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اإلتقان يف اللغة العربية
الوحدة األولى

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ض هها مِنْ هبعْ ض
ِين (ُ )33ذرِّ ي ًة هبعْ ُ
ان هعلهى ْال هعالهم ه
ّللا اصْ هط هفى آه هد هم هو ُنوحً ا هوآه هل إِب هْراهِي هم هوآه هل عِ مْ هر ه
إِن ه
ْ
ْ
ه
ان هربِّ إِ ِّني هن هذرْ ُ
ك هما فِي هبطنِي م هُحررً ا هف هت هقب ْل ِم ِّني
هوّللا ُ هسمِيع هعلِيم ( )34إِذ هقاله ِ
ت له ه
ت ام هْرأةُ عِ م هْر ه
ض هع ْ
ض هع ْت هها هقاله ْ
ك أه ْن ه
ت
ضعْ ُت هها أ ُ ْن هثى هوّللا ُ أهعْ له ُم ِب هما هو ه
ت هربِّ إِ ِّني هو ه
ت السمِي ُع ْال هعلِي ُم ( )35هفلهما هو ه
إِن ه
ُ
ُ
ْس الذ هك ُر هك ْاْل ْن هثى هوإِ ِّني هسم ْي ُت هها همرْ هي هم هوإِ ِّني أعِ ُ
ان الر ِج ِيم ()36
يذ هها ِب ه
هولهي ه
ك هو ُذرِّ ي هت هها م هِن الش ْي هط ِ
اب هو هجده
هف هت هقبله هها هر ُّب هها ِب هقبُول هح هسن هوأه ْن هب هت هها هن هبا ًتا هح هس ًنا هو هكف هل هها هز هك ِريا ُكل هما هد هخ هل هعله ْي هها هز هك ِريا ْالمِحْ هر ه
عِ ْن هد هها ِر ْز ًقا هقا هل هيا همرْ هي ُم أهنى لهكِ هه هذا هقاله ْ
ّللا إِن ّللاه هيرْ ُز ُق همنْ هي هشا ُء ِب هغي ِْر ِح هساب
ت ه هُو مِنْ عِ ْن ِد ِ
ك هسمِي ُع ال ُّد هعا ِء ()38
ك ُذرِّ ي ًة هط ِّي هب ًة إِن ه
ك هد هعا هز هك ِريا هرب ُه هقا هل هربِّ ههبْ لِي مِنْ له ُد ْن ه
(ُ )37ه هنالِ ه
ّللا هو هس ِّي ًدا
صلِّي فِي ْالمِحْ هرا ِ
ص ِّد ًقا ِب هكلِ همة م هِن ِ
ك ِب هيحْ هيى ُم ه
ّللا ُي هب ِّش ُر ه
هف هنا هد ْت ُه ْال هم هَل ِئ هك ُة هوه هُو هقائِم ُي ه
ب أهن ه
ِين ( )39هقا هل هربِّ أهنى هي ُكونُ لِي ُغ هَلم هو هق ْد هبله هغن هِي ْال ِك هب ُر هوام هْرأهتِي هعاقِر
هو هحصُورً ا هو هن ِب ًيا م هِن الصالِح ه
اس هث هَل هث هة أهيام إِّل
ك أهّل ُت هكلِّ هم الن ه
ك ّللا ُ هي ْف هع ُل هما هي هشا ُء ( )40هقا هل هربِّ اجْ هع ْل لِي آه هي ًة هقا هل آه هي ُت ه
هقا هل هك هذلِ ه
ْ
ّللا
ار ( )41هوإِ ْذ هقاله ِ
ت ْال هم هَل ِئ هك ُة هيا همرْ هي ُم إِن ه
اْل ْب هك ِ
هرم ًْزا هواذ ُكرْ هرب هك هك ِثيرً ا هو هسبِّحْ ِب ْال هعشِ يِّ هو ْ ِ
ِين ( )42هيا همرْ هي ُم ا ْق ُنتِي ل هِربِّكِ هواسْ ُجدِي هوارْ هكعِي
اصْ هط هفاكِ هو هطه هركِ هواصْ هط هفاكِ هعلهى ِن هسا ِء ْال هعالهم ه
ك هو هما ُك ْن ه
ون أه ْق هَل هم ُه ْم أه ُّي ُه ْم هي ْكفُ ُل
ك مِنْ أه ْن هبا ِء ْال هغ ْي ِ
ت له هدي ِْه ْم إِ ْذ ي ُْلقُ ه
ب ُنوحِي ِه إِله ْي ه
ِين ( )43هذلِ ه
هم هع الرا ِكع ه
همرْ هي هم هو هما ُك ْن ه
ت ْال هم هَل ِئ هك ُة هيا همرْ هي ُم إِن ّللاه ُي هب ِّشرُكِ ِب هكلِ همة ِم ْن ُه
ُون ( )44إِ ْذ هقاله ِ
ت لهده ي ِْه ْم إِ ْذ هي ْخ هتصِ م ه
اس فِي
ين ( )45هو ُي هكلِّ ُم الن ه
يسى ابْنُ همرْ هي هم هو ِجيهًا فِي ال ُّد ْن هيا هو ْاْلهخ هِر ِة هوم هِن ْال ُم هقر ِب ه
اسْ ُم ُه ْالمهسِ ي ُح عِ ه
ِين ( )46هقاله ْ
ْال هم ْه ِد هو هكه ًَْل هوم هِن الصالِح ه
ت هربِّ أهنى هي ُكونُ لِي هولهد هوله ْم هي ْم هسسْ نِي هب هشر هقا هل هك هذلِكِ ّللاُ
اب هو ْال ِح ْك هم هة هوالت ْو هرا هة
ضى أهمْرً ا هفإِن هما هيقُو ُل له ُه ُكنْ هف هي ُكونُ ( )47هو ُي هعلِّ ُم ُه ْال ِك هت ه
هي ْخل ُ ُق هما هي هشا ُء إِ هذا هق ه
ُوّل إِلهى هبنِي إِسْ هرا ِئي هل أه ِّني هق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ ه هية مِنْ هر ِّب ُك ْم أه ِّني أه ْخل ُ ُق له ُك ْم م هِن ِّ
اْل ْن ِجي هل ( )48هو هرس ً
ين
الط ِ
هو ْ ِ
ّللا
ّللا هوأُب ِْر ُ
ص هوأُحْ ِيي ْال هم ْو هتى ِبإِ ْذ ِن ِ
هك هه ْي هئ ِة الطي ِْر هفأ ه ْنفُ ُخ فِي ِه هف هي ُكونُ هطيْرً ا ِبإِ ْذ ِن ِ
ئ ْاْله ْك هم هه هو ْاْلهب هْر ه
ص ِّد ًقا
ِين ( )49هو ُم ه
ك هْله هي ًة له ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن ه
ُون فِي ُبيُو ِت ُك ْم إِن فِي هذلِ ه
ون هو هما هتد ِخر ه
هوأ ُ هن ِّب ُئ ُك ْم ِب هما هتأْ ُكل ُ ه
ّللا
لِ هما هبي هْن هي هدي م هِن الت ْو هرا ِة هو ِْلُحِل له ُك ْم هبعْ ه
ض الذِي حُرِّ هم هعله ْي ُك ْم هو ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ ه هية مِنْ هر ِّب ُك ْم هفاتقُوا ه
ّللا هربِّي هو هر ُّب ُك ْم هفاعْ ُب ُدوهُ هه هذا صِ هراط مُسْ هتقِيم ()51
ُون ( )50إِن ه
هوأهطِ يع ِ
صدق هللا العظيم
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جو النص
س :1سورة آل عمران مكية أم مدنية؟
سورة مدنية

س :2ما الذي بينته (تناولته) اآليات؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

علو درجات الرسل
قصة وّلدة مريم ابنة عمران
كفالة زكريا ّلبنة مريم
قصة وّلدة يحيى عليه السَلم وبيان صفاته
اصطفاء مريم -عليها السَلم -وتفضيلها على نساء العالمين
سياق المعجزات لتأكيد صدق النبي محمد – صلى ّللا عليه وسلم –
ميَلد المسيح  -عليه السَلم – ومعجزاته

اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

ال ّ
شرح
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

اّليات {} 37 - 33
ِين * ُذرِّ ي ًة هبعْ ُ
ان هعلهى ْال هعالهم ه
{ إِن ّللاه اصْ هط هفى آ هد هم هو ُنوحً ا هوآ هل إِب هْراهِي هم هوآ هل عِ م هْر ه
ض هها مِنْ هبعْ ض هوّللا ُ

ان هربِّ إِ ِّني هن هذرْ ُ
ك أه ْن ه
ت
هسمِيع هعلِيم * إِ ْذ هقاله ِ
ك هما فِي هب ْطنِي م هُحررً ا هف هت هقب ْل ِم ِّني إِن ه
ت هل ه
ت ام هْرأهةُ عِ م هْر ه
ض هع ْ
ض هع ْت هها هقاله ْ
ْس الذ هك ُر هك ْاْل ُ ْن هثى
ت هولهي ه
ضعْ ُت هها أ ُ ْن هثى هوّللاُ أهعْ له ُم ِب هما هو ه
ت هربِّ إِ ِّني هو ه
السمِي ُع ْال هعلِي ُم * هفلهما هو ه
هوإِ ِّني هسم ْي ُت هها همرْ هي هم هوإِ ِّني أُعِ ُ
ان الر ِج ِيم * هف هت هقب هل هها هر ُّب هها ِب هقبُول هح هسن هوأه ْن هب هت هها
يذ هها ِب ه
ك هو ُذرِّ ي هت هها م هِن الش ْي هط ِ
هن هبا ًتا هح هس ًنا هو هكفله هها هز هك ِريا ُكل هما د ه
اب هو هج هد عِ ْن هد هها ِر ْز ًقا هقا هل هيا همرْ هي ُم أهنى لهكِ هه هذا
هخ هل هعله ْي هها هز هك ِريا ْالمِحْ هر ه
هقاله ْ
ح هساب }
ّللا هيرْ ُز ُق همنْ هي هشا ُء ِب هغي ِْر ِ
ت ه هُو مِنْ عِ ْن ِد ِ
ّللا إِن ه
الفكرة

اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

 -1تمييز اْلنبياء واصطفائهم على سائر المخلوقات
 -2لطف ّللا – عز وجل – بمريم والدة عيسى في تربيتها ونشأتها
4

األستاذ أسامة التميمي
0789073059

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلتقان يف اللغة العربية

معاني المفردات والتراكيب
 -1اصطفى :اصطفى فَل ًنا  :اصطفاه ؛ اختاره وفضله
 -2العالمين :كل موجود سوى ّللا تعالى
 -3هب :ارزقني
ُ
ُّ
ُ -4ذرية( :اسم) ،الجمع منها  :ذريات و هذراريُّ ؛ والذري ُة  :نسل اْلنسان
 -5ذرية بعضها من بعض :حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق واْلخَلق الجميلة
نذر و هينذِر ْ
 -6نذرت :ن هذ هر هي ُ
(نذرً ا و ُنذورً ا)؛ ن هذر الشخصُ الشي هء  :أوج هبه على نفسه
 -7رب إني نذرت لك ما في بطني محررً ا أي :جعلت ما في بطني خالصا لوجهك ،محررا
لخدمتك وخدمة بيتك المقدس { فتقبل مني }
 -8أعيذها بك :ألجأ اليك لتحفظها وتحصنها
 -9أنبتها نباتا حسنا :أنشأها نشأة حسنة
 -10كفلها :عهدها اليه بالرعاية
 -11المحراب :الجمع  :محاريب؛ والمِحْ هرابُ  :ال ُغرفة
 -12أنى :استفهامية؛ أي من اين لك هذا
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

الشرح
يخبر ّللا تعالى في هذه اْليات عن عدة أمور هي:
ان هعلهى سائر المخلوقات
 -1تفضيله آدم هو ُنوحً ا هوآ هل إِب هْراهِي هم هوآ هل عِ م هْر ه
 -2لطف ّللا بابنة امرأة عمران في تربيتها ونشأتها
 -3يخبرنا ّللا كيف جعلت امرأة عمران ما في بطنها خالصا لوجهه ،محررا لخدمته وخدمة بيته.
 -4دعوة امرأة عمران ّلبنتها ولذريتها أن يعيذهم ّللا من الشيطان الرجيم
 -5كرامة ّللا لمريم في الرزق من غير تعب
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

الصور الفنية
ه
قوله تعالى" :أ ْن هب هت هها هن هبا ًتا هح هس ًنا"
شبه ّللا –عز وجل -نشأت وتربية مريم بالنبات الحسن
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
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اّليات {} 41 - 38

ك هسمِي ُع ال ُّد هعا ِء ( )38هف هنا هد ْت ُه ْال هم هَل ِئ هك ُة
ك هد هعا هز هك ِريا هرب ُه هقا هل هربِّ ههبْ لِي مِنْ له ُد ْن هك ُذرِّ ي ًة هط ِّي هب ًة إِن ه
ُه هنالِ ه
ّللا هو هس ِّي ًدا هو هحصُورً ا هو هن ِب ًيا م هِن
صلِّي فِي ْالمِحْ هرا ِ
ص ِّد ًقا ِب هكلِ همة م هِن ِ
ك ِب هيحْ هيى ُم ه
ّللا ُي هب ِّش ُر ه
هوه هُو هقائِم ُي ه
ب أهن ه
ك ّللا ُ هي ْف هع ُل هما
ِين ( )39هقا هل هربِّ أهنى هي ُكونُ لِي ُغ هَلم هو هق ْد هبله هغن هِي ْال ِك هب ُر هوام هْرأهتِي هعاقِر هقا هل هك هذلِ ه
الصالِح ه
ك هك ِثيرً ا هو هسبِّحْ
اس هث هَل هث هة أهيام إِّل هرم ًْزا هو ْاذ ُكرْ هرب ه
ك أهّل ُت هكلِّ هم الن ه
هي هشا ُء ( )40هقا هل هربِّ اجْ هع ْل لِي آه هي ًة هقا هل آه هي ُت ه
ار ()41
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْل ْب هك ِ
ِب ْال هعشِ يِّ هو ْ ِ
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

الفكرة
الدعاء سبب في رزق زكريا الذرية حتى وهو وامرأته عاقر.
معاني المفردات والتراكيب
 -1هب :أعطني
 -2لدنك :عندك
 -3ذرية :اْلوّلد من البنين والبنات
 -4فنادته المَلئكة :جبريل عليه السَلم
 -5يبشرك :يسوق اليك خبرً ا سارً ا
 -6كلمة :عيسى عليه السَلم
 -7مصد ًقا بكلمة من ّللا :أي مؤم ًنا برسالة عيسى
 -8غَلم :صبي
 -9سي ًدا :الذي يسود قو هم ُه ويقودهم (من السيادة)
 -10حصورا :من يمنع نفسه عن النساء عفة
 -11عاقرّ :ل تلِد
 -12اّل رمزا :أي ّل تتكلم سوى باْلشارة واّليحاء
 -13العشي :الوقت من زوال الشمس الى المغرب
 -14اّلبكار :أول النهار الى طلوع الشمس

اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

الشرح
جاب
يناجي النبي ربه شاه ًدا لربه قدر هت ُه النافذة؛ أنْ يهبه الذرية الصالحة ،فما كان من ربه إّل أنْ اسْ ت ه
لدعا ِئهِ ،وهنا يستفسر النبي زكريا على سبيل المعرفة ّل التعجب ،كيف سيحدث الحمْ ُل وامرأته عاقر.
وقد ذكرت اْليات أربع صفات للنبي زكريا حل ْ
ّللا الذرية للنبي ،وهي:
ت بها عطا ُء ِ
ّللا
ص ِّد ًقا ِب هك ِل همة م هِن ِ
ُ -1م ه
ِين
 -3هحصُورً ا
 -2هس ِّي ًدا
 -4هن ِب ًيا م هِن الصالِح ه
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
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اّليات {} 47 - 42

ِين ( )42هيا همرْ هي ُم
هوإِ ْذ هقاله ِ
ّللا اصْ هط هفاكِ هو هطه هركِ هواصْ هط هفاكِ هعلهى ِن هسا ِء ْال هعالهم ه
ت ْال هم هَل ِئ هك ُة هيا همرْ هي ُم إِن ه
ك هو هما ُك ْن ه
ت له هدي ِْه ْم إِ ْذ
ك مِنْ أه ْن هبا ِء ْال هغ ْي ِ
ب ُنوحِي ِه إِله ْي ه
ِين ( )43هذلِ ه
ا ْق ُنتِي ل هِربِّكِ هواسْ ُجدِي هوارْ هكعِي هم هع الرا ِكع ه
ون أه ْق هَل هم ُه ْم أه ُّي ُه ْم هي ْكفُ ُل همرْ هي هم هو هما ُك ْن ه
ّللا
ُون ( )44إِ ْذ هقاله ِ
ت له هدي ِْه ْم إِ ْذ هي ْخ هتصِ م ه
ي ُْلقُ ه
ت ْال هم هَل ِئ هك ُة هيا همرْ هي ُم إِن ه
ين ( )45هو ُي هكلِّ ُم
ُي هب ِّشرُكِ ِب هك ِل همة ِم ْن ُه اسْ ُم ُه ْالمهسِ ي ُح عِ ي هسى ابْنُ همرْ هي هم هو ِجيهًا فِي ال ُّد ْن هيا هو ْاْلهخ هِر ِة هوم هِن ْال ُم هقر ِب ه
ِين ( )46هقاله ْ
ت هربِّ أهنى هي ُكونُ لِي هو هلد هوله ْم هي ْم هسسْ نِي هب هشر هقا هل هك هذلِكِ
اس فِي ْال هم ْه ِد هو هكه ًَْل هوم هِن الصالِح ه
الن ه
ه
ه
ُ
ْ
ضى أمْرً ا هفإِن هما هيقُو ُل له ُه ُكنْ هف هي ُكونُ ()47
ّللا ُ هيخل ُق هما هي هشا ُء إِذا هق ه
الفكرة
تمييز مريم على سائر الخلق وتبشيره بمولود جعله ّللا ً
نبيا
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

معاني المفردات والتراكيب
 -1طهرك :جذرها؛ طهر ،أي من مسيس الرجال
 -2العالمين :جمع عالم بفتح الَلم ،وهو الخلق كله
 -3اقنتي :جذرها؛ قنت ،أي أخلصي العبادة وأديمي الطاعة
 -4أنباء :مفردها (نبأ) أي أخبار
 -5الغيب :جمعها غيوب ،وهو خَلف الشهادة
 -6نوحيه :جذرها (وحي) اّللهام والكَلم الخفي
 -7يلقون أقَلمهم :يطرحون سهامهم لعمل قرعة على كفالة مريم
 -8يكفل :يضمن ويرعى
اّلتقان في اللغة العربية 2018
 -9يختصمون :يتنازعون
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
 -10وجيهًا :سي ًدا معظمًا له جاه وقدر وشرف
 -11المهد :سرير الطفل في الرضاعة
ً -12
كهَل :بين الثَلثين والخمسين
 -13قضى أمرً ا :أراد شي ًئا

الشرح
وعلو قدرها على نساء العالمين بطاعتها وكثرة عبادتها،
ِّ
اختيار ّللا -عز وجل -لمريم منوهًا بفضيلتها
ويأمرها بدوام الطاعة والخضوع والخشوع ،ثم تبشرها المَلئكة بعيسى الذي من ّللا عليه أن جعله
ً
نبيا لبني اسرائيل.
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
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اّليات {} 51 - 48

اْل ْن ِجي هل ( )48هو هرس ً
ُوّل إِلهى هبنِي إِسْ هرائِي هل أه ِّني هق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ ه هية مِنْ
هو ُي هعلِّ ُم ُه ْال ِك هت ه
اب هو ْالح ِْك هم هة هوالت ْو هرا هة هو ْ ِ
هر ِّب ُك ْم أه ِّني أه ْخلُ ُق له ُك ْم م هِن ِّ
ص
ّللا هوأُب ِْر ُ
ين هك هه ْي هئ ِة الطي ِْر هفأ ه ْنفُ ُخ فِي ِه هف هي ُكونُ هطيْرً ا ِبإِ ْذ ِن ِ
ئ ْاْله ْك هم هه هو ْاْلهب هْر ه
الط ِ
ك هْله هي ًة له ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم
هوأُحْ ِيي ْال هم ْو هتى ِبإِ ْذ ِن ِ
ُون فِي ُبيُو ِت ُك ْم إِن فِي هذلِ ه
ون هو هما هتد ِخر ه
ّللا هوأ ُ هن ِّب ُئ ُك ْم ِب هما هتأْ ُكل ُ ه
ض الذِي حُرِّ هم هعله ْي ُك ْم هو ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ ه هية مِنْ
ص ِّد ًقا لِ هما هبي هْن هيدهي م هِن الت ْو هرا ِة هو ِْلُحِل له ُك ْم هبعْ ه
ِين ( )49هو ُم ه
م ُْؤ ِمن ه
ه
ه
ّللا هربِّي هو هر ُّب ُك ْم هفاعْ ُب ُدوهُ ههذا صِ هراط مُسْ هتقِيم ()51
ُون ( )50إِن ه
هر ِّب ُك ْم هفاتقُوا ه
ّللا هوأطِ يع ِ
الفكرة
اثبات أن عيسى _عليه السَلم_ نبي من ّللا بالمعجزات التي وهبها ّللا له
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

معاني المفردات والتراكيب
 -1الكتاب :التوراة واّلنجيل
 -2الحكمة :معرفة أسرار الشرع
 -3التوراة :الكتاب المنزل على موسى
 -4اّلنجيل :الكتاب المنزل على عيسى
 -5أبرئ :أشفي
 -6اْلكمه :الذي يُولد أعمى ،وجمعها ُكمْه ،ومؤنثها هكمْ هاء
 -7اْلبرص :جمعها (بُرص وأبارص)؛ وهو مرض يصيب جلد اّلنسان غير معدي
 -8أنبئكم :أخبركم وأعلمكم
اّلتقان في اللغة العربية 2018
 -9تدخرون :تحتفظون
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
 -10آية :معجزة
 -11أحل :تحليل ما كان محرمًا
صرُط) وهو الطريق المستقيم ،والمقصود الطريق الممدود فوق جهنم
 -12صراط مستقيم :جمعها ( ُ
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

الشرح
أرسل ّللا معجزته عيسى _عليه السَلم_ ً
نبيا لبني اسرائيل ،وقد أيده بالمعجزات وذكر منها في مجمل اْليات:
 -1وّلدته دون أب
 -2التكلم في المهد
اّلتقان في اللغة العربية 2018
 -3النفخ الروح في الطير
اْلستاذ :أسامة التميمي
 -4المسح على اْلكمه فيشفى
0789073059
 -5المسح على اْلبرص فيشفى
 -6اخبار الناس بما يأكلون وما يحتفظون في بيوتهم
8
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المعجم والدّ اللة
 -1أضف الى معجمك اللّغوي:
ُ -2عدْ الى المعجم ،واستخرج معاني المفردات التالية:
اّلجابة واردة في تحليل اْليات
فرق في المعنى في ما تحته خط في ما يأتي:
ّ -3
أ -قوله تعالى" :إِ ِّني هن هذرْ ُ
ك هما فِي هب ْطنِي م هُحررً ا"
ت له ه
أي عتي ًقا مفر ًغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
ُ
أعدت كتابة النص محررً ا باللغة العربية"
 تقول" :0789073059
مُنقحا ،خالصا من اْلخطاء
ُ
ب -قوله تعالى" :قال ربِّ هبْ لي من لدنك ذرية طيبة"
أعطني
 تقول" :هبْك ساعدتني على ح ِّل المسألة"فعل أمر جامد بمعنى ُ
أظنك
ج -قوله تعالى" :قالت رب إني وضعتها أنثى"
ولد ُتها  /أنجبتها
 تقول" :وضع الخليل بن أحمد علم ال هعروض"أوجد
اّلتقان في اللغة العربية 2018
ْ
ْ
ْ
ِّ
اْل ْن ِجي هل"
د -قال تعالى " :هو ُي هعل ُم ُه ال ِك هت ه
اْلستاذ :أسامة التميمي
اب هوالح ِْك هم هة هوالت ْو هرا هة هو ِ
0789073059
الكتابة
ريب في ِه ه ًدى للمتقين"
 قال تعالى" :ذلك الكتابُ ّله
القران الكريم
 -4لفظ {عاقِر} يستوي فيه المذ ّكر والمؤنثُ ،عد الى المعجم وتب ّين جمع كل ّ منهما:
أ -جمع عاقر للمذكر :عُقر
ب -جمع عاقر للمؤنث :عاقرات أو هعواقِر
غوي لما يأتي:
 -5ما الجذر اللّ ّ
 الذرية :ذرر أو ذراّلتقان في اللغة العربية 2018
 ال هعشِ ي :عشواْلستاذ :أسامة التميمي
 سمي ُتها :سمو0789073059
 تدخرون :ذخرُ -6عد المعجم الوسيط ،وتب ّين الفرق بين كل من:
 الكه ُل :جمعها ( ُكهول أو ُكهل أو ُكهَْلن) وهم ما بين سِ نْ الثَلثين والخمسين. الشيخ :جمعها (شيوخ أو أشياخ) وهو كل من زاد عن سِ نْ الخمسين. ال هه ِرم :جمعها ( ههرْ مى) وهو الشيخ الذي يبلغ أقصى ال ِك هبر9
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الفهم والتحليل
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

ضها من بعض"
 -1قال تعالىُ " :ذ ّر ّية بع ُ
ف هللا تعالى ُذ ّر ّية األنبياء؟
ص َ
أِ -ب َم و َ
وصفهم بأنهم بعضهم من بعض ،من ذرية آدم ونوح وابراهيم
بَ -عال َم يدل ُّ ذلك؟
أن اْلنساب عند اْلنبياء ليست بالد ِم واللحم ،وإنما هي أنساب القيم والدين.
يد ُّل على ه
ً
ْ
راجية القبول من
نذرت امرأةُ عمران ما في بطنها لخدمة بيت المق ّدس
جر ًيا على عادة أهلها،
ْ -2
ْ
تعانت على تحقيق ذلك؟
اس
هللا ،بما ْ
ْ
استعانت بالعبادة والطاعة وصدق التوكل على ّللا
بأمر عظيم ،وهو
 -3في ضوء فهمك اآليات الكريمة ،بين كيف ه ّيأ هللا تعالى مريم _عليها السالم_ للقيام
ٍ
أنْ تلد عيسى _عليه السالم_
 طهرها على نساء العالمين جعل عيس ًكافَل لها
اّلتقان في اللغة العربية 2018
 اصطفاها لعبادتهاْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
 أوجد عندها رزقا في غير أوانهسالم؟
 -4كيف استقبل زكر ّيا البشرى بيحيى عليهما ال ّ
 استبعاد تحققها في موازين البشر الدهشة والتعجب ،واستعظام قدرة ّللا -5ب ّين األمارة التي منحها هللا تعالى لزكر ّيا _عليه السالم_ ً
دليال على حمل زوجته ،وتح ّقق ال ُبشرى.
عدم تكليم الناس إّل باْلشارة ثَلثة أيام بلياليها
 -6في ضوء فهمك اآليتين ()43-42
ل ّللا تعالى على مريم _عليه السَلم_
أ -ما فض ُ
 اصطفاها على سائر نساء العالمين (اجابة معتمدة) طهرها من اْلدناس خصها بالكرامات ،مثل انجاب الولد من غير أبب -اذكر ما يستجوبه هذا الفض ُل
لزوم طاعة ّللا تعالى وعبادته
 -7في قوله تعالى" :ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك"
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
أ -ما المشار اليه في (ذلك)؟
0789073059
 قصة امرأة عمران وابنتيها قصة زكريا وابنه يحيىب -من المخاطب في (اليك) :الرسول ﷺ
حُج ًة على ُنبُو ِتهِ ،وتحقي ًقا لصدقه
ج -لما خاطبته اْلية؟
10
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سالم.
 -8استخلص من اآليات صفات كل من مريم وزكر ّيا عليهما ال ّ
أ -مريم
 اصطفاها على نساء العالمين طهرها ّللا من اْلجناس واْلدناس انجاب طفل من غير أب حفظها ّللا من الشيطان طاعتها هلل وكثرة العبادةب -زكريا
 كان ًشيخا كبيرً ا وامرأته عاقر
اّلتقان في اللغة العربية 2018
 قائمًا يصلي في المحراباْلستاذ :أسامة التميمي
 الصبر وكثرة العبادة0789073059
 تكفله لمريم بالرعايةأمورا خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها:
 -9عرضت اآليات الكريمة
ً
 رزق ّللا تعالى لمريم في المحراب ،في غير أوانه بشرى ّللا تعالى لزكريا بالمولوداّلتقان في اللغة العربية 2018
 وّلدة عيسى من غير أباْلستاذ :أسامة التميمي
 النفخ في الروح فيصبح طيرً ا بإذن ّللا تعالى0789073059
 احياء الموتى بإذن ّللا تعالى شفاء اْلكمه واْلبرص على يد عيسى _عليه السَلم_لي من
 -10لماذا جاء
َب ْ
رب ه ْ
سالمِّ " :
الطلب بلفظ الهبة في قوله تعالى على لسان زكر ّيا عليه ال ّ
ُ
لَ ُد ْن َك ُذ َر َي ًة ط ّيبة"؟
الهبة في اللغة :العطية الخالية من المقابل ،فهو يعلم أن عطاء ّللا يخل من المقابل ،وهذا اشار ًة الى
ايمانه الخالص باهلل تعالى.
الرعاية في تنشئة جيل صالح ،في رأيك:
 -11في ضوء قوله تعالى" :وأنبتها نبا ًتا حس ًنا" ما أثر ّ
تنمية القيم والمبادئ واْلخَلق الرفيعة في اْلجيال
ض ًحا ذلك:
 -12بعد دراستك اآليات الكريمة ،ناقش أثر ما يأتي في مجتمعك مو ّ
أ -رعاية اْليتام والمحتاجين
 في الراعي :اْلجر والثواب العظيم والبركة في الرزق وترقيق القلب لراعي اليتيم في اْليتام :تحقق السعادة واّلستقرار النفسي لأليتام ،وتزيد من اندماجهم في المجتمعب -تقدير دور المرأة
 يزيد من دورها في بناء المجتمع يزيد من ثقة المرأة لنفسها ،مما ينعكس على اْلفراد والمجتمعاّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
 تحقيق العدالة اّلجتماعية والمساواة0789073059
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أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصي ،فما فائدة هذا األسلوب؟
 اقامة الحُجة والبراهين على اْلمم الَلحقة تثبيت قلب النبي محمد ﷺ اّلثارة والتشويق واستمالة المتلقيالرعاية اإلله ّية في اعداد األنبياء واصطفائهم وصفاتهم ،عال َم يدل ّ هذا في رأيك؟
تكاملت ّ
 رعاية ّللا _عز وجل_ ْلنبياء دّللة على نبوتهماّلتقان في اللغة العربية 2018
 دّللة على تنزيه ّللا _عز وجل_ اْلنبياء من الصفات غير حميدةاْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
 -ليستطيع هؤّلء اْلنبياء نشر دعوة ّللا _عز وجل_ للخلق

الفهم والتحليل
ضح جمال التصوير في قوله تعالى" :وأنبتها نبا ًتا حس ًنا"
 -1و ّ
شبه مريم في نموها وترعرعها بالنبات الحسن الذي ينمو شي ًئا فشي ًئا
 -2استخرج مثالين على ال ّطباق من اآليات الكريمة
العشي  /اّلبكار
أحل  /حُرم
معان بالغ ّية أخرى ،مثل:
 -3تخرج األساليب اإلنشائ ّية في العرب ّية عن معانيها الحقيق ّية الى
ٍ
المعنى البالغي ال ّ
شاهد
ً
أخاك فإنه  //مُقارفُ ذ ْنب مر ًة ومُجا ِن هب ُه
ِش
ه
فع ْ
التخيير
األمر
واحدا أو صِ لْ
قوله تعالى ":فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا"
الدعاء
ّل تطويا السر عني يوم نائبة  //فإن ذلك أمْ ر غي ُر مغتفر
اّللتماس
ال ّنهي
ّل تغربي أيتها الشمسُ
التمني
أبنت الدهر عندي كل بنت  //فكيف وصلت أنت من ّ
ه
الزحام
االستفهام التعجب
قوله تعالى" :أ ّنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة"
اّلستبعاد
يا ْلهل الخير لمساعدة المحتاج
اّلستغاثة
النداء
وا حرق هة قلبي  /وا كبدي  /وا حسرتاه
الندبة
يا لك من رجل كريم!
التعجب
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

بنا ًء على ما تقدم ،ما المعنى البَلغي الذي خرج اليه:
أ -اْلمر في قوله تعالى" :فتقبل مني" الدعاء
ب -اّلستفهام في قوله تعالى" :أنى يكون له غَلم" اّلستبعاد والتعجب
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 -4ما المعنى الّذي أفادت ُه الجملة المعترضة " وهللا أعلم بما وضعت"
تعظيم الموضوع ورفع منزلة المولود
 -5ما داللة كل ّ من:
أ -الزمن المضارع للفعل (أعيذها) في اْلية 36
للدّللة على استمرار الحدث والتجديد
ب-
 تكرار (اصطفاك) في اْلية 42
 اْلولى :تفضيلها على الناس بالكرامات الثانية :تفضيلها على سائر العالمين بأن رزقها ّللا الولد من غير أب تكرار (بكلمة) في اْليتين ()45-39
اّلتقان في اللغة العربية 2018
التأكيد على معجزة خلق عيسى بكلمة (كن)
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
 تكرار (بإذن ّللا) في اْلية 49
تأكيد ألوهية ّللا _عز وجل_ وأن عيسى عبد ّللا المأمور
 -6الكناية :لفظ أطلق وأريد به الزم معناه ،مع جواز ايراد المعنى األصلي؛ أي أنْ تأتي بكالم
يتض ّمن معنيين :مع ًنى حقيق ًّيا وآخر مجاز ًّيا ،والمجازي هو المقصود ،ومثال ذلك:
أس".
ندي
مرفوع ّ
َ
"وقف ال ُج ُّ
الر ِ
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

المعنى الحقيقي

المعنى المجازي

الفخر واّلعتزاز
رفع الرأس
وقولنا :فَلن كثير الرماد ،كناية عن (كرمه) ،يعني أن رماد ناره ّل ينطفئ؛ ْلن كثرة الرماد دليل
على كثرة اشعال النار لقِرى الضيف.
وقول أحمد شوقي:
هما الواهي الذي ثكل الشبابا
ولي بين الضُلوع دم ولحم //
فدم ولحم كناية عن (القلب) الذي بين ضلوعه
وضح الكناية في ما تحته خط في قوله تعالى:
بنا ًء على ما تقدّمّ ،
ً
وكهَل ومن الصالحين"
"ويكل ُم الناس في المهد
اّلتقان في اللغة العربية 2018
كناية عن أنه رضيع صغير السنِّ
اْلستاذ :أسامة التميمي
ضح داللة (الخ ْلق) في اآليتين الكريمتين اآلتيتين:
 -7و ّ
0789073059
أ -قال تعالى" :قال كذلك ّللا يخلق ما يشاء" يبدع ويصنع
ب -قال تعالى" :أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير" يصور
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الوحدة الثّانية
سرور
فن ال ّ

نعمة كبرى أنْ يُمنح اْلنسان القدرة على السرور ،يستمتع به إنْ وجدت أسبابه ،ويخلُقها إنْ لم تكن.
يعجبني القمر في تقلده ً
هالة تشع سروراً وبها ًء ونوراً ،ويعجبني الرجل أو المرأة هيخلُق حوله ً
جو
مشب ًعا بال ِغبْطة والسرور ،ثم يتشربه فيشرق في محياه ،ويلمع في عينيه ،ويتألق في جبينه ،ويتدفق
من وجهه.
يُخطئ همنْ يظن أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية ،فيشترط لِيُسر ماّلً وبنين وصحة؛
فالسرور يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف ،وفي الناس همن يشقى في النعيم ،ومنهم من
ً
ً
عميقة بكل ماله وهو كثير ،وفيهم من
ضحكة
ينعم في الشقاء ،وفي الناس من ّل يستطيع أن يشتري
فجونا
يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة بأقل اْلثمان ،وبَل ثمن ،وّل تنقصنا الوسائلُّ ،
جميل ،وخيراتنا كثيرة.
الحياة فن ،والسرور كسائر شؤون الحياة فن؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفن ،استثمره واستفاد منه
وحظِ ي به ،و همنْ ل ْم يعرفه لم يعرف أن يستثمره.
ه
أول درس يجب أن ُي هتعلم في فن السرور قوة اّلحتمال؛ فما إنْ يصاب المرء بالتافه من
اْلمر حتى تراه هح ِر هج الصدر ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم في صدره ،وتقض
ُلق لها بالً ،ول ْم ُت هحرِّ ك منه هن هف ًسا،
مضجعه ،وتؤرق هج ْفنه ،وِّ هي إذ حدثت لمن هو أقوى احتماّلً ،لم ي ِ
ونام ملء جفونه رضي البال فارغ الصدر.
ومع هذا كله ففي استطاعة اْلنسان أنْ يتغلب على المصاعب ،ويخلق السرور حوله .وجزء كبير من
اْلخفاق في خلق السرور يرجع إلى الفرد نفسه ،بدليل أنا نرى في الظروف الواحدة واْلسرة الواحدة
واْلمة الواحدة من يستطيع أنْ يخلق من كل شيء سروراً ،وإلى جانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء
حز ًنا؛ فالعامل الشخصي ّ -ل شك  -له عَلقة كبيرة في إيجاد الجو الذي يتنفس منه؛ ففي الدنيا
عامَلن اثنان :عامل خارجي وهو كل العالم ،وعامل داخلي وهو نفسك؛ فنفسك نصف العوامل،
فاجتهد أنْ تكسب النصف على ْلقل؛ وإذاً فرجحان كفتها قريب اّلحتمال ،بل إن النصف اْلخر وهو
العالم ّل قيمة له بالنسبة إليك إّل بمروره بمشاعرك؛ فهي لتي تلوِّ نه ،وتجمِّله أو تقبحه ،فإذا جلوت
عينيك ،وأرهفت سمعك ،وأعددت مشاعرك للسرور ،فالعالم لخارجي يتفاعل مع نفسك فيكون
سروراً.
إنا لنرى الناس يختلفون في القدرة على هخ ْلق السرور اختَلف مصابيح لكهرباء في القدرة على
اْلضاءة؛ فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضيء ب هق ْدر كمصباح النوم ،ومنهم ذو القدرة
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الهائلة كمصباح الحفَلت ،هف هغـيرْ مصباحك إن ضعف ،واستعض عنه بمصباح قوي ينير لنفسك
وللناس.
ولعل من أهم أسباب الحزن ضيق اْلفق ،وكثرة تفكير اْلنسان في نفسه حتى كأنها مركز العالم،
وكان الشمس والقمر والنجوم والبحار و اْلنهار و اْلمة والسعادة والرخاء كلها ُخلقت لشخصه ،فهو
يقيس كل المسائل بمقياس نفسه ،ويديم التفكير في نفسه وعَلقة لعالم بها ،وهذ  -من غير ريب -
المركز ،وإنما هي نقطة
يصبب البؤس والحزن ،فمحال أن يجري العالم هو ْفق نفسه؛ ْلن نفسه ليست ِ
،ونسي نفسه أحيا ًنا ،أو كثيراً
صغيرة على المحيط العظيم ،فإنْ هو وسع أفقه ،ونظر إلى العالم الفسيح
ه
ت شي ًئا فشي ًئا ،وتحل ْ
سعر بأن اْلعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفيه قد خف ْ
لت شي ًئا فشي ًئا.
وهذ هو السبب في أن أكثر الناس فرا ًغا أشدهم ضي ًقا بنفسه؛ ْلنه يجد من زمنه ما يطيل لتفكير فيها،
فإن هو استغرق في عمله ،وفكر في ما حوله ،كان له من ذلك لذة مزدوجة :لذة الفكر والعمل ،ولذة
نسيان النفس.
ولعل من دروس فن السرور أن يقبض المرء على زمام تفكيره ،فيصرِّ فه كما يشاء؛ فإنْ هو تعرض
لموضوع ُم ْق ِبض  -كأنْ يناقش أسرته في أمر من اْلمور المحزنة ،أو يجادل شريكه أو صديقه في ما
يؤدي إلى الغصب  -حول ناحية تفكيره ،وأثار مسألة أخرى سارة ينسى بها مسألته اْلولى المحزنة؛
فإن تضاي ْقت من أمر فتكل ْم في غيره ،ونق ْل تفكيرك كما تنقل بيادق الشطرنج.
ومن هذه الدروس أيضا أّل تقدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هينة ،فاعمل الخير ما استطعت ،وافرح
ما استطعت ،وّل تجً مع على نفسك اْللم بتوقع الشر ،ثم اْللم بوقوعه ،فيكفي في هذه الحياة ألم واحد
للشر الواحد.
ولتفعل ما يفعله الفنانون ،فالرجل ّل يزال يتشاعر حتى يكون شاعراً ،ويتخاطب حتى يصير خطيبًا،
ويتكاتب حتى يصير كاتبًا ،فتصنع الفرح والسرور واّلبتسام للحياة ،حتى يكون التطبُّع طب ًعا.
(أحمد أمين ،فيض الخاطر ،بتصرف)

اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

التعريف بالكاتب
أحمد أمين(1886-1954م) أديب ومفكر مصري ،عمل في جامعة القاهرة ،وأنشأ مجلة "الثقافة"،
وشارك في إخراج "مجلة الرسالة" ،من أهم مؤلفاته "فجر اْلسَلم" و "ضحى اْلسَلم" و "فيْض
الخاطر" لذي أُخذ منه لنص.
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جو ال ّنص
النص للسعادة:
س :1ب ّين نظرة أحمد أمين في هذا
ّ
أن السرور ينبع من داخل اْلنسان ّل من الظروف الخارجية المحيطة به حسْ ب
سرور في نظر أحمد أمين
سبل والوسائل التي يمكن بها أن يح ّقق الفرح وال ّ
س :2ما هي ال ّ
 -1أن يكون ً
قويا متحم ًَل الصعاب.
 -2أّل يفكر بنفسه كثيراً وكأنها مركز العالم.
 -3أن يمأل وقت فراغه بما هو نافع ومفيد مثل العمل.
 -4أّل يفكر في ما هو سلبي ،بل يوجه تفكيره نحو كل ما هو إيجابي.
 -5أن يجتهد في أن يجعل السعادة طب ًعا من طباعه ،وّل يضيعها في ما يكدر عيشه.

