَ به
وصور الحبّ
ً
ّ
الحب خالدةً)ّ :
ِّ
َ

ب خالدةً إلى األبَدِ) :شبّه ال ّ
شاعر الحبّ بالبذور المزروعة.

(بذور ال ُح ّ ِ
َ
ْ
األردن إنسانًا ال يفارق ال ّ
صور ال ّ
ّ
شاعر.
شاعر
 ( ألنَّكَ ل ْم
تفارقنِي)ّ :
( كما روحي تناد ُمني) :شبّه ال ّ
بالروح المالزمة له.
شاعر األردن بالنديم والصديق المالزم له ،وشبّه الوطن ّ
تسير معي) :شبّه ال ّ
شاعر األردن بظلّه الّي ال يفارقه في حلّه وترحاله.وشبّه الظ ّل باإلنسان يسير جانبه.
( كما ِظ ِلّي
ُ

َّار يا أردنُّ أسكنُها وتسكُنني ) :شبّه ال ّ
شاعر األردن بالبيت ،وشبّه نفسه بالمسكن لألردن.
 ( فأنتَ الد ُ

ّ
املعجم والداللة

غوي:
 .1أضف إلى معجمك اللّ ّ
 يبدّد :يبعد.

 تناد ُمني :تسامرني وتجالسني.
 ال َخ ْفقة :الحركة واالضطراب.

المثل والمساوي.
 النّظيرِ :

ع ْد إلى أحد المعاجم اللغوية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
ُ .2
 ال ّ
طيْف :الخيال الطائف ،وما يراه النائم ،والجمع أطياف.
 ال ِوجدان :منبع ال ّ
شعور.


ال َّ
ظفَر :الفوز.

 .3ما الجذر اللّغوي لك ّل من:
الكلمة
الجذر اللغوي

شعاع
ش ّع  /شعع

ُملهمة
ل ِهم

 .4عد إلى المعجم الو سيط ،وتبيّن جمع ك ّل من :البُشرى ،وال ِبشارة.
البُشرى
الكلمة
البشر
الجمع
 .5ما مفرد ك ّل م ّما يأتي:
الربى
الكلمة
ُّ
الربوة
المفرد
َّ

الم َحن
ِ
المحنة
ِ

امتدّت
م َّد  /مدد
ال ِبشارة
البشائر
سيَر
ال ِ ّ
سيرة
ال ِ ّ

الحدود
الح ّد

بعض النّاس في استخدام كلمتي)رؤيا( ،و )رؤية):
 .6يخطئ
ُ
ع ْد إلى المعجم ،وبيّن معنى ك ّل منهما.
أُ .
ّ
ّ
ّ
ي) وتكون بمعنى التطلع واالعتقاد.
 رؤيا :ما يرى في النوم  .رؤية :ما يرى في اليقظة (إدراك المرئِ ّ
ّ
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ب .هل وفّق الشّاعر في استخدام) رؤيا ( لتحقّق المعنى الذي أراده؟ وضّح ذلك.
 استخدم ال ّ
صورة لم يحقّق المعنى الّذي أراده.
شاعر (رؤيا) وأراد بها التّطلّع نحو أمر ما ،لذا فاستعمالها بهذه ال ّ
فرق في المعنى بين الكلمتيْن اللتيْن تحتَهما خط في ما يأتي:
ّ ِ .7
َ
س َكنًا
أ .فروحي ما رأتْ َ
سواكَ  ...سواكَ يا وطني
 سواكَ  :غيرك.
ي :لو ِصرتُ من سقَمي شبيهَ
سواك
ِ
ب .قال صفي الدّين الحل ّ
 سواك :عود يتخذ من شجر األراك ونحوه يستاك به.

سواك
األنام
دون
ِ
ِ
ما اخترتُ من ِ

ّ

الفهم والتحليل
ّعري األول ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
 .1اقرأ المقطع الش ّ
أ .عبّر الشّاعر عن شوقه لوطنه ،اذكر مظهرين لهذا الشّوق.
شاعر " :وأرسم رحلة للشوق " و "ظالل ال ّ
 قول ال ّ
شوق تطلبني" و "بشوق ثم تحضنني".
شعرا في وطنه ،ورسمه لوحةً في شوقه إلى وطنه ،والعودة إلى وطنه كلّما ناداه.
 كتابته
ً
ب .انتقى الشّاعر ك ّل ما هو جميل من الكلمات ليعبّر بها عن حبّه لوطنه ،أين تجد ذلك في المقطع ؟
 قول ال ّ
شاعر " :سأكتب ك ّل ما أهوى ،وما يحلو إلى الوطن ".
ج .األردنُّ بل ُد الخير مع قلّة موارده:
 .1استخرج من المقطع ما ي ُد ّل على هذا ؟
 قول ال ّ
الخير للبشر ".
شاعر " :سأذكر أنّك البشرى ،وك ّل
ِ
صورا من هذا الخير في وقتنا الحاضر.
 .2اذكر
ً
ّ
ي ،ويقدم لهم العون والدّعم.
 يستقبل األردن الالجئين من مختلف مناطق الوطن العرب ّ
د .ال تقف العوائق أمام الشّاعر في تلبية نداء الوطن:
 .1كيف عبّر الشاعر عن هذا المعنى ؟
أن العوائق ال تقف أمام ال ّ
 في قول ال ّ
شاعر " :سآتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن " ،بمعنى ّ
شاعر في
جوا تقلّه إلى وطنه ،فهذا
بحرا أو ًّ
تلبية نداء وطنه حالما يدعوه ،حتى وإن لم تتوافر لديه وسيلة للنّقل ً
برا أو ًّ
ً
حاجزا أمامه.
العائق ال يقف
 .2عال َم يد ُّل ذلك ؟
 يد ّل ذلك على شدّة شوقه لوطنه ،وتعلّقه به.
 .3أنعم النّظر في المقطع الشّعري الثّاني ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
أ .عبّر الشّاعر عن التّو ّحد بين الذّات والوطن ،وضّح ذلك في ضوء فهمك األسطر الشّعريّة في المقطع المشار إليه.
شاعر تحيا في وطنه حتّى لحظة قد ِره ،وإن كان بعيدًا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بين ذات ال ّ
 ذات ال ّ
شاعر
شاعر دائ ًما ال يهوى غيره ،والوطن متّحد في ال ّ
وذات الوطن ،فالوطن أمام مرأى ال ّ
شاعر وهو فيه" :أنت أنا".
ّ
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ب .تض ّمن المقطع ما ي ُد ُّل على لهفة الشّاعر ،وشوقه إلى العودة إلى وطنه ،أين تجد ذلك ؟
 في قول ال ّ
إعصارا ،وآتي في نسيم الفجر أحال ًما ".
شاعر " :سآتي في رياح الليل
ً
ج .استنتج ما ي ُد ُّل على مدى عمق ارتباط الشّاعر بوطنه.
أردن" و "أنت ّ
 قول ال ّ
ّ
صور" :يعبّر عن مدى عمق
شاعر " :وأنت الحبّ يا
الطيف في الوجدان واألفكار وال ّ
صور في مخيّلة ال ّ
شعور والملهم لل ّ
ارتباطه بوطنه ،فالوطن هو منبع ال ّ
شاعر ،وهو
شاعر ،وهو ك ّل األفكار وال ّ
حاضر في وجدان ال ّ
شاعر وإن كان بعيدًا عنه.
.4
أ.


ب.


ّعري الثالث ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
اقرأ المقطع الش ّ
وصف الشّاعر األردنّ بأنّه مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره ،بيّن ذلك.
مشرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه ،ويفخر ال ّ
بيّن ال ّ
ّ
ّ
شاعر ّ
األردن ومجده
شاعر براية
لألردن سيرة تاريخيّة
أن
ّ
ورفعته ،وماضيه من معركة مؤتة إلى معارك الثورة العربيّة الكبرى إلى بطوالت الكرامة ،وغيرها من
ّ
األردن في التّاريخ ،وسير أبطاله العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات ّأول
البطوالت التي تد ّل على مكانة
ي على أرض فلسطين عام 1920م.
شهيد أردن ّ
))
((
صفات والفضائل التي يمتاز بها األردنّ،
أشار الشّاعر بقوله :فس ّجلنا لكَ األسما َء ال تُحصى إلى عدد من ال ّ
ويس ّمى بها ،مثل قولنا :أردنّ الكرامة ،اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردنّ مبيّنًا داللتها.
ِّ
َّ
أردنّ
وعزهم.
العزة والنّخوة :داللة على شهامة رجالها

