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مكثف

مهارات
االتصال
املستوى الثالث

املنهاج اجلديد
جلميع الفروع األكادميية واملهنية

الدكتور

عبادة عواد

نعرض لك املادة
كما حتب أن تراها

ترتيب الدروس حسب أهميتها:
آيات من سورة آل عمران
فن السّرور
واح ّر قلباه.
احلساسية.
سأكتب عنك يا وطين
الرتاث واملعاصرة.
يرجى حفظ:

 اآليات ( )24-33من سورة (آل عمران)
 مثانية أبيات من قصيدة (واحرّ قلباه)
 عشرة أسطر متتالية من قصيدة:
(سأكتب عنك يا وطين)

أهم القواعد النحوية والصرفية:
 املشتقات( :اسم الفاعل /واسم املفعول /واسم الزمان /واسم
املكان /والصفة املشبهة /وصيغة املبالغة /واسم اآللة/واسم
املرة /واسم اهليئة).
 كتابة اهلمزة والبدل والتوكيد
 الفعل املضارع املعتل اآلخر والشرط والنداء.

النسخة األصلية
الدورة الشتوية 8102
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كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي..
 لن يقامسك الوجع صديق ،ولن يتحمل
عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بدالً منك
قريب .......
 اعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي
األحداث فوق ما تستحق.....
 تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى
نفسك ،وحني تنهزم لن ينصرك سوى
إرادتك ،فقدرتك على الوقوف مرة أخرى

 ﻻﺗﻴﺄﺱﻣﻦﺣﻴﺎﺓﺃﺑﻜﺖﻗﻠﺒﻚ..ﻭﻗﻞﻳﺎﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻮﺿﻨﻲﺧﻴرﺍًﻓﻲﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﺍﻻﺧﺮﺓ....ﻓﺎﻟﺤﺰﻥ
ﻳﺮﺣﻞﺑﺴﺠﺪﺓ,ﻭﺍﻟﻔﺮﺡﻳﺄﺗﻲﺑﺪﻋﻮﺓ.
 لن ينسى اهلل خريًا قدَّمته ،و هماً فرَّجته
و عيناً كادت ان تبكي فأسعدتها...

ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم
يا رب

ال ميلكها أحدٌ سواك..
 ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس....
احبث عنها يف ضمريك فإذا ارتاح
الضمري ارتفع املقام وإذا عرفت نفسك
فال يضرك ماقيل فيك
 الحتمل هم الدنيا فإنها هلل ،والحتمل
همَّ الرزق فإنه من اهلل ،والحتمل هم
املستقبل فإنه بيد اهلل ...فقط امحل
همًا واحدًا كيف ترضي اهلل  ..ألنك لو
أرضيت اهلل...رضي عنك وأرضاك
وكفاك وأغناك.
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 عُد إىل املعجم ،واستخرج معاني املفردات اآلتية:
 نذرتُ:

الوحدة األوىل :سورة آل عمران
جو النص:

 كفّلها زكريّا:

 سورة آل عمران من السُّور املدنيّة.
 أهم املوضوعات اليت تناولتها اآليات:

 احلَصور:
 أُعيذها بكَ:
 األ ْكمَه:

 -1عُلوّ درجات الرُّسل.

 اإلبكار:

- 2قصّة مولد مريم ابنة عمران عليها السّالم.

 اصطفى:

-3كفالة زكريّا ملريم عليهما السّالم.

 اقنيت:

 -4قصّة مولد حييى عليه السّالم.
 -5بيان صفات حييى عليه السّالم.

 األبرص:

 -6اصطفاء مريم -عليها السّالم -على نساء العاملني وما رافق ذلك من

 فرّق يف املعنى يف ما تحته خ ٌّ يف ما يأت :

معجزات تدلّ على قدرة اهلل.

َررًا
ك مَا فِ بَطْنِ مُح َّ
ت لَ َ
 قال تعاىل ﴿ :إِنِّ َن َذرْ ُ

 -7قصّة ميالد عيسى ابن مريم عليه السّالم ومعجزاته.

 أعَ ْدتُ كتابة النصّ مُحرَّراً باللّغة العربيّة.

 وضح سبب ذكر اهلل تعاىل الكثري من املعجزات يف اآليات الكرمية؟
)2
المفردات والتراكيب :اصطفى:

 فرّق يف املعنى يف ما تحته خ ٌّ يف ما يأت :
 قال تعاىلَ ﴿ :قالَ رَبِّ َهبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً ﴾.
ك ساعدتين على حلّ املسألة.
 هَبْ َ

 .ذرية:

 .نذرت:

 فرّق يف املعنى يف ما تحته خ ٌّ يف ما يأت :
 قال تعاىل ﴿ :قَاَلتْ رَبِّ إنِّي وَضَعْ ُتهَا أُنثَىٰ ﴾.

حمرّراً:

 وضع اخلليل بن أمحد علم العَروض.

وضعتها:
مريم:

مسيّتها:

أعيذها:
 .كفّلها(:

أنبتها(:
حساب :أ

أنّى:

غالم:

احملراب:

هب لي:

 قال تعاىل ﴿ :ذَلِكَ ا ْلكِتَابُ لَا رَ ْيبَ فِيهِ هُدًى ِل ْلمُتَّقِنيَ ﴾.