ال ّ
شرح
الفقرة األولى
سرور ،يستمتع به إنْ وجدت أسبابه ،ويخلُقها إنْ لم تكن.
نعمة كبرى أنْ ُيمنح اإلنسان القدرة على ال ّ
ً
جو
وبهاء
سرورا
تشع
هالة
يعجبني القمر في تقلّده
الرجل أو المرأة َيخلُق حوله ًّ
ونورا ،ويعجبني ّ
ً
ً
ً
ّ
يتشربه فيشرق في مح ّياه ،ويلمع في عينيه ،ويتأ ّلق في جبينه ،ويتد ّفق
سرور ،ثم
َّ
مشب ًعا بال ِغ ْبطة وال ّ
من وجهه.
الفكرة
نعْ مة السرور
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059

معاني المفردات والتراكيب
ً
هالة :الدائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي.
 بها ًء :اشراق الوجه الغبطة :مصدر الفعل ( هغ هب هط) ،جمعها (غِ بْطات)؛ وهو أنْ يتمنى المر ُء مثل ما للمغبوط منالنعمة من غير أنْ يتمنى زوالها عنه.
 -مُحياه :جذرها (حيي) وهو الوجه
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الصور الفن ّية
ً
ونورا
وبهاء
سرورا
تشع
هالة
 يعجبني القمر في تقلّدهً
ً
ً
ّ
صور الهالة الت تحيط باْلنسان المسرور بالقمر الذي يشعُّ نورً ا.
سرور.
جو مشب ًعا بال ِغ ْبطة وال ّ
الرجل أو المرأة َيخلُق حوله ًّ
 ويعجبني ّصور الفرح والسرور بشيء يصنعه اّلنسان
يتشربه فيشرق في مح ّياه.
 ثمَّ
صور بانسان يشرب ،ثم صور الفرح والسرور بذلك الشيء الذي يشربه اّلننسان.
 ويلمع في عينيه.صور الفرح والسرور بشيء يلمع في عين اّلنسان
 ويتأ ّلق في جبينهصور الفرح والسرور بشيء يتألق ويلمع في جبين اّلنسان.
 ويتد ّفق من وجهه.صور الفرح والسرور بالماء الذي يتدفق من جبين اّلنسان.
الفقرة ال ّثانية
سرور كلّها في ّ
سر ماالً وبنين وصحة؛
الظروف الخارج ّية ،فيشترط لِ ُي َّ
ُيخطئ َمنْ يظنّ أنّ أسباب ال ّ
سرور يعتمد على ال ّنفس أكثر م ّما يعتمد على ال ّظروف ،وفي ال ّناس َمن يشقى في ال ّنعيم ،ومنهم
فال ّ
ً
ً
من ينعم في ال ّ
شقاء ،وفي ال ّناس من ال يستطيع أن يشتري ضحكة عميقة بكل ّ ماله وهو كثير ،وفيهم
من يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة بأقل ّ األثمان ،وبال ثمن ،وال تنقصنا الوسائل،
فجونا جميل ،وخيراتنا كثيرة.
ُّ
الفكرة
اعتماد السرور على النفس ّل على الظروف
أصناف ال ّناس من حيث الفرح والسرور
 -1من يشقى في النعيم
 -2من ينع ُم الشقاء
 -3من ّل يستطيع أن يشتر ضحكة رغم كثرة ماله
 -4من يستطيع أن يشتري الضحكات بأقل اْلثمان ،أو بَل ثمن
معاني المفردات والتراكيب
 يشقى :المحنة والكرب والشدة والعسر والتعب17

اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
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الصور الفن ّية
ضحكة عميقةً
ً
 وفي الناس من ّل يستطيع أن يشتري من يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقةصور الضحكات بالسلعة التي تباع وتشترى
الفقرة الثالثة
سرور كسائر شؤون الحياة فنّ ؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفنّ  ،استثمره
الحياة فنّ  ،وال ّ
وحظِ ي به ،و َمنْ ل ْم يعرفه لم يعرف أن يستثمره.
واستفاد منه َ
الفكرة
الحياة فن
معاني المفردات والتراكيب
 استثمره :جذرها (ثمر)؛ أي استغلها وجعلها تثمر استفاد :جذرها (فيد) ،أي اكتسبالصور الفن ّية
 الحياة فنّشبه الحياة بالفن
 كيف ينتفع بهذا الفنّ  ،استثمره واستفاد منهصور الحياة بالفن مرة ثم صور هذا الفن يستثمر ويستفاد من استثماره.
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الفقرة الرابعة
قوة االحتمال؛ فما إنْ يصاب المرء بال ّتافه من األمر حتى
سرور ّ
ّأول درس يجب أن ُي َتع َّلم في فنّ ال ّ
وتؤرق
وتقض مضجعه،
تراه َح ِر َج الصدر ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم في صدره،
ّ
ّ
سا ،ونام ملء جفونه
لق لها بالً ،ول ْم ُت َح ِّرك منه َن َف ً
َج ْفنهِّ ،وهي إذ حدثت لمن هو أقوى احتماالً ،لم ُي ِ
رضي البال فارغ الصدر.
َّ
الفكرة
قوة احتمال والصبر على الهموم
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معاني المفردات والتراكيب
 بالتافه :جذرها (تفِه) ما حقرت قيمته تراه هح ِر هج الصدر :ضيق الصدر كاسف الوجه :عبس الوجه مصفر ناكس البصر :جمعها (نواكس و ُنكس) وهو اسم فاعل لنكس؛ والمقصود مطأطئ الرأس والعين تتناجى الهموم في صدره :تكثر الهموم في صدره وتقض مضجعه :تفزع نومه وتؤرق هج ْفنهّ :ل يرتاح له بال من كثرة الهموم احتماّلً :جذرها (حمِل) والمقصود أكثر صبرً ا با ًل :جذرها (ب ل ي) الحال والشأنالصور الفن ّية
 فما إنْ يصاب المرء بال ّتافه من األمرصور التافه من اْلمر بالمرض الذي يصيب المرء
 حتى تراه َح ِر َج الصدرصور الصدر باْلنسان الحرج
 ناكس البصرصور البصر بالرأس المتطأطئ من الذل
 تتناجى الهموم في صدرهصور الهموم باْلنسان الذي يناجي غيره
وتقض مضجعه
ّ
صور الهموم بشيء يفزعه من نومه
وتؤرق َج ْفنه
ّ
صور جفن اْلنسان بشيء يؤرقه على الدوام
19
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الفقرة الخامسة
سرور حوله .وجزء كبير
ومع هذا كلّه ففي استطاعة اإلنسان أنْ ي ّتغلّب على المصاعب ،ويخلق ال ّ
سرور يرجع إلى الفرد نفسه ،بدليل أ ّنا نرى في ال ّظروف الواحدة واألسرة
من اإلخفاق في خلق ال ّ
الواحدة واأل ّمة الواحدة من يستطيع أنْ يخلق من كل ّ شيء سروراً ،وإلى جانبه أخوه الذي يخلق من
الجو الذي يتن ّفس منه؛ ففي
كل ّ شيء حز ًنا؛ فالعامل
الشخصي  -ال ش ّك  -له عالقة كبيرة في إيجاد ّ
ّ
داخلي وهو نفسك؛ فنفسك نصف العوامل،
خارجي وهو كل ّ العالم ،وعامل
الدّنيا عامالن اثنان :عامل
ّ
ّ
فاجتهد أنْ تكسب النصف على ألقلّ؛ وإذاً فرجحان كفتها قريب االحتمال ،بل إنّ النصف اآلخر وهو
تلونه ،وتج ِّمله أو تق ّبحه ،فإذا جلوت
العالم ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك؛ فهي التي ِّ
الخارجي يتفاعل مع نفسك فيكون
سرور ،فالعالم
ّ
عينيك ،وأرهفت سمعك ،وأعددت مشاعرك لل ّ
مسروراً.
الفكرة
عوامل السُّرور
معاني المفردات والتراكيب
 المصاعب :جذرها (صعُب) وهي على وزن (مفاعل) التي هي جمع كثرة؛ والمقصود الشدائد جلوت عينيك :جذرها (جَل) اتضح وأرهفت سمعك :جذرها (رهف) وهو اللطف واللينالصور الفن ّية
سرور حوله
 ويخلق ال ّصور السرور بشيء يُخلق
سرور
 وأعددت مشاعرك لل ّصور المشاعر بشيء يُع ُّد
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سادسة
الفقرة ال ّ
سرور اختالف مصابيح الكهرباء في القدرة على
إ ّنا لنرى ال ّناس يختلفون في القدرة على َخ ْلق ال ّ
اإلضاءة؛ فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضيء ب َقدْ ر كمصباح النوم ،ومنهم ذو القدرة
بمصباح قوي ينير لنفسك
واستعِض عنه
ض ُعفْ ،
ـير مصباحك إن َ
الهائلة كمصباح الحفالتَ ،ف َغ ْ
ٍ
ولل ّناس.
الفكرة
القدرة على خلق السرور
20
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معاني المفردات والتراكيب
 استعِض :جذرها (عوض)؛ اطلب العوض والبدلالصور الفن ّية
 فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ومنهم المضيء ب هق ْدر كمصباح النوم ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفَلتشبه اختَلف الناس في صُنع السرور باختَلف المصابيح ،فمنهم المظلم كالمصباح المحترق،
ومنهم المضيء كمصباح النوم ،ومنهم شديد اّلضاءة كمصباح الحفَلت.
سابعة
الفقرة ال ّ
ولعل ّ من أه ّم أسباب الحزن ضيق األفق ،وكثرة تفكير اإلنسان في نفسه ح ّتى كأ ّنها مركز العالم،
وكانّ ال ّ
والرخاء كلّها ُخلقت لشخصه،
سعادة ّ
شمس والقمر وال ّنجوم والبحار و األنهار و األ ّمة وال ّ
فهو يقيس كل ّ المسائل بمقياس نفسه ،ويديم ال ّتفكير في نفسه وعالقة العالم بها ،وهذ  -من غير
المركز ،وإ ّنما
ريب -يسبب البؤس والحزن ،فمحال أن يجري العالم َو ْفق نفسه؛ ألنّ نفسه ليست ِ
،ونسي نفسه
سع أفقه ،ونظر إلى العالم الفسيح
َ
هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم ،فإنْ هو و َّ
أحيا ًنا ،أو كثيراً شعر بأنّ األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفيه قد خ ّف ْت شي ًئا فشي ًئا،
وتحلَّ ْ
لت شي ًئا فشي ًئا.
الفكرة
أسباب الحزن والضيق
معاني المفردات والتراكيب
 ضيق اْلفق :عدم رؤية اْلمور على حقيقتها ريب :شك فمحال :يمتنعالصور الفن ّية
 وكثرة تفكير اإلنسان في نفسه ح ّتى كأ ّنها مركز العالمصور نفسه بمركز العالم
المركز ،وإ ّنما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم
 ألنّ نفسه ليست ِصور نفسه بنقطة صغيرة على المحيط العظيم
 األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقلصور أعباء النفس بالقيود التي ُتثقله
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الفقرة ال ّثامنة
السبب في أنّ أكثر ال ّناس فرا ًغا أشدّهم ضي ًقا بنفسه؛ ألنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير
وهذا هو ّ
فيها ،فإن هو استغرق في عمله ،وف ّكر في ما حوله ،كان له من ذلك ل ّذة مزدوجة :ل ّذة الفكر
والعمل ،ول ّذة نسيان النفس.
الفكرة
الفراغ سبب ضيق النفس
معاني المفردات والتراكيب
 استغرق في عمله :جذرها (غرق) اخذه عمله وانشغف بهالصور الفن ّية
 لذة الفكر والعملُّ
يستلذ به
صور العمل والفكرة بشيء
 ولذة نسيان النفسُّ
يسنلذ به
صور نسيان النفس بشيء
الفقرة ال ّتاسعة
فيصرفه كما يشاء؛ فإنْ هو
السرور أن يقبض المرء على زمام تفكيره،
ِّ
ولعل ّ من دروس فنّ ّ
تعرض لموضوع ُم ْق ِبض  -كأنْ يناقش أسرته في أمر من األمور المحزنة ،أو يجادل شريكه
ّ
حول ناحية تفكيره ،وأثار مسألة أخرى سا ّرة ينسى بها
أو صديقه في ما يؤدّي إلى الغضب َّ -
مسألته األولى المحزنة؛ فإن تضاي ْقت من أمر فتكلّ ْم في غيره ،ونقلْ تفكيرك كما تنقل بيادق
ال ّ
شطرنج .ومن هذه ال ّدروس أيضا أالّ تق ّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هينة ،فاعمل الخير ما
تجمع على نفسك األلم بتو ّقع ال ّ
ش ّر ،ث ّم األلم بوقوعه ،فيكفي
استطعت ،وافرح ما استطعت ،وال ً
في هذه الحياة ألم واحد لل ّ
ش ّر الواحد .ولتفعل ما يفعله الف ّنانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتى
والسرور
يكون شاعراً ،ويتخاطب حتى يصير خطي ًبا ،ويتكاتب حتى يصير كات ًبا ،فتص َّنع الفرح
ّ
طبعا.
واالبتسام للحياة ،ح ّتى يكون ال َّتط ُّبع ً
الفكرة
دروس في صناعة السُّرور
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 بيادق الشطرنج :مفردها (بيدق)؛ وهو الجنديُّ من المشاة هينة :جذرها (هون)؛ أي بسيطة وسهلة22
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 يتشاعر :يتظاهر ويحاول أن يكون شاعرً ا التطبُّع :جذرها (طبع) وفعلها ّلزم ،فيكون اسم المفعول منها (مُتطبع به)الصور الفن ّية
 أن يقبض المرء على زمام تفكيرهصور التفكير بشيء يقبض المرء على زمامه
 ونق ْل تفكيرك كما تنقل بيادق الشطرنجصور التفكير بقطع الشطرنج تنتقل من مكان ْلخر

المعجم والداللة
غوي:
 -1أضف إلى معجمك اللّ ّ
 الهالة :الدائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. تؤرق هج ْفنه :تمنعه من لنوم. التناجي :تبادل اْلسرار بين اثنين في أمر ما.ُ -2عد إلى لمعجم ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية:
(الغِبطة ،البيادق ِّ
،الزمام)
 الغبطة :مصدر الفعل ه(غ هب هط) ،جمعها (غِ بْطات)؛ وهي النعمة والسرور
 البيادق :مفردها (بيدق)؛ وهو الجنديُّ من المشاة الزمام :جمعها (أزمة)؛ وهو كل ما يش ُّد به الحيوان من حبل ونحوه؛ لقيادته أو ْلمساكهبإحكام.
 -3وردت في الفقرة ال ّثانية الكلمات اآلتية ،استخرج كلمات تقاربها في المعنى من الفقرة
نفسها:
(البهاء ،يتألق ،المحيا)
اّلتقان في اللغة العربية 2018
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 يتألق :يلمع ،ويشرق المحيا :وجهُه -4استبدل بكل ّ تركيب من التركيبين اللذين تح َتهما خ ّط في العبارة اآلتية كلمة تؤدّي المعنى
نفسه" :تراه هح ِرج الصدر ،كاسف الوجه".
 حرج الصدر :ضي ُق النفس كاسف الوجه :عابسُ الوجه23
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الخصائص الفن ّية
 -1اّلكثار من استخدام الصور الفنية
 -2اّلكثار من استخدام الكنايات
مثل :فارغ الصدر ،ناكي البصر
 -3توظيف عناصر الطبيعة
مثل :الشمس ،القمر ،النجوم ،البحار
 -4استخدام ألوان البديع
مثل المقابلة :من يشقى في النعيم ،ومنهم من ينعم في الشقاء
 -5اّلكثار من استخدام اسلوب التفضيل
مثل :أثر ،أقل ،أقوى ،أهم ،أشد

الفهم وال ّتحليل
سرور نعمة كبرى ،ب َم يستطيع اإلنسان تحقيقها وفق رأي لكاتب؟
 -1القدرة على ال ّ
من خَلل أن يستمتع بالسرور إن وجدت أسبابه ،ويخلقها اذا كانت غير موجودة
سرور ف ًّنا؟
 -2ل َم ع ّد الكاتب ال ّ
ْلنهما يتشابهان في التأثير على النفس ،فكما أن للفنون تأثيرها على النفس ،كذلك السرور.
فمن عرفه استفاد منه واستثمره
 -3إنّ قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السرور لنفسه ،وضح هذا.
ُلق لها بالً ،ول ْم ُت هحرِّ ك منه هن هف ًسا ،فينام ملء جفونه رضي البال فارغ الصدر.
ْلنه ّل ي ِ
المحيطة بال ّ
شخص ،ب ّين
سعادة على ال ّنفس أكثر م ّما يعتمد على ال ّظروف
ّ
 -4يعتمد تحقيق ال ّ
رأيك مواف ًقا أو معارضا الكاتب.
أوافق؛ ْلن الظروف الخارجية المحيطة باْلنسان متغيرة ،بينما يمكن أن تستقر النفس على
السعادة حتى مع اختَلف الظروف حولها.
 -5من أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه:
أ -اذكر أبرز مظاهر هذ االنغالق.
 كثرة تفكير اّلنسان بنفسه
 يقيس كل المسائل بمقياس نفسه
ب -كيف يستطيع تجاوزه؟
 من خَلل تجاهل النفس
 أنْ يُوسع أفقه
24
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 -6قال أبو العتاهية:
باب وال هف ه
هم ْفس هدة لل همرْ ِء أيُّ هم ْف هس هد ْه
راغ و ال ِج هد ْه
إن الش ه
َ
البيت ،مب ّي ًنا رأيك فيه.
ص ما يتوافق ومعنى هذ
استخرج من ال ّن ّ
إن أكثر الناس فرا ًغا أشدهم ضِ ي ًقا بنفسه.
رأيي يتوافق مع الشاعر؛ فالفراغ للشباب مضيعة للوقت وهَلك للنفس وتذمرها ،وأثرها السلبي على
المجتمع.
سعادة لإلنسان؟
 -7كيف يح ِّقق العمل ال ّ
إنْ هو اسْ تغرق في العمل وفكر في ما حوله كان له من ذلك لذة مزدوجة
 لذة الفكر والعمل لذة نسيان النفسيوجه تفكيره نحو الفرح والبهجة ،ب ّين ذلك.
 -8على
اإلنسان أن ّ
ِ
أنْ يقبض المر ُء على زمام تفكيره ،فيصرفه كيفما شاء ،فتنتقل أفكاره كما تنتقل بيادق
الشطرنج.
سورة لقمان ،اآلية( .)33
تغر ّنكم احياة الدّنيا}
 -9قال تعالى{ :فال ّ
سر قوله تعالى في هذه اآلية.
أ -ف ّ
أيْ ّل تخدعنكم الدنيا بشهواتها ومتاعها؛ فهي الى زوال وفناء
النص ما يقاربها في المعنى.
ب -استخرج من
ّ
أّل ُتقدر الحياة فوق قيمتها ،فالحياة هينة
الرسول " :ما لي وما للدّنيا ،ما أنا في الدّنيا إالّ
ت -ناقش ما استخرجته في ضوء قول ّ
رمذي).
كراكب استظل ّ تحت شجرة ث ّم راح وتركها"( .رواه ال ّت
ّ
يمثل حاله مع الدنيا بحال ذلك الراكب الذي ّل يقصد اّلستقرار تحت الشجرة ،فجعل
الدنيا قصيرة كحال ذلك الراكب.
 -11كيف يجعل المرء السرور عادة في رأي لكاتب؟
أنْ يفعل كما يفعل الفنانون ،يحاولون ويحاولون حتى يصبح الواحد منهم شاعرً ا ،أو خطيبًا ،أو
كاتبًا.
ً
 -11اقترح ّ
سعادة لكل من:
حال يح ّقق ال ّ
أ -شخص يخاف من اْلخفاق.
أنْ ّل يضخم اْلمر ويفعل كما يفعل الفنانون في تكرار المحاولة
ب -شخص ينظر إلى الحياة بمنظار أسود.
عدم التركيز على السلبيات ،ويشغل وقته بأشياء تحقق له السعادة
ت -شخص غارق في الهموم.
بناء الثقة بالنفس ،واللجوء الى ّللا تعالى ،وممارسة بعض اْلنشطة اّلجتماعية
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النص ،وازن بين صفات شخصين :أحدهما قادر على خلق السرور ،واآلخر
 -12في ضوء فهمك
ّ
شديد الضيق بنفسه.
 شخص قادر على خلق السروريتصف بالسعادة الدائمة
 الشخص الشديد الضيق بنفسهانقباض في الصدر ،وعدم الرغبة في فعل شيء
في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ،ب ّين كيف يتح ّقق هذا في رأيك.
 -13لألسرة أثر كبير ّ
 التربية الصحيحة المبنية على بث اْلخَلق الحميدة الحوار والمناقشة مع اْلبناء اظهار الحب والعطفالنص« :على
 -14اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبي ًنا ال ّتوفق بينها وبين الفقرة الثامنة من
ّ
قدْ ِر ما ت ّتسع نافذ ُتك أو تضيق ي ّتسع الكون لذي تعيش فيه أو يضيق».
تتفق الفقرتان في الفكرة نفسها؛ فاتساع الكون وضيقه يعتمد على مقدار اتساع النافذة وضيقها،
كذلك نظرة اْلنسان للكون ،منهم من يقصر نظره في تأمل الكون ومنهم من يمتلك اْلفق في
التفكير ورؤية اْلمور على حقيقتها.
سرور
الداخلي
 -15هل ترى أنّ الكاتب ُو ِّفق في توضيح أثر العاملين
والخارجي في جلب ال ّ
ّ
ّ
لإلنسان؟ علّل إجابتك.
نعم ،فقد ذكر العوامل المؤثرة في السرور:
 عامل خارجي
 عامل داخلي وهو النفس
 -16اقترح وسائل أخرى تجدها أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم السرور.
 اّلنفاق على الضعفاء والمساكين اتخاذ القرارات المناسبة -اّلعتماد على النفس
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الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
ضح الصور الفن ّية في كل ّ م ّما تح َته خ ّط في ما يأتي:
 -1و ّ
ّ
يتشربه فيشرق في مح ّياه ،ويلمع في
مشبعا بالغِبطة والسرور ،ث ّم
جوا
أ-
ّ
ً
يخلق حوله ًّ
ّ
عينيه ،ويتألق في جبينه ،ويتدفق من وجهه.
 فيشرق في محياهصور الكاتب السرور نورا يضيء وجه صاحبه
 ويتدفق من وجههشبه السرور ماء يتدفق من وجه المسرور وصور الوجه نبعا يتدفق منه هذا الماء
ب -ال يستطيع أنْ يشتري ضحكة عميقة.
 شبه الضحكة بالسلعة التي ُتباع وتشترىت -شعر بأنّ األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفسه قد خ ّفت شي ًئا فشي ًئا.
 شبه أعباء النفس بالقيود التي تثقل كاهل اْلنسانث -تتناجى الهموم في صدره.
 شبه الهموم في نفسه بأشخاص يتناجون ويطلعون بعضهم بعضا على أسرارهمج -فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضيء ب َقدْ ر كمصباح ال ّنوم ،ومنهم ذو
القدرة لهائلة كمصباح الحفالت.
 شبه اختَلف الناس في صُنع السرور باختَلف المصابيح ،فمنهم المظلم كالمصباحالمحترق ،ومنهم المضيء كمصباح النوم ،ومنهم شديد اّلضاءة كمصباح الحفَلت.
ضح الكنايات في كل ّ م ّما تح َته خ ّط في ما يأتي:
 -2و ّ
صدر.
أ -نام ملء جفونه
رضي البال فارغ ال ّ
ّ
 كناية عن أن صدره خال من الهموم (الراحة والطمأنينة)تقض مضجعه.
ب-
ُّ
 كناية عن القلقجـ -ناكس البصر.
 كناية عن الحزن والعبوسالنص بعض عناصر ال ّطبيعة:
 -3و ّظف الكاتب في
ّ
أ -اذكر اثنين منها.
 الشمس  /القمر  /النجوم  /البحاري مدى نجح في توظيفها في رأيك؟
ب -إلى أ ّ
 -نجح الكاتب في توظيفها ،فقد كشفت عن الدواخل النفسية لإلنسان وأحاسيسه.

27

األستاذ أسامة التميمي
0789073059

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلتقان يف اللغة العربية

النص:
ضح داللة كل ّ عبارة م ّما يأتي كما وردت في
ّ
 -4و ّ
أ -فغ ِّي ْر مصباحك إن ض ُعف.
 ضرورة تغيير الشخصيةب -كثرة تفكير اإلنسان في نفسه ح ّتى كأ ّنها مركز العالم.
 دّللة على انغَلق النفسبديعي هو المقابلة:
 -5في الفقرة الثالثة لون
ّ
أ -استخرجه.
 من يشقى في النعيم ،ومنهم من ينعم في الشقاءب -ب ّين داللته.
 دّللة على الفرق الواضح بين الشخصين ،وفي المقابلة ابراز للمعنى وتقويته ،واثارةاّلنتباه من خَلل ذكر الشيء وضده.
 -6أكثر الكاتب من استخدم أسلوب التفصيل:
لنص.
أ -استخرج مثالين على هذ من ا ّ
 أقل  /أكثر  /أقوى  /أهم  /أشدب -علّل كثرة استخدامه.
 -لبيان زيادة الصفة في المفضل على المفضل عليه
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الوحدة ال ّثالثة
واحر قلباه
ّ

شبــ ُم
 .1ه
واحــر هق ْلبــاهُ ممــنْ هق ْلبُــ ُه ِ
ُ
 .2مــا لــي أ هكت ُم ح ًُبــا هق ْد هبــرى هجسدي
 .3إنْ
كـــان هيـجْ ـ همـعُنــا حُـــب لِـ ُغــر ِت ِه
ه
 .4يــا أعــ هد هل الناس إّل فــي مُعا هملهتــي
ُ
ك صا ِد هق ً
ــة
.5
أعيذهــا هن هظــرات ِم ْنــ ه
ــره
 .6هومــا ا ْنتِفــا ُع أخــي الد ْنيــا ِبناظِ ِ
ــر اْلعْ مــى إلــى أ هدبي
 .7أنــا الــذي هن هظ ه
واردِهــا
 .8أ هنــا ُم مِــ ْل هء جُفونــي هعــنْ هش ِ
 .9يــا همــنْ هيع ُّ
فار هقهُــ ْم
ِــز هعلهيْنــا أنْ ُن ِ
كان ْ
أخله هقنــا مِن ُكــ ْم ب هتك ِِر همــة
 .10مــا ه
كان هسر ُكــ ُم مــا قــا هل حاس ُدنــا
 .11إنْ ه
 .12هو هب ْي هننــا له ْ
عر هفــة
ــو هر هع ْي ُتــ ْم ذ ه
ك هم ِ
بــون لهنــا هع ْيبًــا فيُع ِج ُزكــ ْم
 .13كــم هت ْطل ُ ه
 .14لهي ه
ْت ال هغمــام الذي عنــدي صواعِ قُ ُه
 .15أرى النــوى هيق هتضينــي كل همرْ هحلهــة
ــن ض هميْــراً هعــنْ هميا ِمنِنــا
 .16لهئِــنْ هت هر ْك ه
 .17إذا هت هرح ْل ه
ــت عـُـنْ هق ْ
ــوم هو هقــد هقدهروا
ه
صديــق ِبــه
البــَل ِد همــكان ّل
 .18هشــرُّ ِ
ك إّل أنــ ُه ِم هقــة
 .19هــذا عِ تابُــ ه

هو همــنْ ب ِجسْ مــي هوحالي عِ نــ هدهُ س هق ُم
هو هتدعــي حُب سهيــفِ الد ْولــ ِة ِاْل ُ هم ُم
ْــت أنــا ِب هق ْ
هفلهي ه
ــد ِر لحُــبِّ هن ْق هتســ ُم
أنت ه
ك الخِصا ُم هو ه
لح هك ُم
الخصْ ُم هوا ه
في ه
أنْ
تحسب الشحْ هم فيمن شحْ ُم ُه هو هر ُم
ه
ت عِ ْنــ هدهُ اْل ْنــوا ُر هو ُّ
إذا اسْ هتــه هو ْ
الظلهــ ُم
هو أسْ هم هع ْ
ــت هكلِماتــي همــنْ بــ ِه ص هم ُم
ــق هجراهــا هو ْ
الخ ْل ُ
هو هيسْ ههــ ُر ه
يخ هتصِ ــ ُم
ِوجدا ُننــا ُكل شــيء هبعده كــ ْم هعــ هد ُم
له ْ
مرنــا أ همــ ُم
ــو أن أم هْر ُكــ ُم مِــن أ ِ
هفمــا لجُــرح إذ أرْ ضا ُكــ ُم ألهــ ُم
ــل ال ُّنهــى ِذ هم ُم
عــارف فــي أهْ ِ
إن ال هم ِ
ــر ُم
ــون هوال هك ه
ــرهُ ّللا مــا هتأ ُت ه
هو هي ْك ه
يُزيـلُـهُــن إلــى همــنْ عِ ْنــ هدهُ ال ِّد هيــ ُم
الوخــا هدةُ الرُّ سُــ ُم
ّل هتسْ هتقِــ ُّل بهــا ه
له هيحْ ُد هثــن ل همــنْ هودعْ ُتهُــ ْم هنــ هد ُم
ِلــون ُهـِـ ُم
فار هق ِهــ ْم فالراح ه
أنْ ّل ُت ِ
هو هشــرُّ ما هيكســبُ اْلنسانُ مــا هيص ُم
ِّــن الــ ُّدر إّل أنــ ُه هكلِــ ُم
قــد ُ
ضم ه
(المتنبي)
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التعريف بال ّ
شاعر
أبو الطيب المتنبي(303-354هـ) هو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي ال ِك ْندي ،الشاعر
الحكيم ،وأحد مفاخر اْلدب العربي ،ولد في الكوفة في محلة تسمى ( ِك ْندة) وإليها نسبته .عاش
الحمْداني في حلب ،وكان من أعظم شعراء
أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بَلط سيف الدولة ه
العرب ،وأكثرهم تمك ًنا من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها ،وله مكانة سامية لم تتح
مثلها لغيره من شعراء العربية.