 أردن أرض العزم :داللة على إرادة أهله القويّة.
الرابع ،أجب عن األسئلة اآلتية:
ّعري ّ
 .5في ضوء المقطع الش ّ
أ .الوطن مزروع بالحب ،ما ثمرة هذا َّ
الز ْرع ؟
الراية األردنيّة رمز االستقالل والنّصر والفخر.
 رفع ّ
ب .يرى الشّاعر أنّه بعيد وقريب من وطنه في الوقت نفسه ،وضّح هذا.
 الوطن يسير مع ال ّ
شاعر كظلّه ال يفارقه ،ويجالسه كروحه ،فهو بعيد جغرافيًّا عن وطنه ،لكنّه قريب منه
نفسيًّا.
((
سواكَ  ...سواكَ يا وطني )) ؟
س َكنًا ِ .....
ج .ماذا قصد الشّاعر بقوله :فروحي ما رأت َ
شاعر سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح ال ّ
 لم يجد ال ّ
شاعر تسكن جسده ليعيش ـــ ألنّه ال حياة

للجسد من غير روح ـــ ّ
الروح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن.
فإن هذه ّ
 .6استخرج من القصيدة ما ي ُد ُّل على:
ي.
أ .رفض الشّاعر فكرة االغتراب النّفس ّ
 قول ال ّ
شاعر" :فما أحسست في يوم بأنّي كنت مغتربًا" و "فكيف أكون مغتربًا".
سرور في نفس الشّاعر ،ومخفّف وطأة ألمه.
ب .أنّ الوطن باعث ال ّ
 قول ال ّ
والمحن ".
شاعر " :وأطوي رحلة األوجاع ِ
حب الوطن يتنامى في نفس الشّاعر حتّى مماته.
ج .أنّ ّ
 قول ال ّ
شاعر " :سأبقى فيك ال أحيا سواك مدًى ،وأحيا فيك حتّى لحظة القدر ".
صورا يعبّر بها عن انتمائه إلى وطنه.
والربيع
د .أنّ الشّاعر جع َل التّراب والماء
ّ
ً
 قول ال ّ
صدر
شاعر " :سأجعل من ترابك إذ تسامى خفقة ال ّ
وأغسل في مياهك ما يبدّد قسوة الدّهر
وأنسج من ربيعك ما يخلّد بهجة العمر ".
ّ
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أعط مثاال ً من القصيدة على التّكرار في المعاني واألفكار معلّالً.
.7
ِ
 قول ال ّ
ّ
أردن أسكنها وتسكنني" و "فروحي ما رأت
شاعر" :وأنّك في حنايا القلب تسكنني" و "وأنت الدّار يا
أن الوطن يسكن في ذات ال ّ
سكنًا"  :داللة على ّ
شاعر.
 قول ال ّ
شاعر" :أحيا فيك" و "سأبقى فيك" و "أنت أنا"  :داللة على تأكيد التّو ّحد مع ذات الوطن.
.8

.9



سامية التي ترتبط بها.
مرة في القصيدة ،بيّن القيم الوطنية ال ّ
(الرايات) غير ّ
وردت لفظة ّ
والرفعة وال ّ
شرف والكرامة والنّصر والهويّة الوطنيّة.
الرايات :رمز لالستقالل ّ
ّ
ي ــ صلى هللا عليه وسلّم ــ كان إذا َقدِم من سفر فنظر ِإلى
عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنّ النّب ّ
ُجدُرات المدينة أو َ
حركها من ُحبّها.
ض َع راحلته (جعلها تُسرع) وإن كان على دابّة ّ
ص بمضمون الحديث الشّريف.
بيّن عالقة النّ ّ
العالقة :حبّ الوطن ،والحنين إليه ،وتع ّجل العودة إليه .كقول ال ّ
إعصارا".
شاعر" :سآتي في رياح اللّيل
ً

 .11ما الذي زاد من تعلّق الشّاعر بوطنه ،من وجهة نظرك ؟
 تجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ،ومعاناة ال ّ
شاعر في البعد عنه ،واشتياقه إليه.
أي مقاطع القصيدة أحبّها إليك ،ولماذا ؟
ّ .11
صورا ومواقف من حياتك يمكن أن تعبّر بها عن انتمائك إلى وطنك.
 .12اذكر
ً
محب بحبيبه ،هل يماثل الوطن األ ّم أو الحبيب في هذا
 .13بدت عالقة الشّاعر بوطنه كأنّها عالقة طفل بأ ّمه أو
ّ
؟ بيّن رأيك.
 الوطن يحتضن أبناءه في أرض واحدة ،كما تحتضن األ ّم أطفالها في بيت واحد ،وهو الحبيب الّذي يحمل
الخير واألمان ،وهو الجذر واألصل ومنبع الذكريات.
الحب ؟ بيّن وجهة
مسوغات لهذا
مسوغ ،فهل يحتاج الوطن إلى
بمسوغ ومن غير
أحب الشّاعر وطنه
.14
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نظرك.
لمسوغ حتى يحبّه أبناؤه ،فهو األرض التي نشأ عليها أبناؤها ،وشربوا من مائها ،ولعبوا في
 ال يحتاج الوطن
ّ
ربوعها.
 .15ظهرت حالة التّو ّحد بين الشّاعر ووطنه واضحة في القصيدة:
أ .هل تع ّد هذه الحالة من المبالغات الشّعريّة ؟ علّل إجابتك موافقًا أو مخالفًا.
 أجدها مبالغة مقبولة ،فمبالغة ال ّ
شاعر في تو ّحده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنه وشوقه إليه ،ومن
ّ
ي أن يحبّ اإلنسان األرض التي نشأ عليها ،ويصبح جز ًءا ال ينفصل عنها.
الطبيع ّ
أي ح ّد تشارك الشّاعر هذه الحالة ؟
ب .إلى ّ

ّ
ّ ّ
التذوق اجلمال

 .1وضّح الصورة الفنيّة في ك ّل عبارة من العبارات اآلتية:
ّوق تسكنُ رحلةَ ّ
الزمن.
أ .وأرس ُم لوحةً للش ِ
صور ال ّ
شاعر قصيدته الّتي كتبها في وطنه لوحة جميلة ،دفعه شوقه إلى كتابتها.

ّ
ب .فآتي كلّما هتفَتْ ِظال ُل الشّوق تطلُبُني.
صور ال ّ
صا تناديه وتطلبه.
شاعر شوقه لوطنه ظالالً تالزمه،

وصور الظالل أشخا ً
ّ
ّ
ّ
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ج.

د.

ه.

.2
أ.


وآتي كلّما امتدّت ذراعُكَ كي تُعان َقني.
صور ال ّ
شاعر الوطن إنسانًا يم ّد ذراعه ليعانقه.
ّ
سآتي كلّما نهضت ُرباك ال ُّ
طه ُْر تسألُني.
صور ال ّ
صا تسأله العودة.
شاعر الجبال في وطنه أشخا ً
ّ
الحب خالدةٌ.
بذور
ترابُك قد زرعْتَ به
ِّ
َ
صور ال ّ
بذورا تزرع.
شاعر الوطن إنسانًا يزرع األرض،
وصور الحبّ
ً
ّ
ّ
ما داللة ك ّل من:
والم َحن.
وأطوي رحلة األيام واألوجاع ِ
قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الغربة.

ب .أنَّكَ في حنايا القلب تسكنني.
 مدى تعلّق ال ّ
شاعر بوطنه.
ّمس وال َّ
والقمر.
ماء
ظ ْل ِ
ج .سآتي في شعاع الش ِ
ِ
 عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه في ك ّل الظروف.
د .أنتَ ال ّ
ور.
يف وال ِوجدانُ في
األفكار وال ُّ
ط ُ
ص ِ
ِ
 حضور الوطن في نفس ال ّ
شاعر وفي مخيّلته وعقله.
ه .وأرفع رايةً
للحب أحملُها وتحملُني.
ِّ
 حبّ الوطن متبادل بين ال ّ
شاعر ووطنه.
 .3ما الغرض من:
أ .تكرار ال النافية في قوله :بال خيل  ،وال طير  ،وال سفن .
 تأكيد النّفي ،بمعنى عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه متحقّقة مع نفي وجود وسيلة تقلّه.
))

((

سين في قوله (( :سأذكر  ،سآتي  ،سأجعل  ،سأبقى )).
ب .استخدام ال ّ
سين تد ُّل على المستقبل القريب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال في القريب.
 ال ّ
.4

.5


.6
أ.