سيّداً:

 لفظ﴿ َعاقِرٌ ﴾ يستوي فيه املذّكر واملؤنّث ،ما مجعه لكلّ منهما؟

عاقر:
آية:

رمزاً:
العشيّ:

سبّح:

 بيّن الفرق بني كل من :الكَهْل ،الشّيخ ،اهلَرَم؟

 .اقنيت

طهّرك(:
أنباء:

الكَ ْهل:
الشّ ْيخ:

نوحيه:

اهلَرِم:

أقالمهم:
خيتصمون(:

مب وصف اهلل تعاىل ذريّة األنبياء؟
ض ﴾َ ،
ضهَا مِن بَعْ ٍ
 قال تعاىلُ ﴿ :ذرِّيَّ ًة بَ ْع ُ

املسيح:

وجيهاً:

املهد:

ميسسين:

الكتاب:

 .قضى:

احلِكمة:ا

.
السالم.

أبرئ:

األبرص:

األكمه:
أنبّئكم:

تدّخرون:

وعال َم يدُلُ ذلك؟

التوراة:
الْأنْجيل:

هيئة(:

 فرّق يف املعنى يف ما تحته خ ٌّ يف ما يأت :
 قال تعاىل ﴿ :وَيَُعّلِمُهُ ا ْلكِتَابَ وَالْ ِح ْكمَةَ وَالتَّ ْورَاةَ وَالْإجنِيلَ ﴾.

طيّبة:

يبشرك:

.

مصدقاً:

 جري ًا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما يف بطنها خلدمة بيت املقدس
مب استعانت على تحقيق ذلك؟
راجية القبول من اهللَ ،

صراط:
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 بيّن كيف هيّأ اهلل تعاىل مريم -عليها السّالم -للقيام بأمر عظيم ،وهو أن
تلد عيسى عليه السّالم؟

 كيف استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما السّالم؟

 بيّن األمارة اليت منحها اهلل تعاىل لزكريّا -عليه السالم -دليالً على محل
زوجته ،وحتقُّق البشرى.

 مباذافضَّل اهلل تعاىل على مريم عليها السّالم؟
 اذكر ما يستوجبه هذا الفضل؟
ك ﴾.ما املشار إليه يف ﴿ذَٰلِكَ﴾؟
 يف قوله تعاىل ﴿ :ذَٰلِكَ مِ ْن أَنبَا ِء ا ْلَغيْبِ نُوحِيهِ إَليْ َ

 تكاملت الرّعاية اإلهليّة يف إعداد األنبياء واصطفائهم وصفاتهم ،عالمَ
يدُلُّ هذا يف رأيك؟

 وضّح مجال التّصوير يف قوله تعاىل﴿ :وَأَنبََتهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾؟
 استخرج مثالني على الطّباق من اآليات الكرمية؟
(العَشِيّ /اإلبكار

 خترج األساليب اإلنشائيّة يف العربيّة عن معانيها احلقيقيّة إىل معانٍ
أخرى بالغيّة ،مثل:
 األمر:
 النّهي:

.

 االستفهام
 النّداء:
 بناء على ما تقدّم ،ما املعنى البالغيّ الذي خرج إليه:
األمر يف قوله تعاىل﴿ :فَتَقَبَّلْ مِنِّي ﴾.
االستفهام يف قوله تعاىل ﴿ :أَنَّىٰ َيكُونُ لِي ُغلَامٌ ﴾.

 مَن املخاطَب يف ﴿ إلَيْكَ ﴾؟
 ملَ خاطبته اآلية؟
 استخلص من اآليات صفات كلّ من مريم وزكريّا عليهما السّالم؟

 ما املعنى الذي أفادته اجلملة املعرتضة﴿ :وَاللَّـهُ أَ ْعلَمُ ِبمَا وَضََعتْ﴾؟
 ما داللة كلّ من:
 -1الزّمن املضارع للفعل ﴿ أُعِيذُهَا ﴾ يف اآلية(.)63
 -2تكرار ﴿ اصْطَفَاكِ ﴾ يف اآلية ( .)22كرّر اهلل تعاىل (اصطفاك)؟

 عرضت اآليات الكرمية أموراً خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها؟

 -6تكرار ﴿ ِب َكِلمَةٍ ﴾ يف اآليتني ( 63و.)24
 ملاذا جاء الطلب بلفظ اهلبة يف قوله تعاىل على لسان زكريّا عليه السالم:
﴿َربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً ﴾؟

 أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصّي ،فما فائدة هذا
األسلوب؟