جو ال ّنص
 -1عالقة المتنبي بسيف الدّ ولة
الحمْداني ،ووجد فيه طموحه في القائد العربي ،فنال عنده
اتصل المتنبي بسيف الدولة ه
الحظوة والرعاية ،وخصه بالعطف وقربه ،فمدحه المتنبي في قصائد من عيون الشعر العربي
 -2مناسبة القصيدة
معاتبة المتنبي سيف الدولة على سماعه أقوال الواشين فيه
 -3اسلوب مخاطبة المتنبي لسيف الدولة
خاطبه بحديث المُحب المُعاتب ّ،ل حديث المُستجدي المُستعطف
 -4األمور التي طلبها المتنبي من سيف الدولة
طلب إلى سيف الدولة أن يكون عادّلً في معاملته ،ودعاه إلى الوفاء بعهوده له

ال ّ
شرح
ج ْسمــي َوحالي عِنــ َدهُ س َق ُم
َو َمــنْ ب ِ

شبــ ُم
واح َّ
َ .1
ــر َق ْلبــاهُ م ّمــنْ َق ْل ُبــ ُه ِ

 المعاني والمفردات
 واحراه :وا :حرف نداء يفيد ال ُّندبة ،والغرض منه اظهار الحزنحراه :الحرارة
شبــ ُم :بارد
ِ
 سقم :جمعها أسقام ،وهو المرض والعيُّ30
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ال ّ
شرح
يا ّلحتراق القلب ح ًُبا وهُيامًا بمن قلبي بارد ّل يكترث بي ،وأنا عليل الجسم
الصورة الفن ّية
شبه الحزن في قلبه بالنار التي تحترق ،من شدة شوقه وهيامه
قضايا
شبم
الطباق :حر ِ /
العاطفة
 عطفة اْللم والحزن على فتور العَلقة بين الشاعر وسيف الدولة .2مــا لــي أ ُ َكت ُم ُح ًّبــا َقدْ َبــرى َجسدي








سيــ ِ
ف الدّ ْولــ ِة ِاأل ُ َم ُم
َو َتدّعــي ُح َّب َ

المعاني والمفردات
 أكتم :أبالغ في إخفاء ُحبي برى :ضعف جسمي تدعي :جذرها (دعو) وهي بمعنى تزعمالشرح
 يستفهم الشاعر عن سبب كتمانه لمشاعره لسيف الدولة ،وغيره من الناس يظهرون خَلفما يُضمرونه.
الصور الفن ّية
ْ
برت جسده فأهزلته
 شبه الحُبُّ بآلة قدقضايا
 غرض اّلستفهام في البيت هو التعجُب غرض تضعيف الفعل (أكت ُم)؛ هو الزيادة والمبالغةالعاطفة
 عطفة اْللم والحزن على فتور العَلقة بين الشاعر وسيف الدولةــرتِ ِه
ـجـ َمـ ُعنــا ُحـــب لِـ ُغ َّ
 .3إنْ كـــانَ َي ْ

 المعاني والمفردات
 غر ِت ِه :شعر مقدمة الرأس ليت :تفيد التمني -بقدر :المقدار

31

َفلَ ْي َ
ــب َن ْق َتســ ُم
ــت أ ّنــا ِب َقــدْ ِر ل ُح ِّ

األستاذ أسامة التميمي
0789073059















بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلتقان يف اللغة العربية

ال ّ
شرح
 يدعو الشاعر اقتسام حب سيف الدولة على مقدار الحُبِّ  ،حتى يكون اْلوفر نصيبًا منغيره ،فهو أكثر ح ًُبا لسيف الدولة.
الصور الفن ّية
 شبه الحُبُّ بشيء يجمعالعاطفة
 عاطفة ال ُّنفور من خصومهأنت َ
في َك الخِصا ُم َو َ
الح َك ُم
 .4يــا أعــ َدل َ ال ّناس إالّ فــي ُمعا َملَتــي
ص ُم َو َ
الخ ْ
المعاني والمفردات
 الخصام :الجدال والنزاع الحكم :الذي يحكم بين المتنازعينال ّ
شرح
 يُعاتبُ الشاعر سيف الدولة أنه يعدل بين الناس وّل يكون ْعد ًّل معه
صورة الفن ّية
ال ّ
 شبه الشاعر سيف الدولة بالخصمة مرة وبالقاضي مرة أخرىت ِم ْنــ َك صا ِد َق ً
 .5أعي ُذهــا َن َظــرا ٍ
ــة
المعاني والمفردات
 أعيذها :جذرها (عوذ) أحفظها تحسبُ  :تظنُّ الشحم :الدهن في الجسم ورم :انتفاخ الجسمال ّ
شرح
يمتدح الشاعر هنا سيف الدولة بنظرته الثاقبة الصائبة التي ّل ُت ْخطِ ئُ ،فيميز المنافقين الذين
يظهرون الحُب ،ويكتمون الكراهية له.
الصورة الفن ّية
صور من يُخطِ ُئ في رأيه كمن يرى الورم فيحْ سب ُه شحْ مًا
قضايا
 الطباق :الشح ُم  /الورم الضمير (هـ) في كلمة (أعيذها) تعود على (نظرات)العاطفة
 عاطفة ال ُّنفور من خصومهتحسب ال َّ
شح ُم ُه َو َر ُم
أنْ
ش ْح َم فيمن ْ
َ

32

األستاذ أسامة التميمي
0789073059














بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلتقان يف اللغة العربية

اس َتــَ َو ْت ِع ْنــ َدهُ األ ْنــوا ُر َوال ُّظ َلــ ُم
ــره إذا ْ
َ .6ومــا ا ْنتِفــا ُع أخــي ال ّد ْنيــا ِبناظِ ِ
المعاني والمفردات
 أخي الدنيا :كناية عن اْلنسان ناظره :عينه استوت :تساوتال ّ
شرح
يستفهم الشاعر؛ ما نفع البصر إذا لم يستطع اْلنسان أنْ يميز بين النور والظَلم ،وفي ذلك كناية
على تميزه عن اْلخرين.
قضايا
 غرض اّلستفهام في البيت النفي الطباق :اْلنوار  /الظلمالعاطفة
 عاطفة ال ُّنفور من خصومهاألعمــى إلــى أدَبي
ــر ْ
 .7أنــا الــذي َن َظ َ
المعاني والمفردات
 اْلعمى :جمعها ( ُعمِي  /عُميان) وهو فاقد البصر أدبي :الجميل من الشعر كلماتي :قصائدي صم :فقدان حاسة السمعال ّ
شرح
 يمتدح الشاعر نفسه ،واص ًفا اْلعمى وهو يشاهد كلماته ،وأن فاقد السمع يستمع لكلماته.الصورة الفن ّية
ص ِّم
 شبه شعره بصوت قوي نافذ الى آذان ال ُّقضايا
 الطباق( :نظر  /أعمى) (أسمعت  /صمم) التعبير بالفعل الماضي( :نظر  /أسمعت) للدّللة على تحقق اْلمر في المستقبلالعاطفة
 عاطفة اّلفتخار واّلعتزاز بالنفسأس َم َع ْ
ــت َكلِماتــي َمــنْ بــ ِه ص َم ُم
َو ْ

 .8أ َنــا ُم مِــلْ َء ُجفونــي َعــنْ َ
واردِهــا
ش ِ
 المعاني والمفردات
 ملء جفوني :خاليا من الهم والهواجسواردِهــا :جمع شاردة ،مجموعة من القصائد
 هش ِ33

ــق َج ّراهــا َو ْ
َو َي ْس َهــ ُر َ
الخ ْل ُ
يخ َتصِ ــ ُم
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 الخلق :مفردها (مخلوق) والمقصود الناس جراها :اْلصل أنْ يقول (جراءها) والمقصود أجلهاال ّ
شرح
 يمتدح الشاعر نفسه؛ فهو يبدع في نظم القصائد من غير تعب ،فَل ينشغل باله بها ،بليتنازع الناس على استنباط معانيها.
الصورة الفن ّية
 شبه النوم بشيء تمتلئ به الجفونقضايا
 الطباق :أنام  /يسهر الضمير في شواردها يعود على (الكلمات)العاطفة
 -عاطفة اّلفتخار واّلعتزاز بالنفس

 .9يــا َمــنْ َيع ُّ
فار َق ُهــ ْم
ِــز َعلَ ْينــا أنْ ُن ِ
 المعاني والمفردات
ُّ
ُّ
ويشق
يعز :يصعبُ
 وجدا ُننا :مفرده (الوجد) وهو الحبُّ واّلشتياق عدمّ :ل قيمة له ال ّ
شرح
 يُخاطب الشاعر سيف الدولة ،مظهرً له صعوبة فراقهِ ،واحتقار كل شيء بعده. العاطفة
 عاطفة اْللم والحزن على فتور العَلقة بين الشاعر والمتنبيشــيء َبعدَكــ ْم َعــ َد ُم
ٍ
ِوجدا ُننــا ُكل َّ







 .11مــا كانَ ْ
أخلَ َقنــا مِن ُكــ ْم ب َتك ِِر َمــ ٍة
المعاني والمفردات
 أخلقنا :جذرها (خلق) أي أجدرنا وأكثرنا كفاءة بتكرمة :موضع الجلوس أم ُم :القريبالشرح
 يقول الشاعر انه أجدر الناس بكرم سيف الدولة ،فهو أهل للتكرمة ،فلو أنكم تحبوننا كما نحبكم.قضايا
 لو :شرطية جازمة ،وجوابها محذوف تقديره (لكنتم تكرموننا)العاطفة
 عاطفة ال ُّنفور من خصومهأمرنــا أ َمــ ُم
لَ ْ
ــو أنَّ أ ْم َر ُكــ ُم مِــن ِ
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أرضا ُكــ ُم ألَــ ُم
َفمــا ل ُجــرح إذ ْ

س ّر ُكــ ُم مــا قــال َ حاسدُنــا
 .11إنْ كانَ َ
 المعاني والمفردات
 أرضاكم :جذرها (رضو) أي قبلتم به ال ّ
شرح
يساوي الشاعر بين فرحه وسروره بفرح وسرور سيف الدولة ،فَل يكترث الشاعر بالحاسدين
الذين يعنونه عند سيف الدولة.
 العاطفة
عاطفة ال ُّنفُور من خصومه












عر َفــة
َ .12و َب ْي َننــا َل ْ
ــو َر َع ْي ُتــ ْم ذ َك َم ِ
المعاني والمفردات
 رعي ُتم :جذرها (رعي) أي اعتني ُتم وحفظتم ال ُّنهى :جمع ( ُنهى) وهو العقل ذمم :مفردها (ذِمه) وهو العه ُدال ّ
شرح
يصف الذي بينه وبين سيف الدولة عهد على الحُبِّ ّ ،ل يميزها اّل أهل العقول الراجحة المستنيرة.
قضايا
 لو :شرطية جازمة ،وجوابها محذوف تقديره (لكافأتموني)العاطفة
عاطفة الحزن واْللم على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة
ــل ال ُّنهــى ِذ َم ُم
عــارف فــي أهْ ِ
إنّ ال َم ِ

ج ُزكــ ْم
 .13كــم َت ْطلُبــونَ لَنــا َع ْي ًبــا ف ُيع ِ
المعاني والمفردات
 فيعجزكم :أي ّل تقدرون عليهال ّ
شرح
 يصف الشاعر الطاعنون به عند سيف الدولة ،وهم يحاولون ايجاد عيب له ،وّليستطيعون ،وقد كره ّللا تعالى ،ويكره الكرم.
صورة الفن ّية
ال ّ
 شبه الكرم بإنسان يكرهقضايا
اّلتقان في اللغة العربية 2018
 كم :خبرية تفيد التكثيراْلستاذ :أسامة التميمي
العاطفة
0789073059
عاطفة ال ُّنفُور من خصومه
ــر ُم
ــرهُ هللا مــا َتأ ُتــونَ َوال َك َ
َو َي ْك َ
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 .14لَ ْي َت َ
الغمــام الّذي عنــدي صوا ِعقُ ُه
المعاني والمفردات
 الغمام :مفردها (غمامة) أيْ السحاب ،والمقصود هنا (سيف الدولة) صواعق :مفردها (صاعقة)؛ وهو جسم ناري مشتعل يسقط من السماء الدي ُم :مفردها (الديمة) وجذرها (دوم)؛ وهو المطر الذي يطول زمنه في سكونال ّ
شرح
 يتمنى الشاعر زوال اْلذى الذي يصيبه جراء صواعق سيف الدولة ،بينما تصيب غيرهالمطرُ ،فينتصف الفريقان.
صورة الفن ّية
ال ّ
 شبه سيف الدولة بالسحاب الذي فيه الصواعق المهلكة ،والمط ُر النافعقضايا
 الكناية الصواعق :كناية عن اْلذى
 الديم :كناية عن النفع
العاطفة
عاطفة النفور من خصومه
ُيزيـلُـ ُهــنَّ إلــى َمــنْ ِع ْنــ َدهُ ال ِّد َيــ ُم

ســ ُم
الر ُ
الو ّخــا َدةُ ُّ
ال َت ْس َتقِــل ُّ بهــا َ

 .15أرى ال ّنــوى َيق َتضينــي كل َّ َم ْر َحلَــ ٍة
المعاني والمفردات
 النوى :البعد يقتضيني :يكلفني ّل تسْ تقل :جذرها (قلل) أي ّل ترتفعاْلب ُل التي تسير سري ًعا
 الوخادةِ :(رسُوم) وهي الناقة التي ُتسي ُر اْلبل سريعا
 الرُّ ُس ُم :مفردها هال ّ
شرح
يرى الشاعر بُعْ ُدهُ عن سيف الدولة يدفعه ويكلفه أن يسير سريعا لمسافات طوال ،كما تفعل الرسم
من اّلبل.
قضايا
الهاء في (بها) تعود على المرحلة
العاطفة
اّلتقان في اللغة العربية 2018
عاطفة اْللم والحزن على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
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َّع ُت ُهــ ْم َنــ َد ُم
لَ َي ْح ُد َثــنَّ ل َمــنْ َود ْ

ض َم ْيــراً َعــنْ َميا ِمنِنــا
 .16لَئِــنْ َت َر ْكــنَ ُ
المعاني والمفردات
 ضميرً ا :جبل على يمين قاصد مصر من الشامال ّ
شرح
 يشير الشاعر الى سيف الدولة ،إنْ تركتم اّلبل ،وأخذتم بنا طريق مصر ،ليحدث الندم علىفراقي.
قضايا
 الضمير في تركن :يعود على اّلبل الوخادةالعاطفة
عاطفة اْللم والحزن على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة
فالراحِلــونَ ُهـِـ ُم
فار َق ِهــ ْم ّ
أنْ ال ُت ِ

 .17إذا َت َر ّح ْل َ
ــو ٍم َو َقــد َق َدروا
ــت عـُـنْ َق ْ
 المعاني والمفردات
 ترحلت :رحل مُكرها قدروا :يستطيعون ارضاءه ال ّ
شرح
 يشير الشاعر الى عذره في فراق قومه ،فأنتم من اختار الفراق وأجبرتموني اليه العاطفة
عاطفة الحزن واْللم على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة





َو َ
كســب اإلنسانُ مــا َيص ُم
ــر ما َي
ُ
ش ُّ

َ .18
َ
صديــق ِبــه
البــال ِد َمــكان ال
ش ُّ
ــر ِ
المعاني والمفردات
 يصِ م :جذرها (وصم) أيْ يُعيبُال ّ
شرح
 يشكو الشاعر من بَلده التي ّل صديق له بها ،مُشيرً ا بذلك الى سيف الدولة الذي فضلالحُساد على المتنبي.
قضايا
 شرُّ  :اسم تفضيل بمعنى أسوأاّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
 اْلنسان :جمعها (أناسي)وجذرها (أنس)0789073059
العاطفة
عاطفة الحزن واْللم على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة

37

األستاذ أسامة التميمي
0789073059







بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلتقان يف اللغة العربية

 .19هــذا ِعتا ُبــ َك إالّ أ َّنــ ُه ِم َقــة
المعاني والمفردات
 العتاب :اللوم مِقة :جذرها (ومق) وهي المحبة ضُم هن :احتوى الدرُّ  :اللؤلؤ كلم :مفردها (كلمة)ال ّ
شرح
 هذه اْلبيات عتاب لسيف الدولة ،ويبقى الو ُّد ما بقي العتابُالصورة الفن ّية
 شبه قصيدته (الكلم) بالدرالعاطفة
عاطفة الحزن واْللم على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة

ض ِّمــنَ الــ ُّد َّر إالّ أ ّنــ ُه َكلِــ ُم
قــد ُ

السمات الفن ّية
ّ
 -1بروز الحكمة
 -2توظيف مظاهر الطبيعة
 -3استخدام أساليب العتاب
 -4استخدم أساليب اّلنشاء (استفهام  /نداء  /تمني)
 -5استخدام القيم اّليجابية
 الوفاء بالعهود
 اّلبتعاد عن المظاهر البراقة
 اّلبتعاد عن العيوب
 المعاتبة
 -6استخدام الكنايات
 -7استخدام الطباق
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
0789073059
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المعجم والداللة
غوي:
 -1أضف إلى معجمك اللّ ّ
 الش ِبم :البارد ال ُغرة:غرة الرجل وجهه الشوارد :جمع شاردة ،قصائد سائرة ُتروى بكل مكان جراها :اْلصل جراءها ،بمعنى من أجلها وجداننا كل شيء :كل شيء نجده أو ندركه هاْله هم ُم :القريب الرُّ سُم :مفردها هرسوم ،وهي الناقة التي تسير الرسيم ،والرسيم ضرب من سير اْلبل سريع،فتؤثر في اْلرض بأخفافها لسيرها الشديد.
ض هميْر :جبل على يمين قاصد مصر من الشام.
ُ
 هيصم :يعيب ال ِم هقة :المحبة.ُ -2عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
(الوخادة ،الديم ِّ
،الذمم ،النهى)
 الوخادة :مفردها (الواخدة) وهي اّلبل التي تسير سيرً ا سري ًعا الديم :مفردها (الديمة) وهو المطر الذي يطول زمنه في سكون ِّالذمم :مفردها (الذمة) وهي :العهد
 النهى :مفردها (ال ُنهية) وهي :العقولغوي لكل ّ من:
 -3ما الج ِذ ُر اللّ ُّ
( ِم هقة ،هيص ُم ،تدعي)
 مقه :ومق ،بكسر الميم يصم :وصم ،بفتح الصاداّلتقان في اللغة العربية 2018
 تدعي :دعواْلستاذ :أسامة التميمي
 -4ما جم ُع كل ّ من:
0789073059
( هس هقم ،هخصمُ ،غرة)
 سقم :أسقام خصمُ :خصومُ -غرةُ :غرر
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فر ْق في ال ْمعنى بين كل ّ كلمتين تح َتهما خ ّط في المجموعتين اآلتيتين:
ّ -5
أمــرنا أ َمـــ ُم
ـر ُكــ ُم مِـن
ـكر َمــ ٍة
ــو أنّ أ ْم َ
َل ْ
ِ
أ -مـا كـانَ أخـ َلـ َقـنا مِـنـ ُك ْم بـ َت ِ
الجواب :أجدرنا
 قال البحتري:ب الت ُّ
وأه صْ هبحْ ُ
له هعمْري لهئِنْ أهخله ْق ُ
يور ِب همعْ ِز ِل
غز ِل
ت هث ْو ه
ت هعنْ هعي ِ
ْن ال هغ ِ
فـرُب همصُـونات هبـ هكـرْ هن لِ ُن ْ
ْـن في ُغـمى بـأ ه ْن ه
ـز ِل
ـز ههـة
هف هـوا هفـي ه
ــز ِه همـ ْن ِ
ُ
أبليت
الجواب:
ســ ُم
ب -أرى ال ّنـوى َيق َتضيني كــل َّ َم ْر َحـلَــ ٍة
الـر ُ
الو ّخـا َدةُ ُّ
ال َت ْسـ َتـقِل ُّ بـها َ
الجواب :البعد والجفاء
 تزوجت أسما ُء ُوليس له مال وّل مورد ،فكانت تعلفُ فر هسهُ،
بن العو ِام
ه
بير ه
بنت أبي بكر الز ه
وت ُد ُّق النوى لدابتِه.
الجواب :بذرة الثمرة
اّلتقان في اللغة العربية 2018
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الفهم والتحليل

 -1ما الغرض ال ّ
عري لهذه القصيدة؟
ش ّ
الجواب :عتاب سيف الدولة وفخر الشاعر بنفسه
 -2م َّم يشكو ال ّ
شاعر في البيت األول؟
الجواب :يشكو من جفاء سيف الدولة واحتراق قلبه ً
حبا بسيف الدولة
 -3وازن ال ّ
وحب اآلخرين له ،و ضح ذلك.
شاعر بين ح ّبه لسيف الدولة
ّ
الجواب :يكتم حبه لسيف الدولة فهو حب حقيقي ،بينما حبُّ اْلخرين مزيف
ضحها.
 -4برزت الحكمة في أشعار المتنبي ،اذكر ثالثة أبيات تض ّمنت الحكمة في القصيدة ،وو ّ
الجواب :البيت ()18/12/6
 البيت السادس :عدم التمييز بين النور والظَلم البيت الثاني عشر :المعارف عند العقول عهود وذمم ّل يضيعونها البيت الثامن عشر :أسوء البَلد ّل صديقا فيها ،وأقبح اْلعمال ما جلب العيب -5ظهر عتاب ال ّ
شاعر لسيف الدولة جل ًيا:
أ -عال َم عاتبه؟
الجواب :عاتبه على فتور العَلقة بينه وبين الشاعر بسبب ما ينقله خصومه الواشين
ب -بدا ال ّ
ضح ذلك في ضوء األبيات اآلتية:
شاعر لَ ِب ًقا مؤ ّد ًبا في عتابه ،و ّ
هو هتدعي حُب سهيفِ الد ْول ِة ا ُْل ُ هم ُم
ما لي أ ُ هكت ُم ح ًُبا هق ْد هبرى هجسدي
يا همـنْ هيـع ُّ
ِوجـد ُننا ُكل شيء هبعده ك ْم هعــ هد ُم
ار هقـ ُه ْم
ِـز هعلهـيْـنا أنْ ُنـ هف ِ
ـن الــ ُّدر إّل أنــ ُه هكـلِـ ُم
ههــــذا عِ ـتــابُـك إّل أنــه مِــ هقــة
قــد ضـم ه
40

األستاذ أسامة التميمي
0789073059

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلتقان يف اللغة العربية

الجواب:
 لماذا أخفي حبي الحقيقي ،وغيري يزعم حبه لسيف الدولة يظهر ألمه وحزنه على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة اظهار محبته ووفاءه من خَلل عتاب سيف الدولةذلك.

جـ -لجأ ال ّ
بالرحيل ،وال ّتذكير بالواجب ،وضح
شاعر إلى أساليب ش ّتى في عتابه ،منها :ال ّتعريض ّ

الجواب:
 .1التعريض بالرحيل( :اْلبيات  )17/16/15يظهر الشاعر صعوبة فراق سيف الدولة ،واحتقار
كل شيء بعده.
 .2التذكير بالواجب( :البيت  )12تذكير الطاعنين بالمتنبي بأن ّللا والكرم يكرهون ما يفعلون
ّ
ببيت من القصيدة على كل ّ من:
 -6دلل ّ
أ -اعتداد ال ّ
شاعر بنفسه.
ــق هجراهــا هو ْ
الخ ْل ُ
هو هيسْ ههــ ُر ه
يخ هتصِ ــ ُم
واردِهــا
أ هنــا ُم مِــ ْل هء جُفونــي هعــنْ هش ِ
ب -اعتداد ال ّ
شاعر بشعره.
هو أسْ هم هع ْ
ــت هكلِماتــي همــنْ بــ ِه ص هم ُم
ــر اْلعْ مــى إلــى أدهبي
أنــا الــذي هن هظ ه
ور ٍم".
جـ -مضمون المثل" :اس َت ْس َم ْن َت ذا َ
ُ
ك صا ِد هق ً
أنْ
تحسب الشحْ هم فيمن شحْ ُم ُه هو هر ُم
ــة
ه
أعيذهــا هن هظــرات ِم ْنــ ه
 -7استخلص ثال ًثا من القيم اإليجاب ّية التي حملتها القصيدة.
 .1عدم اّلنخداع بالمظاهر
 .2العتاب
 .3الحكمة النابعة من اّلعتزاز بالنفس
 .4الحرص على ْ
العدل واّلنصاف
 .5الصدق والوفاء في الحب
تتصرف في كل ِّ موقف م ّما يأتي:
 -8كيف
ّ
أ -حينما تجد عيبًا في صديقك.
أناصحه وأرشده الى عيبه ،دون تجريح لمشاعره
ب -حينما يجافيك صديقك.
أتود ُد اليه ،وأناقشه سبب مُجافته ،حتى نجد حَل ونتصالح
 -9ث ّمة فرق بين االعتداد بال ّنفس ال ّناشئ عن ال ّثقة بها والغرور ،بين رأيك في هذا.
 .1الثقة بالنفس:
تتأتى من تكرار النجاح والقدرة على تجاوز الصعوبات والحكمة في التعامل ،وتوطين
النفس على تقبل النتائج.
 .2الغرور :هو شعور بالعظمة ،و ُتوهم الكمال ،وهي اساءة في استخدام اّلمكانات المتوافرة.
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 -11لو كنت مكان ال ّ
الرحيل عن سيف لدولة؟ وضح وجهة نظرك.
شاعر  ،هل تختار ّ
ّل أختار الرحيل؛ بل أبقى أحاول اظهار حبي وعشقي لسيف الدولة ،حتى يرى ذلك بأم
عينيه.
العتاب هد ّي ُة األحبا ِ
ب":
 -11يقال" :
ُ
اّلتقان في اللغة العربية 2018
اْلستاذ :أسامة التميمي
أ -أشر إلى البيت الذي تض ّمن هذ المعنى.
0789073059
ِّــن الــ ُّدر إّل أنــ ُه هكلِــ ُم
ك إّل أنــ ُه ِم هقــة قــد ُ
ضم ه
هــذا عِ تابُــ ه
أي مدى التزم ال ّ
شاعر هذه المقولة.
ب -ب ّين إلى ّ
التزم الشاعر وتمسك بهذه العبارة ،بل نجد أن أغلب اْلبيات التي يعاتب في المتنبي
سيف الدولةّ ،ل تخلو من اظهار حب المتنبي لسيف الدولة وألمه على فتور العَلقة
بينهما.
 -12قال أبو العتاهية:
و هك ْم من فؤاد كفيفِ ال هبصرْ
بصير الفؤا ِد
وك ْم من كفيف
ِ
أ -أشر إلى البيت الذي ينسجم مع قول أبي العتاهية.
ُّ
ــره إذا اسْ هتــه هو ْ
ت عِ ْنــ هدهُ اْل ْنــوا ُر هوالظلهــ ُم
هومــا ا ْنتِفــا ُع أخــي الد ْنيــا ِبناظِ ِ
ب -البصر ُيري اإلنسان ظاهر األشياء ،والبصيرة ُتريه حقائقها ،و ضح رأيك في ذلك في
َ
أشرت إليه.
ضوء البيت الذي
البصر :يكون من خَلل العين المجردة ،وقد تكون الرؤية سليمة وقد تكون الرؤية
خاطئة ،كأن يرى اّلنسان السراب يحسبه ماء من شدة الظمأ.
أما البصيرة :فهي الفارق الحقيقي الذي ّل يمتلكه اّل المتميز فينظر لألشياء من خَلل
نظر القلب ثم يدركها بعقله.
تصورك؟
مستقرة في
 -13ما أهم ّية أن يتح ّقق اإلنسان من صدق ما يسمع في بناء عالقات إنسانية
ّ
ّ
على اّلنسان أن يتحقق ويستقصي الحقائق في اْلخبار ،حتى ّل يقع في ظلم اْلخر بسبب ما
ينقله اليه الواشون والحساد .ولذلك أثر كبير في بناء العَلقات بين البشر ومعرفة الصادق من
الكاذب.
عذر ،فإن لم تجد فل ُ ْم نفسك":
 -14قيل" :إذ رأيت من أخيك زلّة فاطلب له سبعين ً
أي مدى تجد أنّ ال ّ
شاعر وصديقه قد تم ّثال هذ المعنى من وجهة نظرك؟
أ -إلى ّ
لم يلتزم الشاعر بالمثل ،بل كان يعت ُّد بنفسه ودائم العتاب لسيف الدولة ،ولم يجد له عذرً ا
واح ًدا.
ب -ما القيم اإليجابية التي تركها هذ القول في نفسك؟
التسامح والعفو عن أخطاء اْلخرين
مقنعا لتثن َيه عن هذا.
نصحا
 -15كيف تنظر إلى من يكثر من ذكر محاسنه؟ قدّم له
ً
ً
إن كثرة اّلعتداد بالنفس قد يقود الى شعور بالعظمة ،و ُتوهم الكمال ،وهي اساءة في استخدام
اّلمكانات المتوافرة.
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التذوق الجمالي
ّ

اّلتقان في اللغة العربية 2018
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 .1وضح السورة الفن ّية في كل ّ م ّما يأتي:
ُيـزيـلُـ ُهنّ إلى َمـنْ عِـ ْنـ َدهُ لـ ِّد َيـ ُم
عندي صوا ِعقُ ُه
لَّ ْي َت ال َّغما َم الذي
َ
الجواب :شبه سيف الدولة بالسحاب الذي فيه الصواعق المهلكة ،والمط ُر النافع
قــد ضـ ّمـنَ الــد َُّّر إالّ أ ّنـ ُه َكـلِـ ُم
هَـــــــذا ِعـتــا ُبـك إالّ أ ّنــه مِـــ َقـة
الجواب :شبه قصيدته (الكلم) بالدر
 .2وضح الكناية في كل م ّما تح َته خ ّط في البيتين اآلتيينُ :
هو همنْ ب ِجسْ مي هوحالي عِ ن هدهُ هسق ُم
ــب ُم
وا هحــر هق ْلبــاهُ ممنْ هق ْلبُـ ُه هش ِ
الجواب :كناية عن فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة
الخ ْل ُق هجــراها هو ْ
هو هيسْ هه ُر ه
يخ هتص ُم
واردِها
أ هنا ُم ِم ْل هء جُفوني هعنْ هش ِ
الجواب :كناية عن الطمأنينة وراحة البال
 .3ما داللة ال ّتركيب الذي تح َته خ ّط في البيت اآلتي:
ف في أهْ ِل ال ُّن ههى ِذ هم ُم
عر هفــة
عار ه
هو هب ْي هنـنا له ْـو هر هعيْـ ُت ْم ذا ه
إن ال هم ِ
ك هم ِ
الجواب :أصحاب العقول النيرة ،ومنهم سيف الدولة
 .4أكثر ال ّ
شاعر من استخدام األساليب اإلنشائ ّية من استفهام ونداء وتمن:
أ -ها ِ
ت مثال ً لكل ّ منها من القصيدة.
ت عِ ْنــ هدهُ اْل ْنــوا ُر هو ُّ
ــره إذا اسْ هتــه هو ْ
الظلهــ ُم
 استفهام :هومــا ا ْنتِفــا ُع أخــي الد ْنيــا ِبناظِ ِهو همنْ ب ِجسْ مي هوحالي عِ ن هدهُ هسق ُم
ــب ُم
 نداء :وا هحــر هق ْلبــاهُ ممنْ هق ْلبُـ ُه هش ِ تمني :لهي هْت ال هغمــام الذي عنــدي صواعِ قُ ُه يُزيـلُـهُــن إلــى همــنْ عِ ْنــ هدهُ ال ِّد هيــ ُم
ب -ما داللة استخدام مثل هذه األساليب؟
 .5لماذا ع ّبر ال ّ
شاعر بالفعل الماضي (نظر ،أسمعت) في قوله:
هوأسْ ـ هم هع ْ
ت هكلِماتي همـنْ بـه ص هم ُم
أنا لذي هن هظ هر اْلعْ مى إلى أدهبي
الجواب :دّللة على تحقيق الفعل وثبوته
 .6ما العاطفة البارزة في كل ّ بيت م ّما يأتي:
هو همنْ ب ِجسْ مي هوحالي عِ ن هدهُ هس هق ُم
ــب ُم
وا هحــر هق ْلبــاهُ ممنْ هق ْلبُـ ُه هش ِ
الجواب :عطفة اْللم والحزن على فتور العَلقة بينه وبين سيف الدولة
يا همـنْ هيـع ُّ
ِوجــدا ُننا ُكل شيء هبعده ك ْم هعــ هد ُم
فار هقـ ُه ْم
ِـز هعلهيْـنا أنْ ُن ِ
الجواب :عاطفة الحب
 .7و ّظف المتن ّبي بعض مظاهر ال ّطبيعة في قصيدته:
أشر إلى ذلك.
أ-
ْ
اْلنوار والظلم ،والغمام ،والديم والصواعق
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ب -ما القيمة الفن ّية لتوظيفها؟
 خدمة للتجربة الشعورية استلهام عناصر الطبيعة في صور شعرية .8استخرج مثالين على ال ّطباق م ّما ورد في القصيدة.
الطباق:
 أنام  /يسهر الخصم  /الحكم تدعي  /أكتم شبم  /حر -وجدان  /عدم
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الوحدة الرابعة
الحساس ّية
سيما لدى األطفال ،ولها أسباب شتّى،
الحساسّية مرض من أمراض العصر ال ّشائعة وال ّ
الربيع الّذي يكثر فيه غبار
معينة،
وتنشط في مواسم ّ
ّ
وخاصة في نهاية موسم البرد ،وفي موسم ّ
الطّْل ِع.

الحساسية تفاعل غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة ،مثل
و
ّ
األدوية مثل المضاد
السامة ،أو بعض
ّ
غبار الطلع ،أو مواد التجميل ،أو شعر الحيوانات ،أو المواد ّ

السيارات ،ودخان السجائر ،وعن كائنات
الحيوي البِ ْنسلين،
ا
فضًل عن ّ
الدخان الناتج عن عوادم ّ
ّ
السجاد والمًلبس ،وهي تصل الى
صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرف المكتظّة بالكتب والستائر و ّ

فتهيج األماكن التي وصلت اليها،
داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقنّ ،
الدموية المحيطة
عيرات
فيؤدي ذلك الى تولد أجسام مضادة
ّ
دفاعية تؤثر في النسيج المصاب والش ْ
ّ
الحساسية.
المسببة ألعراض
ّ
ُ
ِ
حساسية
الجهاز التّن ْف ِسي ،التي تشمل
وحساسية
الجلد،
حساسية
منها
ُ
وللحساسية أنواعٌ ِع ّدةٌ؛ ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
علميا وجود عدد من الفطرّيات في وسائِد ُغرف
وحساسية
(الرْبو القصبي)
األنف ،وقد ثبت ّ
ّ
الصدر ّ
الن ِ
األنفية و ِ
يزداد
ئتي ِن ،وقد
وم تتّجه أبواغها بشكل رئيس الى الجيوب
تسبب التهابات في العيون ،و ُ
ّ
الر ْ
ّ
ُ
األمر خطورةا في حال نقص مناعة جسم المريض.
ُ

ويمكن الوقايةُ من تلك الفطرّيات بتغير الوسائد على فترات متقاربة ،واستعمال مواد التنظيف
ًّ
ناعي في الوسائد ،وضرورة التهوية
والمطهرات الجيدة
اسبوعيا ،واستعمال القطن الطبيعي بدل ّ
الص ّ

الدائمة المستمرة للمنازل ،وتعريض محتويات الغرفة لل ّشمس من وقت آلخر ،لتعقيمها من الجراثيم،
ألنها من
النوم بالمًلبس خارج أماكنها،
وتجنب ترك األحذية فيها؛ ّ
ّ
تجنب تكديس حجرة ّ
عًلوة على ّ
النائم في أثناء تنفسه.
أهم مصادر التّ ّلوث التي يستنشقُها ّ
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عين من الغذاء ،فأي نوع من
أيضا
الحساسية
ومن أنواع
حساسية اإلنسان نحو نوع ُم ّ
ّ
ّ
ا
ب
البروتينات
ّ
الغذائية التي يتناولها اإلنسان ال ُب ّد من ْ
ص ُع َ
هضم قبل وصوله الى األمعاء ،وا ّال َ
أن ُي َ
أحيانا امتصاص
أما إذا استطاعت األمعاء
ا
ُ
امتصاص األمعاء لهذه البروتينات غير المهضومةّ .
تكمن في تعامل الجسم معها على ّأنها
فإن الخطورة في هذه الحالة
هذه البروتينات بصعوبةّ ،
ُ
ٍ
كيميائية تُ ْعرف
تتصدى لها ،فينتج عن ذلك تفاعًلت
تتكون أجسام ُمضادة
ّ
ّ
أجسام غريبة ،وعندئذ ّ

كيميائية تحدث ّبين أي
الحساسية هو معارك
النوعُ من
بأمراض
إن هذا ّ
ّ
ّ
ّ
الحساسية ،ويمكن القول ّ
بروتين غذ ائي ينجح في الوصول إلى خًليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ،وبين األجسام
صدي له.
المضادة التي تتكون من أنسجة الجسم؛ لحمايتها من هذا البروتين الغريب الّذي يجب التّ ّ

فيعد جزء البروتين في اللّبن
سبب بعض األغذية
ّ
الحساسية لإلنسان من مثل اللّبنُ ،
وقد تُ ُ
انتفاخا في
يسبب
الحساسية منه ،وقد تحدث من ُسكر اللّبن (الًلكتوز) الّذي
مسؤواال عن حدوث
ا
ّ
ُ

ص واسها ٌل بعد فترٍة وجيزة من تناوله ،ومن األغذية األخرى التي
ويصاحب االنتفاخ ْ
المعدةُ ،
مغ ٌ
السمك.
تسبب
ّ
ُ
الحساسية لدى بعض األشخاص البيض و ّ

فضًل عن
الحساسية ،مثل درجات الح اررة العالية أو المنخفضة
بب
وثمةَ عوامل
ا
ّ
طبيعية قد تُس ْ
ّ
ّ
الحساسية ُهنا بالقيء واالسهال والمغص المتكرر في البطن أو
أشعة ال ّشمس ،وتظهر أعراض
ّ

يكثر انتشارها بين
الر ّ
الر ْش ُح أو األزمات ّ
العطس أو ّ
بوية أو الطفح الجلدي المعروف باألكزيما التي ُ
ضا
تعر ا
أما أكثر أنسجة الجسم ّ
األطفال ،وقد تظهر أورام و انتفاخات في مناطق مختلفة من الجسمّ .