ما قيمة توظيف الشّاعر أفعاال ً من مثل (( :تسامى  ،تعلو  ،تنامى )) ؟
والرفعة والنّمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه ال ّ
شاعر؛ وطنه الحبيب
ك ّل هذه األفعال فيها معنى ال ّ
سمو ّ
ّ
األردن.
ظهر االتّكاء على عناصر الطبيعة جليًّا في القصيدة ،وضّح داللة ذلك.
شاعر" :رباك ،ال ّ
في قول ال ّ
الربى ،ربيعك ،اللّيل ،سهالً ،صحراء"  :من عناصر الطبيعة جاءت
شمس ،القمرّ ،
منسجمة مع التجربة الشّعوريّة لدى ال ّ
شاعر ،فأظهرت شوق الشّاعر ،والذي أش ّد ما يكون في غربته خارج
حدود الوطن ،وكشفت عن تعلّقه به؛ ّ
ألن هذه العناصر جزء من وطنه ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه بعيدًا كان أم
قريبًا.
برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني والحركي:
ص.
دلّل على ذلك من النّ ّ
الوجداني( :لم تفارقني)( ،أنت ّ
ّ
أردن)( ،كما روحي
صور)( ،أنت الحبّ يا
الطيف والوجدان في األفكار وال ّ
تنادمني)( ،فأنت العالم المزروع في ذاتي).

 الحركي( :سآتي في شعاع ال ّ
طوفت في الدنيا)،
شمس والظلماء والقمر)( ،سآتي في رياح اللّيل
ً
إعصارا)( ،إذا ّ
(لتخفق في ديار المجد)( ،وخفقة وادي العرب).
ّ
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ص؟
ب .ما األثر الفني لألبعاد الحركيّة والوجدانيّة في النّ ّ
 البعد الوجداني :امتزجت به عواطف ال ّ
شاعر في صور جمالية فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ينتمي إليه
بإخالص وصدق.
 البعد الحركي :جاء منسج ًما مع البعد الوجداني ملبِّيًا لهِ ،لب ّ
صورة ال ّ
شعريّة.
ث الحيوية في ال ّ
 .7هل نجح الشّاعر في المراوحة بين عواطف الشّوق ،والفخر ،واالنتماء في رأيك ؟ بيّن ذلك.
 نعم ،فقد ظهر ال ّ
فخورا ببطوالته ،صادقًا في انتمائه إليه.
شاعر مشتاقًا لوطنه
ً
صحراء معًا في وطن واحد في قول الشّاعر (( :أحبّكَ في الدّنا سهالً وصحراء )) ؟
سهل وال ّ
 .8ما داللة وجود ال ّ
أن ال ّ
 بمعنى ّ
المتنوعة؛ سهالً وصحراء ،ببدوه وحضره وك ّل فئاته.
شاعر يحبّ جغرافيّة بلده
ّ
 .9ما المعنى الذي أفادته جملة (( :حماك هللا يا أردنُّ )) ؟
 الدّعاء لوطنه بالحماية.
 .11خاطب الشّاعر وطنه مخاطبة اإلنسان لإلنسان ،ما الذي يضفيه هذا األسلوب على القصيدة من وجهة نظرك؟
 هذا الخطاب يكشف عن وعي الشّاعر العميق بالمكان وإحساسه به ،وارتباطه ،وعن مدى حضور الوطن في نفس
الشّاعر ،وعمق االتّصال بين الشّاعر ووطنه حتّى كأنّه شخص يكلّمه ،مما دفع الشّاعر إلى أن يتّجه بلغته اتّجاهًا
تشخيص ًّيا في شكل مناجاة أو مخاطبة ذاتيّة للوطن.

صورة ال ّ
شعريّة في القصيدة ،ويجعلها أكثر قدرة على التّعبير عن المشاعر
 وهذا يضفي جماليّة على ال ّ
الدّاخليّة.

ّ

قضايا لغويـــة

 إعراب الفعل المضارع المعت ّل اآلخر:
 الفعل المضارع المعت ّل اآلخر:
ّ
 كلمة تدل على الحدث يحصل في ّ
الزمن الحاضر أو المستقبل ،وينتهي بأحد أحرف العلة.
عا ومنصوبًا وجزو ًما.
 الفعل المضارع فعل معرب أي يأتي مرفو ً
أن ـــ ْ
 نواصب المضارعْ ( :
لن ـــ ك ْي ـــ حتّى ـــ الم التّعليل).
 جوازم المضارع ( :ل ْم ـــ ل ّما ـــ الم األمر ـــ ال النّاهية) ( +أدوات الشّرط الجازمة).
 الفعل المضارع المعت ّل اآلخر المرفوع:
عا إذا لم يسبق بواحدة من أدوات النّصب أو الجزم.
 يكون المضارع مرفو ً
 عالمة رفعه الض ّمة (المقدّرة) على آخره:
جربين.
 مثال :يهتدي العاقل بنصحِ الم ّ
ض ّمة المقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل.
 يهتدي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ّ
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 الفعل المضارع المعت ّل اآلخر المنصوب:
 يكون المضارع منصوبًا إذا سبق بواحدة من أدوات النّصب.
 عالمة رفعه الفتحة:
 المقدّرة على األلف منع من ظهورها التّعذّر.
 ال ّ
ظاعرة على (الواو أو الياء).
سعى إلى طاع ِة ربّه.
 مثال :خ ِلق اإلنسان ل َي ْ
 ليسعى :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره ،منع من ظهورها التّعذّر.
شأن أ ّمتنا.
ي من ِ
 مثال :يجب أن نتو َّحد ِلنُ ْع ِل َ
ي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 لنُ ْع ِل َ
أدعو أصدقائي إلى حفل نجاحي.
 مثال :أحبّ أن
َ
أدعو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

َ
 الفعل المضارع المعت ّل اآلخر المجزوم:
 يكون المضارع مجزو ًما إذا سبق بواحدة من أدوات الجزم.
 عالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره.
حرك ما قبل الحرف المحذوف بحركة تناسب الحرف المحذوف.
 ي َّ
ت في ساحة المدرس ِة.
 مثال :ال ت َ ْر ِم المهمال ِ
 ت َ ْر ِم :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره.

تدريبات
 .1أعرب ما تحته خ ّ
ط في ما يأتي:
ض مر ًحا ِإنَّك لن تخ ِرق األرض ولن تبلغ ال ِجبال طوالً ).
أ .قال تعالى ( :وال تم ِش فِي األر ِ
 ت َ ْم ِش :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة (الياء) من آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ب .قال تعالى ( :قالوا يا موسى ِإ َّما أن تل ِقي و ِإ َّما أن نَّكون أ َّول من ألقى ).
ي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
 ت ُ ْل ِق َ
َّللا ع ِز ٌ
ور ).
َّللا ِمن ِعبا ِد ِه العلماء إِ َّن َّ
ج .قال تعالى ( :إِنَّما يخشى َّ
يز غف ٌ
ض ّمة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التّعذّر.
َ ي ْخشَى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ورثه".
د .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :ما زال جبريل يوصيني بالجار حت ّى ظننت أنّه سي ّ
ض ّمة المقدّرة على آخره منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمير
 يوصي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
سكون في
ي على ال ّ
مستتر تقديره هو ،والنّون للوقاية ،حرف ال مح ّل له من اإلعراب ،والياء ضمير متّصل مبن ّ
مح ّل نصب مفعول به.
سامح
المرء لم يصف عيشه
ه .قال أبو العتاهية :إذا ضاق صدر
وما يستطيب العيش إالّ الم ِ
ِ
 يصف :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة (الواو) من آخره.
ّ
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 .2علّل حذف ألف الفعل الذي تحته خ ّ
ط في قول أبي األسود الدّؤلي:
ار عليك إذا فعلت عظيم
ق وتأتي مثله
ع ٌ
ال تَــ ْنــهَ عن خل ٍ
 تَـ ْنهَ :ألنّه فعل مضارع مجزوم بال النّاهية وعالمة جزم الفعل المضارع معت ّل اآلخر حذف حرف العلّة من آخره.
 .3اضبط آخر ما تحته خ ّ
ط ضب ً
طا سلي ًما( :احرص على أن تؤدّي واجباتك بانتظام).
حركت الياء بالفتحة؛ ألنّه فعل مضارع معت ّل اآلخر بالياء منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
 تؤ ّدِيّ :
آخره.
والرابع ،واستخرج منهما الفعل المضارع المعتل اآلخر ،وأعربه.
ع ْد إلى المقطعين الشّعريّين األول
ُ .4
ّ
ض ّمة المقدّرة على آخره ،منع من ظهورها التّعذّر ،والفاعل ضمير
 أهوى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
مستتر تقديره أنا.
ض ّمة المقدّرة على آخره ،منع من ظهورها التّعذّر ،والفاعل ضمير
 يحلو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
مستتر تقديره هو.
ض ّمة المقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمير مستتر
 آتي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
تقديره أنا.
ض ّمة المقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمير
 أطوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
مستتر تقديره أنا.
ض ّمة المقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمير
 تدعو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
مستتر تقديره أنت.
ِ لتَبْقَ  :الالم :الم األمر حرف جزم مبني على الكسر ،ال مح ّل له من اإلعراب.
ق :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة (األلف) من آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
 تب َ
ِ لت َ ْعلُ َو :الالم :الم التعليل حرف مبني على الكسر ،ال مح ّل له من اإلعراب.
 ت َ ْعلُ َو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

ّ
 اسم املرة واسم اهليئة:






مرة واحدة.
المرة :اسم يد ّل على وقوع الحدث ّ
اسم ّ
صياغته:
من الفعل الثّالثي على وزن (فَعْلَة) :مثل :طرق :طرقة  ،قال :قولة.
المرة:
إذا كان مصدر الفعل الثّالثي في األصل على وزن فَ ْعلَة فنصفه بكلمة (واحدة) ليد ّل على ّ
مثال :رحم :رحمة واحدة  ،دعا :دعوة واحدة.