 -2تكرار ﴿ بِإذْن اللَّـهِ ﴾ يف اآلية (.)23

 الكناية :لفظ أُطلِق وأريد به الزم معناه مع جواز إيراد املعنى األصليّ؛
 ٌّ يف قوله تعاىل ﴿ :وَيُ َكلِّمُ النَّاسَ فِي ا ْل َمهْدِ وََك ْهلًا
وضَّح الكناية يف ما تحتَه خ ّ
َومِنَ الصَّالِحِنيَ ﴾.
خللْق) يف اآليتني الكرميتيْن اآلتيتني:
 وضّح داللة (ا َ
قال تعاىل﴿ :قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّـهُ يَ ْخلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.
الطيْر﴾.
قال تعاىل﴿ :أَنِّي أَ ْخلُقُ َلكُم مِّنَ الطِّني َكهَيْئَةِ َّ
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الوحدة الثانية :فن السرور
التّعريف بالكاتب:
أمحد أمني ,أديب ومفكّر مصريّ عمل يف جامعة القاهرة,
وأنشأ جملّة الثّقافة ,وشارك يف إخراج جملّة الرّسالة.
*اذكر أهمّ مؤلّفات أمحد أمني؟
 -1فجر اإلسالم -2 .ضحى اإلسالم(-3.فيض اخلاطر) الذي أُخذ
منه هذا النّص.
جوّ النصّ:
*ماذا تناول أمحد أمني يف نصّه؟
بيّن كيف ميكن لإلنسان أنْ يكون سعيداً؛ ألنّ السّرور ينبع
من اإلنسان ال من الظروف اخلارجية احمليطة به.
*اذكر بعض السّبل والوسائل اليت ذكرها الكاتب لتحقيق الفرح والسّرور؟
 -1أنْ يكون اإلنسان قويّا متحمّالً للصّعاب.
 -2ألّا يفكّر بنفسه كثرياً كأنّها مركز العامل.
-3أنْ ميأل وقت فراغه مبا هو نافع ومفيد كالعمل.
-4جيب ألّا يفكّر مبا هو سليبّ.
 -5جيب أنْ يوجّه تفكريه حنو ما هو إجيابيّ.
-6جيب أنْ جيعل السّعادة طبعاً من طباعه ,وال يضيّعها يف ما يكدر
عيشه.

 بني معاني الكلمات اآلتية::
 اهلالة :الدائرة من الضوء حتيط جبرم مساويّ.
 تؤرّق جَفْنه :متنعه من النوم.
 التّناج  :تبادل األسرار بني اثْنني يف أمر ما.
 الغِبطة :النعمة والسرور.
 البيادق :مفردها :الَبيْدَق :وهو :الدّليل يف السّفر واجلندي الراجل,
ومنه بيدق الشِّطْ َرنْج (جندي الشِّ ْطرَنْج).
 الزِّمام :خيط يُشدُّ به .وزمام األمر :مِالكُه ,أي :قوامه وعنصره
األساسيّ.
 ورد يف النص كلمات من مثل :البهاء ،يتألّق ،احمليّا ،استخرج كلمات مقاربة
هلا يف املعنى من الفقرة.
يتألّق :يلمع ,يشرق احمليّا :وجهه
 البهاء :نورًا
 استبدل بكلّ تركيب من الرتكيبني اللذين حتتَهما خطّ يف العبارة اآلتية
كلمة تؤدِّي املعنى نفسه( :تراه حَرج الصّدر،كاسف الوجه).
كاسف الوجه :عابس أو حزين
حرج الصّدر :ضائق.
 القدرة على السّرور نعمة كربى ،مبَ يستطيع اإلنسان حتقيقها؟
يستمتع بالسرور إ ْن وجدت أسبابه ,وخيلُقها إنْ مل تكن.
 ملَ عدّ الكاتب السّرور فنًّا؟
ألنّ احلياة فَنٌّ ,والسّرور كسائر شؤون احلياة فنّ؛ فمن عرف كيف
ن استثمره ,ومنْ ملْ يعرفه مل يعرف أن يستثمره.
ينتفع بهذا الف ّ

المفردات والتراكيب :تقلُّده (قلد) لبس القِالدة .بهاء(:بهو) مجال

 قوّة االحتمال لدى املرء جتعله أقدر على جلب السّرور  ،وضّح هذا.
إ ّن قوّة االحتمال جتعل صاحبها يتخطّى اهلموم من غري أن يأبه هلا.

(شرق) يظهر .مُحيّاه وجهه .يتألّق(:ألق) يلمع ويشرق يتدفّق (دفق)

 من أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه:
 -1اذكر أبرز مظاهر هذا االنغالق يف اإلنسان.
كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه ,حتّى كأنها مركز العامل ,وكأنّ الشّمس

ونور .مُشبَّعاً (شبع) ممتلئاً .الغِبطة (غبط) النعمة والسرور يشرق
يندفع .يشقى (شقي) يعيش بنكد وكدر .سائر باقي .حظي به ناله.
التافه من األمر البسيط الذي القيمة له .حَرِجَ الصّدر ضيّق الصدر
كاسف الوجه عابس .ناكس البصر ضعيف البصر باالً:اهتمام .رضيّ
البال فارغ الصّدر ليس يف نفسه ما يزعجه اإلخفاق الفشل.

والقمر والنّجوم كلّها خُلقت لشخصه.
 -2كيف يستطيع جتاوزه؟
بتوسيع أفقه ,ونظره إىل العامل الفسيح ,ونسيان نفسه.

رجحان ميل .جلوت عينيك أزلت ما مينع رؤيتهما .أرهفت مسعك

 قال أبو العتاهية :إنَّ الشَّبابَ والفَراغَ واجلِ َدهْ مَفْسَدَةٌ للمَرْءِ أيُّ مَفْسَ َدهْ
استخرج من النّصّ ما يتوافق ومعنى هذا البيت ،مبيّنًا رأيك فيه؟
"أكثر الناس فراغًا أشدّهم ضيقًا بنفسه"..........