خاطية للجهازين :الجهاز الهضمي والجهاز
لإلصابة
الم ّ
ّ
بالحساسية فهي أنسجة الجلد واألغشية ُ
نفسي.
التّ ّ
بعض ال ّدراسات
الحساسية المًليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة ،وقد أشارت
صيب
ّ
ُ
وتُ ُ
ًّ
نفسي على
الداء على نحو عام،
دور
أن للمرأة اا
أساسيا في الوقاية من هذا ّ
ّ
إلى ّ
وحساسية الجهاز التّ ّ

تأثير من التركيب الجيني لألب من حيث االستعداد
ألن التركيب الجيني لأل ُِّم أشد اا
نحو خاص؛ ّ
الحساسية .وتزداد نسبة اإلصابة بهذا المرض كلّما كان األخوال
اثي للمواد لإلصابة بأمراض
ّ
الور ّ

أن نسبة اإلصابة
العمات ،وأكدت
و
ُ
بعض الدراسات ْ
ُ
المصابون به أكثر من األعمام و ّ
الخاالت ُ
حساسية الصدر تُصيب الفتيات أكثر من الفتيان.
باألنواع الشديدة من
ّ
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التعريف بالكاتب
نصر معوض عالم مصري حاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا تحليل اْلحماض اْلمينية.
أهم مؤلفاته:
 -1التكنولوجيا الحيوية لمنتجات اللبن الثانوية
 -2الغذاء والوقاية من اْلمراض
من أي كتاب أُخذت هذه المقالة؟
أخذت من (الغذاء والوقاية من اْلمراض)

جو ال ّنص
 ما هي أهم أسباب الحساس ّية؟
 -1غبار الطلع
 -2مواد التنظيف
 -3بعض اْلطعمة
 ما هي أهم أعراض الحساس ّية؟
 -1أعراض تظهر على الجلد
 -2أعراض تظهر على الجهاز التنفسي
 -3أعراض تظهر على الجهاز الهضمي
 ما هي طرق الوقاية من الحساس ّية؟
 -1تجنب اْلطعمة التي تسبب الحساسية
 -2عد التعرض للبرد أو لدرجات الحرارة المرتفعة

الخصائص الفن ّية
 -1استخدام المصطلحات العلمية
 -2اّلستناد الى الحقائق
 -3مخاطبة العقل
ُ -4ندرة الصور الفنية
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الفقرة األولى
الحساس ّية مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة وال س ّيما لدى األطفال ،ولها أسباب ش ّتى ،وتنشط
الربيع الّذي يكثر فيه غبار ّ
الط ْل ِع.
صة في نهاية موسم البرد ،وفي موسم ّ
في مواسم مع ّينة ،وخا ّ
والحساس ّية تفاعل غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة ،مثل غبار
سامة ،أو بعض األدو ّية مثل المضاد
الطلع ،أو مواد التجميل ،أو شعر الحيوانات ،أو المواد ال ّ
ً
فضال عن ال ّدخان الناتج عن عوادم الس ّيارات ،ودخان السجائر ،وعن كائنات
الب ْنسلين،
ّ
الحيوي ِ
ّ
والسجاد والمالبس ،وهي تصل
صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرف المكتظة بالكتب والستائر
ّ
الى داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن ،فته ّيج األماكن التي وصلت اليها،
فيؤدي ذلك الى تولد أجسام مضادة دفاع ّية تؤثر في النسيج المصاب وال ُّ
شع ْيرات الدمو ّية المحيطة
ال ُمسببة ألعراض الحساس ّية.
 الفكرة
 أسباب الحساسية المعاني والمفردات
 الحساسية :جذرها (حسس) وهي سرعة التهيج بسبب عوراض خراجية الشائعة :جذرها (شيع) أي المنشرة ّل سيما :خصوصا شتى :جمع شتيت؛ أي كثيرة متنوعة غبار الطلع :كل ما ُدق من التراب وسهل حمله في الهواء ،مثل مساحيق اْلزهار أنسجة الجسم :هي مجموعة متكاملة من خَليا مماثلة من نفس المنشأ والتي تحمل وظيفة محددة البنسلين :مجموعة من المضادات الحيوية التي تقضي على البكتيريا المسببة للعدوى ،وهيتستخرج من فطريا تسمى البنسليوم.
 عوادم :جذرها (عدِم) وهو الدخان الناتج عن احتراق وقود السيارات المكتظة :اسم مفعول ،جذرها (كظظ)؛ أي المزدحمة فتهيج :جذرها (هيج) أي ُتثير تولد :تنشئ الشعيرات الدموية :هي أوعية دقيقة تتكون من طبقة واحدة من الخَليا ،وتتفرع من الشرايين الشرح
ضا لمرض الحساس ّية؟
س :من أكثر ال ّناس تعر ً
اْلطفال
س :ما هي المواسم التي تنتشر فيها الحساس ّية؟
 .1نهاية موسم البرد
 .2في موسم الربيع
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الربيع؟
س :ما الّذي يسبب الحساس ّية في موسم ّ
انتشار غبار الطلع
عرف الحساس ّية كما ورد في النص:
سّ :
الحساسية تفاعل غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة
س :اذكر أهم أسباب الحساس ّية كما ورد في ال ّنص:
 .1غبار الطلع
 .2مواد التجميل
 .3شعر الحيوانات
 .4المواد السامة
الب ْنسلين
 .5بعض اْلدوية مثل المضاد الحيوي ِ
 .6الدخان الناتج عن عوادم السيارات ،ودخان السجائر
 .7الكائنات الصغيرة التي تعيش في الفراش داخل الغرف المكتظة بالكتب والستائر والسجاد والمَلبس
س :ما هي طرق وصول البكتيريا الى جسم االنسان ،كما ورد في ال ّنص؟
عن طريق الفم أو اْلنف أو اللمس أو الحقن
الفقرة ال ّثانية
وللحساس ّية أنواع ِع ّدة؛ م ْنها حساس ّية الجلدِ ،وحساس ّية الجها ُز ال ّتن ْفسِ ُّي ،التي تشمل حساس ّية
القصبي) وحساس ّية األنفِ ،وقد ثبت علم ّيا وجود عدد من الفطر ّيات في وسائِد ُغرف
الر ْبو
ُّ
الصدر ( ّ
ِ
ّ
تسبب التهابات في العيون،
والرئت ْي ِن ،وقد
وم تتجه أبواغها بشكل رئيس الى الجيوب األنف ّية
ُ
ِ
ال ّن ِ
ويزدا ُد األم ُر خطور ًة في حال نقص مناعة جسم المريض.
 الفكرة
أنواع الحساسية
 المعاني والمفردات
 الربو القصبي :هو مرض التهابي مزمن يصيب المجاري الهوائية الفطريات :مفردها (فُ ْطر) وتجمع على (فطور)؛ وهى كائنات حية صغيرة الحجم واسعةاّلنتشار تسبب العديد من اْلمراض منها الحساسية.
 وسائد :جذرها (وسد) وهو كل ما يوضع تحت الرأس سواء تراب أو حجارة ،أو صوف أوقطن أو غير ذلك
 أبواغها :مفردها (البوغ) وهي مجموعة من الجراثيم تنتقل من حالة الركود الى حالة النشاط الجيوب اْلنفية :هي تجاويف مجاورة لألنف مليئة بالهواء ،وترتبط بتجويف اْلنف عبرفتحات صغيرة تسمح بطرح المخاط.
 نقص المناعة :هي الحالة التي تضعف – أو تنعدم – فيها قدرة جهاز المناعة على مقاومةاْلمراض.
 التهابات :جذرها (لهب) أي تهيجات49
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 ال ّ
شرح
س :ما هي أنواع الحساس ّية كما ورد في ال ّنص؟
 .1حساسية الجلد
 .2حساسية الجهاز التنفسي
س :ما هي أماكن انتشار الفطريات في المنزل؟
أكثر انتشارها في وسائد النوم
س :بين أثر الفطريات في الوسائد على كل من:
 .1الجيوب اْلنفية :قد تؤدي احتقان الجيوب اْلنفية وبالتالي انسداد مجرى الهواء من اْلنف.
 .2الرئتين :قد تتطور لتصبح (ربو) وتعرضه لحاّلت من اّلختناق
 .3العيون :قد تؤدي الى حدوث التهابات في العيون
الفقرة الثالثة
ُ
الوقاية من تلك الفطر ّيات بتغير الوسائد على فترات متقاربة ،واستعمال مواد التنظيف
ويمكن
ناعي في الوسائد ،وضرورة
ص
ّ
والمطهرات الجيدة اسبوع ًّيا ،واستعمال القطن الطبيعي بدل ال ّ
التهوية الدائمة المستمرة للمنازل ،وتعريض محتويات الغرفة لل ّ
شمس من وقت آلخر ،لتعقيمها
من الجراثيم ،عالوة على تج ّنب تكديس حجرة ال ّنوم بالمالبس خارج أماكنها ،وتج ّنب ترك األحذية
فيها؛ أل ّنها من أهم مصادر ال ّت ّلوث التي يستنشقُها ال ّنائم في أثناء تنفسه.
 الفكرة
الوقاية من الحساسية
 المعاني والمفردات
 الوقاية :جذها (وقى) وهي الوسائل التي تتخذ للحماية من اّلصابة من اْلمراض تكديس :جعل اْلشياء بعضها فوق بعض(حجْ ر و حواجر) وهي الغرفة التي جزء من البيت
 حُجرة :جمعها ه يستنشقها :جذرها (نشق)؛ أي أدخله الى أنفه وجذبه بالنفس الشرح
س :ما هي اهم وسائل الوقاية من الحساسية ،كما ورد في ال ّنص؟
 .1تغيير الوسائد على فترات متقاربة
ً
اسبوعيا
 .2استعمال مواد التنظيف والمطهرات الجيدة
 .3استعمال القطن الطبيعي بدل الصناعي في الوسائد
 .4ضرورة التهوية الدائمة المستمرة للمنازل
 .5تعريض محتويات الغرفة للشمس من وقت ْلخر
 .6تجنب تكديس حجرة النوم بالمَلبس خارج أماكنها
 .7وتجنب ترك اْلحذية في حجرة النوم
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الرابعة
الفقرة ّ
ضا حساس ّية اإلنسان نحو نوع ُمع ّين من الغذاء ،فأي نوع من البروتينات
ومن أنواع الحساس ّية أي ً
الغذائ ّية التي يتناولها اإلنسان ال ُب ّد من أنْ ُيهض َم قبل وصوله الى األمعاءّ ،
امتصاص
ص ُع َب
ُ
وإال َ
األمعاء لهذه البروتينات غير المهضومة .أ ّما إذا استطاعت األمعاء أحيا ًنا امتصاص هذه البروتينات
بصعوبة ،فإنّ الخطورة في هذه الحالة تكمنُ في تعامل الجسم معها على أ ّنها أجسام غريبة،
تتكون أجسام ُمضادة تتصدّى لها ،فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائ ّية ُت ْعرف بأمراض
وعندئ ٍذ
ّ
الحساس ّية ،ويمكن القول إنّ هذا ال ّنو ُع من الحساس ّية هو معارك كيميائ ّية تحدث ب ّين أي بروتين
غذائي ينجح في الوصول إلى خاليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ،وبين األجسام المضادة التي
تتكون من أنسجة الجسم؛ لحمايتها من هذا البروتين الغريب الّذي يجب ال ّتصدّي له.






الفكرة
الحساسية من البروتينات الغذائية
المعاني والمفردات
 البروتينات :مادة عضوية أساسها التركيبي اْلحماض اْلمينية ،توجد بكثرة في حبوبالقرنيات واللحوم واْلجبان.
الشرح
س :كيف تؤدي البروتينات الغذائ ّية الى حدوث الحساس ّية؟
ص ُعو هبة في امتصاصُ اْلمعاء لهذه البروتينات عندئذ تتكون أجسام مُضادة تتصدى
اذا كان هناك ُ
لها ،فينتج عن ذلك تفاعَلت كيميائية ُتعْ رف بأمراض الحساسية
الصورة الفن ّية
"ويمكن القول إن هذا النو ُع من الحساسية هو معارك كيميائية"
صور التفاعَلت الكيميائية الناتجة عن الحساسية بالمعركة
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الفقرة الخامسة

ً
مسؤوال عن حدوث
سبب بعض األغذية الحساس ّية لإلنسان من مثل اللّبن ،ف ُيع ُّد جزء البروتين في اللّبن
وقد ُت ُ
انتفاخا في المعدة ،و ُيصاحب االنتفاخ ْ
ً
مغص
يسبب
سكر اللّبن (الالكتوز) الّذي
ُ
الحساس ّية منه ،وقد تحدث من ُ
تسبب الحساس ّية لدى بعض األشخاص البيض
وإسهال بعد فتر ٍة وجيزة من تناوله ،ومن األغذية األخرى التي
ُ
والسمك.
ّ

 الفكرة
الحساسية من اللبن
 المعاني والمفردات
 الَلكتوز :سكر ثنائي يستخرج من الحليب وجيزة :جذرها (وجُز) فترة قليلة المعدة :جمعها ( همعِد) مقر الطعام والشراب قضايا
وجيزة صفة مشبهه على (فعيلة)
سادسة
الفقرة ال ّ

بعض الدّ راسات إلى أنّ للمرأة
صيب الحساس ّية الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة ،وقد أشارت
و ُت
ُ
ُ
ً
نفسي على نحو خاص؛ ألنّ التركيب
دورا أساس ّيا في الوقاية من هذا الدّاء على نحو عام ،وحساس ّية الجهاز ال ّت
ّ
ً
ُ
الوراثي للمواد لإلصابة بأمراض
الجيني لألب من حيث االستعداد
تأثيرا من التركيب
الجيني لأل ِّم أش ُّد
ّ
ُّ
ً
ُّ
ّ
ُ
والخاالت ال ُمصابون به أكثر من األعمام
الحساس ّية .وتزداد نسبة اإلصابة بهذا المرض كلما كان األخوال
بعض الدراسات أنْ نسبة اإلصابة باألنواع الشديدة من حساس ّية الصدر ُتصيب الفتيات أكثر
والع ّمات ،وأكدت
ُ
من الفتيان.

 الفكرة
دور اْلم في الوقاية من الحساسية
 المعاني والمفردات
(ع هم هر) كوكب اْلرض
 المعمورة :جذرها ه الداء :جمعها ْ(أدواء) وهو المرض ظاهرً ا أو باط ًنا
 التركيب الجيني :التركيب الوراثي للخلية اّلستعداد :جذرها (عدد) أي في حالة تهيؤ كامل(ورث) الجين الذي يحمل صفات وراثية معينة تنتقل من جيل ْلخر
 الوراثي :جذرها ِ الشرح
سُ :تع ُّد المرأة أساسًا في الوقاية من مرض الحساسية ،بين ذلك:
ْلن التركيب الجينيُّ لأل ُ ِّم أش ُّد تأثيرً ا من التركيب الجينيُّ لألب من حيث اّلستعداد الوراثي
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المعجم والداللة
 -1أضف الى معجمك اللغوي:
 عوادم السيارات :مفردها (عادم) وهو ما ينتج عن احتراق الوقود في السيارة المكتظة :المزدحمة التكديس :جعل اْلشياء بعضها فوق بعض تتصدى لها :تواجههاُ -2عد الى احدى المعاجم اللّغو ّية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
 الوجيزة :جذرها (وجُز) فترة قليلة التهيج :جذرها (هيج) أي ُتثير المعمورة :جذرها ( هع هم هر) كوكب اْلرض -3ابحث في أحد معاجم المصطلحات الطب ّية عن معنى كل مما يأتي:
 أنسجة الجسم :هي مجموعة متكاملة من خَليا مماثلة من نفس المنشأ والتي تحمل وظيفةمحددة مثل النسيج الطَلئي والنسيج العصبي
 الشعيرات الدموية :هي أوعية دقيقة تتكون من طبقة واحدة من الخَليا ،وتتفرع من الشرايين الجيوب اْلنفية :هي تجاويف مجاورة لألنف مليئة بالهواء ،وترتبط بتجويف اْلنف عبرفتحات صغيرة تسمح بطرح المخاط.
 اْلجسام المضادة :هو بروتين يتواجد في الدم والسوائل الجسمية اْلخرى ،ويستخدم من قبلجهاز المناعة للتعرف على اْلجسام الغريبة.
 اْلغشية المخاطية :هو سائل لزج تفرزه مجموعة من الغدد تنتشر في أجزاء كثيرة منالجسم ،منها (بطانة الفم ،والحنجرة ،واْلنف ،والرئتين ..وغير ذلك)
 الربو القصبي :هو مرض التهابي مزمن يصيب المجاري الهوائية اْلبواغ :هي مجموعة من الجراثيم تنتقل من حالة الركود الى حالة النشاط التركيب الجيني :التركيب الوراثي للخلية تحمل صفات معينة تنتقل من جيل الى جيل. -4ما الجذر اللّغوي لكل كلمة من الكلمات اآلتية:
ب
 التهابات :ل ههـ ه مكتظ :ك هظ هظ اّلستعداد :هع هد هد  /عدُ -5عدْ الى أحد المعاجم ،واستخرج مفرد كلمة (جراثيم)
جرثوم
 -6اضبط بال ّ
بالرجوع الى أحد المعاجمُ ،مب ّي ًنا أوجه
شكل حرفي الميم والعين في كلمة (معدة) ّ
ضبط الكلمة:
 معدة :الميم (مكسورة)  ،العين (ساكنة)53
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 -7اضبط بال ّ
(الر ْبو ّية)
والراء في كلمة ّ
شكل حرف الفاء في كلمة (الفطر ّيات)ّ ،
 الفطريات :الضم الربْوية :الفتح -8استعمل تركيب (ال س ّيما) في جملة مفيدة من انشائك:
يستعمل تركيب (ّل سيما) ليفيد تفضيل ما بعده على ما قبله ،وتعرب:
ّل :نافية للجنس عاملة عمل (إن)
سي :اسم بمعنى مثل ،منصوب بالفتحة الظاهرة ،وهي مضاف
ما :إما نكرة زائدة ،أو اسم موصول ،وهي مضاف اليه
خبر (ّل) النافية للجنس محذوف وجوبًا تقديره (موجود)
 أحبُّ اْلصدقاء وّل سيما صديق عاقل أحبُّ اْلصدقاء وّل سيما صديق عاقلً
عاقَل
 أحبُّ اْلصدقاء وّل سيما صدي ًقاُ
صديق العاق ُل
 أحبُّ اْلصدقاء وّل سيما العاقل
الصديق
 أحبُّ اْلصدقاء وّل سيماِ
ِ

الفهم والتحليل
 -1في ضوء فهمك لل ّنص ،أجب عن ما يأتي:
أ -ما المقصود بالحساس ّية
الحساسية مرض عصري ناتج عن تفاعل غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة
غريبة ،مثل (غبار الطلع ،أو مواد التجميل ،أو شعر الحيوانات ،أو المواد السامة ،أو بعض
اْلدوية).
ب -اذكر أربعة أسباب للحساس ّية
 .1غبار الطلع
 .2مواد التجميل
 .3شعر الحيوانات
 .4المواد السامة
الب ْنسلين
 .5بعض اْلدوية مثل المضاد الحيوي ِ
 .6الدخان الناتج عن عوادم السيارات ،ودخان السجائر
 .7الكائنات الصغيرة التي تعيش في الفراش داخل الغرف المكتظة بالكتب والستائر
والسجاد والمَلبس
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ج_ كيف تحدث الحساس ّية داخل الجسم
صعُو هبة في امتصاصُ اْلمعاء لهذه البروتينات عندئذ تتكون أجسام مُضادة
اذا كان هناك ُ
تتصدى لها ،فينتج عن ذلك تفاعَلت كيميائية ُتعْ رف بأمراض الحساسية
 -2تقيم بعض مسببات حساس ّية الصدر واألنف والجلد معنا في البيوت ،كيف نقي أنفسنا خطر
االصابة بنها؟
.1تغيير الوسائد على فترات متقاربة
ً
اسبوعيا
.2استعمال مواد التنظيف والمطهرات الجيدة
.3استعمال القطن الطبيعي بدل الصناعي في الوسائد
.4ضرورة التهوية الدائمة المستمرة للمنازل
.5تعريض محتويات الغرفة للشمس من وقت ْلخر
.6تجنب تكديس حجرة النوم بالمَلبس خارج أماكنها
.7وتجنب ترك اْلحذية في حجرة النوم
ضح المقصود بالتحسس الغذائي.
 -3و ّ
ً
انتفاخا في المعدة،
ردة فعل مناعية تجاه نوع محدد من الطعام مثل البيض أو السمك يسببُ
ويُصاحب اّلنتفاخ ْ
مغص وإسهال بعد فترة وجيزة من تناوله
 -4اذكر عرضين لكل من:
أ -حساس ّية ال ّلبن
انتفاخ في المعدة والمغص واّلسهال
ب -الحساس ّية الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
التحسس في اْلنف والتهابات في العيون
 -5علّل ما يأتي:
أ -الحساس ّية مرض من أمراض العصر
ْلنها تصيب المَليين من البشر
ب -ال يجوز االستهانة بمرض الحساس ّية
ْلنه قد يتحول الى مرض مزمن مثل الربو ،أو التهابات في العيون
صا على وقاية نفسها من الحساس ّية
ج_ يجب على المرأة أنْ تكون أكثر حر ً
ْلن التركيب الجينيُّ لأل ُ ِّم أش ُّد تأثيرً ا من التركيب الجينيُّ لألب من حيث اّلستعداد الوراثي
التلوث ومرض الحساس ّية
ضح العالقة بين ّ
 -6و ّ
عَلقة وطيدة ومطردة ،فكلما ازداد التلوث البيئي الناتج عن عوادم المصانع والسيارات ازداد
نسبة اصابة الناس بالحساسية.
 -7ما أكثر أنسجة الجسم ُعرضة لإلصابة بالحساس ّية؟
اْلنسجة المخاطية المحيطة باْلنف ،وأنسجة الجلد
 -8متى تزداد نسبة اصابة الطفل بمرض الحساس ّية؟
كلما كانت اْلخوال والخاّلت مصابين بالحساسية
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 -9بعد دراستك لل ّنص ،اقترح تدابير يمكن أنْ ُتج ّنبنا االصابة بمرض الحساس ّية في حياتنا اليوم ّية
في كل حالة من الحاالت التالية:
أ -سوء استخدام المنظفات
اغَلقها بشكل جيد ووضعها في أماكن بعيدة عن متناول أيدي اْلطفال ،واتباع اّلرشادت
والتعليمات الصحيحة
ب -انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماكن السكن
 انشاء المصانع بعيدا عن التجمعات السكنية وضع فَلتر على مداخن المصانع زراعة اْلشجار لتنقية الهواءج_ ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها
 في حالة انخفاضها :استخدام التدفئة والمَلبس الواقية في حال ارتفاعها :استخدام مكيفات التبريد ،واّلبتعاد عن الشمسُ -11يقال المعدة بيت الدّاء ،وال ِ
الرأي في ضوء فهمك لل ّنص.
ح ْمية هي الدّواء ،ناقش هذا ّ
كثرة اْلطعمة واْلشربة تزيد من اصابة اّلنسان بالمغص أو اّلسهال أو اّلمساك ،وقد تؤدي
الى السمنة المفرطة ،اذا لم تتخذ معها حمية غذائية.
صح ّية التي ينبغي أنْ نمتلك ثقافة كافية عنها كي نتج ّنب أضرارها
 -11اذكر أهم الموضوعات ال ّ
في رأيك :تسوس اْلسنان
 -12اذكر سلوكات يقوم بها اإلنسان يمكن أنْ ُتؤثر في صحته ايجا ًبا و سل ًبا.
 عدم غسل اْليدي :فقد تنقل اْلمراض واْلوبئة الى جسم اّلنسانارا صح ّية ،ب ّين كيف نفيد من
صناع ّية للبشر فوائد كثيرة جلبت معها أضر ً
 -13حققت الثورة ال ّ
منجزاتها ،ونتج ّنب أضرارها من وجهة نظرك.
نستطيع أن نتجنب أضرارها من خَلل انشاء المصانع بعي ًدا عن التجمعات السكنية

ال ّتذوق الجمالي
صور الفن ّية في العبارة اآلتية:
ضح ال ّ
 -1و ّ
"إن هذا النو ُع من الحساسية هو معارك كيميائية تحدث بين أي بروتين غذائي ينجح في
الوصول إلى خَليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ،وبين اْلجسام المضادة له"
صور التفاعَلت الكيميائية الناتجة عن الحساسية بالمعركة ،وصور البروتين الغذائي ،واْلجسام
المضادة جيشين يخوضان هذه المعركة.
 -2من خصائص المقالة العلم ّية ،استخدام المصطلحات العلم ّية ،واالستناد الى الحقائق ،ومخاطبة
العقل ،م ّثل لكل واحدة من هذه الخصائص من ال ّنص.
 المصطلحات العلمية :الشعيرات الدموية  /الفطريات56
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 اّلستناد الى الحقائق :حقيقة أن عوادم المصانع والسيارات تسبب الحساسية مخاطبة العقل :استخدام لغة علمية مباشرة ،وندرة الصور الفنية.أي مدى و ّفق الكاتب في عرض الموضوع بشكل واضح ومفهوم ،وفي تثقيف
 -3ب ّين الى ّ
المتلقي صِ ح ًّيا والتأثي ُر فيه.
وفق الكاتب في طرح الموضوع ،فالتزم بسمات المقال العلمي ،من
 تسلسل اْلفكار اّلعتماد على الحقائق العلمية مخاطبة العقل ّل العاطفة قصر العبارات والمعانيحيث بدأ بالتعريف عن الحساسية ثم تطرق في حديثه عن أسباب الحساسية وعوارضها ثم
عالج المسألة في نهاية مقالته حيث وضح طرق الوقاية منه.
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الوحدة الخامسة
ب يا أردنُّ
وأنت ال ُح ُّ
سأكتب ع ّنك يا وطني
() 1

عنك يا وطني
سأكتب ّ
ُ
أرسم لوحةا لل ّش ْو ِ
الزَم ِن
رحلةَ ّ
تس ُك ُن ْ
ق ْ
و ُ
للح ِّ
وتح ِملُني
أح ِملُها ْ
ب ْ
و ْأرفَعُ رايةا ُ
ب َّ
أهوى
كل ما ْ
سأكتُ ُ
يحلو الى الوطَ ِن
وما ْ
الب ْشرى
سأ ْذ ُك ُر ّأن َ
ك ُ
للب َش ِر
وكل ْ
الخي ِر َ

ت
فآتي ُكلّما َهتَفَ ْ
ِظًل ُل الش ْو ِ
طلُُبني
قتْ
وآتي ُكلّما امتَ ْد ْ ِ
ك َك ْي تُعانقَني
اع َ
ت ذر ُ
ْ
بِ َش ْو ٍ
ضَنني
ق ثَُّم ْ
تح ُ
ت
سآتي ُكلّما
نهض ْ
َ
ك الط ْه ُر تسألُني
ُربا َ

مس والظلّ ِ
سآتي في ُشعا ِع َّ
الش ِ
ماء والقَ َم ِر
ِْ
طو اعا
سأرجعُ ُ
للربى ْ
أح ِم ُل ُغ ْرَبتي َش ْوقاا
وْ
األي ِام واألوجا ِع و ِ
الم َح ِن
وأ ْ
طوي ْ
رحلةا ّ
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تدعو
سآتي حالما ْ
بًل َخْي ٍل
طي ٍر
وال ْ

وال ُسفُ ِن
ق
عز اا
يز كنت وْل ْتب َ
ِ
األيام يا وطني
مدى
() 2

مدى
أهوى سوا َ
ك ا
سأبقى فيك ال ْ
وأحيا فيك حتى لحظة القَ ِ
در
ِ
الص ْد ِر
ْ
سأجع ُل من تُ اربِك إ ْذ تسامى خ ْفقةَ ّ
أغ ِس ُل في ِ
الد ْه ِر
بد ُد قسوةَ ّ
مياه ِك ما ُي ّ
وْ
و ْأن ِسج من ر ِ
الع ْم ِر
بيع َ
ُ
به َجةَ ُ
ك ما ُيخلّ ُد ْ
مغتَ ِرابا
أكون ْ
ُ
ولست ُ
الدنيا
ت في ّ
طوْف ُ
إذا ّ

ك في َش ْو ٍ
ق
ت الي َ
وع ْد ُ
ُ
وح ٍّ
ب ال ُح َ
دود لهُ
ُ
ياح اللّ ِ
صار
اع اا
سآتي في ِر ِ
يل ْ
وآتي في ِ
ًلما
الفج ِر ْ
نسيم ْ
أح ا

العالم المزروعُ في ذاتي
فأنت
َ
ُ
ت أنا
و ْأن َ
الخَب ِر
ت بِشارةُ َ
و ْأن َ
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الحب يا أُْردن
و ْأن َ
ت ُ
الص ِ
دان في األ ْف ِ
ور
ت الطّْي ُ
فو ْ
ْأن َ
الوج ُ
كار و ّ
() 3
طانا
حماك اهللُ يا أُردن يا و َ
محبتِنا
تنامى في ْ

الب ْن ِ
يان والسَِّي ِر
مع التّار ِ
يخ و ُ
ايات ُن ْعليها
َ
الر ُ
لك ّ
ق في ِد ِ
المج ِد ُمْل ِه َمةا
لِتَ ْخ ِف َ
يار ْ
تح ِملُها
ت ْ
برؤيا ْأن َ
ِ
ْ
ومج ٍد ْأن َ
ت صان ُعهُ
ورِافع ر ِ
ِ
العرب
اية
ُ

ك األسماء ال تُ ْحصى  ..بًل ِ
عدد
فس ّجْلنا ل َ
َ
َ
نظير لها
ْ
بفخ ٍر ال َ
أكون ُم ْغتَ ِرابا؟
َ
فكيف ُ
ِ
أنت لنا ِّ
ضُننا
بكل
معالم ّ
الدنيا ْ
و َ
وتح ُ
تس ُكُنني
و ّأن َ
ك في حنايا َ
القْل ِب ْ
أِ
اء
سه اًل
ُحب َ
ْ
وصحر َ
ك في الدنا ْ
ِ
العرب
وخ ْفقَةَ وادي
َ
()4

ت ِ
به
تُرُاب َ
ك قد َزَرْع َ
الح ِّ
األب ِد
ب خالدةا الى َ
بذوَر ُ
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أجم ُل الر ِ
ِِ
ايات
ْ
لتع َلو في سمائك ْ َ ّ
ِ
اإليمان والظّفَ ِر
الفخ ِر و
رمز ْ
ُ
ت في ٍ
يوم
فما ْ
سس ُ
أح ْ
نت ُم ْغ ِ
ترابا
ّ
بأني ُك ُ
ألنك ْلم تُ ِ
فارْقني
ّ

كما روحي تُنادمني
معي
كما ظلّي ُ
تسير ْ

وتس ُكنني
ت ّ
ْ
فأن َ
أس ُك ُنها ْ
الد ُار يا أ ُْرُدن ْ
سكنا
فروحي ما ر ْ
أت ا
اك يا وطني
اك ِ ...سو َ
ِسو َ
محمود فضيل التل ،شرا ُع الليل والطوفان

ال ّتعريف بال ّ
شاعر
 وُ لد الشاعر محمود فضيل التل في اربد عام 1940م ،تولى عِ دة مناصب ،منها مستشار
في السفارة اْلردنية في الكويت ،وأمين عام في وزارة اْلوقاف ،وهو عضو رابطة ال ُكتاب
اْلردنيين.
 أهم دواوينه
 -1أغنيات الصمت واّلغتراب
 -2نداء للغد اْلتي
 -3جدار اّلنتظار
 -4هامش الطريق
 -5شراع الليل والطوفان؛ الذي أخذ منه هذا النص.
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جو ال ّنص
 ما سبب افتخار ال ّ
شاع ُر باألردنّ
لما لألردن من حضور دولي متميز ،يؤكد احترامه لإلنسان وللمجتمعات اّلنسانية في
مختلف المجاّلت.
 عال َم يشير ال ّ
شاعر في قصيدته:
يشير الى أيام اغترابه عن الوطن ،مؤك ًدا أن اْلردن يعيشُ في داخله.
 أشار ال ّ
شاعر في قصيدته أ ّنه ال يشع ُر بالغربة ،وضح ذلك:
ْ -1لن اْلردن معه وروحه التي ّل ُتفارقه أينما حل وارتحل
ْ -2لنه يجد في طبيعة الوطن المنزل الذي يسكنُ اليه

المعجم والدّ اللة
 المعاني والمفردات
المعنى
الكلمة
عندما
حالما
الغاية والمنتهى
مدًى
الموت
در
ال َق ِ
ال ُب ْ
الجمع (بشريات وبُشر) الخبر السار
شرى
جمع (ظلة وظلة) بفتح الظاء أو
ظِ الل ُ
ضمها ،وجذرها (ظلل) ،والمقصود
حرارة الشوق
جمع (رُبوة) النعمة واّلحسان
ُربا َك
ضد النجس
ال ُّط ْه ُر
نقيض اّلكراه
طو ًعا
ْ
المصائب
الم َِح ِن
جذرها (سوم) تعالى
تسامى
خ ْف َ
صدْ ِر ضربات القلب
قة ال ّ
ُيب ّد ُد
الدّهْ ِر

شتت
الزمن
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المعنى
الكلمة
أصنع
أ ْنسِ ُج
يدوم
ُيخلّ ُد
ب ْه َج َة ال ُع ْم ِر الفرحة
الخيال
ف
ال ّط ْي ُ
مفردها (وجيد) اْلحاسيس
الوجدانُ
ْ
والمشاعر الداخلية
تكاثر
تنامى
ما بُني
يان
ال ُب ْن ِ
أخبار اْلمم
س َي ِر
ال ِّ
ّل ُتعد
ال ُت ْحصى
حنايا ال َق ْل ِ
ب أعماق القلب
جمع الدنيا ،وهو ما قرب من خير
الدُّنا
أو شر
وادي العر ِ
ب اْلردن
تجالسني
ُتنادمني
النصر
ال ّظ َف ِر
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الصور الفن ّية
رح َ
ً
لوحة لل ّ
صور الشوق جسما يرسمه ،وصور الزمن بالمنزل والشوق
لة ال ّز َم ِن  /ن
وأرس ُم
تس ُكنُ ْ
ش ْو ِق ْ
جسم يسكن المنزل
ً
صور الراية بإنسان يحمله ويحمل وطنه
وتح ِملُني
وأر َف ُع
أح ِملُها ْ
راية لل ُح ِّب ْ
ْ
ْ
سأذ ُك ُر أ ّن َك ال ُب ْ
صور الوطن بالبشرى
شرى
ش ْو ِق ْ
فآتي ُكلّما َه َت َف ْت ظِ الل ُ ال ُّ
صور الشوق بإنسان له ظل تطلبه
تطل ُ ُبني
صور الوطن بذراع اْلنسان تعانق الشاعر وتحضنه
ام َتدْ ْت ذِرا ُع َك َك ْي ُتعان َقني
وآتي ُكلّما ْ
ِب َ
ض َنني
تح ُ
ش ْو ٍق ُث َّم ْ
صور مرتفعات اْلردن بإنسان يحاوره
نهض ْت
سآتي ُكلّما
َ
ُربا َك ال ُّط ْه ُر تسألُني
وأح ِمل ُ ُغ ْر َبتي َ
صور الغربة بشيء يحمل
ش ْو ًقا
ْ
رح ً
ْ
صور رحلته بشيء يُطوى وينثني ،دّللة على ما عاناه
واألوجاع والم َِح ِن
لة األ ّي ِام
وأطوي ْ
ِ
صور الوطن بإنسان يطلبه العودة
سآتي حالما تدْ عو
سأجعل ُ من ُترابِكِ ْإذ تسامى خ ْف َ
صدْ ِر صور تراب وطنه قادرً ا أن يحل مكان قلبه
قة ال ّ
ْ
ْ
صور اْليام الصعبة باْلوساخ التي ُتزال بالمياه
وأغسِ ل ُ في مياهِكِ ما ُيب ّد ُد قسو َة الدّهْ ِر
صور الربيع بالخيوط التي يصنع منها المَلبس
وأ ْنسِ ُج من ربي ِع َك ما ُيخلّ ُد ب ْه َج َة ال ُع ْم ِر
صور نفسه باْلعصار الذي ينتقل ً
ليَل
صارا
اع ً
يل ْ
ياح اللّ ِ
سآتي في ِر ِ
صور نفسه أحَلما تنتقل عبر نسيم الصباح
أحال ًما
وآتي في
الفج ِر ْ
نسيم ْ
ِ
َ
صور نفسه ترابا وصور وطنه بالزرع الذي يزرع فيه
فأنت العال ُم المزرو ُع في ذاتي
ور صور وطنه بالطيف الذي ّل يفارق تفكيره
ف
كار وال ّ
ْ
أ ْن َت ال ّط ْي ُ
ص ِ
والوجدانُ في األ ْف ِ
صور وطنه بإنسان له رؤيا ونظرة ثاقبة
تح ِملُها
برؤيا أ ْن َت ْ
صور وطنه بإنسان يصنع اْلمجاد
ومج ٍد أ ْن َت صانِ ُع ُه
ْ
ورافِ ُع راي ِة العر ِ
صور وطنه بإنسان يحمل راية العرب
ب
وأ ّن َك في حنايا ال َق ْل ِ
صور وطنه بشيء يسكن في قلبه وّل يفارقه
تس ُك ُنني
ب ْ
صور حبه للوطن بالبذور التي تزرع في تراب الوطن
ُترا ُب َك قد َز َر ْع َت ب ِه
بذور ال ُح ِّب خالد ًة الى األ َب ِد
َ
صور روحه بإنسان يسهر ويتسامر معه
كما روحي ُتنادمني
صور الظل بإنسان يسير معه
معي
كما ظلّي تسي ُر ْ
صور نفسه بيتا يسكنه وصور وطنه بإنسان يسكن نفس البيت
وتس ُكنني
أس ُك ُنها ْ
فأ ْن َت الدّا ُر يا أ ُ ْردُنُّ ْ
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المعجم والدّ اللة
غوي:
 -1أضف الى معجمك اللّ ّ
 يبد ُد :يُبع ُد النظير :المثل والمساوي ُتنادمني :تسامرني وتجالسنيه
الخ ْفقة :الحركة واّلضطراب
ُ -2عدْ الى أحد المعاجم اللّغو ّية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
 الطيف :جمعها (أطياف) الخيال الوجدان :مفردها (وجيد) اْلحاسيس والمشاعر الداخلية الظفر :النصرغوي لكل من:
 -3ما الجذر اللّ ّ
 ُشعاع :شعع أو شع
 مُلهمة :لهم ،بكسر الهاء امتدت :م هددُ -4عدْ الى المعجم الوسيط وتب ّين جمع كل من:
 ال ُب ْشرى :بُشريات وبُشرالبشارة :بشارات وبشائر
 ِ -5ما مفرد كل مما يأتي:
 الرُّ بى :رُبوة المِحن :محنة ال ِّسير :سيرة الحدود :الحدكلمتي (رؤيا)( ،رؤية):
ُ -6ي ْخطِ ُئ بعض ال ّناس في استخدام
ّ
أُ -عدْ الى المعجم وتبين معنى كل منهما
 رأى :بمعنى أخذ موقفا ،مصدرها رأيًا
 رأى بمعنى حلم مصدرها رؤيا (ما يرى في المنام)
 رأى بمعنى نظر مصدرها رؤية (ما يرى في اليقظة)
ب -هل ِو ّف َق ال ّ
ضح ذلك.
شاعر في استخدام (رؤيا) لتحقق المعنى الّذي أراده؟ و ّ
لم وفق الشاعر ْلن رؤيا هنا تحمل معنى الحلم ،وهو أراد التطلع ْلمر ما
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فرق في المعني بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في ما يأتي:
ّ -7
أ -فروحي ما رأت سك ًنا
ك يا وطني
ك  ..سوا ه
سوا ه
سواك بمعنى غيرك
الحلي:
صفي الدّين
ب -قال
ّ
ّ
ُ
ُ
دون
صرت من سقمي شبي هه سواكِ  //ما
لو
اْلنام سواكِ
اخترت من ِ
ِ
 -سواك بمعنى عود يتخذ من شجر اْلراك