ّ
اهتز :اهتزازة.
 من الفعل غير الثّالثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره :مثل :انطلق :انطالقة ،
المرة:
 إذا كان مصدر الفعل غير الثّالثي ينتهي بتاء مربوطة في األصل فنصفه بكلمة (واحدة) ليد ّل على ّ
 مثال :استراح :استراحة واحدة.
ّ
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 اسم الهيئة :اسم يد ّل على هيئة حصول الفعل.
 صياغته:
 من الفعل الثّالثي على وزن (فِعْلَة):
 مثال :وقفِ :وقفة ،تد ُّل ِوقفة العامل على أنّه مريض.
 مثال :لبسِ :لبسة ،تعجبني ِلبسة الك ّ
شافة.
 من الفعل غير الثّالثي:
 يصاغ باإلتيان بمصدر الفعل ،وزيادة تاء على مصدره أو بغير زيادة ،ث ّم إضافة اسم بعده:
 مثال :استقبل :استقبلنا الضّيوف استِقبال الحفاوةِ.
صقر.
 انطلق :انطلق المتسابق انطالقة ال ّ

تدريبات
المرة من األفعال اآلتية:
ُ .1
ص ْغ اسم ّ
الفعل

نَ َز َل

أجاب

باع

غ ّ
طى

زار

سعى

المرة
اسم ّ

نزلة

ِإجابة واحدة

بيعة

تغ ِطية واحدة

زورة

سعية

ص ْغ اسم الهيئة من األفعال اآلتية:
ُ .2
الفعل

مات

ّ
هز

ف
َو َق َ

اسم الهيئة

ِميتة

ه َِّزة

ِوقفة

المرة في ما يأتي:
 .3عيّن اسم الهيئة واسم ّ
احدة ً فإِذا هم ج ِمي ٌع لَّدينا محضرون ).
أ .قال تعالى ( :إِن كانت ِإالّ صيحةً و ِ
ب .قال تعالى ( :فأوجس ِمنهم ِخيفةً قالوا ال تخف وب َّ
الم ع ِل ٍيم ).
شروه ِبغ ٍ
تجاف أخاك إن بدت منه زلَّةً.
ج .ال
ِ
رام.
د .ربَّ رمي ٍة من غير ٍ
ه .أحشفًا وسوء ِكيلةٍ.
و .يعيش المؤمن ِعيشةً كريمةً.
المثال

أ

ب

ج

د

هـ

و

المرة
اسم ّ

احدة ً
صيحةً و ِ

ـــــــــــ

زلَّةً

رمي ٍة

ـــــــــــ

ـــــــــــ

اسم الهيئة

ـــــــــــ

ِخيفةً

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ِكيل ٍة

ِعيشةً

ّ
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 .4اضبط (فاء) ك ّل كلمة تحتها خ ّ
ط بما يتناسب والمعنى المقصود في ما يأتي:
ت الدَّه ِر وهو فتى *** حتّى غدا الدَّهر يمشي مشية اله ِر ِم
أ .قال أبو ت ّمام :مج ٌد رعى تلعا ِ
ب في مذاكرةٍ *** أنفي بِها اله َّم أو أستج ِلب َّ
الطربا
ب .قال أبو العتاهية :لجلسة مع أدي ٍ
المثال

أ

ب

الضبط

ِمشية

لجلسة

التعليل

ألنّها اسم هيئة

مرة
ألنّها اسم ّ

مرة.
ُ .5
ّعري الثّالث ،واستخرج منه اسم ّ
ع ْد إلى المقطع الش ّ
 خفقة.

الكتابة
ّ
 الكتابة الوظيفية:

ي هدفه نقل فكرة إلى المتلقي بوضوح تا ّم لتحقيق غرض يحتاجه األشخاص في المواقف الحياتيّة،
 شكل كتاب ّ
ي الجا ّد الخالي من تدفّق العاطفة والخيال بعبارات موجزة دقيقة المعنى ال
ويعتمد على األسلوب التقرير ّ
ي.
ي أو البديع ّ
غموض فيها ،وال أهميّة فيه لألسلوب البيان ّ
ي:
 فالتّعبير الوظيف ّ
 يمارسه النّاس في شؤون حياتهم المختلفة ،وال يستغني عنه ّ
تخرجه في المدرسة واندماجه في
الطالب بعد
ّ

المجتمع .ويع ُّد هذا اللون من التّعبير ضروريًّا؛ الرتباطه بالحاجات الضّروريّة للنّاس.
 هدف الكتابة الوظيفيّة:
 نقل فكرة إلى المتلقي بوضوح تا ّم لتحقيق غرض يحتاجه األشخاص في المواقف الحياتيّة.
 تعتمد الكتابة الوظيفيّة على:
ّ
ي الجا ّد الخالي من تدفق العاطفة والخيال بعبارات موجزة دقيقة المعنى ال غموض فيها ،وال
 األسلوب التقرير ّ
ي.
ي أو البديع ّ
أهميّة فيه لألسلوب البيان ّ
 مجاالت الكتابة الوظيفيّة:
 اإلعالنات التّجاريّة ،وعقود ّ
سير العلميّة ،وتقارير العمل ،وبطاقات الدّعوة ،والتهنئة واالعتذار،
الزواج ،وال ّ
واالستدعاءات ،واإلرشادات التعليميّة المستخدمة في الملصقات ونحوها.
ي ضروريًّا.
 علّل :يع ّد التّعبير الوظيف ّ
 الرتباطه بالحاجات الضّروريّة للنّاس.
ّ
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 نماذج من كتابة اإلعالنات:
وظائف شاغرة
تعلن وزارة العمل عن توافر عدد معين من الشواغر للعمل في مؤسسة ال ّ
شركة الحديثة للميكانيك الكائنة في
الرغبة في ملء أحد هذه ال ّ
شواغر أن يراجع مكتب العمل
المدينة ال ّ
صناعيّة في مدينة سحاب ،فعلى من لديه ّ
مصطحبًا معه شهادات الخبرة.
شقة مفروشة لإليجار أو البيع
شقة في طابق أول تتكون من ثالثة غرف نوم ،وصالون وسفرة مع حديقة تقع على ال ّ
الرئيس المقابل
شارع ّ
للجامعة األردنيّة.
للمراجعة يرجى االتّصال بالمالك مباشرة على هاتف ().........
نموذج استدعاء
الطرق المتّبعة من أجل تحقيق هذا ّ
يحتاج المواطنون إلى طلب أمر ما من إحدى مؤسسات الدّولة ،ومن ّ
الطلب أن
يتقدّم باستدعاء إلى المسؤول ،على النّحو اآلتي:
كتب أحد الطلبة استدعاء يعبّر فيه عن رغبته في االشتراك في مجلّة " الشّباب".
الرحيم
بسم هللا الرحمن ّ

البلدة :ع ّمان
التّاريخ2017/8/14 :م
الموافق1438/7/22 :هـ
سيّد رئيس تحرير مجلّة ال ّ
شباب المحترم
ال ّ
وزارة ال ّ
شباب  ،ع ّمان

الموضوع :طلب االشتراك في مجلّة "الشّباب".
سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد
ال ّ
ضا مع رسالتي حوالة بريديّة بمبلغ ثالثة دنانير.
الغراء ،مرفقًا أي ً
فأرجو الموافقة على اشتراكي في مجلّتكم ّ
واقبلوا فائق االحرتام

المستدعـــي :مالك فاروق
رقم الهاتف. ................. :
ص .ب ع ّمــــــــان  /األردن

اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين:
تروج فيه لزيارة منطقة سياحيّة في األردن.
ي ّ
 .1إعالن سياح ّ
 .2استدعاء إلحدى المؤسسات في طلب منحة دراسيّة.
ي أتأك ّد من أنّني:
 التّقويم الذّاتي :بعد كتابتي االستدعاء واإلعالن ال ّ
سياح ّ
ي.
 .1حدّدت الغرض الرئيس من االستدعاء واإلعالن ال ّ
سياح ّ
 .2نقلت الفكرة للمتلقّي بوضوح تام.
 .3استخدمت أسلوبًا تقريريًّا جادًّا خاليًا من العاطفة.
 .4أوجزت في العبارات من غير تكلّف أو غموض.
ّ
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ّ
الوحدة السابعة

َ ُ ْ
العروض

 قاعدة الكتابة العروضية:

 ما يُنطق يُكتب ،وما ال يُنطق ال يُكتب.
املقاطع العروضية
 تتكون المقاطع العروضية من مقطعين:
 المقطع القصير :يتكون المقطع القصير من حرف متحرك ال يأتي بعده حرف ساكن ،مثال :بِكَ ( ں ں ).
 يرمز له بـ ( ں ).
ع ْن ( ـــ ).
 المقطع الطويل :يتكون المقطع الطويل من حرفين أولهما متحرك والثاني ساكن ،مثالَ :
 يرمز له بـ ( ـــ ).