(عوض) بدِل .ضيق األفق قلّة املعرفة والتفكري .مركز العامل أهم نقطة

 كيف حيقّق العمل السّعادة لإلنسان؟
إذا استغرق اإلنسان يف عمله ,وفكّر يف ما حوله ,كان له من

دققت مسعكَ .قدْر كميّة بسيطة .هائلة (هول) عظيمة .استعِّض
يف العامل .لشخصه:لنفسه .يُديم:يستمرّ .ريب شكّ .البؤس احلزن.

ذلك لذّة مزدوجة :لذّة الفكر والعمل ,ولذّة نسيان النفس.

مُحال مستحيل .وفق نفسه كما يريد .وسّع أُفُقه وسّع نطاق تفكريه.

 على اإلنسان أن يوجّه تفكريه إىل الفرح والبهجة ،بيّن ذلك.
أن يقبض املرء على زمام تفكريه؛ فيصرِّفه كما يشاء ,فإن تضايقْت

الفسيح الواسع .األعباء ألمحال تثقل كاهله ترهقه( .الكاهل أعلى
الظهر) .ضيقاً بنفسه ال يطيق نفسه .لذّة متعة .مزدوجة :مضاعفة

من أمر فتكلّم يف غريه ,وانقل تفكريَك كما تنقل بيادق الشِّطْرنج.

يقبض ميسك .يصرّفه يوجّهه .تعرّض واجه .مقبِّض مزعج .حوّلَ غيّر
ناحية اتّجاه .تقدّر:

هيّنة:
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َّنكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.
 قال تعاىلَ ﴿ :فلَا تَغُرَّ
أ -فسّر قوله تعاىل يف اآلية السابقة.
ال تلهكم احلياة الدنيا عن العمل الصاحل لآلخرة .
ب  -استخرج من النصّ ما يقاربها يف املعنى.
ج -ناقش ما استخرجته يف ضوء قول الرّسول صلّى اهلل عليه وسلّم( :ما لي وما
للدّنيا ،ما أنا يف الدّنيا إلّا كراكب استظلّ حتت شجرة ثمّ راح وتركها).
اإلنسان يف هذه الدّنيا عابر سبيل ,والرّاكب الذي يستظلّ حتت
شجرة ال يعمد إىل أثاث فخم يضعه يف ظلّ الشجرة ,وإنّما إىل ما
تيسّر وسهل.

 وظّف الكاتب يف النصّ بعض عناصر الطّبيعة:
أ -اذكر اثنني منها.الشمس  ,القمر  ,النجوم  ,األنهار..
ب -إىل أي مدى جنح يف توظيفها يف رأيك؟
جاءت منسجمة مع (السّرور) الذي عاجله الكاتب ,وظّفها
الكاتب خدمة للفكرة اليت أرادها يف كثرة تفكري اإلنسان
بنفسه.
 وضّح داللة كلّ عبارة مما يأتي:
أ -غيّ ْر مصباحك إن ضعُف .يدُلُّ على ضرورة أن يغري املرء من
حياته النفسية ويبحث عن أسباب السرور كلّما افتقدها.

 كيف جيعل املرء السّرور عادة يف رأي الكاتب؟

ب -كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه حتّى كأنّها مركز العامل.اهتمامه
بذاته وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع اآلخرين.

 اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبينًا التّوافق بينها وبني الفقرة
الثامنة من النصّ ( :على قدْر ما تتّسع نافذتُك أو تضيق يتّسع الكونُ الذي
تعيش فيه أو يضيق).

 يف النص لون بديعيّ هو املقابلة:
أ -استخرجه؟ يف النّاس من يشقى يف النعيم ,ومنهم من ينعم يف
الشّقاء.
ب -بيّن داللته .تدُلّ على براعة الكاتب يف توكيد املعنى,
وتوضيحه ,وتقريبه من نفس املتلقي.

 وضّح الصّور الفنيّة يف كل ممّا حتته خطّ يف ما يأتي:
 فيشرق يف حمياه:

 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل ،علل كثرة استخدامه؟

 ويتدفق من وجهه:
 يشرتي ضحكة عميقة

القصة القصرية
.

القصة القصرية:

 شعر بأ ّن األعباء اليت تثقل كاهله.صوّر األعباء بقيود ثقيلة الوزن.
 تتناجى اهلموم يف صدره .صوّر اهلموم أشخاصًا.
 فمنهم املظلم كاملصباح احملرتق :صوّر من ال يستطيع خلق أيّ نوع
من السرور مصباحًا حمرتقًا.
 ومنهم املض ء بقدر كمصباح النوم وصوّر من فيه قليل من السّرور
بضوء املصباح اخلافت ليال.
 ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت :وصوّر من يقدر على
خلق السرور وبثّه يف اآلخرين حوله مصباحًا ينري يف احلفالت
بطاقة كبرية.