الفهم والتحليل
 -1اقرا المقطع ال ّ
شعري األول ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
أ -ع ّبر ال ّ
شاعر من بداية القصيدة عن شوقه لوطنه ،اذكر مظهرين لهذا الشوق:
 المظهر اْلول :جعل لوطنه لوحة يرسم عليها أشواقه
ً
لوحة للش ْو ِق تسْ ُكنُ رحْ ل هة الز هم ِن
وأرس ُم
 المظهر الثاني :جعل لحبه راية يحملها
ً
راية للحُبِّ أحْ ِملُها وتحْ ِملُني
وأرْ هف ُع
ب -انتقى ال ّ
شاعر كل ما هو جميل من الكلمات لع ّبر بها عن ُح ّبه لوطنه ،أين تجد ذلك في القصيدة:
 سأكتب كل ما أهوى وما يحلو الى الوطن (اجابة معتمدة)ج_ األردنُّ بلد الخير مع قلّة موارده:
 .1أين ورد ما يدل ّ على هذا؟
ْ
ك ال ُب ْشرى ،وكل الخير للبشر
سأذ ُك ُر أن ه
 .2اذكر ثالث صور من هذا الخير في وقتنا الحاضر
 استقبال الَلجئين
 نعمة اْلمن واْلمان
 التحام الشعب اْلردني
د -ال تقف العوائق أمام ال ّ
شاعر في تلبية نداء الوطن:
 .1كيف ع ّبر ال ّ
شاعر عن هذا المعنى
الشاعر لن يتخاذل عن تلبية نداء الوطن ،وظهر ذلك ً
جليا في قوله" :سآتي حالما تدعو
بَل خيل وّل طير وّل سفن"
 .2عال َم يدل ُّ ذلك
يدل على شدة شوقه لوطنه
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 -2اقرأ المقطع ال ّ
شعري ال ّثاني ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
ضح ذلك في ضوء فهمك األسطر ال ّ
أ -ع ّبر ال ّ
شعرية
شاعر عن التوحد بين الذات والوطن ،و ّ
في المقطع ال ُمشار اليه:
 توحدت مشاعر الشاعر مع وطنه حتى لحظة قدره وهي حالة التحام وامتزاج بين ذاتالشاعر وذات الوطن ،ويظهر ذلك ً
جليا في قوله" :أ ْن ه
ت أنا"
ب -تض ّمن المقطع ما يدل ّ على لهفة ال ّ
شاعر ،وشوقه إلى العودة إلى وطنه ،أين تجد ذلك؟
يل اعْ صارً ا وآتي في نسيم الفجر أحَلما"
ياح الل ِ
 نجده في قوله" :سآتي في ِر ِج_ استنتج ما يدل ّ على عمق ارتباط الشاعر بوطنه
 ارتباط الشاعر بوطنه ارتباط عميق ،فهو يصور وطنه بمنبع الشعور واّللهام ،ويظهر ذلكً
جليا في قوله" :وأنت الحب يا أردن" و قوله "أنت الطيف والوجدان واْلفكار والصور"
 -3اقرأ المقطع الشعري ال ّثالث ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
أ -وصف الشاعر األردن بأ ّنه مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره ،ب ّين ذلك:
 كان الشاعر في القصيدة دائم الفخر بوطنه ماضيه وحاضره ،مظهرً ا شوقه له ،ويظهر ذلكً
يان وال ِّس هي ِر"
اريخ وال ُب ْن ِ
جليا في قوله " :تنامى في مح ْبتِنا مع الت ِ
ب -أشار ال ّ
صفات والفضائل التي
شاعر بقوله " :فسجلنا لك األسماء ال ُتحصى" الى عدد من ال ّ
يمتاز بها األردن ،و ُيس ّمى بها ،مثل قولنا :أردنّ الكرامة ،اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت
باألردن مبي ًنا داللتها.
 أردن العز :دّللة على شهامة رجالها وعزهم
 اْلردنُّ ً
أوّل :دّللة على تميزها عن غيرها من البَلد ،فهي في المصاف اْلولى
الرابع ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
 -4اقرأ المقطع الشعري ّ
أ -الوطن مزروع بالخير ،ما ثمرة ذلك؟
 ثمرته رفع الراية اْلردنية رمز اّلستقَللضح ذلك:
ب -يشعر الشاعر بأنه بعيد وقريب من وطنه في الوقت نفسه ،و ّ
 البعد :بعد الجسد القرب :قرب الروح والوجدانج_ ماذا قصد ال ّ
شاعر بقوله" :فروحي ما رأت سك ًنا" سواك  ..سواك يا وطني؟
 أي أن الشاعر لم ير راحة البال في غربته ،بسبب شوقه وهيامه لوطنه -5استخرج من القصيدة ما يدل ّ على:
أ -رفض ال ّ
شاعر فكرة االغتراب ال ّنفسي
 فما أحسست في يوم بأني كنت مغتربا فكيف أكون مغترباب -أنّ الوطن باعث السرور في نفس الشاعر ،ومخفف وطأة ألمه.
وأطوي رحلة اْلوجاع والمحن
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حب الوطن يتنامى في نفس ال ّ
شاعر ح ّتى مماته.
ج_ أنّ ّ
در
وأحيا فيك حتى لحظة ال هق ِ
د -أنّ ال ّ
صورا يع ّبر بها عن انتمائه لوطنه.
شاعر جعل التراب والماء والربيع
ً
رابكِ ْإذ تسامى خ ْفق هة الص ْد ِر
سأجْ ع ُل من ُت ِ
ْ
هْر
وأغسِ ُل في مياهِكِ ما يُبد ُد قسو هة الد ِ
ك ما يُخل ُد به هْج هة ال ُع ْم ِر
وأ ْنسِ ُج من ربي ِع ه
ً
ً
 -6أعطِ
معلال:
مثاال من القصيدة على التكرار في المعاني واألفكار،
وع ُْد ُ
ك في هش ْوق
وأحْ ِم ُل ُغرْ هبتي هش ْو ًقا //
ت الي ه
أحيا فيك  //سأبقى فيك
وأنك في حنايا القلب تسكنني  //وأنت الدار يا أردن أسكنها وتسكنني
في المقطع :دّللة على التوحد بين ذات الشاعر وذات الوطن
سام ّية التي ترتبط بها.
مرة في القصيدة ،ب ّين القيم الوطن ّية ال ّ
 -7وردت لفظة (الرايات) غير ّ
 الرايات رمز استخدم في البدايات للتنسيق العسكري في ميادين القتال ،ثم تطورت لتحديد الهويةفأصبحت رمزا للوطنية واّلنتماء فأصبحت قيمتها الوطنية عظيمة ،تدفع لها النفس والروح.
أوضع
 كان اذا قدم من سفر فنظر الى ُجدُرات المدينة -8عن أنس بن مالك أنّ النبي –
َ
الترمذي)
ح ّبها( .رواه
ُّ
حركها من ُ
راحلته ،وإنْ كان على دابة ّ
ب ّين عالقة النص بمضمون الحديث
 العَلقة حب الوطن والحنين اليه -9ما الّذي زاد من تعلق ال ّ
شاعر بوطنه ،من وجهة نظرك؟
 غربتهأي مقاطع القصيدة أح ّبها اليك ،ولماذا؟
ُّ -11
 المقطع اْلخيرْ :لنه يعكس مدى ارتباط الشاعر بوطنهصورا ومواقف من حياتك يمكن أن ُتع ّبر بها عن انتمائك لوطنك.
 -11اذكر
ً
 يترك للطالب -12بدت عالقة ال ّ
حب بحبيبه ،هل يماثل الوطن األم أو
شاعر بوطنه كأ ّنها عالقة طفل بأ ّمه أو ُم ّ
الحبيب في هذا؟ ب ّين وجهة نظرك.
ُ
 نعم ،يماثل الوطن اْلم في الرعاية واّلحتواء والمأكل والمشرب وغير ذلك ،فكما أن اْلمترعى وتحتوي وتحتضن وتطعم أطفالها ،كذلك الوطن.
أحب الشاعر وطنه بمسوغ ومن غير مسوغ ،فهل يحتاج الوطن لمسوغات لهذا ال ُحب؟ ب ّين
-13
ّ
وجهة نظرك.
 ّل يحتاج الوطن الى مسوغ لحبه وعشقه من وجهة نظريْ ،لنه هو من احتضننا ورعاناصلى هللا عليه وسلم
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 -14ظهرت حالة التوحد بين ال ّ
شاعر ووطنه واضحة في القصيدة:
أ -هل ُتع ُّد هذه الحالة من المبالغات ال ّ
شعر ّية؟ علل اجابتك موافقا أو مخال ًفا.
 ّل ُتع ُّد من المبالغات الشعريةْ ،لن ما قدمه ويقدمه الوطن ّل يقدر بثمن وّل يُكافئ بأبيات منالشعر ،بل اذا طلب الوطن الدماء فإنها ترخص له.
ب -الى أي حد تشارك الشاعر هذه الحالة؟
 -الى حد كبير ،قد يصل الى التضحية بالنفس

ذوق الجمالي
ال ّت ّ
صورة الفن ّية في كل من العبارات اآلتية:
ضح ال ّ
 -1و ّ
أ -وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة ّ
الزمن.
 شبه شوقه لوطنه باللوحة التي يرسم عليهاب -وآتي كلّما هتفت ظالل الشوق تطلبني
 شبه شوقه باْلنسان الذي يهتف من بعيد يطلب من الشاعر العودة الى وطنه ،وصور شوقهلوطنه ظَلّل تَلزمه.
ج_ آتي كلّما امتدّت ذراعك كي تعانقي
 شبه الوطن بإنسان يم ُّد ذراعه ليعانق الشاعرد -سآتي كلّما نهضت ُرباك الطه ُر تسألني
 شبه الشاعر وطنه بالجبال تطلب وتسأل الشاعر أن يعود الى وطنههـ -ترا ُبك قد زرعت به بذور ال ُح ِّب خالد ًة
شبه حبه لوطنه بالبذور التي تزرع ،ثم شبه الوطن بإنسان يزرع هذه البذور
 -2ما داللة كل من:
أ -وأطوي رحلة األ ّيام واألوجاع والمِحن.
 دّللة على قرار العودة الى الوطنب -أ ّنك في حنايا القلب تسكنني.
 دّللة على مدى ارتباط وتعلق الشاعر بوطنه حتى أصبح يسكن في حنايا قلبهج_ سآتي في شعاع الشمس والظلماء والقمر.
 دّللة على عودة الشاعر لوطنه تحت في كل ظرفد -أنت الط ّيف والوجدان في األفكار والصور.
 دّللة على حضور الوطن في نفس الشاعر وفي مخيلته وعقلهً
راية لل ُح ِّب أحملها وتحملني.
هـ -وأرف ُع
 دّللة على أن الحب متبادل بين الشاعر ووطن68
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 -3ما الغرض من:
أ -تكرار ال النافية في قوله " :بال خيل ،وال طير ،وال سفن"
 تأكيد النفيب -استخدام السين في قوله" :سأذكر ،سآتي ،سأجعل ،سأبقى"
 قرب الزمن -4ما قيمة توظيف ال ّ
شاعر أفعاال من مثل" :تسامى ،تنامى ،تعلو"
 تظهر السمو والرفعة والنمو -5ظهر االتكاء على عناصر الطبيعة جل ّيا في القصيدة ،وضح داللة ذلك:
 دّللة على انسجامها مع التجربة الشعورية لدى الشاعر -6برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني والحركي:
أ -دلل على ذلك من ال ّنص.
ب تسْ ُك ُنني
 البعد الوجداني :وأن هك في حنايا ال هق ْل ِ
أ ْن ه
ور
كار والص ِ
ت الطيْفُ والوجْ دانُ في اْل ْف ِ
يل اعْ صارً ا
ياح الل ِ
 البعد الحركي :سآتي في ِر ِ
نسيم الفجْ ِر أحْ َلمًا
وآتي في
ِ
ب -ما األثر الف ّني لألبعاد الحرك ّية والوجدان ّية في ال ّنص.
 البعد الوجداني :يسهم في ابراز عواطف الشاعر
 البعد الحركي :يسهم في بث الحيوية في عواطف الشاعر
 -7هل نجح الشاعر في المراوحة بين عواطف الشوق ،والفخر ،واالنتماء في رأيك؟ بين ذلك.
 في رأيي نجح الشاعر في التنقل بين عواطفه ،فنجده حي ًنا يعب ُر عن شوقه لوطنه ثم يفتخرويرسم صورة اّلعتزاز لوطنه.
سهل والصحراء م ًعا في وطن واحد في قول ال ّ
شاعر :أحبك في الدّنا سهال
 -8ما داللة وجود ال ّ
وصحراء.
 دّللة على حب الشاعر لتنوع جغرافية بلده -9ما المعنى الذي أفاده قول الشاعر في جملة (حماك هللا يا أردن)
الدعاء لوطنه
 -11خاطب ال ّ
شاعر وطنه مخاطبة االنسان لإلنسان ،ما الّذي ُيضفيه هذا األسلوب على القصيدة
من وجهة نظرك؟
 يكشف عن وعي الشاعر العميق بالمكان واّلحساس به عمق اّلتصال بين الشاعر ووطنه -يضفي لونا جماليا على قصيدة الشاعر
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الوحدة السادسة
ال ّتراث والمعاصرة

وهو
لُ َغتِ ِه

الرباط الس ّري الذي يربط الماضي بالحاضر،
التّراث
الحي في أبسط تفسير له هو ّ
ّ
بع َد ٍ
جيل إلى
ُيشكل ُم ْعطياتُهُ الحضارّية والفكرّية ِحز ُام األمان الّذي ي ُشد المسافر ا
جيًل ْ
عنهُ واالهتمام به ُيش ّك ُل البداية الصحيحة نحو النهضة ،إ ْذ
ووطنِ ِه ،ومن هنا فالحديث ّ

الرومان
األدبي و
عصر النهضة في أوروبا بإعادة اكتشاف التّراث
بدأ
العلمي للعرب و ّ
ُ
ّ
ّ
الرائعة
واليونان ،كما بدأت حركة االحياء
ّ
بي معتمدة النماذج ال ّشعرّية ّ
األدبية في الوطن العر ّ
لعصور االزدهار المتمثلة في أشعار العرب في ال ّشرق واألندلس من مثل أبي تمام والبحتري
بي في عصور االزدهار.
والمتنبي وابن زيدون وابن خفاجة وغيرهم من قمم ال ّشعر العر ّ
وللمثقفين العرب _ اآلن _ إزاء التّراث مواقف مختلفة ،فمنهم من يراه أمانة ال يمكن

ألنها تراث فحسب ،ومنهم من يرى التّراث هو
تجاهلها أو اغفالها ،أو التّ ّ
ردد في العناية بها؛ ّ
الصلة التي تربط األجيال الماضية بالًلحقة بما يضمه من ألوان الثقافة والمعرفة؛ فالتّراث
ّ
ٍ
أن تكون له أفكاره
هو الماضي ،والمعاصرة هي الحاضر ،وال حاضر من غير
ماض ْ
قيم
وثقافته التي تُسهم في ُ
ص ْن ِع الحاضر ،وتُشكل له لبنةا في البناء الذي تظل البشرّية تُ ُ

الثقافية.
عليها أبنيتها
العلمية و ّ
ّ
ألنه ال تناقض بين األصل الذي هو
قائم بين الطرفين وال أقول بين
النقيضي ِن؛ ّ
ْ
والتوازن ٌ
التراث وبين الفرع الذي هو المعاصرة ،وحين يغيب هذا التوازن تحدث المشكلة ،فمن ينظر
ي
بالعين العابرة إلى واقعنا ،وما يعيش فيه انساننا من بعض ظروف األلم
النفسي والفكر ّ
ّ
والوجداني يجد من أسبابه الرئيسة االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرة وبين التّراث،
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بين فكره المشوش المنقطع عن جذوره بين الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على اقتًلع كل

المعلقة في الفضاء.
األجسام ُ
أن إعًلن التحلل من التراث ظاهرة غير
وباستقراء سريع للماضي القريب والبعيد نرى ّ
حول الحضاري ،وال تتعارض مع اقبال بعض المثقفين على
جديدة ،بل هي ظاهرة تًلزم التّ ّ
الجديد ،ونفورهم من القديم في سلسلة متكررة عبر العصور.

وكثير ما يكون المي ُل إلى المعاصرة ،أو األخذ بأسلوب الحياة الجديد ،ولكن هذا ال
اا
أن يقف من كل ٍ
أثر يعود إلى
يستدعي ضرورة مناصبة اإلنسان المعاصر التّراث العداء ،أو ْ

أن
إن التّراث ليس الماضي ْ
عيُنهُ؛ لهذا ليس لنا ْ
المجابه واالنكار ،ثُّم ّ
الماضي موقف ُ
نتساءل :ما شأننا به وقد ذهبت أسبابه؟ وبالمقابل ليست المعاصرة هي الحاضر نفسه
إن التّراث والمعاصرة كليهما في دمائنا ،في
فنتساءل :لماذا ال ننصرف بك ّل جهودنا نحوه؟ ّ
النظيف الّذي نشربه ،وفي القيم التي نسير على
اللّغة التي نتكلم بها ونكتبها ،وفي الماء ّ
السيارة وفي ال ّشعر والموسيقا ،واألعياد والتقاليد ،في الفنون
معا في ّ
ضوء توجيهاتها ،وهما ا
الدواء في األزهار والتماثيل.
وّ
الضيق للتّراث يحصر كل منهما نفسه في
الضيق للمعاصرة كالمفهوم
إن المفهوم
ّ
ّ
ّ
ضيقة ال تتّسع ّإال للخصومات والمشاحنة بين أتباع الفريقين المتعصبين للماضي أو
مساحة ّ
الفهِم بين الطرفين ،ويضيع العقل ،تتشابك
للحاضر ،فحين تسود الخصومة تضيق رقعة ْ
عصب ،وفقدان
النوع ّ
إن ُمجابهة من مثل هذا ّ
النظرات .ويمكننا القول ّ
مردها إلى الجهل والتّ ّ
لألمة الواحدة.
المنظور الفكري النابع من الواقع ومن العناصر الثّ ّ
قافية ّ

ولك ّل قُ ْ ٍ
بي الذي يجمع بين التراث
طر من أقطارنا العر ّبية رصيده الثمين من التّراث العر ّ
النقوش و ِ
ويكون مع تراث
العمارة والفنون األخرى بمختلف أنواعها،
دبي وبين ّ
ّ
الديني واأل ّ
ّ
سانية كبرى .وقد بقي هذا التراث عرضة للتّلف
سائر األقطار وحدة ذات قيمة ضارّية إن ّ ù
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والّضياع ،فما كان منه مخطوطاا فهو في كثير من األحيان حبي ùس الخزائن ،وما كان

للرياح واألمطار واألتربة واأليدي العابثة التي ال تقيم وزانا
اا
نقشا أو
معمار فهو عرضة ّ
للتراث.
وكم هو مفزع كًلم شاب طائش يسخر من التراث بدعوى االنتماء إلى العصر ،ويرى

أن انتماءه إلى
نوعا من االنقياد إلى الماضي والوقوف على األطًلل ،ويقيني ّ
االهتمام به ا
إن
يكن أدنى تعاطف مع الحاضر أو المستقبل؛ إذ ّ
الحاضر ال يزيد على كًلم ،فهو ال ّ
ماضيا ،وفيه من الجوانب المضيئة في بعض المجاالت ما سوف
الحاضر بما فيه سيكون
ا
إن اإلسراف في رفض التراث واتّهام
يصبح مح ّل اعتبار وتقدير من األجيال القادمة ،و ّ
خطر عن اإلسراف في رفض المعاصرة،
المنتمي إليه بالرجعية ال يق ّل في محصلته النهائية اا
موضوعية للماضي
علمية وال
ّ
ّ
وعدها بِ ْدعة منافية لمناقب الماضي ،فكًل الموقفين إدانة غير ّ
والحاضر معا ،وال يخدمان سوى الجهل والتخلّف و االنسًلخ عن الذات.
ِ
كثير من مكاسب
أن اا
أن ّ
تقدم الطّ ّ
ولع ّل من ال ّ
ضروري ْ
ب لم يأت فجأة ،و ّ
أن نتذ ّكر ّ
اإلنسان في العصر الحديث ليس نبتاا عصرًّيا نما وترعرع وازدهر في سنواتّ ،إنه حصيلة

الرحلة الطويلة التي قطعها اإلنسان في آالف السنين ،ومن المعلومات الصغيرة ومن
العلمية ،واستطاع
ات ùسعت بذلك التطورات
الخبرات المحدودة تكونت المعارف
اإلنسانية ،و ّ
ّ
ّ
يقدم
يو
عدة من العالم زمام
أن ّ
اإلنسان أن يمتلك في مناطق ّ
الجمالي ،و ْ
التطور الحضار ّ
ّ
ّ
الخرافة
للبشرّية من المخترعات الحديثة الكثيرة والمختلفة ما كان الحديث عنها يعد ضرابا من ُ
ونوعا من األساطير.
ا
فإن تراثنا عظيم ومجيد ،ولكن أعظم منه أن نسعى إلى إحياء هذا التراث
ُ
وبعد؛ ّ
وتحويله إلى أداة نافعة ودافعة للخلق واالبتكار ،وا ّن حظ البشرّية اليوم من المعاصرة عظيم
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الجاد بضرورة
ومجيد ،فلم يعد أمامنا إزاء االختيارات التي طرحها عصرنا سوى االقتناع
ّ
التوازن بين تراث حضاري نحافظ به على جذورنا ،ومعاصرة تقبل بها حضارة العصر.
(د .عبد العزيز المقالح ،من كتاب نصوص ودراسات أدبية ،د .أحمد ابراهيم الكراعين ،بتصرف)

التعريف بالكاتب
عبد العزيز المقالح أديب يمني معاصر ولد عام  1937م ،في قرية المقالح،
أهم الدراسات والكتب النقدية:
 -1إضاءات نقدية
 -2عمالقة عند مطلع القرن
 -3يوميات يمانية في اْلدب والفن
 -4أزمة القصيدة الجديدة
 -5إلى جانب مجموعة كبيرة من الدواوين الشعرية.

جو ال ّنص
تناول الكاتب في مقالته موضوع التراث والمعاصرة؛ من حيث مفهوم كل منهما والصلة
بينهما ،وتعرض لموقف فريقين من التراث :فريق يدعو إلى التحلل منه؛ ْلنه لم يعد صالحً ا
لحياتنا المعاصرة والمستقبلية ،ويدعو إلى ثقافة جديدة مهما كان مصدرها ،وفريق يدعو إلى
ً
معتدّل
التمسك به ،فهو اْلصل الذي يمنحنا الحياة و اّلستمرار .ووقف الكاتب منهما موقفا
يقضي بأنْ نأخذ من التراث ما يناسب حياتنا المعاصرة ،وينسجم مع كل جديد يؤدي إلى
التقدم و التطور من غير تحيز ْلحدهما.
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الفقرة األولى
ي الذي يربط الماضي بالحاضر ،وهو ُيشكل ُم ْعطيا ُت ُه الحضار ّية
ال ّتراث
س ّر ُّ
الرباط ال ُّ
الحي في أبسط تفسير له هو ّ
ّ
ش ُّد المسافر ً
والفكر ّية حِزا ُم األمان الّذي ي ُ
جيل إلى لُ َغتِ ِه ووطنِهِ ،ومن هنا فالحديث ع ّن ُه واالهتمام به
جيال ْ
بع َد ٍ
والعلمي
األدبي
عصر النهضة في أوروبا بإعادة اكتشاف ال ّتراث
ُيش ّكل ُ البداية الصحيحة نحو النهضةْ ،إذ بدأ
ّ
ّ
ُ
العربي معتمدة النماذج ال ّ
الرائعة
والرومان واليونان ،كما بدأت حركة االحياء األدب ّية في الوطن
للعرب
شعر ّية ّ
ّ
ّ
ّ
لعصور االزدهار المتمثلة في أشعار العرب في الشرق واألندلس من مثل أبي تمام والبحتري والمتنبي وابن
زيدون وابن خفاجة وغيرهم من قمم ال ّ
العربي في عصور االزدهار.
شعر
ّ








الفكرة
مفهوم التراث
المعاني والمفردات
 التراث :جذرها (ورث) كل ما له قيمة باقية من عادات وآداب وعلوم وفنون ،وينتقل من جيلإلى جيل
 الرباط السُّريُّ  :هو القناة التي تربط الجنين بالمشيمة داخل الرحم ،ووظيفته نقل فضَلت جسمالجنين الى دورة اْلم الدموية
 مُعْ طيا ُت ُه :مفردها (م ًُعطى) وهي اْلمور المسلم بها.
 الحضارية :جذرها (حضر) اّلقامة في الحضر بإعادة :جذرها (عود) استرجاع معتمدة :جذرها (عمد) متكئة النماذج :مفردها (أنموذج) اْلمثلة اّلزدهار :جذرها (زهر)الشرح
س :ما هو التراث ،حسب ما ورد في ال ّنص:
 هو الرباط السُّريُّ الذي يربط الماضي بالحاضرُ
طيات التراث الحضار ّية والفكر ّية حِزا ُم األمان:
س :علُ ،يشكل ُم ْع
ً
 ْلنه ي ُش ُّد المسافر جيَل بعْ هد جيل إلى ل ُ هغ ِت ِه ووط ِن ِه
س :الحديث عن التراث واالهتمام به ُيش ّكل ُ البداية الصحيحة نحو النهضة /مثل على ذلك:
 -1عصر النهضة في أوروبا
 -2حركة اّلحياء اْلدبية في الوطن العربي
س :اذكر ثالثة من الذين مثلوا عصر االزدهار واهتمت به حركة االحياء والتراث:
 أبي تمام والبحتري والمتنبي وابن زيدون وابن خفاجةالصورة الفن ّية
التراث هو الرباط السُّريُّ الذي يربط الماضي بالحاضر
 شبه التراث بالحبل السُّريُّ الذي يربط الجنين برحم أمه74
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الفقرة الثانية
وللمثقفين العرب _ اآلن _ إزاء ال ّتراث مواقف مختلفة ،فمنهم من يراه أمانة ال يمكن تجاهلها أو اغفالها ،أو
الصلة التي تربط األجيال الماضية
ال ّتردّ د في العناية بها؛ أل ّنها تراث فحسب ،ومنهم من يرى ال ّتراث هو
ّ
بالالحقة بما يضمه من ألوان الثقافة والمعرفة؛ فال ّتراث هو الماضي ،والمعاصرة هي الحاضر ،وال حاضر من
ً
ص ْن ِع الحاضر ،و ُتشكل له
غير
ٍ
ماض أنْ تكون له أفكاره وثقافته التي ُتسهم في ُ
لبنة في البناء الذي تظل ُّ
ُ
البشر ّية تقي ُم عليها أبنيتها العلم ّية والثقاف ّية.

 الفكرة
مواقف المثقفين العرب ازاء التراث
 المعاني والمفردات
 إزاء :مصدر (آزى) أي مقابل مختلفة :جذرها (خلف) متباين الصلة :جذرها (وصل) وجمعها صَلت وهي علة وزن (علة) ومعناها العَلقة الشرح
س :ما هي مواقف المثقفين العرب ازاء التراث؟
 منهم من يراه أمانة ّل يمكن تجاهلها أو اغفالها ،أو التردد في العناية بها منهم من يرى التراث هو الصلة التي تربط اْلجيال الماضية بالَلحقة بما يضمه من ألوانالثقافة والمعرفة.
ماض"
س :ناقش هذه المقولة " :ال حاضر من غير ٍ
ً
ص ْن ِع الحاضر ،و ُتشكل له لبنة في البناء الذي تظ ُّل
 للماضي أفكاره وثقافته التي ُتسهم في ُالبشرية ُتقي ُم عليها أبنيتها العلمية والثقافية.
الفقرة الثالثة
والتوازن قائم بين الطرفين وال أقول بين النقيض ْي ِن؛ أل ّنه ال تناقض بين األصل الذي هو التراث وبين الفرع
الذي هو المعاصرة ،وحين يغيب هذا التوازن تحدث المشكلة ،فمن ينظر بالعين العابرة إلى واقعنا ،وما يعيش
والوجداني يجد من أسبابه الرئيسة االنفصال بين حاضره
والفكري
النفسي
فيه انساننا من بعض ظروف األلم
ُّ
ّ
ّ
وما فيه من المعاصرة وبين ال ّتراث ،بين فكره المشوش المنقطع عن جذوره بين الواقع الذي يدفع برياحه
القادرة على اقتالع كل األجسام ال ُمعلقة في الفضاء.

 الفكرة
التوازن بين التراث والمعاصرة
 المعاني والمفردات
 قائم :جذرها (قوم) الشرح
س :عندما يغيب التوازن بين التراث والمعاصرة تحدث المشكلة ،علل ذلك؟
 ْلن التراث منبع اْلصالة وأساسه واْلصل الذي ُتبنى عليه المعاصرة75
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الفقرة الرابعة
وباستقراء سريع للماضي القريب والبعيد نرى أنّ إعالن التحلل من التراث ظاهرة غير جديدة ،بل هي ظاهرة
حول الحضاري ،وال تتعارض مع اقبال بعض المثقفين على الجديد ،ونفورهم من القديم في سلسلة
تالزم ال ّت ّ
متكررة عبر العصور.

 الفكرة
التحلل من التراث
 المعاني والمفردات
 استقراء :مصدر (استقرأ) ،وجذرها (قرأ) بكسر الراء ،وهي تتبع الجزيئات للوصول الىنتيجة :جمعها (نتائج) وجذرها (نتج) ،وهي ثمرة الجهد
 التحلل :جذرها (حلل) ،اّلنفصال الشرح
س :التحلل من التراث ظاهرة غير جديدة ،علل ذلك؟
 هي ظاهرة تَلزم التحول الحضاري ،وّل تتعارض مع اقبال بعض المثقفين على الجديد،ونفورهم من القديم في سلسلة متكررة عبر العصور.
الفقرة الخامسة
وكثيرا ما يكون الميل ُ إلى المعاصرة ،أو األخذ بأسلوب الحياة الجديد ،ولكن هذا ال يستدعي ضرورة مناصبة
ً
ُ
أثر يعود إلى الماضي موقف ال ُمجابه واالنكار ،ث ّم إنّ ال ّتراث
اإلنسان المعاصر ال ّتراث العداء ،أو أنْ يقف من كل ٍ
ليس الماضي ع ْي ُن ُه؛ لهذا ليس لنا أنْ نتساءل :ما شأننا به وقد ذهبت أسبابه؟ وبالمقابل ليست المعاصرة هي
الحاضر نفسه فنتساءل :لماذا ال ننصرف بكل ّ جهودنا نحوه؟ إنّ ال ّتراث والمعاصرة كليهما في دمائنا ،في اللّغة
معا
التي نتكلم بها ونكتبها ،وفي الماء ال ّنظيف الّذي نشربه ،وفي القيم التي نسير على ضوء توجيهاتها ،وهما ً
في الس ّيارة وفي ال ّ
شعر والموسيقا ،واألعياد والتقاليد ،في الفنون والدّ واء في األزهار والتماثيل.

 الفكرة
التوازن بين التراث والمعاصرة
 المعاني والمفردات
 مناصبة :جذرها (نصب) وهي المعاداة العداء :جذرها (عدي) المخاصمة والمشاحنة الشرح
س :المي ُل إلى المعاصرة ّل يستدعي ضرورة مناصبة اْلنسان المعاصر التراث العداء ،وضح
ذلك؟
ْ -لن التراث والمعاصرة كليهما في دمائنا وفي لغتنا وفي أعيادنا والتقاليد
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الفقرة السادسة

إنّ المفهوم الض ّيق للمعاصرة كالمفهوم الض ّيق لل ّتراث يحصر كل منهما نفسه في مساحة ض ّيقة ال ت ّتسع ّإال
للخصومات والمشاحنة بين أتباع الفريقين المتعصبين للماضي أو للحاضر ،فحين تسود الخصومة تضيق رقعة
الف ْه ِم بين الطرفين ،ويضيع العقل ،تتشابك النظرات .ويمكننا القول إنّ ُمجابهة من مثل هذا ال ّنوع مردّها إلى
الفكري النابع من الواقع ومن العناصر ال ّثقاف ّية لأل ّمة الواحدة.
عصب ،وفقدان المنظور
ُّ
الجهل وال ّت ّ

 الفكرة
التعصب للتراث أو المعاصرة
 الشرح
س :إن المفهوم الضيق للمعاصرة كالمفهوم الضيق للتراث ،وضح ذلك؟
 ْلنه يحصر كل منهما نفسه في مساحة ضيقة ّل تتسع إّل للخصومات والمشاحنة بين أتباعالفريقين المتعصبين للماضي أو للحاضر
الفقرة السابعة

واألدبي وبين
الديني
العربي الذي يجمع بين التراث
ولكل ّ قُ ْط ٍر من أقطارنا العرب ّية رصيده الثمين من ال ّتراث
ّ
ّ
ّ
ويكون مع تراث سائر األقطار وحدة ذات قيمة ضار ّية
ال ّنقوش والعِمارة والفنون األخرى بمختلف أنواعها،
ّ
ً
مخطوطا فهو في كثير من األحيان
إنسان ّية كبرى .وقد بقي هذا التراث عرضة لل ّتلف والّضياع ،فما كان منه
للرياح واألمطار واألتربة واأليدي العابثة التي ال تقيم
حبيس الخزائن ،وما كان نقشا أو
معمارا فهو عرضة ّ
ً
وز ًنا للتراث

 الفكرة
أنواع التراث وأشكاله
 المعاني والمفردات
 قُ ْطر :جمعها (أقطار) وهي البلد الشرح
س :لقد بقي هذا التراث عرضة للتلف والضياع ،وضح ذلك؟
ً
مخطوطا فهو حبيس الخزائن
 ما كان منه ما كان نقشا أو معمارً ا فهو عرضة للرياح واْلمطار واْلتربة واْليدي العابثة التي ّل تقيم وز ًناللتراث.
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الفقرة الثامنة
نوعا من
وكم هو مفزع كالم شاب طائش يسخر من التراث بدعوى االنتماء إلى العصر ،ويرى االهتمام به
ً
االنقياد إلى الماضي والوقوف على األطالل ،ويقيني أنّ انتماءه إلى الحاضر ال يزيد على كالم ،فهو ال يكنّ أدنى
تعاطف مع الحاضر أو المستقبل؛ إذ إنّ الحاضر بما فيه سيكون ماض ًيا ،وفيه من الجوانب المضيئة في بعض
المجاالت ما سوف يصبح محل ّ اعتبار وتقدير من األجيال القادمة ،و إنّ اإلسراف في رفض التراث وا ّتهام
خطرا عن اإلسراف في رفض المعاصرة ،وعدّ ها بِدْ عة
المنتمي إليه بالرجعية ال يقل ّ في محصلته النهائية
ً
منافية لمناقب الماضي ،فكال الموقفين إدانة غير علم ّية وال موضوع ّية للماضي والحاضر معا ،وال يخدمان
سوى الجهل والتخلّف و االنسالخ عن الذات.

 الفكرة
نظرة الشباب للتراث
 المعاني والمفردات
 طائش :جذرها (طيش) ،غير مسؤول عن تصرفاته اّلنقياد :جذرها (قود) الخضوع واّلنصياعوبدع) وهو كل ما استحدث
 ِب ْدعة :جمعها ( ْبدعات ِالفقرة التاسعة

الضروري أنْ نتذ ّكر أنّ تقدّم ّ
ب لم يأ ِ
كثيرا من مكاسب اإلنسان في العصر الحديث
ت فجأة ،وأنّ
ً
الط ّ
ولعل ّ من ّ
ليس نب ًتا عصر ًّيا نما وترعرع وازدهر في سنوات ،إ ّنه حصيلة الرحلة الطويلة التي قطعها اإلنسان في آالف
السنين ،ومن المعلومات الصغيرة ومن الخبرات المحدودة تكونت المعارف اإلنسان ّية ،وا ّتسعت بذلك التطورات
والجمالي ،و أنْ يقدّ م
الحضاري
التطور
العلم ّية ،واستطاع اإلنسان أن يمتلك في مناطق عدّة من العالم زمام
ّ
ّ
ّ
ُ
ونوعا من
للبشر ّية من المختراعات الحديثة الكثيرة والمختلفة ما كان الحديث عنها يع ُّد ضر ًبا من الخرافة
ً
األساطير.

 الفكرة
المعاصرة حصيلة التراث
 الشرح
س :التراث سبب في تطور الطب وغيره من العلوم ،وضح ذلك؟
 ْلنه حصيلة الرحلة الطويلة التي قطعها اْلنسان في آّلف السنين ،ومن المعلومات الصغيرةومن الخبرات المحدودة تكونت المعارف اْلنسانية ،واتسعت بذلك التطورات العلمية

78

األستاذ أسامة التميمي
0789073059

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلتقان يف اللغة العربية

الفقرة العاشرة
وبع ُد؛ فإنّ تراثنا عظيم ومجيد ،ولكن أعظم منه أن نسعى إلى إحياء هذا التراث وتحويله إلى أداة نافعة ودافعة
للخلق واالبتكار ،وإنّ حظ البشر ّية اليوم من المعاصرة عظيم ومجيد ،فلم يعد أمامنا إزاء االختيارات التي
طرحها عصرنا سوى االقتناع الجادّ بضرورة التوازن بين تراث حضاري نحافظ به على جذورنا ،ومعاصرة
تقبل بها حضارة العصر.