ّ

بعض احلروف التي تزاد أو حتذف يف الكتابة العروضية
 بعض األحرف التي ت ُ َزاد في الكتابة العروضية:

 بعض األحرف التي تحذف في الكتابة العروضية:

منونًا يكتب نون ساكنة:
 إذا كان الحرف ّ
 كتابٌ = كتابن.

 الالم الشّمسيّة:
 السّيارة = اسْسَيْيَارة.

 إذا كان الحرف مش ّددًا فكّ التّشديد:
 شدَّ = شَدْدَ.

 ألف التّفريق:
 مسعوا = مسعو.

متحرك في ك ّل شطر في الغالب.
 إشباع آخر
ّ

 همزة الوصل إذا جاءت في وسط الكالم:
 فانتصر = فنتصر.

ألف في بعض الكلمات:
 تُزاد ٌ
 أمساء اإلشارة ،مثل :هذا = هاذا.

 حروف العلّة عندما يليها ساكن:
 يف املدرسة = فلمدرسة.

 كلمة لكنْ = الكن.
 لفظ اجلاللة :الرّمحن = اررمحان.
 اشباع حركة هاء الضمري للمفرد :لهُ = هلو.

ّ
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حبر الوافر
علَت ُ ْن فَعُولُ ْن
علَت ُ ْن ُمفَا َ
ُمفَا َ

وافرها جمي ُل
ّعر
ُ
 مفتاح البحر :بُ ُ
حور الش ِ

 وزن البحر :يتكون بحر الوافر من ّ
ست تفعيالت ،ثالث تفعيالت في كل شطر ،مرتبة على النحو التالي:
علَت ُ ْن
ُمفَا َ

/

ں ـــ ں ں ـــ

/

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

فَعُولُ ْن

/
/

ں ـــ ں ں ـــ

ں ـــ ـــ

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

/

ں ـــ ں ں ـــ

/

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

فَعُولُ ْن

/

ں ـــ ں ں ـــ

/

ں ـــ ـــ

 شكل تام البحر:
علَت ُ ْن
ُمفَا َ

/

ں ـــ ں ں ـــ /

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

فَعُولُ ْن

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

/

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

فَعُولُ ْن

ں ـــ ں ں ـــ

ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ

/

ں ـــ ں ں ـــ

ں ـــ ـــ

عروض

حشــــــــــــــــو

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

حشــــــــــــــــو

ضرب

ع ُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

 شكل مجزوء البحر:
علَت ُ ْن
ُمفَا َ

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

علَت ُ ْن
ُمفَا َ

ں ـــ ں ں ـــ

ں ـــ ں ں ـــ /

/

ں ـــ ں ں ـــ /

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

/

علَت ُ ْن
ُمفَا َ
ں ـــ ں ں ـــ

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

 تفعيالت البحر:
التفعيالت الرئيسة

التفعيالت الفرعية

ُمفَا َعلَت ُ ْن :ں ـــ ں ں ـــ

ُمفَا َع ْلت ُ ْن  :ں ـــ ـــ ـــ

فَعُولُ ْن  :ں ـــ ـــ

xxxx
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 اكتب األبيات اآلتية كتابة عروضيّة ث ّم اذكر مقاطعها وتفعيالتها:
صفَّى
َب ال ُم َ
َظ ِمئْتُ وفي فَ ِمي األد ُ

َو ِضعْتُ وفي يدي الك ْن ُز الثَّمينُ

َ
صف فى
ف ِمل أ َد بُلُ /م َ
ظ ِم ْئ تُ و فيَ /

ض ْع تُ و في /ي دل ْ
كن ُزث  /ث مي نُو
َو ِ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

أ َ ِب ْنتَ ال َّد ْه ِر عندي ك ُّل ِب ْنت

ت ِمنَ ِ ّ
الز َح ِام
ت أن ِ
ص ْل ِ
ْف َو َ
فَ َكي َ

أ بن تد ده  /ر عن دي كل  /ل بن تن

ت م نز  /ز حا مي
ت أن ِ
ف كي ف و صل ِ /

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ب بالتَّمنّي
وما نَ ْي ُل ال َم َطا ِل ِ

ْ
ولكن ت ُ ْؤ َخذُ ال ُّد ْنيا ِغالبا

ب بت  /ت ْ
و ما ن َْي ْ
من ني
لل  /م طا ِل ِ

كن تؤ َ /خ ذُ ْد ْ
و ال ْ
دن يا  /غِ ال با

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

سلُوا قلبي َ
سال وتابا
غداةَ َ
َ

لع َّل على ال َج َما ِل لَهُ ِعتابا

س لو قل بي َ /
غ دا ة َ س ال  /و تا با

ل عل ل ع لل  /ج ما ل ل هو  /ع تا با

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

أ ٌ
َب
ي ِع ْن َدهُ أد ُ
خ ِل َ

ب
صداقَةُ ِمثْ ِل ِه نَ َ
س ُ

ب
ي عن  /د هو أ د ُ
أ خن ِل َ

ص دا ق ة ُ مث ِ /ل هي ن س بو

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ

علَت ُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَت ُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ
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أ َ ِر ْقتُ ِل ِذ ْك ِر موقِ ِعها

ب
فَ َحنَّ ِل ِذ ْك ِرها القَ ْل ُ

أ ِر ْق تُ ِل ذ ْ
ق عِ ها
ِك ِ /ر َم ْو ِ

ذك ِر ْ
ف َح ْن نَ ِل ْ
هل قل بو
َ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

علَت ُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

التدريبات:
 .1ق ّ
طع األبيات اآلتية من بحر الوافر ،واذكر تفعيالتها ،مميّ ًزا الوافر التّام من مجزوئه:
ص ْب ُح ال يأتي
وهذا ال ُّ

وال يَدْنو وال يَ ْق َر ْب

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

ع ْلت ُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

من ُد ْن َياكَ ح ًّ
إذا ما ِن ْلتَ ْ
ظا

وللفقير
فَأَحْ ِ
ِ
يِ
س ْن للغن ّ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ست َ ِط ْع شيئ ًا فَ َد ْعهُ
إذا ل ْم ت َ ْ

وجا ِو ْز ُه إلى ما تستطي ُع

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ت
ق ت َ ْنبُتُ كَالنَّبَا ِ
ي األ َ ْخال ُ
ه َ

ت
اء ال ُم ْك َرما ِ
س ِقيَتْ ِب َم ِ
إذا ُ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

أيا َم ْن َجاءني ِم ْنهُ

صبا
الو َ
ٌ
كتاب يشتكي َ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ

ع ْلت ُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَت ُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ
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اس شيئ ًا
ب النَّ ِ
َولَ ْم أ َ َر في عُيو ِ

ص القادرينَ على الت َّ َم ِام
َكنَ ْق ِ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

تام الوافر

 .2افصل بين شطري ك ِ ّل بيت من األبيات اآلتية:
سا ُم
فم ال َّد ْه ِر ا ْبتِ َ
لق ْد َح ُ
سنتْ بكَ األوقاتُ حتّى كأنَّكَ في ِ
ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  ////ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ
س ْ
نت بكَ األوقاتُ حتّى
لق ْد َح ُ

سا ُم
كأنَّكَ في ِفم ال َّد ْه ِر ا ْبتِ َ

للمدارس ِم ْن ِر َياض لنا ق ْد أنبتتْ ِم ْن ُك ْم ُز ُهورا
س ْقيًا
ِ
فَ ُ
ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ  ////ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ
للمدارس ِم ْن ِريَاض
س ْقيًا
فَ ُ
ِ

ْ
أنبتت ِم ْن ُك ْم ُز ُهورا
لنا ق ْد

سديدا
غير ساع يُ َر ِ ّد ُد في غد نَ َظ ًرا َ
فما بَلَ َغ ال َم ِ
قاص َد ُ
ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ  ////ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ
ي َُر ِ ّد ُد في غد نَ َ
سديدا
ظ ًرا َ

غير ساع
قاص َد ُ
فما َبلَ َغ ال َم ِ

ي في األبيات اآلتية:
 .3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروض ّ
فَ َه ْل ت َ َركَ الجما ُل لهُ صوابا
سأ َ ُل في  ...........ذو صواب
 .1ويُ ْ
ث.
ج .ال َحوا ِد ِ

الرأْيِ.
دَّ .