اهلدف من القصّة:
عناصر القصّة:
احلدث ،احلبكة ،الصّراعان ،احلوار ،البيئة ،الشّخصيّات:
– نامية وثابتة:
 رئيسة وثانويّة,أبعاد الشّخصيّة:

البُعد اخلارجيّ ,البُعد الدّاخليّ ,اجلانب

االجتماعيّ:
*خُطوات إعداد املقالة:

 وضّح الكنايات يف كلّ ممّا حتتَه خطّ يف ما يأتي:
أ-نا َم ملء جفونه رض ّ البال فارغ الصّدر .كناية عن الرّاحة والطُّمأنينة.

اإلعداد والتّحضري:

تقض مضجعه .كناية عن القلق وقلّة النوم.
بُّ -

التّنفيذ:

ج -ناكس البصر .كناية عن احلزن والعُبوس

التّنقيح والتّحرير:

املقالة
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الوحدة الثالثة :وا ح ّر قلباه
التّعريف بالشّاعر :أبو الطيّب املتنبّي ,أمحد بن احلسني اجلعفيّ الكويفّ
ال ِكنْديّ .لُقِّب بالشّاعر احلكيم ,وأحد مفاخر األدب العربي ,وُلد يف
الكوفة يف (حملَّّّة) قرية تُسمّى ( ِكنْدة) وإليها نسبته.
 مكانته الشّعريّة:
من أعظم الشّعراء العرب ,وأكثرهم متكُّنا من اللغة العربيّة
وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها ,وله مكانة شِعريّة سامية مل تُتح مثلها
لغريه من شعراء العربيّة.
 حياته :عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء يف بالط سيف
ي يف حلب.
حلمْدان ّ
الدّولة ا َ

جو النص:
 علّل اقرتاب واتصال املتنبّي بسيف الدوّلة احلمدانيّ؟
ألنّه وجد فيه طموحه يف القائد العربيّ ,وألنّ سيف الدّولة

صواعقه برقه ورعده .ويقصد به أذى سيف الدولة .النّوى القصد
واهلجرة .يقتضيين يلزمين ويكلّفين .مرحلة مسافة .تستقلّ تنفرد
بقطعها وحدها َيصِم (وصم) يعيبَ .قدَروا استطاعوا إكرامك
وإبقاءك .مِقة (ومق) حمبّة .ضُمِّن احتوى .الدُّرَّ اجلواهر واللؤلؤ.
َكلِم كالم
 استخرج معاني املفردات اآلتية:
 الشّبِم :البارد.
 الغُرّة :غرّة الرجل وجهه.
 الشّوارد :مجع شاردة ,قصائد سائرة تُروى بكلّ مكان.
 جرّاها :األصل جرّاءها ,مبعنى من أجلها.
ل شيء جنده أو ندركه.
 وجداننا ك ّل ش ء :ك ّ
 األَمَمُ :القريب.
 الرُّسُم :مفردها رَسوم ,وهي الناقة اليت تسري الرّسيم ,والرّسيم
ضرب من سري اإلبل سريع ,فتؤثّر يف األرض بأخفافها لسريها

خصّه باحلظوة والرّعاية,وخصّه بالعطف وقرّبه منه؛ فمدحه املتنبّي يف
قصائد هي من عيون الشّعر العربيّ.
 سبب (مناسبة) القصيدة؟هي عتاب من املتنيب لسيف الدولة على
مساعه أقوال الواشني.
 ما الطريقة اليت تكلّم فيها املتنيب مع سيف الدولة يف هذه القصيدة؟
خاطبه حبديث احملبّ املعاتب,ال حديث املستجدي املستعطف .وأظهر
فيها براعة فائقة يف نظم الشّعر.
 ماذا طلب املتنيب من سيف الدولة؟
أن يكون عادالً يف معاملته ,ودعاه إىل الوفاء بعهوده له ,وأكّد يف نهايتها
أنّ عتابه لسيف الدّولة ما هو إلّا حمبّة وودّ.
الغرض الشّعريّ للقصيدة هو العتاب

الشديد.
ضمَيْر :جبل على ميني قاصد مصر من الشام.
ُ 
َ يصِم :يعيب.
 املِقَة :احملبّة.
 الوخّادة :مفردها :الواخدة ,وهي اإلبل اليت تسري ال َوخْد ,وهو
ضرب من السّري سريع.
 الدِّيَم :مفردها :الدّمية ,وهي املطر يدوم يف سكون.
 الذِّمم :مفردها :الذّمّة ,وهي العهد.
 النُّهى :مفردها :النُّهْية ,وهي العقل.
ّغوي لكلّ من- :مقة :وَ ِمقَ- .يصمَُ :وصَمَ- .تدّع  :دَعَ َو
 ما اجلذرُ الل ُّ
 ما مج ُع ك ّل من- :سَقَم :أسقامَ - .خصْم :خصوم .غُرّةُ :غرَر
 ٌّ يف اجملموعتني اآلتيتني:
 فرّقْ يف املعنى بني كلّ كلمتني تحتَهما خ ّ

المفردات والتراكيب :وا :أداة نداء تفيد الندبة .حَرَّ :حرقة .شَ ِبمُ:

أ) -

م بتَكرِمَ ٍة
مَا كا َن أخلَقَنَا مِنكُ ْ

أجدَرنَا

باردَ .سقَم :مرض ,ومجع سقم هو :أسقام أُكَ ّتمُ :أخفي .برى( :بري)

-

ب التَّغزُّلِ
ت ثَوْ َ
لَ َعمْرِي لَئِ ْن أَخلَ ْق ُ

أبليْتُ

أتعب وأسقم تدّعي( :دعو) تزعُمَ .قدْر ك ّميّة .نقتسم نتقاسم.