 الفكرة
ضرورة التوازن بين التراث والمعاصرة
 الشرح
س :كيف يمكن الموازنة بين التراث والمعاصرة؟
 -من خَلل السعي إلى إحياء هذا التراث وتحويله إلى أداة نافعة ودافعة للخلق واّلبتكار

المعجم والداللة
ي:
 -3أضف إلى معجمك للّغو ّ
 التراث  :ما انحدر إلينا من عادات وآداب وعلوم وفنون وينتقل من جيل إلى جيل. استقراء الماضي  :تفحصه وتتبعه بعناية. يناصب التراث العداء  :يظهر له العداء. المخطوط  :نص مكتوب بخط اليد غير مطبوع. اْلطَلل  :جمع هطلهل ،وهو ما بقي شاخ ًصا من آثار ال ِّديار ونحوها.
ُ -4عدْ إلى المعجم ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
وبدع) وهو كل ما استحدث
الب ْدعة :جمعها ( ْبدعات ِ
 ِ المناقب :مفردها (منقبة) ،وجذرها (نقب) وهو الفعل الكريم والمفخرة اّلنسَلخ :اّلنفصال ال ُخرافة  :جمعها ( ُخرافات وخرائف) ،الحديث المستملح المكذوب اْلساطير :مفردها (أسْ طيرة) اْلباطيل واْلحاديث العجيبة -5فرق في المعنى بين كل ّ كلمتين متشابهتين تحتهما خ ّط في ما يأتي:
أ -ولكل قُ ْطر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العربي.
الجواب :بلد
ْ
 أتعرف أن قُطر الدائرة يجب أن يمر بمركزها؟الجواب :الخط المستقيم الذي يفصل الدائرة
ب -يقدم للبشر ّية من المخترعات الحديثة ما كان الحديث عنها ُيع ّد ضر ًبا من الخرافة.
الجواب :نوعا
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 قال تعالى{ :للفقراء الذين أحصروا في سبيل ّللا ّل يستطيعون ضرْ بًا في اْلرضيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف}.
الجواب :سعيا وسفرا
ُ -6عدْ إلى المعجم ،و اضبط الحرف األول في كل ّ كلمة م ّما يأتي:
 وحدة :الفتح فرع :الفتح رقعة :الضمغوي لكل ّ كلمة م ّما يأتي:
 -7ما الجذر اللّ ّ
 السُّري :سر  /سرر التماثيل :هم هث هل التراث :ورث ،بكسر الراء سلسلة :سلسل الدواء :دوي -إحياء :حيي

الفهم والتحليل
 -1تراث أي أ ّمة ،أح ُد أبرز أسباب نهضتها ،ها ِ
ت من النص ما يؤ ّكد هذا.
 عصر النهضة في أوروبا :من خَلل اكتشاف التراث اْلدبي والعلمي للعرب والرومانواليونان
 حركة اّلحياء اْلدبية في الوطن العربي :من خَلل اعتماد النماذج الشعرية الرائعةالعربي في صناعة النهضة الحديثة في أوروبا؟
 -2عالم ي ُدل ّ إسهام التراث
ّ
 يدل على أن اْلوروبيين وجدوا ضالتهم في التراث العربي اّلسَلميجديرا بالعناية؟
 -3متى يكون الماضي
ً
 اذا كانت له أفكاره التي تسهم في صنع الحاضر ،تقوم عليها أبنيتها العلمية والثقافية -4أشار الكاتب إلى سلب ّيات التح ّيز ال ُمفرط للتراث أو المعاصرة:
أ -عال َم ير ّد هذا؟
 مرده الى الجهل والتعصب ،وفقدان المنظور الفكري النابع من الواقع ،ومن العناصرالثقافية لألمة الواحدة
سلبيات على الطرفين.
ب -اذكر أبرز تلك ال ّ
 اتساع الخصومات والمشاحنة بين أتباع الفريقين المتعصبين للماضي أو للحاضر80
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ص ُه من ال ّتراث:
 -5ألمح الكاتب إلى أنّ لكل ّ بلد
عربي ما يخ ُّ
ّ
أ -اذكر اثنين من أشكاله.
 التراث الديني واْلدبي النقوش والعمارةب -بين قيمة تراث كل بلد في سياق تراث األ ّمة.
 يكون مع تراث سائر اْلقطار وحدة ذات قيمة حضارية إنسانية كبرىالعربي م ّما يأتي:
 -6اقترح ح ًال مناس ًبا لكل ّ مشكلة يعانيها تراثنا
ّ
أ -ما كان منه مخطو ًطا يظل ّ في كثير من األحيان حبيس الخزائن.
 العمل على احياءه ،ودراسته ونشرهب -ما كان نق ً
للرياح واألمطار واألتربة.
شا أو
معمارا فهو عرضة ّ
ً
 حفظه في أماكن بعيدة عن الرياح واْلمطار ترميمه واصَلحهج_ ما كان نق ً
معمارا فهو عرضة لأليدي العابثة التي ال تقيم وز ًنا للتراث.
شا أو
ً
 التوعية بأهميتها من خَلل النشرات التوعوية -7علّل ما يأتي:
أ -تعاني بعض ال ّ
والوجداني.
والفكري
النفسي
شعوب من األلم
ّ
ّ
ّ
 اّلنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرة وبين التراث اّلنفصال بين فكره المشوش المنقطع عن جذوره وبين الواقع الذي يدفع برياحه القادرةعلى اقتَلع كل اْلجسام المُعلقة في الفضاء.
ب -يميل اإلنسان إلى الحداثة والمعاصرة.
 ْلنها اْلقرب الى ميول اّلنسان وانسجاما مع تطلعاته.ج_ يجب ّأال يعادي محبو الحداثة والمعاصرة التراث.
 ْلن التراث يمثل جوانب الحياة من (اللغة  /الماء النظيف  /القيم واْلخَلق  /الشعروالموسيقا  /اْلعياد ....الخ)
د  -يقف ال ّ
شباب أحيا ًنا موق ًفا سلب ًّيا من التراث.
 ْلنهم يروا اّلهتمام به نو ًعا من اّلنقياد إلى الماضي والوقوف على اْلطَلل،خطرا على األجيال.
أي من ال ّتراث والمعاصرة
ً
هـ -يع ّد اإلفراط في رفض ّ
 كَل الموقفين ادانة للماضي والحاضر وّل يخدمان سوى الجهلالطب وغيره إلى ضرورة االلتفات إلى الماضي
العلمي الواسع في مجال
و -يدفعنا التقدّم
ّ
ّ
في صناعة الحاضر.
ً
ً
 ْلن كثيرً ا من مكاسب اْلنسان في العصر الحديث ليس نبتا عصريا نما وترعرعوازدهر في العصر الحديث؛ إنما هو نتاج الخبرات العلمية والثقافية واْلدبية التي خلفها
لنا التراث.
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األردني ،من
 -8س ِّم ثال ًثا من العادات السلب ّية الموروثة التي يجب التخلّص منها في مجتمعنا
ّ
وجهة نظرك.
 زواج الفتيات بسن مبكر الصرف والبذخ الذي يرافق حفَلت الزفاف اللجوء الى الدجالين والمشعوذين اطَلق العيارات النارية في اْلفراحججا أخرى تقنع بضرورة االهتمام بال ّتراث ،في رأيك.
 -9اذكر ُح ً
 هو ارث حضاري ثمي ًنا تفتخر به الشعوب هو مرآة للحضارات على مر العصور يعكس اّلنجاز اّلجتماعي والثقافي والعلمي المنسوب الى الماضي لتلك الشعوب -11كيف يكون النظر في تراث األمم السابقة داف ًعا إلى الخ ْلق و اإلبداع في رأيك؟
ً
حافزا كبيرً ا للشباب لإلنجاز واّلبداع من خَلل استغَلل تلك المكاسب في سبيل
 يعطيتطويرها والبناء عليها ،ليصبح حاضرً ا أكثر ايجابية.
لحالي أن يستثمر وسائل التقنية التي فتح لها العالم أبوابه
 -11في رأيك ،كيف يستطيع الجيل ا
ّ
بما ينفعنا وال يض ّرنا؟
 من خَلل ربط وسائل التقنية الحديثة بالتراث الذي يعكس أخَلقنا ومبادئنا وقيما ،فَليمكن أن تنفص اْلخَلق عن التكنولوجيا.
أي مدى يمكن أن ُيسهم التراث في حفظ هُو ّية األمة في تص ّورك؟
 -12إلى ّ
 الى حد كبير ،من خَلل المخطوطات واْلثار ،وغيره من المكاسب التراثية من مثلاْلداب والعلوم والمبادئ اّلجتماعية.
أي رأي تميل م ّما يأتي معلّ ًال:
 -13بعي ًدا عن رأي الكاتب ،إلى ّ
أ .أن ننتصر للتراث بمعزل عن المعاصرة.
 ّل يمكن أن ننتصر للتراث بعيدا عن المعاصرة ،فكَلهما مرتبط باْلخر ارتباطا وثيقافلوّل التراث ما كانت المعاصر .وّل يمكن أن يبقى التراث ً
تراثا دون تطوير واستحداث.
ب .أن نتخلّى عن التراث وننطلق من المعاصرة.
 التراث منبع المعاصرة ،فليس هناك معاصرة من غير تراثج_ أن نأخذ من التراث و المعاصرة ما ينفعنا ونترك ما يض ّرنا.
 أميل اليهاْ ،لنها ستعتمد على خبرات سابقة وبالتالي نوعية في اّلنتاج -14ما سمة التراث الذي ترغب في أن تتركه لألجيال القادمة من وجهة نظرك؟
 -أرغب في ترك تراث أدبي
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التذوق
ضح الصورة الفن ّية في ما تحته خط م ّما يأتي:
 -1و ّ
ي الذي يربط الماضي بالحاضر ،وهو
س ّر ّ
لحي في أبسط تفسير له هو الرباط ال ّ
أ .التراث ا ّ
يشكل بمعطياته الحضار ّية و الفكر ّية حِزام األمان الذي يش ّد المسافر ً
جيال بعد جيل إلى
لغته ووطنه.
 التراث الحي :شبه التراث بشيء حي الرباط السري :شبه التراث بالحبل السري الذي يربط اْلم بالجنين حزام اْلمان :شبه التراث بحزام اْلمان في السيارة يُؤمن له سفره من جيل الى جيلب .وال ماضي من غير أن تكون له أفكاره وثقافته التي تسهم في صنع الحاضر ،وتشكل له
لبنة في البناء الذي تظل ّ البشرية تقيم عليه أبنيتها العلم ّية و الثقاف ّية.
 شبه التراث بحجر اْلساس الذي تستطيع اْلجيال الَلحقة أن تقيم عليه لبنات أخرى حتىيصبح بناء متكامَل
 -2ما داللة العبارات التي تح َتها خط في ما يأتي:
لعربي.
أ .أبو تمام و البحتري و المتنبي و ابن زيدون وغيرهم من قمم الشعر ا
ّ
 دّللة على جودة شعرهم وفحولتهمب .إنّ التراث هو الصلة التي تربط األجيال الماضية باألجيال الالحقة بما يض ّمه من ألوان
المعرفة و الثقافة.
 دّللة على تنوع التراث بين ألوان المعرفة الثقافية والعلمية واْلدبية والطبية وغيرهاج .االنفصال بين فكره المشوش المنقطع عن جذوره وبين الواقع الذي يدفع برياحه
القادرة على اقتالع كل ّ األجسام المعلّقة في الفضاء.
 فكره المشوش :اختَلط أفكاره وتخبطها الواقع الذي يدفع برياحه :...ابتعاد الشباب عن ثوابتهم وأصالتهمد .ولكل ّ قطر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العربي.
 دّللة على أن لكل بلد له الكثير من صور التراث الخاص بههـ .فهو في كثير من األحيان حبيس الخزائن.
 غير منشور وغير محقق -3وضح الكناية في ما تحته خ ّط في العبارة اآلتية:
وكم هو مفزع كَلم شاب طائش يسخر من التراث ،ويرى اّلهتمام به نو ًعا من اّلنقياد إلى
الماضي و الوقوف على اْلطَلل.
 كناية عن اّلنقياد للماضي83
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 -4في ضوء المقالة التي درستها:
لربط بين عناصرها؟ وضح ذلك.
أ .هل وفق الكاتب في ا ّ
 نعم ،وفق الكاتب في تسلسل اْلفكار البداية كانت بتعريف مفهوم التراث
 عرض مواقف المثقفين وقسمهم الى فريقين :الفريق اْلول يدعو الى التحلل من
التراث ،والفريق الثاني يدعو الى التمسك بالتراث ،وكان موقف الكاتب معتدّل بين
الفرقين
ب .لجأ الكاتب إلى االستدالل العقلي أحيانا ،فما غايته من هذا ؟
 ْلقامة اْلدلة والبراهينوالنهي ،بم تعلّل
ج .خلت المقالة التي بين يديك من األساليب االنشائ ّية كاألمر واالستفهام
ّ
ذلك؟
 ْلنها تخاطب العقل ّل العاطفة -5أكثر الكاتب من ذكر الثنائيات المتضا ّدة من مثل( :التراث ،و المعاصرة) ،و(الماضي،
والحاضر) ،و (القديم ،و الجديد) ،ما داللة ذلك؟
تكشف العَلقة الداخلية للنص من خَلل:
 انسجامها وترابطها اظهار العَلقة بين التراث والمعاصرة -6اذكر مواقف من المقالة برزت فيها العواطف اْلتية:
 اْلعجاب: لكل قطر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث
 اعتماد الحركة اْلدبية على النماذج الشعرية
 الخوف :وكم هو مفزع كَلم شاب طائش يسخر من التراث بدعوى اّلنتماء الى العصر -اْلشفاق :وقد بقي هذا التراث عُرضة للتلف والضياع
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قضايا لغوية
 -1النداء
 -2اسم الفاعل واسم المفعول
 -3أنواع الهمزة
 -4أسلوب الشرط
 -5الصفة المشبهة
 -6صيغ المبالغة
 -7البدل
 -8اسما الزمان والمكان
 -9اعراب الفعل المضارع المعتل اْلخر
 -10مصدر المرة
 -11مصدر الهيئة
 -12التوكيد
 -13اسم اْللة
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النداء

أوال :التعريف
النداء :هو دعوة المخاطب بواسطة حرف من أحرف النداء؛ لَلنتباه واّلقبال.

ثانيا :أركان أسلوب النداء
أداة النداء  +المنادى

ثالثا :أدوات النداء
 -1نداء القريب ( :ء  +أيْ )
 -2نداء البعيد( :آ  +أيا  +هيا)
 -3نداء القريب والبعيد( :يا)
س :استخرج أداة النداء والمنادى في الجمل التالية:
الجملة
يا مسرعا ،تمهل
يا طالب العلم ،واظب على دروسك
يا رافعا شعار الوئام ،جزاك ّللا خيرا
أيا جامع الدنيا لغير بَلغة //لمن تجمع الدنيا وانت تموت
أعيني جودا وّل تجمدا //أّل تبكيان لصخر الندى
و يا نسيم الصبا بلغ تحيتنا  //من لو على البعد حيا كان يحينا

أداة النداء
يا

المنادى
مسرعا

رابعا :أحكام املنادى
 -1يأتي معربا منصوبا ،اذا كان
أ -مضافا
يا  +طالب  +العلم ،واظب على دروسك
أداة النداء اسم نكرة اسم معرفة
نَلحظ أن كلمة (طالب) اسم نكرة ،وأن كلمة العلم اسم معرفة ،والقاعدة تقول
( نكرة  +معرفة = مضاف اليه)؛ أيْ أن اّلسم النكرة (طالب) منادى مضاف ،واسم المعرفة (العلم) يعرب مضافا
اليه؛ اذا يكون حكم المنادى في الجملة النصب.
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ب -شبيها بالمضاف.
هو ما اتصل به شيء من تمام معناه
شعار  +الوئام ،جزاك ّللا خيرا
+
يا  +رافعا
أداة النداء اسم نكرة منون اسم نكرة اسم معرفة
نَلحظ أن كلمة (رافعا) اسم نكرة منون ،وأن كلمة (شعار) اسم نكرة أضيف الى معرفة ،فيكون المنادى (رافعا)
نكرة أضيف الى نكرة مضافة .ويكون حكم المنادى عندئذ النصب.
ج -نكرة غير مقصودة
وهي كل منادى نكرة لم يقصد نداؤه ،و لم يدل على معين من خَلل ندائه
 +انتبه
يا  +غافال،
فعل أمر
أداة النداء اسم نكرة منون
نَلحظ أن كلمة (غافَل) جاءت اسم نكرة بينما لم يأتي بعدها ّل اسم معرفة وّل اسم نكرة ،وهذه تسمى نكرة غير
مقصودة(اذا أراد العموم) ،ويكون حكم المنادى هنا النصب.
 -2يأتي المنادى مبنيا في محل نصب ،اذا كان
أ -اسما علما
يا  +محمد
يا  +قدس
اسم علم
أداة النداء
اسم علم
أداة النداء
نَلحظ أن كلمتي (قدس/محمد) اسمي علم ،واذا كان المنادى اسم علم يكون حكمه مبنيا في محل نصب
ب -نكرة مقصودة
وهي كل منادى نكرة قصد نداؤه ،ودل على معين من خَلل ندائه
يا  +فالنُ  +اجتهد
فعل أمر
اسم نكرة
أداة النداء
نَلحظ أن كلمة (فَلن) جاءت اسم نكرة بينما لم يأتي بعدها ّل اسم معرفة وّل اسم نكرة ،وهذه تسمى نكرة
مقصودة(اذا أراد التخصيص) ،ويكون حكم المنادى هنا مبنيا في محل نصب.
مالحظة :كيف أفرق بين المنادى النكرة المقصود ،وبين المنادى النكرة غير مقصود؟
أفرق بينهما بطريقتين ،انتبه للجدول:
المنادى النكرة غير المقصود
المنادى النكرة المقصود
الخطيب يخاطب جموع الناس ،فيقول:
الدليل محمد غير منتبه في الصف ،فيقول له المعلم
"يا غافَل انتبه"
" يا غافل ،انتبه"
األول
فيكون اللفظ (للعموم) ،فَل يخص به أحد
المنادى المقصود (فيه تخصيص)
يكون المنادى منصوبا
الدليل ّل يأتي المنادى منصوبا
الثاني
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 -3يجوز في المنادى المضاف الى ياء المتكلم ،حذف الياء وابقاء الكسرة دليَل عليها:
ت}
 يقول تعالى { :هوإِ ْذ هقا هل إِب هْراهِي ُم هربِّ اجْ هع ْل ههـه هذا هبلهداً آمِنا ً هوارْ ُز ْق أههْ له ُه م هِن الث هم هرا ِرب :منادى مضاف ،أصله (ربي) و (ياء المتكلم) محذوفة جوازا.
 -4قد يحذف حرف النداء
ه
ْ
ه
ْ
ْ
ُ
ْ
ِين}
 يقول تعالى { :يُوسُفُ أعْ ِرضْ هعنْ هذا هواسْ هتغف ِِري لِذن ِبكِ إِنكِ كن ِت م هِن ال هخاطِ ئ ه
أصل الكَلم (يا يوسف) ،فحذفت أداة النداء جوازا.
تدريبات الكتاب
س :1ميز المنادى المعرب من المنادى المبني في ما يأتي؟
 -1قوله تعالى{ :و يا آده ُم اسْ ُكنْ أه ْن ه
جُك ْال هجن هة}
ت هو هز ْو ه
ج -مبني؛ ْلنه مندى نكرة مقصود
 -2قول الشاعر :أيا جامع الدنيا لغير بَلغة  //لمن تجمع الدنيا وانت تموت
ج -معرب؛ ْلنه منادى مضاف الى اسم معرفة
 -3قالت الخنساء :أعيني جودا وّل تجمدا  //أّل تبكيان لصخر الندى
ج -معرب؛ ْلنه منادى مضاف الي ياء المتكلم
 -4قال عبدالكريم الكرمي :فلسطينُ الحبيبة كيف أحيا  //بعيدا عن سهولك والهضاب
ج -مبني؛ ْلن المنادى نكرة مقصود
 -5تقول" :جمي ُلّ ،ل تتهاون في أداء واجبك"
ج -مبني؛ ْلن المنادى نكرة مقصود
 -6قال حافظ ابراهيم :يا رافعا راية الشورى وحارسها  //جزاك ربُّك خيرا من محبيها
ج -معرب؛ ْلن منادى شبيه بالمضاف
س :2أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
ْ
ه
ُ
ه
ه
 -1قوله تعالى { :هوإِ ْذ هقاله ْ
ه
ه
ب ّل ُمقا هم لك ْم فارْ ِجعُوا}
ت هطا ِئ هفة ِم ْن ُه ْم هيا أهْ هل هيث ِر ه
 يا :أداة نداء أهل :منادى منصوب بالفتحة الظاهرة؛ ْلن مضاف الى اسم معرفة وهو (يثرب) -2قول الحطيئة :ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة  //فاغفر عليك سَلم ّللا يا عم ُر
 عمر :منادى مبني على الضم في محل نصب؛ ْلن المنادى اسم علم -3تقول :يا راجيا رحمة ّللا ،عليك نفسك هذبها
 راجيا :منادى منصوب بتنوين الفتح؛ ْلنه منادى شبيه بالمضافس :3اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتها خط في ما يأتي:
 -1قول الرسول" :يا غَلم ،سم ّللا ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك"
ج -غَلما؛ بالضم؛ ْلنه نكرة مقصود
 -2قال ابن زيدون :و يا نسيم الصبا بلغ تحيتنا  //من لو على البعد حيا كان يحينا
ج -نسي هم؛ بالنصب؛ ْلنه نكرة مضافا
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نماذج معربة :
 -1يا خال ُد استعد لَلمتحان
 يا :حرف نداء مبني على السكون ّل محل له من اْلعراب. خال ُد :منادى مبني على الضم في محل نصب ( ْلنه مفرد وعلم ).ً
 استعد :فعل أمر مبني على السكون وحرك بالفتح لإلدغام والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت) لَلمتحان :هجار ومجرور متعلقان بالفعل ( استعد ). -2يا مسلمون دعوا التفريط
 يا :حرف نداء مبني على السكون ّل محل له من اْلعراب. مسلمون :منادى مبني على الواو في محل نصب ( ْلنه نكرة مقصودة ). دعوا :فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. التفريط :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. -3يا صاحِبيْ السجن
 يا :حرف نداء مبني على السكون ّل محل له من اْلعراب. صاحِبيْ  :منادى منصوب بالياء ْلنه مثنى ( وهو منادى مضاف ). السجن :مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره( ..وقد حذفت نون المثنى لإلضافة) -4يا لطيفا ً بالعباد
 يا :حرف نداء مبني على السكون ّل محل له من اْلعراب. لطيفا ً :منادى منصوب بالفتى ( ْلنه شبيه بالمضاف ). بالعباد :جار ومجرور متعلقان ب ( لطيفا ً ). -5يا غافلين تنبهوا
 يا :حرف نداء مبني على السكون ّل محل له من اْلعراب. غافلين :منادى منصوب بالياء ْلنه جمع مذكر سالم ( وهو منادى نكرة غير مقصورة ). تنبهوا :فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل.تمارين مقترحة
س :1أعرب ما تحته خط اعرابا تا ّما:
ك ما فِي هب ْطنِي م هُحررا}ً
ت ل هه
ران هربِّ إِ ِّني هن هذرْ ُ
ت امْ هرأه ُ
 -1قوله تعالى{ :إِ ْذ قاله ِ
ت عِ مْ ه
 ربِّ  :منادى مضاف منصوب ،حذف منه أداة النداء ،وعَلمة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلممنع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة و(ياء المتكلم) المحذوفة ضمير مضاف إليه.
 -2قول الشاعر
كل اْلنام إلى ذهاب
أبنيتي ّل تجزعي
 ء :حرف نداء مبني على الفتح ّل محل له من اْلعراب بنيتي :منادى منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة وهو مضافياء المتكلم  :ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.
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 -3قوله تعالى" :يا هود ما جئتنا ببينة"
 هود :منادى مبني على الضم في محل نصبس :2وضح على ما يبنى ما تحته خط( ،السؤال مقترح ولم يرد في المنهاج)
 -1تقول" :يا عليُّ قرب اّلمتحان"
 -2تقول" :يا عليان أديا واجبكما"
 -3تقول" :يا عليون ّل تقصروا"
 علي :منادى مبني على الضم في محل نصب عليان :منادى مبني على اْللف؛ ْلنه مثنى ،في محل نصب عليون :منادى مبني على الواو؛ ْلنه جمع مذكر سالم ،في محل نصب.س :3استخرج المنادى في اآليات الكريمة من سورة آل عمران وحدد نوعه:
االية
هربِّ إِ ِّني هن هذرْ ُ
ت له هك ما فِي هب ْطنِي
ض هع ْتها قاله ْ
ضعْ ُتها أ ُ ْنثى
ت هربِّ إِ ِّني هو ه
هفلهما هو ه
قال يا مريم أنى لك هذا
قال هب لي من لدنك ذرية طيبة
قال رب أنى يكون لي غَلما
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اسما الفاعل والمفعول
أوال :اسم الفاعل
 -1التعريف
هو اسم مشتق من حروف الفعل ليدل على الحدث (من قام بالفعل) أو من اتصف به.
 -2اّلشتقاق
على وزن مضارعه مع ابدال
على وزن (فاعل) من غير الثالثي
من الثالثي
حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل االخر
مُستنسِ خ
يستنسخ
استنسخ
قارئ
قرأ
ُجتهد
يجتهد
اجتهد
عالم
علم
م ِ
ُقترن
يقترن
اقترن
راد
ر ّد
م ِ
تولى
آمن
أمن
استعلم
ساع
سعى
ثانيا :اسم المفعول
 -1التعريف :هو اسم مشتق من الفعل المبنى للمجهول للدّللة على من وقع عليه فعل الفاعل
 -2اّلشتقاق
على وزن مضارعه مع ابدال
على وزن(مفعول) من غير الثالثي
من الثالثي
حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل االخر
مُستن هسخ
يستنسخ
استنسخ
مقروء
قرأ
مُجت ههد
يجتهد
اجتهد
معلوم
علم
ُقترن
يقترن
اقترن
مردود
ر ّد
م ه
تولى
أمن
استعلم
سعى
ابتسم
سال
مَلحظة :1يشتق اسم المفعول من الفعل الَلزم بإضافة أشباه الجمل اليه:
مرغوب فيه
رغب
مشكوك فيه
شك
مَلحظة :2نستطيع أن نميز بين الفعل الَلزم وبين الفعل المتعدي؛ بأن الفعل المتعدي يقبل أحد ضمائر النصب
(ك،هـ) ،بينما الفعل الَلزم ّل يقبل ضمائر النصب:
المتعدي (ك+هـ)
الالزم
الفعل
علم
×
علمه 
أينع
أينعك ×
أينع 
ّ
رف
رفك ×
رف 
ّ
سمع
سمع ×
سمعك 
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تدريبات الكتاب:
س :1هات اسم الفاعل واسم المفعول من كل فعل من األفعال اآلتية:
اسم الفاعل
الفعل
التقى
ملتقِي
يلتقي
باع
بائع
انصرف
منصرف
ينصرف
ِ
ع ّد
عادد
الم
الئم
روى
راو
ِ

اسم المفعول
يلتقي
مبيع
ينصرف
معدود
ملوم
مروي
ّ

ملتقى
منصرف
َ

س :2عين أسماء الفاعلين في النص اآلتي:
َ
َ
"الَ َت ُكنْ ِم َّمنْ َي ْر ُجو اَ ْ
ول اَ ْأل َم ِل َيقُول ُ فِي اَل ُّد ْن َيا بِ َق ْو ِل اَ َّ
لزا ِهدِينَ َو َي ْع َمل ُ فِي َها ِب َع َم ِل
آلخ َِر َة ِب َغ ْي ِر َع َم ٍل َو َي ْر ُجو اَل َّت ْو َبة بِ ُط ِ
ش ْك ِر َما أُوت َِي َو َي ْب َتغِي اَ ِّ
ش َب ْع َو إِنْ ُمن َِع ِم ْن َها لَ ْم َي ْق َن ْع َي ْع ِج ُز َعنْ ُ
لراغِ ِبينَ إِنْ أ ُ ْعطِ َي ِم ْن َها لَ ْم َي ْ
لز َيادَ َة فِي َما َبق َِي َي ْن َهى َو
اَ َّ
َ
ْ
ْ
ْ
اس بِ َما لَ ْم َيأ ِ
ِض اَ ْل ُم ْذن ِِبينَ َو ه َُو أ َح ُد ُه ْم
لصالِحِينَ َو الَ َي ْع َمل ُ َع َملَ ُه ْم َو ُي ْبغ ُ
ِب اَ َّ
ت بِ َما الَ َيأتِي ُيح ُّ
الَ َي ْن َت ِهي َو َيأ ُم ُر اَل َّن َ
َ
َ
وب ِه َو ُيقِي ُم َعلَى َما َي ْك َرهُ اَ ْل َم ْو َ
َي ْك َرهُ اَ ْل َم ْو َ
ب بِ َن ْفسِ ِه
ص َّح أمِنَ الَهِيا ً ُي ْع َج ُ
سقِ َم َظل َّ َنادِما ً َو إِنْ َ
ت مِنْ أ َجلِ ِه إِنْ َ
ت لِ َك ْث َر ِة ُذ ُن ِ
إِ َذا ُعوف َِي َو َي ْق َن ُط إِ َذا ا ُ ْب ُتل َِي"
ج :اسم الفاعل( :الزاهدين  /الراغبين  /الصالحين  /المذنبين  /نادما  /الهيا )
س :3ميز اسم الفاعل من اسم المفعول في العبارتين اآلتيتين:
أ" -الفتاة مختارة مَلبسها بذوق رفيع"
ج :مختارة اسم فاعل
ب" -الهدية مختارة بعناية فائقة"
ج :مختارة اسم مفعول
س :4استخرج اسم الفاعل واسم المفعول من اآليات الكريمة ( )39-33من سورة آل عمران:
 -1اسم الفاعل :قائم  /مصدق
 -2اسم المفعول :محررا
تمارين مختارة
س :1هات اسم الفاعل من األفعال اآلتية:
اسم الفاعل
اسم الفاعل الفعل
الفعل
وقى
استمع
قال
سمع
لبس
دعا
وزن
صام
جد
انقضى

الفعل
ستنسخ
استقدم
اجتهد
توازن
أهمل
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س :2هات اسم الفاعل من المصادر اآلتية:
المصدر اسم الفاعل
المصدر اسم الفاعل
تزكية
جهاد
كتابة

المصدر

اسم الفاعل

المصدر

اسم الفاعل

س :3ع ّين كل اسم فاعل في العبارة اآلتية واضبطه بالشكل ،وب ّين ما كان فعله ثالث ّيا ً وما كان فعله غير ثالثي :
ُّ
والظلمة تأثير ظاهر في صحة اْلنسان ،فالذي هيسْ ُكن منزّلً م ُْظلِما ً ّل هتمْ لؤه أشعة الشمس ،ي هُرى وجسمه
" للضوء
ذابل ولونه شاحب .وضوء الشمس مفيد من وجوه عدة ،فهو م هُجفف للهواء ،م ُِبيد لجراثيم اْلمراض ،مساعد في تقليل
فاحرص على وجوده في مسكنك هتعِش سالِم البدن ،ممتلئا ً قوة ونشاطاً؛ وإِياك والضوء الصناعي الضعيف
الرطوبة،
ِ
فإِنه مفسد للهواء مُجهد لقوة اْلبصار " .
أصله ( /3غير )3
اسم الفاعل
أصله ( /3غير )3
اسم الفاعل

س :4عين اسم الفاعل في الجمل التالية:
 عاد المسافر إلى وطنه العدو ُم ْن هه ِزم هج ْي ُش ُه
 الجاني هث هم هر هة الوقت جكيم خالد ُم هت هح ْدث حديثا ً فارغا ًارف قِي هم هت هها إّل عاقل
 ما هع ِس :5استخرج أسماء الفاعل من الجمل االتية:
 -1تقول" :القائل الحق شجاع"
ُ
 -2يقول تعالى { :هوالن ْخ هل هوالزرْ هع م ُْخ هتلِفا ً أ ُكلُ ُه}
ارهِم}
 -3يقول تعالى { :هفله هعل هك هباخِع هن ْف هس هك هعلهى آ هث ِ
 -4تقول" :أفاهم أخوك الدرس"
 -5تقول" :نحترم المؤدي واجبه"
 -6تقول" :الحسد نار قاتلة صاحبها"
 -7تقول" :ذهبت إلى المدرسة راكبا ً دراجتي"
 -8تقول" :المؤمن متقن العمل"
 -9تقول" :لست بالجاحد نعمة ّللا"
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س :2اكتب اسم الفاعل واسم المفعول من الفعال اآلتية:
الفعل

اسم المفعول
اذا كان الفعل ّلزما اذا كان الفعل متعديا

اسم الفاعل

استمع
صام
انقضى
أكل
تزكية
جهاد
رغب
كتابة
زراعة
تحسين
زلزال
سر
ّ
ادع
نم
ش ّك
قال
جريح
أعاد
احتاج
انتصر
احتل ّ
يئس
استقال
ركض
ارت ّد
تفوق
ّ
علم
كرم
ُ
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أنواع الهمزة
الهمزة في اللغة ثَلثة أنواع بحسب موقعها؛ همزة في أول الكلمة (همزة القطع وهمزة الوصل) والهمزة المتوسطة
والهمزة المتطرفة في آخر الكلمة:
أوال :همزتا القطع والوصل
أ -همزة الوصل
هي همزة تأتي في أول الكلمة ،وتكتب ألف من دون همزة (ء) أي تكتب "ا" ،وّل تنطق ،ومواضعها:
 -1اْلسماء التالية( :ابن  /ابنة  /اسم  /اثنان  /اثنتان  /امرؤ  /امرأة)
 -2أمر الفعل الثَلثي( :اكتب  /ادرس  /اجتهد ).....
ْ
اقتصد  /اقتصاد)
 -3ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره( :اقتصده /
 -4ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره( :استخد هم  /استخد ْم  /استخدام)
 -5همزة (أل) التعريف( :البيت  /المعلم  /العلم)
ب -همزة القطع
هي الهمزة التي تأتي في أول الكلمة ويكون لفظها ملحوظاً ،وتتم كتابتها فوق اْللف فتكون مفتوحة مثل (أهحمد،
وأمانة) أو أن تكون مضمومة وتكتب فوق اْللف مع إضافة الضمة مثل (أُستاذ وأُم) أو أن تكون مكسورة
وتكتب تحت اْللف مع إضافة الكسرة مثل (إِنعام وإِبراهيم) ومواضعها:
 -1الفعل الثَلثي مهموز فاؤه( :أكل  /أخذ)
أحسن  /أحسنْ  /احسان)
 -2ماضي الفعل الرباعي المهموز وأمره ومصدره( :
ه
 -3الفعل المضارع المسند الى المتكلم -أنا( : -أكتب  /أدرس  /ألعب)
 -4الحروف المهموزة ،مثل
أ -حروف العطف( :أو  /أم)
ب -حروف النصب( :أن)
ت -حروف الشرط( :إن)
 -5اْلسماء ما عدا التي ذكرت في همزة الوصل
ثانيا :الهمزة المتوسطة
وهي الهمزة التي ُتكتب و ُتلفظ وتأتي وسط الكلمة ،وهي إما أن تكون على (السطر  /الواو  /اْللف  /الياء)
وتعتمد كتابتها على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها؛ فيراعى قوة الحركة.
الحركة األقوى
الكسرة
تناسبها الياء

أقل قوة
الضمة
تناسبها الضمة

أقل قوة
الفتحة
تناسبها اْللف
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فمثَل :كلمة (رؤية) نَلحظ أن الهمزة ساكنة ،والحرف الذي قبلها (رُ ) مضموم ،وباعتبار قوة الحركات؛ فإن الضمة
أقوى من السكون ولذا فإن الهمزة تكتب على الواو.
مثال آخر :كلمة (ذئب) نَلحظ أن الهمزة ساكنة بينما الحرف الذي يسبقها ( ِذ) مكسور ،وباعتبار قوة الحركة؛ فإن
الكسرة أقوى من السكون ولذا فإن الهمزة تكتب على نبرة.
مثال آخر :كلمة (القراءة) نَلحظ أن حركة الهمزة الفتحة ،وقد سبقت بألف؛ ولذا وجب كتابتها على السطر.
ثالثا :الهمزة المتطرفة
ُ
ُ
وهي الهمزة التي ُتكتب وتلفظ وتأتي في آخر الكلمة وهي إما أن تكتب على (ألف  /واو  /ياء  /السطر)
وكتابتها تعتمد على حركة ما قبلها؛ فتكتب على حرف يناسب تلك الحركة ،وتكتب على السطر اذا كان ما قبلها
ساكنا أو حرف مد .مثل( :قرأ  /تهيؤ  /شاطِ ئ  /ملء  /دعاء).
و إذا كانت الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح" ،النصب" والحرف الذي قبلها من الحروف التي يمكن
وصلها بما بعدها ،فإنها تكتب على نبرة .نحو( :شي ًئا ،دف ًئا).
أما إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ّل يمكن وصله بما بعده بقيت الهمزة كما هي مفردة على السطر ،نحو( :ضوءًا،
جزءًا).
تمارين:
ّ
س :1ب ّين سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما تحته خط في العبارات االتية:
سبب كتابة الهمزة على صورتها
الجملة
عبء كبير
المسؤولية ْ
بالشيء
الشيء ُي ْذ َكر
ْ
ْ
المعرفي
تطور التعليم نحو االقتصاد
ّ
ّ
أ َو ِ
المبرة اليتيم
ت
ّ
استراح العامل بعد عمله
س :2علّل :تكتب الهمزة على نبرة في كلمة " ِ�ش ْئ ُ
ت" ومنفردة في كلمة " شا َء"؟
س :3أجب عن األسئلة اآلتية مع التمثيل:
 -1متى ترسم الهمزة المفتوحة بالصور اْلتية في وسط الكلمة؟
(ـ ئـ ـ) (ـ هؤ ـ) ( ـ هء ـ)
 -2لماذا رسمت الهمزة على صورتها في الكلمات اْلتية؟
َفأْس
سأَل
َ
أَكل
َي ْرأَس

ِذ هئاب
ه ْي هئة
ِم ُئون
ُدئِل

قراءات
عِ بْ ء
ْتو هءم
مرُ ْو هءة
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 -3ضع خطا ً تحت الكلمات التي رسمت فيها الهمزة على خَلف القاعدة
صحيحة
الكلمة
صحيحة تصحيحها
الكلمة
خاطئة
خاطئة
مرُ ْو هءة
براءة
َ
رُؤ
ضياؤُ ه
هج ه
ِف هئة
تبو َءك
ُّ
ه ْي هئة
ِب ْئر

تصحيحها
مُؤمن
ْ
ضوءُه
رسائل
حياؤنا

 -4صل حروف الكلمات اْلتية مراعيا قواعد رسم الهمزة في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها.
ب ْط ًء
هم هء ْا ِذ ن
ش ْا طِ ًء
ه
ر د ا هء ا ن
فة
هر ءْ ه

َم ْو ءِ ل
ِو َء ْا م
َء ْب نَ ْا ًء
ف َء ْا ن
ِد ْ
ب ْء َر ة
ُ

هز ِء ي ر
هن ْو ًء
ت هك ْا فُ ًء
بق
ِز ءْ ه
هق ْا ِء ل

س :6صحح رسم الهمزة في الكلمات اآلتية مع ذكر السبب.
ُم َواأَمة
ُموءذن
ساْءِ ر
َج ْئش
ينْ َء ْا