أ .ال ُم ْش ِكلَ ِة.

ب .ال َم ْوضوعِ.

بالقريض وبالقَوافِي
ي
ِ
 .2لسانِ َ
أم َه ُر في ...........
ْعار ْ
وباألش ِ
الح ْك َم ِة.
أثير.
واص.
جِ .
أ .الغَ ِ
ب .الت ّ ِ

د .القَ ْو ِل.

سيْتُ في ِه
َ .3
ب الَّذي أ ْم َ
ع َ
سى ْ
الكر ُ

يب
َيكُونُ  ...........فر ٌ
ج قَ ِر ُ

أ .بَ ْع َدهُ.

بَ .و َرا َءهُ.

دُ .م ْنت َهاهُ.

ج .في ِه.

المثال

1

2

3

اإلجابة

ج .الحوادث

أ .الغَواص

ب .وراءه
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ث ذو صواب
سأ َ ُل في ال َحوا ِد ِ
وي ُ ْ

فَ َه ْل ت َ َركَ الجما ُل لهُ صوابا

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

علَتُن  /فعولن
علَتُن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَتُن  /فعولن
علَتُن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

بالقريض وبالقَوافِي
ي
ِ
لسانِ َ

اص
أم َه ُر في الغَ َو ِ
ْعار ْ
وباألش ِ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

علَتُن  /فعولن
ع ْلتُن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَتُن  /فعولن
ع ْلتُن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

سيْتُ في ِه
َ
ب الّذي أ ْم َ
ع َ
سى ْ
الكر ُ

يب
َيكُونُ َورا َءهُ فر ٌ
ج قَ ِر ُ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ع ْلتُن  /فعولن
ع ْلتُن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

علَتُن  /فعولن
علَتُن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ
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ُ َ َ
حبر املتقارب
فَعُولُ ْن فَعُولُ ْن فَعُولُ ْن فَعُو ُل

ب قا َل ال َخليل
قار ِ
 مفتاح البحر :ع َِن ال ُمت َ َ

تقارب من ثماني تفعيالت ،أربع تفعيالت في كل شطر ،مرتبة على النحو التالي:
 وزن البحر :يتكون بحر ال ُم َ
فَعُولُ ْن /

فَعُولُ ْن /

/

ں ـــ ـــ

/

 شكل تام البحر:
فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن

/

ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن

 /ں ـــ ـــ

/

ں ـــ ـــ
فَعُولُ ْن

 /ں ـــ ـــ

حشــــــــــــــــو

فَعُولُ ْن
 /ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن /
ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن

فَعُولُ ْن

ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ

عروض

 /ں ـــ ـــ

/

ں ـــ ـــ

 /ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن
ں ـــ ـــ
ضرب

ع ُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

فَعُولُ ْن

فَعُو

فَعُولُ ْن

/

فَعُولُ ْن

 /ں ـــ ـــ

ں ـــ

ں ـــ ـــ

 /ں ـــ ـــ

ں ـــ

حشــــــــــــــــو

 /ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن

فَعُو

/

ں ـــ ـــ

/

ں ـــ ـــ
فَعُولُ ْن

/

/

حشــــــــــــــــو

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
شكل مجزوء البحر:
فَعُولُ ْن

فَعُولُ ْن /
/

فَعُولُ ْن

فَعُولُ ْن

عروض

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

ضرب

حشــــــــــــــــو

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

تفعيالت البحر:
التفعيالت الرئيسة

فَعُولُ ْن  :ں ـــ ـــ

التفعيالت الفرعية

مكانها

فَعُو ُل  :ں ـــ ں

الحشو والعروض

فَعُو  :ں ـــ

العروض وال ّ
ضرب

فَعُو ْل  :ں ـــ 5

ال ّ
ضرب فقط

ً
ّ
 ملحوظة مهمة جدا:

 تفعيلة (فَعُولُ ْن ں ـــ ـــ) في عروض المتقارب يلحقها (القبض).
ساكن من التفعيلة فتصبح (فَعُو ُل ں ـــ ں).
 القبض :هو سقوط الحرف الخامس ال ّ
متحر ًكا).
قصيرا (حرفًا واحدًا
صدر مقطعًا
 ال تشبع في عروض المتقارب :إذا كان آخر ال ّ
ِّ
ً
 تُشبع :إذا كان آخر حرف في ال ّ
الروي وبصوت واحد (نفس الحركة).
شطر األول هو نفسه حرف ّ
ّ
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 اكتب األبيات اآلتية كتابة عروضيّة ث ّم اذكر مقاطعها وتفعيالتها:
الهال ِل
لَئِ ْن ُك ْنتَ في ال ِ ّ
س ِّن تِ ْر َ
ب ِ

س ِن بَد َْر الكَما ِل
لَقَ ْد فُ ْقتَ في ال ُح ْ

ل ئن كن ت فس سن ن تر بل ه ال لي

ل قد فق ت بل وص ف بد رل ك ما لي

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن

صحونٌ تُسافِ ُر فيها العُيونُ
ُ

طارها
َوتَحْ َ
س ُر من بُ ْع ِد أ َ ْق ِ

ص حو نن ت سا ف ر في هل ع يو ن

و تح س ر من بع د أق طا ر ها

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

وقبَّةُ ُم ْلك كأنَّ النُّجو

س َر ِارها
َم ت ُ ْف ِضي إليها بأ َ ْ

و قب ب ة مل كن ك أن نن ن جو

م تف ضي إ لي ها ب أس را ر ها

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

سبِي ِل ال َحيا ِة
أال ا ْن َه ْ
ض َو ِ
س ْر في َ

فَ َم ْن نا َم لَ ْم ت َ ْنت َ ِظ ْرهُ ال َحيا ْه

أ لن هض  /و سر في  /س بي لل  /ح يا ةِ

ف من نا َ /م لم تن  /ت ظر هل  /ح يا ْه

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ 5

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فُعُ ْ
ول

أ َ ُح ْل ًما نَرى أ َ ْم زمانًا جديدًا

ي أُعيدا
أ َ ِم ال َخ ْل ُ
ق في ش َْخ ِ
ص َح ّ

أ حل من  /ن رى أم  /ز ما نن  /ج دي دن

ص حي ين  /أ ُ عي دا
أ مل خل  /ق في شخ ِ /

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن
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ب ل ْم يَ َز ْل
لَنا
ِ
صاح ٌ

يُعَ ِلّلُنا باأل َم ْل

ل نا صا  /ح بن لم  /ي ْ
زل

ي عل ل  /ل نا بل  /أ مل
ُ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ں /ں ـــ ـــ  /ں ـــ
فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

التدريبات:
 .1ق ّ
قارب التّام من مجزوئه:
طع األبيات اآلتية  ،واذكر تفعيالتها ،مميّ ًزا ال ُمت َ َ
كبير على النَّ ْف ِس هذا العَفا ُء
ٌ

ْ
الهموذ
ب هذا
َو َ
ص ْع ٌ
ب على القَ ْل ِ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ 5

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُ ْ
ول

فَ ْ
ورها
إن تكُ َ
ع ْينِي َخبا نُ ُ

نور عين َخبا
ف َك ْم قَ ْبلَها ُ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

َويُ ْم ِطلُنا في الهوى

صبِ ُر َر ْغ َم ال َم َل ْل
فَن ْ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

سأَحْ ِم ُل ُروحي على َرا َحتي
َ

الردى
وأ ُ ْلقي بِها في َمهاوي َّ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

ب لي
قَضى هللاُ بال ُح ّ ِ

صب ًْرا على ما قَضى
فَ َ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو
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الجبَا ِل
و َم ْن ال يُ ِح ُّ
ب صعو َد ِ

ش أب َد ال َّد ْه ِر ب ْينَ ال ُحفَ ْر
يَ ِع ْ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

تام المتقارب

 .2افصل بين شطري ك ِ ّل بيت من األبيات اآلتية:
ب األ ُ َم ْم
ور َّ
إذا َمدَحوا آدميًّا مدَحْ تُ َم ْولى ال َموالي َ
ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ /ں ـــ ـــ  /ں ـــ  ///ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ /ں ـــ ـــ  /ں ـــ
إذا َم َدحوا آدميًّا مدَحْ ـــ