ب)

 -أرَى النّوَى يَقتَضيين كلَّ مَرْ َحلَة

البعد

اخلِصام :اخلالف والنّزاع .اخلصْم:خمالف ومنازع .مجع خصْم هو

-

شحْم:مسنة اجلسم ودهنه.
خُصوم .احلَكَم:القاضي حتسب:تعتقد .ال ّ
ورم:انتفاخ .أخي الدّنيا:اإلنسان احليّ .ناظره :باصره .استوت:تساوت.
صَمَم فقدان حاسّة السّمع .يعزُّ:يصعب .وجداننا:ما جنده وندركه.
َعدَم:غري موجود .أ ْخَلقَنا:أجدرنا أو أحقّنا .تكرِمة:سخاء وتشريف.
أمركم:حالكم .سَرَّكم :أسعدكم .رعيتم:حفظتم .تطلبون تبحثون.

أمساءُ تدُقُّ النَّوى للدابة.مجع نواة ,وهي نواة التمر ,بذرتها.

 ما الغرض الشّعريّ هلذه القصيدة؟

العتاب.

 ممَّ يشكو الشّاعر يف البيت األول؟
سقَم أملّ به وأَح ّر قلبه نتيجة
من جفاء سيف الدّولة وبرود قلبه ,ومن َ
هذا اجلفاء.

يعجزكم ال تقدرون .الكَرم :يقصد أهل الكرم .الغَمام السّحاب
جذرها (غمم) (يقصد سيف الدّولة) .يزيلهنّ (زول) يبعدهنّ.
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 وازن الشّاعر بني حبّه لسيف الدولة وحبّ اآلخرين له ،بيّن هذا.
حبّ الشّاعر لسيف الدّولة صادق ليس فيه متلّق أو تكلّف وقد أحنله

 دلّل ببيت من القصيدة على كلّ من:
أ-اعتداد الشّاعر بنفسه.
ن شَوارِدِها
لءَ جُفوني َع ْ
أنامُ مِ ْ

متكلّف.

ب-اعتداد الشّاعر بشعره.
أنا الذي نَظَرَ األعْمى إىل أدَبي

 اذكر ثالثة أبيات تضمّنت احلكمة يف القصيدة ،ووضّحها.
 البيت السادس:إذا مل مييّز اإلنسان البصري بني النّور والظّلمة ,فأ ّ
ي

ت ذا و َرمٍ".
ج-مضمون املثل " :استَ ْسمَنْ َ
ت ِم ْنكَ صادِقَ ًة أنْ حتسَبَ الشّح َم فيمن شحمُهُ وَرَمُ
أعيّذُها نَظَرا ٍ

وأبرى جسده ,وحبّ اآلخرين لسيف الدّولة ظاهره صادق وباطنه

نفع له يف بصره.
 البيت الثان عشر :املعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال
يضيعونها.
 البيت الثامن عشر :أسوأ البالد مكان ال صديق فيه ,وأقبح األعمال
تلك اليت جتلب العيب واملذمّة لصاحبها.
 ظهر عتاب الشّاعر لسيف الدولة جليًا:
أ-عال َم عاتبه؟عاتبه على مساعه كالم الواشني فيه.
ب -عاتب الشّاعر سيف الدّولة بلباقة وتأدّب ،وضّح ذلك يف ضوء األبيات
اآلتية:
ف الدّوْل ِة األُمَ ُ
م
ُب سَي ِ
 مال أُكَتِّمُ حُبًّا قَ ْد بَرى جَسَدي َوتَدّع ح َّ
ب الذي أبرى جسده وأحنله وهو
عاتبه بإظهار مدى حبّه له ,هذا احل ّ
كامت له ,ليتجنّب التملّق يف حبّه كما يدّعيه غريه ,بقلوب غري خالصة,
ونيّات غري صادقة.
ُل ش ٍء بَعدَكمْ عَدَ ُم
م وِجدانُنا ك َّ
 يا مَ ْن يَعِ ّز َعلَيْنا أ ْن نُفارِ َقهُ ْ
ال يستطيع االفرتاق عن سيف الدّولة ,وال أحد ميكن أن
خيلف سيف الدولة عند املتنيب ,أو أنيكون للشاعر منه بدل.
ك إلّا أنّ ُه مِقَةٌ قد ضُمِّ َن الد َُّّر إلّا أنّ ُه َكلِ ُ
م
 هَذا عِتابُ َ
أكّد الشّاعر أنّ عتابه ما هو إلّا حمبة ,ألنّ العتاب جيري بني

خيتَصِمُ
جرّاها وَ ْ
وََيسْ َه ُر اخلَلْقُ َ
صمَمُ
سمَعَتْ كَلِماتي َمنْ بهِ َ
وَأ ْ