مُآمرة
هء ْامِر
هجرُ أه
ف
هر هء ه
قر هء ْا
ه

ِبأر
مُآمرة
هم هئاخذ
هرإيس
ْ
مفاج هئات
ه

س :7أعد كتابة الحديث التالي مراعيا الحروف المقطعة في األقواس
الحديث األول:
ه
عن أنس بن مالك رضي ّللا عنه عن النبي صلى ّللا عليه وسلم قالّ" :ل (يُ ْء ِم نُ ) أ هح ُدكم حتى ُيحِب ( ِل هء ِخ ي
ه) ما ُيحِبُّ لِ هن ْفسِ ه" رواه البخاري ومسلم
الحديث الثاني :جاء في البخاري ومسلم:
عن ابن مسعود رضي ّللا عنه قال :قال رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم ّ " :ل هي ِح ُّل ده ُم ( ِا ْم ِر ء ) مُسلم إّل بإِحْ ده ى
اعة".
والتار ُ
س،
ار ُق ل ِْل هج هم ه
ثَلث  :ال هثيِّبُ الزاني ،والنفسُ بالن ْف ِ
ك ِل ِد ْينِه ْال ُم هف ِ
ِ
الحديث الثالث:
بن جبل رضي ّللا عنه عن رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم قال" :اِت ِق ّللا هحي ُْثما ه
س يِّ هء هة)
كنت وأه ْتبِ ِع (ال ه
عن معاذ ِ
ُ
ُ
الناس بخلق حسن" رواه الترمذي.
الحسن هة هتمْ حُ ها ،وخالِق
ه
الحديث الرابع:
أدر هك الناسُ مِنْ
ْن هعمْ ر و اْلنصاري رضي ّللا عنه قال قال رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم " :إن مما ه
عن ُع ْقب هة ب ِ
ش ْء ه
ت)" رواه البخاري.
كَلم النبو ِة اْلولى :إذا لم هتسْ هت ِح فاصْ هنعْ ما ( ِ
ِ
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اسلوب الشرط
التعريف:
اسلوب الشرط أسلوب يد ُّل على تَلزم جملتين وارتباطهما بواسطة أداة تسمى أداة الشرط ،وتتكون من ثَلثة عناصر
(أداة الشرط  /جملة فعل الشرط  /جملة جواب الشرط).
أوال :أداة الشرط
أداة الشرط تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط ،وتقسم أدوات الشرط الجازمة من حيث عملها إلى( :جازمة/غير
جازمة)
 -1اْلدوات الجازمة
{إنْ  ،متى ،همنْ  ،ما ،مهما ،أيان  ،حيثما  ،أي هْن  ،كيفما ،أي ،أينما} ،وكلها أسماء عدا (إنْ )؛ فهي حرف ،وتجزم
هذه اْلدوات فعل الشرط وجوابه.
مثال ذلك:
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ه
ه
ت ِبخلق هجدِيد}
قوله تعالى{ :إِن هيشأ يُذ ِه ْبك ْم هو هيأ ِ
 إنْ  :حرف شرط جازم يشأ( :فعل الشرط) فعل مضارع مجزوم بالسكون ،والفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على (ّللا) يذهبكم( :جواب الشرط) فعل مضارع مجزوم بالسكون ،والفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على -2اْلدوات غي جازمة
{لو ،لوّل ،لوما ،إذ  ،كلما}
مثال ذلك:
قال تعالى{ :إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير اْلولين}  15القلم .
 إذا  :ظرف للزمن المستقبل مبين على السكون في محل نصب متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط . تتلى  :فعل ماض مبني للمجهول . عليه  :جار ومجرور متعلقان بتتلى . آياتنا  :نائب فاعل وآيات مضاف والضمير المتصل في محل جر باْلضافة وجملة تتلى في محل جربإضافة الظرف إليها .
ً
 قال  :فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة ّل محل لها من اْلعرابجواب شرط غير جازم .
 أساطير اْلولين  :أساطير خبر لمبتدأ مضمر والتقدير هي أساطير  ،وأساطير مضاف واْلولين مضاف إليهمجرور بالياء .
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تمارين
ً
س :1استخرج م ّما يأتي أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة ،مبينا فعل الشرط وجوابه:
 -1قال تعالى{ :ولوّل دفع ّللا الناس بعضهم ببعض لفسدت اْلرض ولكن ّللا ذو فضل على العالمين}
 -2حديث الرسول صلى ّللا عليه وسلم( :آية المنافق ثَلث :إذا حدث كذب ،وإذا عاهد أخلف ،وإذا خاصم فجر)
 -3قال الحطيئة
فع ِل ه
الناس
ّللا هو
ين ِ
واز هي ُه ّ //ل هيذ ههبُ العُرفُ هب ه
الخ ه
همنْ هي ه
ِ
ير ّل هيعده ْم هج ِ
ُ
 -4تقول :متى يكثرْ كَلمُك يكثرْ س هقطك.
س :2استخرج أسلوب الشرط الوارد في كل ِّ من البيتين اآلتيين ،ث ّم ص ّنفه إلى جازم وغير جازم:
كان هيجْ همعُنا حُب لِ ُغر ِت ِه  //هفلهي ه
ْت أنا ِب هق ْد ِر الحُبِّ هن ْق هتس ُم
 -1إنْ ه
 -2إذا هت هرح ْل ه
ِلون ُه ُم
فار هق ُه ْم فالراح ه
ت عنْ هق ْوم هو هقد هقده روا  //أنْ ّل ُت ِ
س :3أدخل إحدى أدوات الشرط الجازمة على األفعال اآلتية ،ثم ّ
وظفها في جملة مفيدة من إنشائك مع إجراء
التغيير الالزم( :يحترم ،يحافظون ،يلقى)
س :4أعرب ما تح هته خط في العبارة اْلتية:
يرفعوك.
اس
ه
 تقول :إنْ تتواضعْ للن ِس :4حدد أركان جملة الشرط مبينا نوع األداة (جازمة  /غير جازمة)
 -1تقول" :إنْ تجتهدوا تنالوا ه
مبلغكم"
 -2قوله تعالى ( :هو هما هت ْف هعلُو ْا مِنْ هخيْر هيعْ لهمْ ُه ّللاُ)
ْ
تبحث ْ
تجد ضآل هتك"
 -3تقولْ " :إذما
 -4تقول :ط همنْ
اْلجر"
الخير ين ْل
يسع إلى
ه
ه
ِ
 -5قول الشاعر :أنا ابن جَل وطَلع الثنايا  //متى أضع العمامة تعرفوني
ْ
ِك"
تنم ملكات ه
 -6تقول" :ما تقرأ ِ
 -7قوله تعالى ( :همن هيعْ هم ْل سُوءًا يُجْ هز ِب ِه)
 -8قول الشاعر :فأيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا  //لم تدرك اْلمن منا لم تزل حذرا
 -9قول الشاعر :حيثما تستقم يقدر لك ّ //للا نجاحا في غابر اْلزمان
س :5أعرب ما تحته خط
ه
ُ
ون}
ان ُي ْب هعث ه
ُون أي ه
 قوله تعالى { :هو هما هي ْش ُعر ه قوله تعالى{ :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ً} قال تعالى { :وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} قال الشاعر  :لوّل أبوك ولوّل قبله  //عمر ألقت إليك معد بالمقاليد تقول" :متى تفِ بوعدك فأنت صديق مخلص"تقض الصَلة فاذكروا ّللا كثيرً ا"
 تقول" :متىه
 تقول" :إن ترد ثواب ّللا فَل تعصه" -تقول":أيان تأتيا أحتفِ بكما"
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الصفة المشبهة وصيغ المبالغة
أوال :الصفة المشبهة
ً
ُ
اسم مشتق ي ُد ُّل على من يتصف بالفعل اتصافا دائمًا أو غالبًا ،وهي تد ُّل على المزايا والطبائع أو العيوب أو اْللوان
الصياغة
ُتصاغ الصفة المشبهة في الغالب من الفعل الثَلثي الَلزم ،وأشهرأوزانها:
أفعل الذي مؤنثه فعالء
فعالن الذي مؤنثه َفعلى
فُعال /بضم الفاء
َفعِل /بكسر العين
َف َعل /بفتح العين
َف ْعل /بتسكين العين
َفعيل
َفعال /بفتح الفاء

أز هرق هزرْ قاء ،أعْ همش هعمْشاءْ ،
أحمر ،حمراء أحْ هور هح ْوراءْ ،
أخ هرق هخرْ قاء
حيران ،حيرى هغضْ هبان هغضْ هبى ،هفرْ هحان هفرْ هحى ،هنعْ هسان هنعْ هسى ،هظمْآن هظمْ أى.
ُ
أجاج ،ص هُراح ،رُ هحابُ ،ز هؤام
شجاع فُ هرات ،ه
ض ِجر ،هقلِق
هجشِ ع ،هش ِره ،هتعِب ،بهشِ ع ،له ِبق ،هف ِرح ،ه
هب هطل ،هر هغد
صعْ ب ،هرحْ ب ،هن ْزر ،هن ْذل.
شهْم هسهْل ،ه
وسيم هط ِويل ،هه ِزيل ،هقصِ ير ،هبخِيل ،هج ِريء ،هم ِريض ،هنحِيف
صان أو هر هزان ،رجل هج هبان.
هرزان  //امرأة هح ه

تمارين:
س :1اذكر الصفة المشبهة لكل فعل مما يلي:
صرُ هح.
حُب ،ه
ض ،هس ِوده ،هر ه
حُف ،هحص هُن ،هب ِي ه
رُف ،هن ه
ص ُغ هر ،هش ه
ض ُخ هم ،هس ُه هل ،ه
هرع هُن ،ه
س :2اذكر وزن ُكل من الصفات المشبهة التالية:
ص ِبيح ،غِ رِ ،ب ْكر ،هه ِرم ،أشِ ر.
ص ْلد ،مُز ،هوضِ يء ،هب ِهيج ،ه
هب ْخس ،ه
س :3استخرج الصفات المشبهة من العبارات والجمل التالية:
الصفة المشبهه
الجملة
الناس ال َم ِر َح ال َكري َم ،ويكرهون ال َّن ِك َد اللئي َم.
ِب
ُ
ُيح ُّ
َ
ْ
َ
ال َت ُكنْ َه ّ
ص َر.
س َر ،وال َرطبا ً ف ُت ْع َ
شا ً ف ُت ْك َ
سنُ اإللقاءِ َم َع أنَّ صو َته َخشِ ن.
أح َم ُد َح َ
ْ
ّ
جاع َمنْ يعترف بالحقيقة وال يخدع نفسه.
الش ُ
األرض ال َم َ
سهول خضرا َء عامرة.
وات البائرة إلى
التطو ُر
َ
ّ
ٍ
َح َّول َ
أح ْلو هذا الرمان أم حامِض؟
ُ
أنا ـ بحمد هللا ـ َ
ش ْبعانُ َر َّيانُ .
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س :4عين كل صفة مشبهة فيما يأتي .واذكر فعلها:
قوم ألم يعدكم ربكم وعداً هح هسنا ً أفطا هل عليك ُم العهد ،ثم
 -1قال تعالى { :فرجع موسى إلى قومه
ه
غضبان أسفا ً .قال يا ِ
أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مهوعِ دي}
ْسر ،وكان شجاعا ً في الحق غير هج هبان وّل هو ِجل وكان صُلبا ً ثب ه
ْت الجنان.
 -2كان عمر رضي ّللا عنه أعْ هسر أي ه
 -3قال الشيخ محمد عبده في وصف أستاذه جمال الدين اْلفغاني :
"سلي ُم القلب ،حديد المزاج ،شدي ُد العزم ،شجاع ِم ْقدام ،كثير البذل ..قليل الحرص على الدنيا ..بعيد عن الغرور
بمتاعها وزخرفها ،هرغِب عن المادة ،متعفف عن لذات الحس مؤثر لمتع الروح ،كلِف بمباهج المعرفة".
ُ
السيئات عني إنه لفرح فخور}.
 -4قوله تعالى{ :ولئن أهذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب
 -5قوله تعالى{:سيعلمون غداً من الكذاب اْلشر}.
 -6تقول" :ك ُّل أم فرحة بأوّلدها"
 -7قوله تعالى{ :ومن كان في هذه أعمى فهو في اْلخرة أعمى وأضل سبيَل}.
 -8تقول" :الدجال أعور العين"
 -9قوله تعالى{ :قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرُّ الناظرين}
 -10قوله تعالى{ :ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا}
 -11تقول" :الدلو مآلي بالماء"
 -12قوله تعالى{ :وفديناه بذبح عظيم}
 -13قوله تعالى{ :ذق إنك أنت العزيز الكريم}
 -14تقول" :هذا الرجل طاهر القلب صافي السريرة موفور الذكاء"
 -15قوله تعالى{ :قالتا ّل نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير}
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س :5ضع صفة مشبهة مالئمة في المكان الخالي مما يأتي:
 -1هذا شعر……… اللفظ ..……… ،الفكرة.
 -2يعجبني طالب …… ..اْلخَلق …… ..الجنان.
 -3المحارب العربي ……… عوداً ……… .قلبا ً.
 -4هذا الم هتحدث …… ..المنهج ……… .المخرج ……… الجنة.
 -3هات الصفة المشبهة من كل فعل من اْلفعال اْلتية وضعها في جملة مفيدة:
ف.
ي  ،ساد  ،هه ِي ه
ُب  ،ضاق  ،هق ِو ه
صع ه
ي ،ه
ب  ،هر ِو ه
هس ُه هل  ،هط ِر ه
س :6ميز الصفة المشبهة ،واسم الفاعل فيما يأتي :
ً
ً
ً
وسراجا مُنيرا}
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا ،وداعيا إلى ّللا بإذن ِه
 -1قال تعالى {:يأيها النبي إنا
ه
ه
ً
ْ
ْ
ه
ْ
ْ
ُ
ه
ه
ت ل ُه ْم هول ْو كن ه
ّللا لِ ْن ه
ب ّلن هفضُّوا مِنْ هح ْول هِك}
ت هفظا هغلِيظ ال هقل ِ
وقال { :هف ِبما ه هرحْ همة م هِن ِ
 -2قال الشاعر:
السمح في الناس محبوب خَلئقهُ

ك هممْ قُوتا ً
والجامد الكفِّ ما هي ْن هف ُّ

 -3هذا إنسان هس ْم ُح اْلخَلق ،نقِي العرض ،هف ِك ُه الحديث ،غير متعال على إخوانه.
س :7عين  -فيما يأتي  -الصفة المشبهة وبين وزنها:
 -1الطائر جميل ري ُ
شه ،هح هسن منظرُه.
ه
 -2المدرس قوي حجته ،عذب هحدِيثه.
 -3صديقك لطيف المحضر ،هشهْم الخلق.
 -4المؤمن عفيف هن ْفساً ،كريم ُخلقا ً.
 -2قال الفرزدق في مدح عِ لي زين العابدين:
تزينه ه
الخصله هتان ،الحل ُم والكر ُم
هسه ُل الخليقة ّل ُتخ هشى بوادِرُ ه
الشمائل يحلُو عندهُ هن هع ُم
حُلوُ
أثقال أقوام إذا اقترحوا
حما ُل
ِ
ِ
في البيتين صفتان مشبهتان ،عينهما:
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ثانيا :صيغة المبالغة
اسم مشتق هي ُد ُّل على الحدث ومن أو ما يقوم به على وجه الكثرة والمبالغة ،وتشتق في اْلغلب من الفعل الثَلثي
المتعدي .و أشهر أوزان صيغ المبالغة

مفعال

ف ّعال

فعول

فعيل

فعل

معوان
مقدار
مقدام
معطاء
مكثار

عَلم
نمام
تواب
غفار
قراء

أكول
حسود
شكور
رؤوف
غفور

سميع
خبير
نذير
عليم
رحيم

فطن
جشع
يقظ
فرح
حذر

عبارة تجمع أوزان صيغ المبالغة القياسية هي " :هو مِقوال كـذاب ،وأنت هحذِر وّللا هغـفور هرحـيم "
تذكر  :أن أي صيغة مبالغة تأتى بها ّلبد أن تطابق أحد اْلوزان الخمسة السابقة  ،و أن تدل على الكثرة و التكرار
تدريبات:
س:1عين صيغ المبالغة فيما يأتي:
الجملة
ّللا عَل ُم الغيب
ّللا غفور ذنب التائب
البار وصول أقاربه
أخي مقوال الصدق
الحسود ّل يسود
القوال الحق شجاع
المؤمن حمـال المكروه
جاء الحميد سلوكه
ضحوك السن إن نطقوا بخير**** وعند الشر مطراق عبوس
وللوفر متَلف وللحمد جامع **** وللشر تراك وللخير فاعل

المبالغة

س :2ضع صيغ المبالغة اآلتية في المكان المناسب لها من األمثلة :
" مقدام  -جحود  -خوانون  -الرسامين  -قديرة "
 -1الكافر  --------لنعم ّللا .
 -2أعجبت بعمل. -----
 -3الطبيبة  ---------في عملها .
 -4اليهود  ---------لعهودهم .
 -5القائد  ---------في المعركة .
س :3صغ الصفة المش ّبهة من األفعال االتية:
 هجمُل ،هعطِ ش ،سهُل ،هز ِرق ،هرعُن.103
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البــــدل
البدل لغة  :ه
الخلهفُ والعِوضْ ؛ ومن ذلك قوله تعالى على لسان الخضر عليه السَلم  { :هفأ ه هر ْد هنا أهنْ ُي ْب ِدله ُه هما هر ُّب ُه هما هخيْرً ا
ب رُ حْ مًا}
ِم ْن ُه هز هكا ًة هوأه ْق هر ه
البدل اصطالحا  :هو اّلسم التابع المقصود بالحكم بَل واسطة ( والمقصود بالواسطة حرف العطف ) يمهد له بذكر
المتبوع قبله وهو (المبدل منه) في معناه واعرابه ،ويدل على نفس المتبوع أو جزء منه ،وفادته تقوية الكَلم وتقريره
وهو على ثَلثة أقسام( :بدل مطابق أو كل من كل ،بدل بعض من كل ،بدل اشتمال).
انظر المثالين اْلتيين:
ُ
المثال الثاني " :هعده هل الخليفة عمر بين الرعية".
المثال اْلول " : :هعده هل الخليفة بين الرعية".
ما الفرق بين الجملتين من حيث المعنى والتركيب النحوي؟
تَلحظ عزيزي الطالب أن الجملتين السابقتين تامتا التركيب النحوي ،ولكنك تشعر أن هناك نقص في المعنى في
المثال اْلول ،فإنك تتساءل من هو الخليفة المقصود في المثال اْلول؛ أهو الخليفة عمر أم أبو بكر أم علي – رضي
ّللا عنهم – فإذا قلنا (عمر) زال النقص ْلن عمر هو المقصود بالحكم بَل واسطة .فكلمة الخليفة لم تقصد لذاتها؛ وإنما
الع ْد هل مرتين؛ مرة باعتبار أنه
أُتي بها تمهيدا للكلمة التي تليها وهي (عمر) ،فعمر هو المقصود بالذكر ،فأنت تنسب ه
خليفة ،ومرة بذكر اسمه.

أركان البدل
للبدل ركنين أساسيين هما :المبدل منه والبدل
البدل :تابع ممهد له بذكر اسم قبله مقصود لذاته.
-1
المبدل منه :اّلسم غير مقصود لذاته .يذكر تمهيدا وتوطئة ّلسم بعده.
-2
اعراب البدل والمبدل منه
أوال :المبدل منه
يعرب المبدل منه من حسب موقعه من اّلعراب ،فيكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا.
خليفة( :مبدل منه) وتعرب؛ مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر.
 مبتدأ" :الخليفة عمر عدل بين الرعية"الخيفة( :مبدل منه) وتعرب؛ فاعل مرفوع بالضم الظاهر.
 فاعَل" :عدل الخليفة عمر بين الرعية"الخليفة( :مبدل منه) وتعرب؛ مفعول به منصوبا بالفتح
 مفعوّل به" :رأيت الخليفة عمر بين الرعية"الخليفة( :مبدل منه) وتعرب؛ نائب فاعل.
 نائب فاعلُ " :س ِئ هل الخليفة عمر عن أحوال الرعية"الخليفة( :مبدل منه) وتعرب اسما
 اسما مجروا " :مررت بالخليفة عمر وهو يتفقد أحوال الرعية"مجرورا بحرف الجر (الباء) وعَلمة جره الكسر الظاهر.
الخليفة( :مبدل
 مضافا اليه " :رأيت ما بين الخليفة عمر والرعية من أداء الحقوق"منه) وتعرب مضافا اليه مجرور بالكسر.
الخليفة( :مبدل منه) وتعرب اسم إن
 اسم إن " :إن الخليفة عمر عادّل بين الرعية"منصوب بالفتح الظاهر.
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تمرين
س :عين المبدل منه في الجمل اْلتية ،ثم اعربه اعرابا تاما:
" -1آمنت بما جاء به الرسول محمد" .
" -2أصغيت الى الخطيب علي".
" -3قضيت الدين ُثله هث ُه".
" -4عجبت من اْلسد اقدامه".
ثانيا  :البدل
 -1يأخذ البدل حكم المبدل منه في الرفع والنصب والجر.
خالد :بدل مرفوع بالضم الظاهر.
 الرفع" :زرت أخوك خالد"خالدا :بدل منصوب بتنوين الفتح.
 النصب" :زار محمد أخاك خالدا"خالد :بدل مجرور بتنوين الكسر.
 الجر" :مررت بأخيك خالد" -2إذا تقدم البدل على المبدل منه أعرب المبدل منه المؤخر نعتا وأعرب البدل المقدم حسب
موقعه في الجملة .
أخيك :نعت مجرور لخالد
 -تقول" :مررت بخالد أخيك"

أقسام البدل
أوال  :البدل المطابق ( كل من كل )
هو عين المبدل منه ويساويه في المعنى واّلعراب ،ويطابقه بحيث إننا لو حذفنا المبدل منه ّل
يتأثر المعنى وّل يتغير.
 داللته:
أ -أن يقع البدل بعد ما يدل على ( لقب أو مهنة أو كنية بـ أب  /أم )
ب -جواز حذف المبدل منه واحَلل البدل محله
نَلحظ أننا لو حذفنا المبدل منه
 تقول" :آمنت بما جاء به الرسول محمد"الرسول لن يتغير المعنى ،وهو المراد.
إن عمان مكتظة بالسكان
 تقول" :إن العاصمة عمان مكتظة بالسكان"كان عمر عدّل
 -تقول" :كان الخليفة عمر عدال"
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أشكال وصور البدل المطابق
 -1اسم اشارة  +اسم معرف بـ (أل التعريف)
(هذه  /هذا  /ذلك  /تلك)
الطالب :بدل مطابق مرفوع بالضم الظاهر
 تقول" :هذا الطالب مجتهد" -2لقب  +اسم
ليبيا :بدل مطابق
 تقول" :الشقيقة ليبيا تصنع الرجال" -3اسم معرف بأل  +نفس اّلسم نكرة أو نكرة منونة
وتسمى بظاهرة تكرار الكلمة الثانية بشرط أن تكون اْلولى معرفة بـ (أل) والثانية نكرة أو
نكرة مضافة
لغة :بد مطابق
 تقول" :أحب اللغة العربية لغة القرآن الكريم"صراط :بدل مطابق
 قوله تعالى" :اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم"ناصية :بدل مطابق
 قوله تعالى" :كَل لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ،ناصية كاذبة خاطئة"نجوم :بدل مطابق
 قول الشاعر" :إن النجوم نجوم الليل أصغرها" -4ابن :اذا جاءت بين علمين (محمد بن عبد ّللا)
 -5مرادف البدل
حيث يكون المبدل منه ضميرا متصَل.
الكرك :بدل مطابق
 تقول" :سافرنا الى بلدتنا الكرك"اْلردنُ  :بدل مطابق مرفوع
 تقول" :بلدنا اْلردن عصي على اْلعداء "بالضم الظاهر
مجدنا :بدل مطابق
 تقول" :بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا"ثانيا  :بدل بعض من كل
وهو إبدال الجزء من كله سواء أكان الجزء أصغر من باقي اْلجزاء أم أكبر أم مساويا ويكون
ذلك في اْلشياء المحسوسة ويشترط فيه أي البدل أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه
ويطابقه في النوع والعدد.

-

داللته
أ -أنه من مكونات المبدل منه ،ويكون في اْلشياء المحسوسة.
محركها :بدل بعض من كل مرفوع
تقول" :توقفت الطائرة محركها "
بالضم الظاهر.
كتبها :بدل بعض من كل منصوب بالفتحة
تقول" :شاهدت المكتبة كتبها "
الظاهرة.
موجزها :بدل بعض من كل منصوب
تقول" :سمعت اْلخبار موجزها"
بالفتحة الظاهرة.
ب -ألفاظ مشهورةّ ،ل تأتي إّل بدل بعض من كل  ( :بعضها – أغلبها – غالبيتها –
معظمه – نصفها – ثلثها )
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 تقول" :قرأت الكتاب نصفه أو ثلثه أو ربعه أو ثلثيه أو معظمه أو سدسه"نصفه أو ثلثه أو ربعه أو ثلثيه أو معظمه أو سدسه )  :بدل منصوب وعَلمة نصبه
الفتحة ،الهاء  :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .
نصفه :بدل بعض من كل
 تقول" :أكلت الرغيف نصفه"ج -اّلسم الواقع بعد (إّل) في اْلستثناء التام المنفي بدل بعض من كل.
سعيد :بدل بعض من كل
 تقول" :ما حضر الطَلب إّل سعيد"ثالثا :بدل اشتمال
هو ما كان المبدل فيه من لوازم المبدل منه ،فالمبدل منه يتضمن ويشتمل البدل ،شريطة أّل يكون
جزءا حقيقيا –حسيا -من أجزاء المبدل منه.
 تقول" :تعجبني الزهرة رائحتها" تقول" :أعجبني الطبيب لطفه" تقول" :أحببت القائد شجاعته"س :فرق بين الجملتين اْلتيتين من حيث ،أي منه بدل اشتمال أو بدل بعض من كل؟
 تقول" :أعجبني الطائر صوته" -تقول" :أعجبني الطائر ريشه"
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تمارين 1
الجمل اْلتية هي من المنهاج ومن أسئلة وزارية سابقة ،ومختارات
الرقم الجملة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28

المبدل
منه

قوله تعالى{ :وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها
غدوا وعشيا ً}
تقول" :ماحضر الطَلب اّل سعيد"
ت هع ْدن}
ُون هش ْي ًئا هجنا ِ
ون ْال هجن هة هو هّل ي ُْظلهم ه
قوله تعالى { :هي ْد ُخلُ ه
قوله تعالى{ :له هج هع ْل هنا لِ همنْ هي ْكفُرُ ِبالرحْ هم ِن لِ ُبيُوت ِِه ْم}
ه
البيت الحرا هم قياما ً للناس}
قوله تعالى{ :جعل ّللا الكعب هة
تقول" :لصديقي صفات ثَلث :شجاعة واقدام وقوة"
ك له هت ْهدِي إِلهى صِ هراط مُسْ هتقِيم صِ هراطِ ّللاِ}.
قوله تعالى { :هوإِن ه
قول الشاعر" :صحب الناس قبلنا ذا الزمانا"
ض ُه ْم ِب هبعْ ض}
اس هبعْ ه
قوله تعالى { :هوله ْو هّل ده ْف ُع ّللاِ الن ه
تقول" :استمتعت باللوحة تناسق ألوانها"
قوله تعالى{ :وارزف أهله من الثمرات من آمن منهم باهلل واليوم
اْلخر}
تقول" :أطربني البلبل صوته"
قوله تعالى{ :وهلل على الناس حجْ البيت هم ِن استطاع إليه سبيَل}.
تقول" :جنبك ّللا اْلمرين :الجوع والعري"
قوله تعالى { :هيسْ أ هلُو هن هك هع ِن الشه ِْر ْال هح هر ِام ِق هتال فِي ِه قُ ْل ِق هتال فِي ِه هك ِبير}
تقول " :أنشئت الحدائق في عهد جَللة الملك عبدّللا"
قوله تعالى { :هو هما أه ْن هسانِي ُه إِّل الشي ه
ْطانُ أهنْ أه ْذ ُك هرهُ}
تقول" :رحب بنا الحارس مسؤولهم"
ً
بينات مقام إبراهيم}.
قوله تعالى{ :فيه آيات
تقول" :حفظت القصيدة أجمل أبياتها"
قوله تعالى{ :أمدكم بما هتعلمون أمدكم بأنعام وبنين}.
قوله تعالى{ :ومن يفع ْل ذلك ه
يلق أثاما ً يضاعف له العذاب يوم
القيامة}.
تقول" :كتبت الدرس نصفه"
تقول" :قمت الليل نصفه"
قوله تعالى{ :ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا}
تقول" :قلت للطلبة أربعة منهم :إنكم تستحقون المكافأة"
تقول" :أعد الباحث البحث مقدمته"
تقول" :تلك الفتيات يتقن مهارات التواصل"
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تمرين 2

اختر االجابة الصحيحة

 -1قرأت الكتاب (رب هعه ،ربي هعه ،ربعِه)
 -2استقام الخطيب (لسانا ،لسا هنه ،لسانِه ،لسا ُنه)
الجملة التي تتضمن بدل بعض من كل
 -1رحب بنا مسؤول الحراس
 -2رحب بنا الحراس مسؤولهم
 -3رحب بنا الحراس أجمل ترحيب
 -4رحب بنا المسؤول ترحيبا
الجملة التي تتضمن بدال مطابقا
 -1أصلحت الحاسوب شاشته
 -2يسرنا الشاهد صدقه
 -3أبو عبيدة الجراح أمين اْلمة
 -4اْلطباء نصفهم في المؤتمر
عين البدل والمبدل منه مبينا نوع البدل في الجملة اآلتية
 -1قلت للطلبة أربعة منهم :إ هنكم تستحقون المكافئة
ه
البيت الحرا هم قياما ً للناس
 -2جعل ّللا الكعب هة
أشكل ما تحته خط
 -1تم اعمار المسجد اْلقصى قبته
 -2قرأت في العطلة كتابين :كتاب الحيوان وكتاب اْلنساب
 -3أعجبت بالمتحف تنظيمه
 -4الكون دقيق نظامه
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اسما الزمان و المكان

التعريف :اسما الزمان والمكان  :اسم مأخوذ من حروف الفعل ؛ ليدل على زمان حدوث الفعل أو مكانه.
الصياغة:
أوال :من الثالثي
نأتي بهما من الفعل الماضي بزيادة ميم مفتوحة على حروف الفعل  ،والوزن  ( :هم ْف هعل) بفتح العين  ،أو ( هم ْفعِل) بكسر
العين .

أ  -وزن ( َم ْف َعل) مفتوح الين

العين أو هم ْفتوحها في المضارع .
 - 1نأتي به من الفعل الصحيح همضمُوم ه
ْ
ُ
يدخـل ْ :
ـرج
مد هخـل  -خرج  :يخـرُج :
أمثلة  :دخل :
همـخ ه
ْ
همـصْ هنع
يص هنع :
يلعب  :همل هعب  -صنع :
 لعب :ه
 - 2نأتي به من الفعل المعتل الناقص ( ما كان آخره حرف علة) مباشرة .
ـرى  -أوى  :همـأْ هوى  -هوى  :همـه هْـوى .
أمثلة :سعى  :همسْ هـعـى  -جرى  :همـجْ ه
هام جداً :
 - 1معظم أسماء الزمان و المكان من الفعل اْلجوف (وسطه ألف) تأتي على وزن ( هم ْف هعل)أي بزيادة ميم على
حروف الفعل الماضي فقط .
أمثلة  :سار  :مسار  -دار  :مدار  -قام  :مقام  -قال  :مقال  -فاز  :مفاز .
 - 2الفعل الثَلثي المضعف يأتي غالبا ً دون فك التضعيف
أمثلة  :فـر  :همـفـر  -مـر  :همـمـر  -قـر  :همـقـر .
 - 3قد تدخل تاء التأنيث المربوطة على اسم المكان من الثَلثي  :لتدل على الكثرة أمثلة  :مزرعة  -مدرسة -
مدبغة  -مكتبة .

ب  -وزن ( َم ْفعِل) بكسر العين

العين في المضارع .
 - 1نأتي به من الفعل الصحيح مكسور ه
مهـبـط .
س  :يجلِسُ  :همجْ لِس  -هبط  :يهـبـِط :
أمثلة  :هجله ه
ِ
 - 2نأتي به من الفعل المعتل المثال ( أوله واو  ،أو ياء ) مباشـــرة .
ولد ْ :
مورد  -وقع  :موقِع  -وقف  :موقِف  -وعد  :موعِد  -وسم  :موسِ م  -وضع :
مولِـد  -ورد ِ :
موضِ ع .
ْ
ْ
هناك كلمات جاءت على وزن ( همفعِل) وقياسها ( همف هعل) .
مشرق  -منبـِت .
مغرب -
أمثلة  :مس ِجد -
ِ
ِ
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ثانيا ً  :من غير الثالثي :
نأتي بهما بنفس طريقة اسم المفعول ،ونفرق بينهم بالمعنى فقط .
أمثلة :
ه
 - 1اليوم مُـلتـقـى اْلصدقاء ................................. .
 - 2النادي مُـلتـ هقـى الشباب ..................................
 - 3العلم مُـلتـ هقـى المتفوقين ..................................
هام جداً :
ً
 - 1كلمات شهيرة في اّلمتحانات  ،وتأتي غالبا كأسماء زمان ( مستقبل  -موعد  -موسم  -مطلع  -مولد )
 - 2كلمات شهيرة في اّلمتحانات  ،وتأتي غالبا ً كأسماء مكان ( مجتمع  -موقف  -مجال  -موطن  -منبع)
مالحظة :طريقة استخراج اسما الزمان والمكان من النص
تذكر أن اسمي الزمان والمكان يبدآن بـــ ( همـ أو مُـ )  ،واْلشهر ما يأتي من الثَلثي وعند البحث عنه
نبحث عن اسم مكون من أربعة أحرف  ،ويبدأ بميم مفتوحة  ،وعَلمته عند حذف الميم نجد فعَلً ماضيا ً أمامنا .
 من غير الثَلثي  :نبحث عن اسم يبدأ بميم مضمومة  ،ومفتوح ما قبل اْلخر  ،وما دل على زمان في جملته فهواسم زمان  ،وما دل على مكان في جملته فهو اسم مكان  ،غير ذلك فهو اسم مفعول غالبا ً .
تدريبات
س :1عين اسم الزمان والمكان مما يأتي:
 - 1مطلع الشمس الساعة السادسة .
 - 2مولد النبي  -صلى ّللا عليه وسلم  -شهر ربيع
 - 3المورد العذب كثير الزحام.
 - 4مكة مهبط الوحي.
 - 5اْلسرة مجتمعها في حجرة المعيشة.
 - 6لكل سلعة مستودع.
 - 7المكتبة مرجع المثقفين.
 - 8نفرغ من العمل قبل المغرب.
س :2استعمل كل كلمة مما يأتي بحيث تدل على زمان مرة ،وعلى مكان مرة أخرى:
مطلع  -مطبخ  -مشرب  -ملجأ.
س :3أكمل الجمل اآلتية باسم الزمان المناسب:
بلغنا نهاية الرحلة عند ………
……… الشمس في الخامسة صباحا.
في شهر يناير …… الشجر.
س :4هات من األفعال اآلتية صيغ اسمي الزمان والمكان:
ابتدأ  -افتتح  -انزلق  -انحدر.
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س :5استخرج اسم الزمان والمكان من اآليات اآلتية  ،واذكر فعله:
قال تعالى:
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير قل إني لن يجيرني من ّللا أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يقول
اْلنسان يومئذ أين المفر ،كَل ّل وزر ،إلى ربك يومئذ المستقر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن
الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها.
س :6ضع بدل كل فعل فيما يأتي اسم زمان أو مكان ،ثم اضبط بنيته مبينا سبب الضبط مغيرا ما يلزم:
على الساحل الشمالي يصيف أهل مصر أيام الحر.
على الساحل الشرقي يصطاف بعض السائحين.
في بداية العام الدراسي يلتقي طَلب الجامعات.
ترسى السفن في الميناء.
في الصحراء يقيم البدو.
ينام اْلطفال مبكراً.
في قاعات الدرس ينهل الدارس من المعارف.
س :7مشتى  -مجتمع  -منصرف  -ملهى  -مقصد  -مشرب  -مهبط:
استخدم كل مشتق مما سبق مرة للزمان  ،وأخرى للمكان.
س :8صغ اسم المكان أو الزمان من األفعال االتية مع ضبط عين الكلمة:
أوى ،استوصف ،وعده ،لعب ،التقى
س :9يخطئ بعض الناس في لفظ كلمة (معرض) كما في قولهمُ " :ز ْر ُ
ت َمع َرض األلبسة" ،اذكر اللّفظ الصحيح،
اعتمادًا على ما ورد في القواعد السابقة.
س :11م ّيز اسم المكان من اسم ّ
الزمان في ما يأتي:
أ  -قال تعالى{ :سَلم هي حتى مطلع الفجر }
ب -قال الش ْنفرى:
وفي اْلرض هم ْنأى ل ِْل هكريم هع ِن ه
هوفِي هها لِ همنْ
خاف ال ِقلى ُم هت هعز ُل
اْلذى //
ه
ِ
ج -هذا نهار حسنُ ال ُم ْف هت هتح.
جتماع؟
د  -ه ْل تحدده موعِ ُد اّل
ِ
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توضيحات :
 1ــ أسماء الزمان والمكان ّل تعمل عمل الفعل  ،فهي ّل تنصب مفعوّل به  ،وّل ترفع فاعَل.
مغرب ؛ فهي على وزن مفعِل
 2ــ بعض أسماء المكان شذت عن القاعدة مثل  :مس ِجد ،
مشرق ِ ،
ِ
مفعل بالفتح ْلن المضارع مضمون العين
بالكسر  ،واْلصل أن تكون على وزن ه
(يسجُد  ،يشرُق  ،يغرُب).
 3ــ قد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان لتصبح على وزن ( هم ْف هعلهة) مثل  :مقبرة  ،مكتبة  ،مزرعة .وقد يدل
هذا الوزن كذلك
ْ
ه
على كثرة الشيء في المكان مثل  :همأ هسده ة (مكان تكثر فيه اْلسود)؛ و هم ْف هعأة (مكان تكثر فيه اْلفاعي).
تطبيقات :
ض ه
ـج ــ هج هرى.
ض ه
اق ــ هنـ ه
 1ــ ص ُْغ أسماء المكان أو الزمان من اْلفعال التالية مع شكلها  :هن هف هذ ــ ه
 2ــ حدد أنواع اْلسماء التالية وأوزانها  :مسرح ــ مستوصف ــ مطلع (الفجر) ــ مشتى.
صد.
 3ــ ركب أسماء المكان أو الزمان التالية في جمل مفيدة ُ :م هت هنزه ــ ُم ْب هتده أ ــ همرْ ه
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إعراب الفعل المصارع المعتل ّ االخر

تعلمت ساب ًقا أن الفعل المصارع المعتل اّلخر
مرفوعا إذ لم ُيسبق بواحدة من أدوات النصب أو الجزم ،وعَلمة رفعه الضمة المقدرة على آخره
يكون
ً
نحو :يهتدي العاق ُل بنص ِح المُجرِّ بين.
ويكون منصو ًبا إذا سبق بأداة النضب ،وعَلمة نصبه الفتحة المقدرة على اْللف ،نحوُ :خل هِق اْلنسانُ ليسعي إلى طاع ِة
ربه
أدعو أصدقائي لحفل نجاحي.
أن أمتنا أحب أن
ه
والظاهرة على كل من الواو و الياء ،نحو :يجبُ أنْ نتوحده ل ُنعْ ه
لي منْ ش ِ
ت في ساح ِة
ترم المُهمَل ِ
ويكون مجزو ًما إذا سبق بأداة جزم ،وعَلمة جزمه حذف حرف العلة من آخره ،نحوّ :ل ِ
المدرسة.