وربَّ األ ُ َم ْم
ـــتُ َم ْولى ال َموالي َ

س ْل َح ِكي ًما وال ت ُ ْو ِص ِه
أر ِ
إذا ُك ْنتَ في حاجة ُم ْر ِ
سالً فَ ْ
ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ  ///ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ
إذا ُك ْنتَ في حاجة ُم ْر ِسالً

ص ِه
فَ ْ
أر ِس ْل َح ِكي ًما وال ت ُ ْو ِ

صا ِب َها
س ِمعاتُ ِبقُ َّ
سمينُ وال ُم ْ
الو ْر ُد َواليا َ
َوشَا ِه ُدنَا َ
ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ  ///ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ
ُ
صابِها
ــن وال ُمس ِْمعاتُ بِقُ َّ

سميــ
الو ْر ُد َواليا َ
َوشَا ِه ُدنَا َ

ي في األبيات اآلتية:
 .3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروض ّ
ب
 .1أال حبَّذا صُحْ بَةُ .........
وأَحْ ِب ْب ِبأَيَّ ِ
ام ِه أحْ ِب ِ
ج .ال ّ
ريف.
ب.
ب.
ش ِ
ب .المكت ِ
أ .الكتا ِ
 .2إ َذا بَلَ َغ  .........آمالَهُ
أ .المر ُء.

ْس لهُ بعدَها ُم ْقت َ َرحْ
فَلَي َ
ُ
الر ُجلُ.
اإلنسان.
ب.
جَّ .

د .ال ُم َد ِ ّر ِس.
د .المجتهدُ.

 .3وعل ُمكَ  .........إذا ما وثقتَ
ب .قليلٌ.
أ .ضائ ٌع.

ْس يُ ْؤ َمنُ ِم ْن َ
غد ِْر ِه
بِ َم ْن لَي َ
ج .معرفةٌ.

المثال

1

2

3

اإلجابة

المكتب.
ب.
ُ

أ .المر ُء.

دَ .ج ْه ٌل.
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ب
أال حبَّذا صُحْ بَةُ المكت ِ

ب
وأَحْ بِ ْب بِأَيَّ ِ
ام ِه أحْ بِ ِ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

إ َذا َبلَ َغ المر ُء آمالَهُ

ْس لهُ بعدَها ُم ْقت َ َرحْ
فَلَي َ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

وعل ُمكَ َج ْه ٌل إذا ما وثقتَ

ْس يُ ْؤ َمنُ ِم ْن َ
غد ِْر ِه
بِ َم ْن لَي َ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو
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ّ
حبر الرجز
س ُه ُل
مفتاح البحر :في أ ْب ُح ِر األ َ ْر َج ِاز بَحْ ٌر يَ ْ

مستفعلن مستفعلن مستفعل

وزن البحر :يتكون بحر الرجز من ّ
ست تفعيالت ،ثالث تفعيالت في كل شطر ،مرتبة على النحو التالي:
ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ـــ ـــ ں ـــ /

ـــ ـــ ں ـــ /

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ
ـــ ـــ ں ـــ

ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ـــ ـــ ں ـــ /

ـــ ـــ ں ـــ /

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ
ـــ ـــ ں ـــ

شكل تام البحر:
ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ
ـــ ـــ ں ـــ /

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ

ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ /

عروض

حشــــــــــــــــو

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ

ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ

حشــــــــــــــــو

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

ضرب

ع ُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

شكل مجزوء البحر:
ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ

ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ
ـــ ـــ ں ـــ /

ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ـــ ـــ ں ـــ

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ

ـــ ـــ ں ـــ /

ـــ ـــ ں ـــ

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

شكل مشطور البحر:
ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ست َ ْف ِعلُ ْن /
ُم ْ

ـــ ـــ ں ـــ /

ـــ ـــ ں ـــ /

ست َ ْف ِعلُ ْن
ُم ْ
ـــ ـــ ں ـــ

تفعيالت البحر:
التفعيالت الرئيسة

التفعيالت الفرعية

ُم ْستَ ِعلُ ْن  :ـــ ں ں ـــ
ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن :ـــ ـــ ں ـــ

ُمتَ ْف ِعلُ ْن  :ں ـــ ں ـــ
ُم ْستَ ْف ِع ْل  :ـــ ـــ ـــ
ُمت َ ْف ِع ْل  :ں ـــ ـــ
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 اكتب األبيات اآلتية كتابة عروضيّة ث ّم اذكر مقاطعها وتفعيالتها:
صب ِْر ال َجمي ِل إنَّهُ
ع ّ َِو ْل عَلى ال َّ

الحجى
أ َ ْمنَ ُع ما ال َذ بِ ِه أُولو ِ

ع لص  /ص ْب ِرل َج مي ِ /ل إن ن هو
َ
عو و ْل َ

ب ِهي  /أ ُ لل حِ جى
أ َ ْم نَ ُ
ع ما  /ال ذَ ِ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُ ْن

سم وال ت ُ ْن َ
طق
أُولو :الواو األولى ت ُ ْر َ
ض ال َه ْز ِل
أ ُ َر ّ ِو ُ
ب بِبَ ْع ِ
ح القَ ْل َ

تَجاهالً ِمنّي بِغَي ِْر َج ْه ِل

ضل ه َْز لي
ب ِ
ب بَ ْع ِ /
أ ُ َرو و ُحل  /قَ ْل َ

َي ِ /ر َج ْه لي
تَ جا هـ لن ِ /من ني ِ
بغ ْ

ں ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ُمت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِع ْل

ُمت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِع ْل

ح في ِه َم ْز َح أ َ ْه ِل الفَ ْ
ض ِل
أ َ ْم َز ُ

ح أحْ يانًا جال ُء العَ ْق ِل
َوال َم ْز ُ

ض لي
أ َ ْم زَ ُح في  /ـ ِه َم ْز َح أ َ ْه ِ /لل فَ ْ

ع ْق لي
َول َم ْز ُح أحْ  /يا نن ج ال ُ /ءل َ

ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ْف ِع ْل

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِع ْل

عيشوا ِكرا ًما تَحْ تَ ِظ ِ ّل ال َع َل ِم

تَحْ يا لنا ع َ
َزيزةٌ في األ ُ َم ِم

ع َل مي
عي شو ِك را  /من تَحْ تَ ِظل  /لل َ

ع زي زَ تن  /فل أ ُ َم ِمي
تَحْ يا ل نا َ /

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

قِ ْطعَةُ ش ْعر ُح ْل َوةٌ

ب لها
قَ ْد َرقَ َ
ص القَ ْل ُ

قِ ْ
شع رن ُح ْل َو تن
ط َ
ع ةُ ْ

ب ل ها
صل قَ ْل ُ
قَ ْد َر قَ َ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن
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أ ُ ِري ُد ْ
أن أجْ عَ َل ِم ْن

َحشاشتي َم ْن ِزلَها

أ ُ ِري ُد ْ
ع َل ِم ْن
أن  /أجْ َ

َح شا ش تي َ /م ْن ِز َل ها

ں ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ں ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ُمت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

ُمت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

لَ ْو قُ ِ ّد َمتْ في َطبَق

يب أ ْكلَها
را َم اللَّ ِب ُ

ت  /في َ
لَ ْو قُد د َم ْ
ط ب قن

ب ْ
أك َل ها
را َمل ل ِبي ُ /

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن

 ستج ُد في األسطر ال ّ
شعريّة اآلتية تكرار التفعيلة الرئيسة (مستفعلن) وصورها الفرعيّة ،وعددها ثالث في ك ّل شطر،
الرجز ،لذا س ّمي هذا الوزن المشطور ،ويسميها
الرجز ،فك ّل سطر من هذه المقطوعة يع ّد
شطرا من تا ّم ّ
ً
وهذا مشطور ّ
الدّارسون (األرجوزة) ،وجمعها (أراجيز) ،ويُس ّمى ال ّ
شاعر الّذي اشتهر بها ر َّج ً
ازا.
ِح ْف ُ
ان
ان را َحةُ اإل ْن َ
ظ ال ِلّ َ
س ِ
س ِ
ف ُ
سا ِ /ن را َح تل ْ /
سا ني
ِح ْ
إن َ
ظل ل َ
ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ
ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ْف ِع ْل
فَاحْ فَ ْظهُ ِح ْف َ
ان
ظ ال ُّ
ش ْك ِر لِإلحْ َ
س ِ
فَحْ فَ ْ
فَ /
سا نِي
ظ ُهـ ِح ْ
ظش ش ْك ِر ِلل  /إحْ َ
ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ
ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِع ْل
سان
سان في اللّ ِ
فآفَةُ اإل ْن ِ
ف تل ْ /
إن سا ِن فل  /ل سا ني
فآ َ
ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ـــ
ُمت َ ْف ِعلُنُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِع ْل
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الرجز :هي المقطوعة ال ّ
تتكرر فيها تفعيلة (مستفعلن) وصورها الفرعيّة وعددها ثالث في ك ِّل
شعرية التي
ّ
 مشطور ّ
الرجز ،ويسميها الدّارسون (األرجوزة) ،وجمعها (أراجيز) ،ويُس ّمى ال ّ
شاعر
شطر ،وك ُّل سطر منها يُع ُّد
شطرا من تّا ّم ّ
ً
الّذي اشتهر بها ر َّج ً
ازا.