 استخلص ثالثًا من القيم اإلجيابيّة اليت محلتها القصيدة؟
احرتام الصّديق ,العدل يف معاملة النّاس ,االلتزام بالعهود ,عدم
االخنداع باملظاهر.
 مثّة فرق بني االعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها والغرور ،بني رأيك؟
الثقة بالنفس اعتزاز اإلنسان بنفسه ,وبقدرته على حتقيق أهدافه ,وهو
أمر إجيابي يدفع اإلنسان حنو الرقيّ والتقدّم .أمّا الغرور فهو توهّم
اإلنسان الشعور بالكمال والعظمة ,وهو سلوك سليبّ.
 يقال (:العتابُ هديّةُ األحبابِ) :أشر إىل البيت الذي تضمّن هذا املعنى؟
ن الدُّرَّّ إلّا أّنهُ كَلِمُ
ُم َ
قد ض ِّ
هَذا عِتاُبكَ إلّا أّن ُه ِمقَةٌ
 قال أبو العتاهية:
ص ْر
 وكمْ من كفيفٍ بصري الفؤاد وكَمْ من فؤادٍ كفيفِ البَ َ
أ-أشر إىل البيت الذي ينسجم مع قول أب العتاهية.
ستَوَتْ ِعنْدَ ُه األنْوارُ وَالظُّلَمُ
وَما ا ْنتِفاعُ أخي الدّنْيا بِناظِرِه إذا ا ْ
ب-البصر يُري اإلنسان ظاهر األشياء ،والبصرية تُريه حقائقها ،وضّح رأيك يف
ت إليه.
ذلك يف ضوء البيت الذي أشر َ
ال فائدة لإلنسان يف بصره ,إن مل تكشف له بصريته حقائق األمور.
مبعنى جيب أن يكون اإلنسان متعقال فطنا مدركا ذا بصرية وبعد نظر

احملبّني ,وهو درّ حبسن لفظه ونظمه إلّا أنّه كلمات ,وإن أزعجَتْ سيف

 ما أهميّة أن يتحقّق اإلنسان من صدق ما يسمع يف بناء عالقات إنسانية
مستقرّة يف تصوّرك؟
جينّب اإلنسان كثريًا من اخلالفات واخلصومات اليت قد تقع إذا مل

الدولة فهي حمبّة خالصة ومودّة صادقة.

يتحقق من صدق ما يسمع.

 جلأ الشّاعر إىل أساليب شتّى يف عتابه ،منها :التّعريض بالرّحيل،
والتّذكري بالواجب ،وضّح ذلك.
 التعريض بالرحيل :يف قوله:

 قيل( :إذا رأيت من أخيك زلّة فاطلب له سبعني عذرًا ،فإن مل جتد فلُمْ
نفسك
أ-إىل أ ّي مدى جتد أ ّن الشّاعر وصديقه قد متثّال هذا املعنى من وجهة نظرك؟
 سيف الدولة:استمع إىل كالم الواشني وصدّقه ,وأعرض عن

كل َم ْرحَلَةٍ
أرى النّوى يَقتَضيين َّّ

سَتقِلُّ بها ال َوخّادَةُ الرُّسُمُ
ال َت ْ

ن مَيا ِمنِنا
َلِئنْ َترَ ْكنَ ضُ َم ْيرًا َع ْ

َليَحْدَُثنّ َملنْ وَدَّّ ْعتُهُمْ نَ َدمُ

ن قَ ْومٍ وَقَد قَدَروا
إذا َت َرحّلْتَ ع ْ

أنْ ال تُفارِقَهُ ْم فالرّاحِلونَ هُمُ

 التذكري بالواجب :يف قوله:
ك مَعرِ َفةٌ
وََب ْينَنا لَ ْو رَ َع ْيتُمْ ذا َ

ل النُّهى ذِمَمُ
ف يف أهْ ِ
إنّ املعارِ َ

املتنيب.
 املتنبّي:كان حريصًا على صلته بسيف الدّولة ,فعاتبه عتاب احملبّ.
ب -ما القيم اإلجيابية اليت تركها هذا القول يف نفسك؟
التماس العذر للصّديق ,مراجعة النفس ,ترقّب اخلري.
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 ضّح الصّورة الفنية يف كلّ ممّا يأتي:
يُزيُلهُنّ إىل مَ ْن عِنْ َد ُه الدِّيَمُ
ت الغَما َم الذي عندي صَواعِقُهُ
 لَ ْي َ
صوّر الشّاعر سيف الدولة سحابًا ,وصوّر إيذاء سيف الدولة صواعق,

 ما العاطفة البارزة يف كلّ ممّا يأتي:
َر قَلْباهُ ممّ ْن قَلْبُ ُه شَبِمُ وَمَ ْن جبِسْم وَحال عِندَهُ سَقَمُ(عاطفة والتحسّر)
 واح َّ
ُل ش ٍء بَعدَكمْ عَ َدمُ(عاطفة احلبّ)
م وِجدانُنا ك َّ
 يا مَ ْن يَعِ ّز َعلَيْنَا أ ْن نُفَارِ َقهُ ْ

كما صوّر عطايا سيف الدولة إىل غريه غيومًا ماطرة.

 أنا الذي نَظَ َر األعْمَى إىل أدَب

ضمّ َن الد َُّّر إلّا أنّ ُه َكلِم
قد ُ
 هَذا عِتــابُك إالّ أنّه مِــقَةٌ
صوّر الشّاعر ما نظمه من كالم يف قصيدته بالدّر حلسن لفظه ونظمه.