اْلمثلة (:)1
هيجْ ري ال هما ُء  /هيصْ فو الجوُّ  /أخ هشى ال هبرْ ده .
البحث :
بالنظر إلى اْلمثلة أعَله تجدها جميعا ً معتلة اْلخر  ،باْللف  ،والياء ،
والواو وتجدها جميعا ً
معربة لخلوها من نوني التوكيد واْلناث وجميعها مرفوعة لخلوها من
أدوات النصب والجزم .
ولكن ما السبب في عدم ظهور الضمة التي هي عَلمة الرفع في أواخرها ؟
ْلن حرف العلة إن كان ألفا ً تعذر ظهور الضمة عليه  ،وإن كان واواً أو
يا ًء كان ضمه مستثقَلً
ومن هنا كان ّل بد من بقاء حرف العلة ساكنا ً وتقدير الضمة عليه في
جميع اْلحوال .
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اْلمثلة(:)2
هيجبُ أنْ ْ
ُ
ُ
ه
ري ال هماء .
الجو  /احبُّ أن هيجْ ه
أخشى ال هبرد  /هيسْ رني أن هيصْ ف هو ه
البحث :
انظر إلى اْلفعال تجدها نفسها مرة ثانية  ،ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات
النصب عليها  ،وإذا بحثنا في أواخرها لم نجد للنصب أثراً ظاهراً في اْلفعال التي آخرها ألف .
بخَلف اْلفعال التي آخرها واو أو ياء .
والسبب هو أن اْللف يتعذر تحريكها ولذلك تقدر عليها الفتحة في حال النصب  .أما الواو والياء
فمن السهل النطق بهما مفتوحتين ولذلك تظهر عليهما الفتحة عند النصب .

اْلمثلة(: )3
تخش ال هبرده .
الجو نزوركم ّ /ل
ه
جر الما ُء  /إنْ هيصْ فُ ه
له ْم هي ِ
البحث :
تجد اْلفعال هنا أنها صارت مجزومة لدخول عوامل الجزم عليها  ،فما عَلمة الجزم فيها ؟
تأمل أواخر هذه اْلفعال فنجدها محذوفة  ،وقد كانت ثابتة في القسمين السابقين  ،وإذا بحثنا عن
السبب في ذلك لم نجد سببا ً سوى دخول اْلدوات الجازمة  ،فهي التي حذفت هذه اْلواخر ،
وبذلك يكون هذا الحذف عَلمة الجزم .
تدريبات
س :1أعرب ما تحته خط:
 -1قوله تعالى" :وّل تمش في اْلرض مرحا إنك لن تخرق اْلرض ولن تبلغ الجبال طوّل"
 -2قوله تعالى" :قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى"
 -3قوله تعالى" :انما يخشى ّللا من عباده العلماء"
 -4قول الرسول" :ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه"
 -5يقول ابو العتاهية :اذا ضاق صدر المرء لم يصف عيشه  //وما يستطيب العيش اّل المسامح
س :2علّل حذف ألف الفعل الذي تحته خ ّط في قول أبي األسود الدؤلي:
ك إذا هف ْ
عل ه
ت عظي ُم
ّل ت ْن هه عنْ ُخلُق وتأ ْت هي مثله ُه  //عار عل ْي ه
ً
س :3اضبط آخر ما تح َته ّ
ضبطا سلي ًما:
خط
احرص على أنْ تؤدي واجباتك بانتظام.
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س :4بين األفعال المضارعة المعتلة اآلخر في العبارات اآلتية  ،وعين عالمة اإلعراب في كل فعل :
 -1العاقل يهتدي بنصح المجربين  ،ويبغي رضا ّللا والناس
 -2يهوى الشجاع ميادين القتال  ،وّل يخشى أن يلقى المعاطب فيها.
 -3إذا لم تصف خَلئق اْلنسان فلن يبتغى صداقته أحد.
 -4إن تدع الطبيب في الليل أو النهار يأت إليك.
س :5ضع كل فعل من األفعال المضارعة اآلتية في جمل مفيدة  ،بحيث يكون مرة مرفوعا  ،ومرة منصوبا  ،ومرة
مجزوما  ،واضبط آخر كل فعل تظهر عليه الحركة:
(يحيا – يدنو – يعلو – يستوي – يخلو)
س :6هات مضارع كل فعل من األفعال اآلتية ،وضعه في جمل ثالث  ،بحيث يكون مرة مرفوعا  ،ومرة منصوبا ،
ومرة مجزوما  ،ثم اضبط آخر المضارع الذي تظهر عليه الحركة:
(عَل – هدى – شكا – رضى – عمى – خفى)

نموذج اعراب:
 -1يختفي الخفاش بالنهار .
 يختفي :فعل مضارع بضمة مقدرة على الياء . الخفاشُ  :فاعل مرفوع بالضمة.بالنهار :الباء حرف جر مبني على الكسر والنهار مجرور بالباء وعَلمة جره الكسرة.
ِ
 -2لم ين ُم الزرع.
 لم :حرف نفي وجزم مبني على السكون. ين ُم :فعل مضارع مجزوم بلم وعَلمة جزمه حذف الواو . الزرعُ  :فاعل مرفوع بالضمة.الجملة

النصب
(أن/لن/كيّ/لم التعليل)

يتغذى الغَلم
أخشى البرد
لماذا تنسى وعدك
أنت تدنو من الكبش
يصفو الجو
يعدو الحصان
أشتهي الطعام
يجري الماء

أود أن يتغذى الغَلم
يجب أن أخشى البرد
لن تنسى وعدك
تدنو من الكبش
أخاف أن ه
يصفو الجو
يسرني أن
ه
يعدو الحصان
لن ه
أشتهي الطعام
لن
ه
يجري الماء
أحب أن
ه
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الجزم (لم/لماّ/لم اْلمرّ/لالناهية/إن
/إنما/من/ما/مهما/متى/أيأين/أيان/أنى
/حيثما)
) الغَلم
لم (
) البرد
ّل (
) وعدك
ّل (
) من الكبش
ّل (
) الجو
لم (
) الحصان
لم (
) الطعام
لم (
) الماء
لم (
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المرة ومصدر الهيئة
مصدر ّ

أوال :مصدر المرة:
ويسميه بعضهم اسم المرة – اسم يصاغ للدّللة على حدوث الفعل مرة واحدة.
القاعدة
 -1يصاغ اسم الهيئة من الفعل الثَلثي على وزن فِعْ لة و من غير الثَلثي بتخصيصه بالوصف أو اْلضافة
 -2يصاغ اسم المرة من الثَلثي على وزن هفعْ لة .
 -3يصاغ من غير الثَلثي على وزن المصدر اْلصلي مع زيادة تاء في آخره
 -3إذا كان المصدر اْلصلي منتهيا ً بتاء مربوطة فعندها يوصف بكلمة واحدة للدّللة على اسم المرة مثل :
 " " -4استقال استقالة واحدة ".

صياغته
من الثَلثي على وزن
« هفعْ لهة» بفتح الفاء

الفعل
ض هرب
ه
هس هجده
س
هجله ه
هقا هل
هم هشى
هط هرق

المصدر العادي منتهيًا بتاء
من غير الثَلثي على وزن
(المصدر العادي) مع زيادة تاء في آخره وصفناه بكلمة « هواحِدهة»:

المرة الفعل
مصدر ّ
هسجْ ده ة

المرة الفعل
مصدر ّ

أه ْك هر هم
هسب هح
ِا ْن هطلهق
هت هظا هه هر
اِسْ هت ْغ هفر

إِ ْك هرا هم ًة

هت هظاه هُر ًة

ثانيا :مصدرية الهيئة
ويسميه بعضهم اسم الهيئة – فهو اسم للدّللة على هيئة حدوث الفعل.
وهو ّل يصاغ إّل من الثَلثي على وزن فِعْ لهة بكسر الفاء:
هجلهس – ِج ْل هس ُة مريحة.
هم هشى – ِم ْش هي هة ْالم ُْخ هتال

تدريبات

المرة من األفعال االتية:
ص ْغ مصدر ّ
سُ :1
(نزل ،أجاب ،باع ،غطى ،زار ،سعى) ( ه
وقف)
مات ،هز،
ه
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هرحْ هم ًة
ُم هنا هق هش ًة
ارة
إِ هش ه
ار ًة
اِسْ ِت هش ه

المرة
مصدر ّ
هرحْ هم ًة واحدة
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المرة في ما يأتي:
س :2ع ّين مصدر الهيئة ومصدر ّ
 -1قوله تعالى" :إنْ كانت اّل صيحة واحدة فاذا هم جميعا لدينا محضرون"
ّ -2ل تجاف أخاك إنْ بدت من زلة
 -3رُب رمية من غير رام
أح هش ًفا وسوء كِيلة
 -4ه
 -5يعيش المؤمن عيشة كريمة
س :3اضبط (فاء) كل ّ كلمة تحتها ّ
خط بما يتناسب والمعنى المقصود في ما يأتي:
 -1مشى الرجل تجاه والديْه مشية التذلل والبر بهما.
الجهْم :لجلسة همع أده يب في مُذا هك هرة  //أ هنفي ِبها ال ههم ْأو اس هتجلِبُ الط هربا
 -2قال علي بن ه
س :4اقرأ النص االتي ث ّم أجب ع ّما يليها من االسئلة
دخلت مدينة غزة دخلة المشتاق  ،و جُ ُ
ُ
لت في أنحائها جولة  ،فآمنت بقدرة شعبنا على التعمير  ،و هزتني فرحة قوية
"
بما شاهدت  ،و علت ثغري ابتسامة بهؤّلء الذين دعوا إلى العمل دعوة واحدة  ،فمضوا ينتجون و لم يخلوا بواجبهم
إخَللة  ،ولم يقصروا فيه تقصيرة المتخاذل .
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ما الذي أعجب الكاتب في هذه الزيارة  ،و كيف كانت زيارته ؟
ماذا فعل الكاتب في أنحاء غزة ؟
بم شعر عندما شاهد مناظرها ؟
ما الذي عَل ثغر الكاتب ؟
هل قصر أبناء غزة في واجبهم ؟
كيف مضى أبناء غزة و هم ينتجون ؟
ما نوع المصدر(د ِْخلة)

أمثلة ( اسم المرة )
 -1جال الكاتب في أنحاء غزة جولة .
 -2هزت الكاتب فرحة بما شاهد .
 -3دعوا العمال إلى العمل دعوة واحدة .
 -4عَل ثغر الكاتب ابتسامة .
 -5لم يخل العمال بواجبهم إخَللة .
 -1هات اسم الهيئة من األفعال التالية مع الضبط
جلس (
)
قال (
قاتل (
)
اقتحم(
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 -2ما نوع المصدر (تقصيرة)
ّلحظ في المثال الثاني كلمة ( تقصيرة ) هي مصدر للفعل غير الثَلثي (قصر) و استعملت للدّللة على هيئة خاصة
لحدوث الفعل  ،إذاً فهي اسم هيئة  ،و يصاغ اسم الهيئة من غير الثَلثي باْلضافة حيث أضفنا لفظة تقصيرة إلى
المتخاذل  ،و يمكن أن تصاغ بالوصف مثل التفت الطائر التفاتة سريعة .
س :5ضع خطا ً تحت اسم المرة و خطين تحت اسم الهيئة في الجمل التالية :
أ-لكل جواد كبوة  ،و لكل صارم نبوة .
ب-بلغت قفزة الرياضي ستة أمتار .
ج-تدل وقفة العامل على أنه مريض .
د-رب سكتة أبلغ من مقالة .
هـّ-ل تجلس جلسة المتكبر .
س :6أكمل باسم مرة أو هيئة مناسب و اضبطه بالشكل .
أ -استشرت الطبيب -----------
ب -سار الملك  ---------------السلف الصالح .
ج -التمس لـ  -----------------الصديق عذراً .
د -وقف الرجل  --------------اْلبطال .
هـ -أصبت الهدف  ------------واحدة .
س :7هات اسم المرة والهيئة من األفعال التالية ثم ضع كالً منهما في جملة .
أ -وثب اسم المرة  --------الجملة  // ----------------اسم الهيئة  --------الجملة -----------------
ب -جلس اسم المرة  --------الجملة  // -----------------اسم الهيئة  ---------الجملة ---------- -----
ج -أعاد اسم المرة  ---------الجملة  // ----------------اسم الهيئة  ----------الجملة ---------------
س :8أعرب ما تحته خط إعرابا ً صحيحا ً .
أّ -ل تقف وقفة المتكبرين .
ب -ما زلنا نذكر وقفة أبي بكر مع رسول ّللا صلى ّللا عليه و سلم .
ت -تكبيرة اْلحرام من أركان الصَلة .
ث -طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه طعنة غادرة .
س :9ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

 -1مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة
أ -اسم مرة

ج -اسم الزمان

ب -اسم الهيئة

 -2يصاغ اسم المرة من الفعل الثالثي على وزن

أ -هفعلة

ب -فِعلة

ج -فُعلة

 -3يصاغ اسم المرة من الفعل غير الثالثي على وزن
أ -اسم مفعول

ب -المصدر بزيادة تاء في آخره

ج -المصدر

 -4واحدة من الجمل التالية تشتمل على اسم مرة
أ -لكل جواد كبوة0

ب -راع اللص روغة الثعلب0
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 -5اسم المرة من الفعل " جال "
أ -جولة

ج -جوّلً

ب -جوّلن

 -6اسم المرة من الفعل " دعا "
أ -دعوة واحدة

ج -دعاء

ب -دِعوة الصالحين

 -7اسم المرة من الفعل " دحرج "
أ -دحراج

ج -تدحرجا ً

ب -دحرجة

 -8تعرب الكلمة المخطوطة في الجملة التالية:
" لكل عالم " هفوة "
أ -مبتدأ

ج -تمييزاً

ب -خبراً

 -9الوزن الصحيح السم المرة " ضربة "
أ -فعالة

ج -هفعلة

ب -فِعلة

 -11المصدر الذي يدل على هيئة الفعل حين وقوعه
أ -اسم المرة

ج -اّلثنان معا

ب -اسم الهيئة

 -11يصاغ اسم الهيئة من الفعل الثالثي فقط على وزن

أ -هفعلة

ج -فعللة

ب -فِعلة

 -12واحدة من الجمل التالية تشتمل على اسم هيئة
أ -لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة ب -رب سكتة أبلغ من مقالة ج -وقف الرجل وقفة الذاهل0

 -13واحدة من الجمل التالية ال تشتمل على اسم هيئة
أ -وثب الجندي على عدوه وثبة اْلسد  0ب -سار الملك سيرة السلف الصالح 0
ج"-وحملت اْلرض والجبال فدكتا دكة واحدة"

 -14اسم الهيئة المناسب في الفراغ التالي :

" شرب الرجل  ---------العطشان " أ-شربة بُ -
شرب ج-شراب

 -15تعرب الكلمة المخطوطة في الجملة التالية:
"خف الرجل لنجدة الوطن خفة الشجاع"
أ -مفعوّلً مطلقا ً

ب -مفعوّلً به

ج -مفعوّلً ْلجله

 -16واحدة من الجمل التالية تشتمل على اسم مرة :
( لكل جواد كبوة  /راغ اللص روغة الثعلب  /أفاد الطالب من معلمه إفادة عظيمة)

-17
-18
-19
-21
-21

اسم المرة من الفعل " جال "  ( ...................:جولة  -جوالن  -جوالً )
اسم المرة من الفعل " دعا "  ( ................... :دعوة واحدة  -دِعوة الصالحين  -دعاء )
اسم المرة من الفعل " دحرج "  ( ................. :دحراج  -دحرجة واحدة  -تدحرجا ً )
الوزن الصحيح السم المرة " ضربة "  ( ..............:فعالة  -فِعلة َ -فعلة )
واحدة من الجمل التالية تشتمل على اسم هيئة :

أ -لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة0

ب -رب سكتة أبلغ من مقالة 0ج -وقف الرجل وقفة الذاهل0

 -22واحدة من الجمل التالية ال تشتمل على اسم هيئة :
أ -وثب الجندي على عدوه وثبة اْلسد  0ب-سار الملك سيرة السلف الصالح 0ج"-وحملت اْلرض والجبال فدكتا
دكة واحد ة"
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 -23اسم الهيئة المناسب في الفراغ التالي  " :شرب الرجل  ---------العطشان "
بُ -
ج -شراب )
شرب
أ -شربة

س :ضع خطا ً تحت نوع المصدر في الجمل التالية :
 .1عَل ثغر الكاتب ابتسامة  ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .2سار الملك سيرة السلف الصالح ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
.3الجلوس مع اْلخوان مسَلة لألحزان ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .4تكبيرة اْلحرام من أركان الصَلة ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .5وثب الجندي على اْلعداء وثبة واحدة  ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .6أعاد الطالب الكتاب إعادة سريعة ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .7وقف الرجل وقفة اْلبطال  ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .8يطالب شعبنا بحق تقرير المصير  ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .9دخلت مدينة غزة د ِْخلة المشتاق  ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )
 .10انتقم الفريق لهزيمته السابقة انتقامة واحدة ( .مصدر أصلي ـ اسم مرة ـ اسم هيئة )

س :أكمل الجمل التالية حسب المطلوب بين األقواس:
 .1طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه  ( .........................اسم هيئة )
 .2نظر الجائع إلى الطعام  ( . .............اسم هيئة )
 .3ساعد الغني الفقير  ( . ...................اسم المرة )
 .4رحم ّللا المريض  ( . ....................اسم المرة )
 .5انتصر المجاهد على عدوه  ( . ...............اسم هيئة )
 .6انطلق المتسابق نحو خط النهاية  ( . ...............اسم المرة )
 .7فرح اْلسير بالحرية  ( . .....................اسم المرة )

س :صحح الخطأ في الجمل التالية :
 .1اسم المرة هو مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه.
 .2يصاغ اسم المرة من الفعل الثَلثي على وزن فِعْ لهة .
 .3اسم المرة من الفعل " أعفى " هو إغفاءة عامة .
 .4اسم المرة من الفعل " هز " هو ه ِْزة .
 .5اسم الهيئة من الفعل " انسحب " هو انسحابة واحدة
 .6اسم الهيئة من الفعل ناقش هو نقاشا ً .
 .7اسم المرة من الفعل يقدر هو تقديرة المحب
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التوكيد
مفهوم التوكيد
هو تابع يذكر بعد متبوع يسمي المؤكد والهدف منه إزالة الشك أو الوهم الذي قد يكون حل بالمستمع ،فهو أشبه
معنى معين في نفس السامع أو القارئ  ،وإزال ِة ما يساورهُ
ت
جل تثبي ِ
ه
بأسلوب لغوي ُتستعم ُل فيه ألفاظ مخصوصة من أه ِ
من شكوك هح هول ُه.

حكمه االعرابي
التوكيد يتبع المؤكد في اْلعراب ( رفعا ونصبا وجرا )
أنواع التوكيد
التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي
أوال :التوكيد اللفظي
ويكون
 -1بتكرار اللفظة نفسها
أملة
الشكل
شاهدت محمدا محمدا في الغابة
اسما
ف الجالس
فعَل
قا هم هو هق ه
نعم نعم القراءة جميلة
حرفا
ضميرا ع ُْدنا نحن
ض هر الغائبُ
جملة
ض هر الغائبُ  ،هح ه
هح ه

التوضيح
حيث أُعي ِد ذ ِْكرُ
حيث أُعيده ذ ِْكرُ
حيث أُعيده ذ ِْكرُ
حيث أُعيده ذ ِْكرُ
حيث أُعيده ذ ِْكرُ

اّلسم المؤك ِد بلفظه
ِ
الفعل المُؤك ِد بذكر مُرا ِد ِف ِه
ِ
الحرفِ الم هُؤك ِد بلِفِظِ ه
الضمير المُؤك ِد ال ُم هتصِ ُل بذكِر ضمير منفصل
ِ
ه
فاعل
وال
الفعل
من
ة
ن
و
ك
م
ُ
ال
ة
د
ك
ُؤ
م
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجمل ِة ِ

 -2مرادف الكلمة
وعيْنُ وجمي ُع
أجل تثبي ِ
ت المعنى :وهذه اْللفاظ هي ( :هن ْفسُ ه
التوكيد المعنوي وفيه يُلجأ إلى استعمال ألفاظ م هُحددة من ِ
وعامة وكل وكَل وكلتا) مضافة إلى ضمير يَلئم المؤكد وغيرها.
القمر نفسِ ه  :فقد
وص ِل را ِئ ُد الفضا ِء إلى
تستعمل (نفس وعين) لدفع اّلحتمال عن وجو ِد شك هحو هل المُؤكد ،مثل:
ه
ِ
ْ
ُ
قربه ،هو هوج ههت المعنى إلى وصولِ ِه إلى كتل ِة
مدار
وصول رائ ِد الفضا ِء إلى
هر هفعت كلم ُة (نفسه) اّلحتما هل عن
ِ
القمر ،أو ِ
ِ
ِ
القمر ذاتِها.
ِ
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س القاضي هن ْف ُس ُه محاكم هة المتهم
* هت هرأه ه
*ترأس القضاةُ أنفسُهم محاكم هة المتهم
المعلمتين أع ُي هنهما
*أكرمت
ِ
اْلمير عينِه
*سلمت على
ِ
ه
*سلمت على اْلمرا ِء أعينِهم

مالحظة
هذا ويجوز أن يجر التوكيد بالنفس والعين بحرف الجر الزائد مثل:
بعينِه يساهم في حمل ِة النظافة
*ترأس القاضي ِب ْنفسِ ِه محاكمة المتهم
*رأيت المحافظ ِ
حيث تعرب (بنفسه) على أنها مجرورة لفظا بحرف الجر الزائد ،في محل رفع توكيد للفاعل .وتعرب (بعينه) اسما
ُ
َُلحظ إن الم هُؤكده بهاتين اللفظتين (عين ونفس) عندما
مجروراً لفظا بحرف الجر الزائد ،في محل نصب توكيد .وي
يكون جمعاً ،فإننا نجمع الكلمتين فنقول :هسل ْ
مْت على اْلمرا ِء أه ْنفُسِ ِهم.
معهما بعده المثنى كما هو الحال بعد الجمع ،فنقول رجع المسافران
نج ه
أما إذا كان اّلس ُم المُؤكده بهما مثنى ،فاْلفص ُح أن ه
(أنفُسُهما) ( ،أع ُي ُنهما)
نماذج في االعراب
ده هاو ْ
ُ
الطبيبات جميعُهن
مت
 داومت الطبيبات  :فعل وفاعل جميع  :توكيد مرفوع وهو مضاف. هن  :في محل جر باْلضافة.نماذج في االعراب
وت الزمَل هء عامةً
دع ُ
هو ه
الزمَلء  :مفعول به منصوب عَلمته الفتحة
عامة  :توكيد منصوب.
نماذج في االعراب
ُ
أثنيت على الفائزين كلِهم
 أثنى  :فعل ماض مبني على السكون. ت :في محل رفع فاعل. على الفائزين  :جار ومجرور متعلقان (أثنيت) كل  :توكيد مجرور عَلمته الكسرة .وهو مضاف. -هم :في محل جر باْلضافة.
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نماذج في االعراب
هن هج هح الولدان كَلهما
 نجح  :فعل ماض مبني على الفتح الولدان  :فاعل مرفوع عَلمته اْللف ْلنه مثنى كَل  :توكيد مرفوع عَلمته اْللف ْلنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاف هما  :في محل جر باْلضافةنماذج في االعراب
ُ
دققت المقالتين كلتيهما
 دققت :فعل ماض مبني على السكون ّ،لتصاله بضمير المتكلم-وضمير المتكلم في محل رفع فاعل. المقالتين :مفعول به منصوب عَلمته الياء-مثنى- كلتي :توكيد منصوب عَلمته الياء ،وهو مضاف هما  :ضمير مبني على السكون في محل جر باْلضافةنماذج في االعراب
سلم ُ
ت على الغائبين كليهما
 سلمت  :فعل وفاعل على :حرف جر مبني على السكون الغائبين  :اسم مجرور عَلمته الياء ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (سلم) كلي  :اسم ُمؤكد مجرور عَلمته الياء وهو مضاف هما  :في محل جر باْلضافةوتعرب (كَل وكلتا) كالمثنى رفعا ً باْللف ونصبا بالياء ،وجرا بالياء ويشترط عند استعمال (كَل وكلتا) في التوكيد :أن
يسبقهما المؤكد وان تضافا إلى ضمير كما في اْلمثلة السابقة.
أما عندما تضاف كَل وكلتا إلى اسم ظاهر فانهما تعربان بالحركات المقدرة على آخرهما مثل أي اسم معرب آخر.
ً
عَلقة لهما في هذه الحالة بالتوكيد نقول:
وّل
 -1جاء كَل الرجلين
 -2اح هت هر ُ
مْت كَل السائقين
ُ
التقيت بكَل الم ُْخ ِرجين
-3

جاءت كلتا البنتين
اح هت هر ُ
مْت كلتا الممرضتين
ُ
التقيت بكلتا المخرجتين

 -1كَل  ،كلتا :فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على اْللف وهما مضافان.
 -2كَل  ،كلتا :مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على اْللف وهما مضافان
 -3بكَل  ،وبكلتا :اسم مجرور عَلمته الكسرة المقدرة على اْللف وهما مضافان.
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اسم االلة

اسم اآللة  :اسم مشتق من حروف الفعل ؛ للدّللة على اْلداة (اْللة) التي يقع بها الحدث .يشتق غالبا ً من الفعل
الثَلثي المتعدي ،وقد يشتق من الَلزم .
القاعدة
ه
ْ
ْ
ً
ه
هي " ِمف هعل ،مِف هعالِ ،مف هعلة ".
الصياغة :من الثَلثيِّ المجرد المتعدي غالبا على ثَلث ِة أوزان ه
از ْال همجْ همعُ اللُّغوي ْ
وأه هج ه
وزنا ً رابعا ً هو " هفعالة ".
وقد جا هءت بعضُ أسما ِء اْللة على غير قياس بأهوزان كثيرة .منها :القدوم والساطور والسكيِّنُ
والفأس وّل ضابط لها.
 -2اسم اْللة نوعان :
ْ
ْ
ْ
أ  -قياسي وأوزانه ِ :مف هعل و ِمف هعال و ِمف هعلة .
ب  -غير قياسي أوزانه غير محصورة مثل :
فأس  -سيف  -قلم  -رمح  -قوس  -فرجار .
صيغه القياسية هي :
ِ - 1م ْف هعل ِ :مب هْرد  -م ِْدفع  -مِقص  -مِشرط .
ِ - 2م ْف هعال ِ :م ْفتاح  -مِنشار  -مِقياس  -مِجداف .
ِ - 3م ْف هعلة  :م ْ
ِط هر هقة  -مِلعقة  -مِدفأة  -مِرآة .
وقد أضيفت إليها صيغ مستحدثة منها :
هفعالة  :هغسالهة  -سيارة  -شواية  -ثَلجة  -دراجة
فاعِ لهة  :شاحنة  -ساقية  -حاسبة .
فاعول  :حاسوب  -صاروخ .

تدريبات :
س :1استخرج كل اسم اآللة فيما يأتي وزنه :
( صارت الكهرباء ركنا مهما من أركان حياتنا المعاصرة ّل نكاد نستغني عنها ؛ فالمذياع الذي به نلتقط به اْلنباء
يعمل بالكهرباء  ،والمطبعة التي أخرجت هذه الكتب تعمل بالكهرباء  .والغسالة التي تنظف ثيابنا كهربائية و المكواة
التي تكوى به تلك الثياب تسخن بالكهرباء  ،وكذا المكنسة التي ننظف بها المنزل تعمل بالكهرباء  .وفي المطبخ نجد
آّلت تعمل بالكهرباء كالطاحونة و الخلط و العصارة ونى تلفتنا وجدنا الكهرباء من حولنا  :في المنزل والمدرسة و
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المكتب  ،حتى إننا نجدها في السيارة التي نركبها  ،والطرق العامة التي نسلكها  ،وما إلى ذلك  .وكل ذلك محسوب
علينا  ،إذ يرصد عداد الكهرباء ما نستهلك من طاقة كهربائية تعود علينا في نهاية الشهر بمبلغ ّلبد من سداده ).
س 2بين اسم اآللة فيما يأتي وزنه :
 -1يقطع النجار الخشب بالمنشار .
 -2يستخدم الجراح المشرط للعمليات .
 -3يزيل المبرد خشونة الحديد .
 -4تعين الثَلجة على حفظ الطعام .
 -5تقلم اْلشجار بمقص خاص بها .
 -6ضع اْلقَلم في المقلمة لئَل تضيع .
س :3ضع في كل فراغ مما يأتي اسم آلة قياسيا مناسبا :
 -1ضاع  ...........البيت من دينا .
 -2هات  ...........لنبدأ الحصاد .
 -3يستعين العلماء بـ  .............لرصد حركة النجوم .
 -4يستحب استعمال  .............لتطهير الفم .
 -5يغلى الماء في ............
 -24تجدد .................هواء الغرفة .
س :4استخرج في العبارات اآلتية أسماء اآللة وبين أفعالها:
 -1تستخدم ربة البيت في أداء واجباتها المنزلية المغرفة ،والمقَلة ،والمشواة والمكنسة ،والمكواة.
 -2و يستخدم الطبيب المشرط ،والمبضع ،والملقط ،والمقص ،وميزان الحرارة
 -3و يستخدم النجار المثقب ،والمنزعة ،والمبرد ،والمنشار.
 -4للطالب محبرة ومسطرة ،وللفَلح مدوس ومذراة ،وللحداد منفاخ ومطرقة.
س :5هات اسم اآللة من كل فعل مما يأتي في جملة مفيدة:
قبض  ،خرم  ،قاد  ،برى  ،ذاع  ،حزم  ،نفض  ،رأى  ،حرث.
س :6هات من كل فعل مما يأتي اسم آلة على وزن " َف َّعالَة ":
شوى  ،هك هوى  ،هسم هِع  ،هح هفر  ،هغ هس هل.
در هج  ،هن هظر  ،ه
ه
س :7هات اسم آلة يستخدمه كل من:
" الطبيب  ،الطالب  ،الفَلح  ،الخياط "

وضع كَلً منها في جملة من عندك.

س :8هات ما يأتي في جمل مفيدة :
 -1اسم آلة على وزن " ِم ْف هعال ".
 -2اسم آلة على وزن " ِم ْف هعل ".
 -3اسم آلة على وزن " ِم ْف هعلة ".
 -4اسم ً
آلة على وزن " هفعالة ".
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س :9أ  -قال المتنبي في الفخر:
والسيفُ والرم ُح والقِرطاسُ والقلم
الخي ُل واللي ُل والبيدا ُء تعرفني
اشرح هذا البيت ،ثم بين أسماء اْللة التي به ،وهل هي مشتقة أو ّل؟
ب  -وقال الدكتور أحمد هيكل ُيح ِّيي الجنود:
ه
ُرُون هعلى صداها
مع المدا
يا هس
فع هيسم ه
اهرين ه
ه
ْ
هحت خافقات في عَُلها
النصر ّل
ههذي بُنو ُد
ِ
أ  -اشرح البيتين شرحا ً أدبياً.
ب -في البيت اْلول اسم آلة ،عينه واذكر وزنه وفعله
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علم العروض

الكتابة العروضية:
للعروض العربي طريقة مخصوصة في الكتابة؛ حيث تلتزم بالكلمة المنطوقة ّل المكتوبة؛ ولذلك فإننا
ّل نلتزم عروضيًا بهمزة الوصل ،وّل بالَلم الشمسية وّل باْللف التي توضع بعد واو الجماعة ،وفي
الوقت نفسه نلتزم في الكتابة العروضية بما لم نلتزم به في كتابتنا العادية؛ حيث نكتب في الكتابة
العروضية حرف التنوين
قواعد تقطيع االبيات الشعرية
 -1المقطع الطويل ( __ )
هو عبارة عن حرف متحرك يليه حرف ساكن
 -2المقطع القصير ( ب )
هو عبار عن حرف متحرك
أوال :بحر الوافر
• بحر الوافر يأتي ً
تاما ومجزو ًء
مفتاح البحر
ُم هفاْ هعله ُتنْ ُ /م هفاْ هعله ُتنْ  /هفع ُْو ُل
بحــــور الشـــــعر وافرها جميل //
• وزنه تامًا:
مُفا هعله ُتنْ مُفا هعله ُتنْ هفعولُنْ  //مُفا هعله ُتنْ مُفا هعله ُتنْ هفعولُنْ
• وزنه مجزو ًء
مُفا هعله ُتنْ مُفا هعله ُتنْ  //مُفا هعله ُتنْ مُفا هعله ُتنْ
• بحر الوافر له تفعيلتان ،هما:
 -1مُفا هعله ُتن( :ب ـــ ب ب ـــ )
وصورتها الفرعية :مُفا هع ْل ُتن( :ب ـــ ــــ ـــ)
 -2هفعولُنْ ( :ب ـــ ـــ)
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قطع اْلبيات التالية تقطيعا عروضيا
مال له ُه عِ تابا
سلوا قلبي غداة سَل وتابا  //لعل على ا ه
لج ِ
س/لو/قل/بي/غ/دا/ة/سّ/ل/و/تا/با  //ل/عل/ل/ع/لل/ج/ما/ل/ل/هو/ع/تا/با
ب/ـــ/ـــ/ـــ/ب/ـــ/ب/ب/ـــ/ب/ـــ/ـــ  //ب/ـــ/ب/ب/ـــ/ب/ــــ/ب/ب/ـــ/ب/ـــ/ـــ
فعولن
مفاعلتن
مفاعلتن
فعولن
مفاعلتن
مفاعيلن
أخ لي عنده أدب  //صداقة مثله نسب
أ/خن/لي/عن/د/هو/أ/د/بو  //ص/دا/ق/ة/مث/ل/هي/ن/س/بو
ب/ـــ/ـــ/ـــ/ب/ـــ/ب/ب/ـــ  //ب/ـــ/ب/ب/ـــ/ب/ـــ/ب/ب/ـــ

مفاعلتن

مفاعيلن

مفاعلتن

مفاعلتن

ثانيا :بحر المتقارب






بحر المتقارب يأتي ً
تاما بثماني تفعيَلت ،ومجزو ًء بست تفعيَلت.
مفتاحه
ُ
ُ
ُ
ب قا هل الخلي ُل  //هفعولنْ هفعولنْ هفعولنْ هفعو ُل
هع ِن
المتقار ِ
ه
وزنه تامًا:
هفعولُنْ هفعولُنْ هفعولُنْ هفعولُنْ  //هفعولُنْ هفعولُنْ هفعولُنْ هفعولُنْ
وزنه مجزو ًء G:
هفعولُنْ هفعولُنْ هفعو  //هفعولُنْ هفعولُنْ هفعو
بحر المتقارب له تفعيلة واحدة متكررة (فعولن ،)- - :ولهذه التفعيلة
صور أخرى فرعية:
 -1فعو ُل :في الحشو و العروض (ب ـــ ـــ)
 -2هفعو :في العروض والضرب (ب ـــ)
 -3فعولْ :في الضرب (ب ـــ )

قطع اْلبيات التالية تقطيعا عروضيا
أّل انهض وسر في سبيل الحيا ْة  //فمن نام لم تنتظره الحياة
أ/لن/هض/و/سر/في/س/بي/لل/ح/يا/ة  //ف/من/نا/م/لم/تن/ت/ظر/هل/ح/يا/ة
 //ب/ـــ/ـــ/ب/ـــ/ـــ/ب/ـــ/ـــ/ب/ـــ0/
ب/ـــ/ـــ/و/ـــ/ـــ/ب/ـــ/ـــ/ب/ـــ0/
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ثالثا :بحر الرجز






بحر الرجز يأتي ت ً
اما ومجزو ًء ومشطورا
وزن الرجز التام:
ُمس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلنُْ
وزن مجزوء الرجز:
مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ
وزن مشطور الرجز
مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلُنْ  /مُس هت ْف ِعلنُْ
التفعيلة الرئيسة :مستفعلن :ـــ ـــ ب ـــ
صورها:
ُ -1م هت ْف ِعلُنْ  :ب ـــ ب ـــ
 -2مُسْ هت ِعلُنْ  :ـــ ب ب ـــ
 -3مُسْ هت ْف ِعلْ :ـــ ـــ ـــ
ُ -4م هت ْف ِعلْ :ب ـــ ـــ

قطع اْلبيات التالية تقطيعا عروضيا
ع هول على الصبر الجميل إنه  //أمنع ما ّلذ به ألو الحجى
عو/ل/ع/لص/صب/رل/ج/مي/ل/إن/ن/هو  //أم/ن/ع/ماّ/ل/ذ/ب/هي/أ/لل/ح/جى
 //ـــ/ب/ب/ـــ/ـــ/ب/ب/ـــ/ب/ـــ/ب/ـــ
ـــ/ب/ب/ـــ/ـــ/ـــ/ب/ـــ/ب/ـــ/ب/ـــ
مستعلن متفعلن
مستعلن
مستفعلن متفعلن
مستعلن
 //قد رقص القلب لها
قطعة شعر حلوة
قط/ع/ة/شع/رن/حل/و/تن  //قد/ر/ق/صل/قل/ب/ل/ها
 //ـــ/ب/ب/ـــ/ـــ/ب/ب/ـــ
ـــ/ب/ب/ـــ/ـــ/ـــ/ب/ـــ
مستعلن
مستعلن
مستفعلن
مستعلن

تم بحمد هللا
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