التدريبات:
 .1ق ّ
الرجز التّام من مجزوئه:
طع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،مميّ ًزا ّ
َاء ال َهوى
ب ِم ْن د ِ
َم ْن ذا يُداوي القَ ْل َ

ْ
إذ ال دوا َء لل َهوى َم ْو ُجو ُد

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ْف ِع ْل

اب والفَرا َ
والج َد ْه
غ
إنَّ ال َّ
شبَ َ
ِ

س َد ْه
أي َم ْف َ
َم ْف َ
س َدةٌ لل َم ْر ِء ُّ

ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن ُ /مت َ ْف ِعلُن

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن

ي َمكان أ َ ْرت َ ِقي
أ َ َّ

ي ع َِظيم أَت َّ ِقي
أ َ َّ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

َم ْن لَ ْم ْ
لسر ِه كتو ًما
يكن ِ ّ

فال يَلُ ْم في َك ْ
ش ِف ِه ندي ًما

ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن ُ /مت َ ْف ِع ْل

ُمت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِع ْل

وشادن ل ّما بَدا

الردى
أ ْ
سل َمني إلى ّ

ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ُمت َ ْف ِعلُن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُن
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ْف هوى
ال ت َ ْع َجبَ ْن ِم ْن ها ِلك َكي َ

بَ ْل فَا ْع َجبَ ْن ِم ْن سالم َكيْف نَجا

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

تام الرجز

 .2افصل بين شطري ك ِ ّل بيت من األبيات اآلتية:
ق ِمب َْر ِد
ق لُ َّجة كأَنَّها
تدب فو َ
والفُ ْلكُ فو َ
عقارب ُّ
ٌ
ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  ///ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ
والفُ ْلكُ فوقَ لُ َّجة كأَنَّها

عقاربٌ تدبُّ فوقَ ِمب َْر ِد

اب ْ
إيّاكَ ْ
راب
أن َي ْفتنَكَ ال َّ
وأن َيغُ َّر عينَكَ ال ّ
س ُ
ش َب ُ
ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ  ///ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ـــ
أن يَ ْفتنَكَ ال َّ
إيّاكَ ْ
اب
شبَ ُ

ْ
راب
س ُ
وأن يَغُ َّر عينَكَ ال ّ

ّباب ِظ ٌّل زائ ُل وبد ُْرهُ ال بُ َّد يو ًما آفِ ُل
فإنّما الش ُ
ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  ///ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ
فإنّما ال ّ
باب ِظ ٌّل زائ ُل
ش ُ

وبد ُْرهُ ال بُ َّد يو ًما آفِ ُل

الح َج ِاز حلَّتا على فَنَ ْن
ان في ِ
عصفورت َ ِ
ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  ///ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ
الح َجا
َان في ِ
عصفورت ِ

ِز حلَّتا على فَن َْن

ي في األبيات اآلتية:
 .3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروض ّ
وشا ِه ٌد لَهُ بِفَ ْ
ض ِل ال ُح ْك ِم
س ْل ِم
ال ّ
ص ْمتُ لل َم ْر ِء  .......ال ِ ّ
ج .أملُ.
ب .مسانِدُ.
حليف.
ُ
ع ْقلُهُ فَقَ ْد نَجا
على َ ..........
وآفةُ العَ ْق ِل ا ْل َهوى فَ َم ْن عَال
جَ .جنانِ ِه.
ب .هَواهُ.
ن ْف ِس ِه.

د .عاطفَتِ ِه.

َرا َح بِ ِه الوا ِع ُ
يو ًما ْأو غدا
َ .3م ْن لَ ْم يَ ِع ْظهُ  ........لَ ْم يَ ْنفَ ْعهُ ما
ظ ْ
َّ
الز ُ
ج .ال َّد ْه ُر.
ب .والداهُ.
من.
أ.

صحابُهُ.
د .أ ْ

.1
أ.
.2
أ.
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المثال

1

2

3

اإلجابة

حليف.
أ.
ُ

ب .هَواهُ.

ج .ال ّد ْه ُر.

س ْل ِم
ص ْمتُ لل َم ْر ِء
ال ّ
حليف ال ِ ّ
ُ

وشا ِه ٌد لَهُ بِفَ ْ
ض ِل ال ُح ْك ِم

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َف ِع ْل

ُمت َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َف ِع ْل

وآفةُ العَ ْق ِل ا ْل َهوى فَ َم ْن عَال

ع ْقلُهُ فَقَ ْد نَجا
على َه َواهُ َ

ں ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ

ُمت َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُ ْن

ُمت َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُ ْن

َم ْن لَ ْم يَ ِع ْظهُ ال َّد ْه ُر لَ ْم يَ ْنفَ ْعهُ ما

َرا َح بِ ِه الوا ِع ُ
يو ًما ْأو غدا
ظ ْ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

 .4تف ّهم معاني األرجوزة اآلتية ،ث ّم ق ّ
طعها عروضيًّا ،واذكر تفعيالتها:
س َرعَتْ في نَ ْق ِضي
إنّ اللّيالي أ ْ
ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ـــ
ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َف ِع ْل
ْ
أخذن بَ ْعضي َوت َ َركْنَ بَ ْع ِضي
ں ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ
ُمت َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِع ْل
َحنَ ْينَ طولي و َط َويْن ع َْرضي
ں ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ
ُمت َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِع ْل
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ّ

تدريـــــــــب عام
ق ّ
طع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،واسم البحر في ك ّل منها:
ناحالً
والبَد ُْر قَ ْد
صار ِهالال ً ِ
َ

صبْحِ اختلَ ْط
آخر ال َّ
شه ِْر وبال ُّ
في ِ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن

تأ َّم ْل فإنّ نِ َظا َم الحيا ِة

ق بدي ٌع فري ْد
نظا ٌم دقي ٌ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ 5

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُ ْ
ول

َو ُهم أَصلي َو ُهم فَ ْرعي

س ْب
سبي إذا أ ُ ْن َ
َو ُهم نَ َ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

ع ْلت ُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

لصروف َّ
مان
س
ِ
فال ت َ ْبتَئِ ْ
الز ِ

َو َدعْني فإنَّ يقيني يقيني

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن

َم ْن َح ِف َ
ظ ال َع ْه َد َوفَى

س ْم َع فَ ِه ْم
سنَ ال َّ
َم ْن أحْ َ

ـــ ں ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ں ں ـــ

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ِعلُ ْن
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دعِ اللَّ ْو َم يا عاذِلي

فَما أ ْنتَ بالعاد ِل

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

صحي ٌح ْ
ب
و ٌّد َ
من أخ لبي ِ

أفض ُل ْ
ب
من قراب ِة القري ِ

ـــ ـــ ں ـــ  /ـــ ـــ ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ُم ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /م ْست َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِع ْل

ُم ْست َ ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِعلُ ْن ُ /مت َ ْف ِع ْل

ماء
س ِ
س َم ْ
سكنُها في ال َّ
ي الش َّْم ُ
ه َ

فَعَ ِ ّز الفؤا َد عزا ًء جميال

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل

فَعُولُ ْن  /فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن

س تجلَّتْ لنا
أَش َْم ٌ

ق
ِأم القَ َم ُر ال ُمش ِْر ُ

ں ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

ں ـــ ں  /ں ـــ ـــ  /ں ـــ

فَعُولُ ْن  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

فَعُو ُل  /فَعُولُ ْن  /فَعُو

إذا غا َمرتَ في ش ََرف َم ُروم

جوم
فَال ت َ ْقنَ ْع بِما ُدونَ النُّ ِ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ

علَت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن  /فَعُولُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ـــــــر
أم
َو َك ْم ض
َــــــــــر امـــــــرأ ً ْ
ٌ
َّ

ــــــــع
تو ّهـــــــــ َم أنّــــــهُ يَ ْن َف
ْ

ں ـــ ـــ ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

ں ـــ ں ں ـــ  /ں ـــ ـــ ـــ

ع ْلت ُ ْن
ع ْلت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ع ْلت ُ ْن
علَت ُ ْن ُ /مفَا َ
ُمفَا َ

ّ
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