 -7 وظّف املتنبّي بعضًا من مظاهر الطبيعة يف قصيدته:
األنوار ,الظُّلَم ,الغمام ,الدّيم ,الصواعق
أ-أشِرْ إىل ذلك.

 وضّح الكناية يف كلٍّ ممّا حتتَه خطّ يف البيتني اآلتيني:
َر َقلْباهُ ممّ ْن َقلْبُ ُه شَ ِبمُوَمَ ْن جبِسْم وَحال عِن َد ُه سَقَمُ
 واح َّ
كناية عن قلّة اهتمام سيف الدولة باملتنبّي ,وصدّه عنه.

ب-ما القيمة الفنيّة لتوظيفها؟ توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة

خي َتصِمُ
خل ْلقُ جَرّاها وَ ْ
 أنا ُم مِلْءَ جُفون عَ ْن شَوَارِدِها وَيَ ْسهَ ُر ا َ
كناية عن إراحة الفكر ,واالطمئنان.
 ٌّ يف البيت اآلت :
-3ما داللة الرتكيب الذي تحتَه خ ّ
ك مَعرِفَةٌ إ ّن املعارِفَ يف أهْ ِل النُّهى ذِمَمُ
م ذا َ
وَبَيْنَنا لَ ْو رَعَ ْيتُ ْ
ذوو العقول الرّاجحة ,ومنهم سيف الدّولة.
 أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية من استفهام ونداء ومتنٍّ:
أ-اذكر مثاال لك ّل منها يف القصيدة.
ب-ما داللة استخدام مثل هذه األساليب؟
االستفهام:
ف الدّوْل ِة األُمَمُ
ُب سَي ِ
 ما ل أُكَتِّمُ حُبًّا قَ ْد بَرى جَسَدي َوتَدّع ح َّ
التعجب
َالظلَمُ
ت عِنْدَ ُه األنْوا ُر و ُّ
 وَما ا ْنتِفا ُع أخ الدّنْيا بِناظِرِه إذا اسْتَوَ ْ
النفي
النداء:
م وَاحلَكَمُ
ت اخلَصْ ُ
ك اخلِصا ُم وَأن َ
 يا أعدَ َل النّاسِ إلّا يف مُعا َملَيت في َ
االستعطاف
ُل ش ٍء بَعدَكمْ عَدَمُ
 يا مَ ْن يَعِ ّز َعلَيْنا أ ْن نُفارِ َقهُمْ وِجدانُنا ك َّ
االستعطاف

وَأسْ َمعَت كَلِمات مَ ْن ب ِه صَمَمُ (عاطفة الفخر)

للتجربة الشعورية عند الشاعر ,وتنسجم مع الفكرة اليت أراد الشاعر
إيصاهلا يف مضمون البيت ,مبا يدلّ على قدرته يف استلهام عناصر
الطبيعة يف صور شعرية.
-8 استخرج مثالني على الطباق ممّا ورد يف القصيدة.
اخلصم /احلَكم ,تدّعي/أكتّم ,األنوار/الظُّلَم ,شبم/حرّ ,أنام/يسهر,
وِجداننا/عدم.

الرّسالة الشّخصيّة

التعريف :هي كالم مكتوب يتبادله شخصان بينهما صداقة أو قرابة,
يكشف الكاتب فيها عن مشاعره وانفعاالته.
*موضوعات الرسالة الشخصيّة :اختلفت موضوعاتها بناءً على املواقف
احلياتيّة فكانت كاآلتي:
 -1رسائل العتاب -2 .التّهنئة -3 .االعتذار -4 .العزاء -5 .اإلهداء
 -6الشُّكر.
*أهمّ مسات وخصائص الرسائل الشّخصيّة الفنيَّة:
 -1الوضوح -2 .البساطة -3 .اإلجياز من غري إخالل باملعنى.
-4

غلبة العاطفة بقالب بسيط من غري غموض.

التلخيص

هو فنّ نثري يقوم على قراءة النّصّ ,ثمّ إعادة صياغته من جديد بلغة
الكاتب اخلاصّة بإجياز وتكثيف من غري إخالل بأفكاره ومعانيه اليت

 واحَ ّر َقلْباهُ ممّ ْن َقلْبُ ُه شَبِمُ وَمَ ْن جبِسْم وَحال عِن َد ُه سَقَمُ
الندبة

أرادها صاحب النّص األصلي.

التمنّ :

شروط التّلخيص:

ُب نَ ْقتَسِم
ُب لِغُ ّرتِهِ َفلَ ْيتَ أنّا بِقَ ْد ِر احل ِّ
 إنْ كا َن يَ ْجمَعُنا ح ٌّ
التّحسّر
ت الغمام الّذي عندي صَواعِقُهُ يُزيُلهُنّ إىل مَ ْن عِنْ َد ُه الدِّيَمُ
 لَ ْي َ
التّحسّر
جاءت األساليب اإلنشائية منسجمة مع حالة الشّاعر وغرض القصيدة,

 .1األمانة يف نقل االفكار.
 .2تدوين األفكار بدقّة بال زيادة او نقص يف املعاني.
 .6إظهار النّصّ اجلديد يف حدود احلجم احملدّد.
خطوات التّلخيص:

فاستطاع بها أن ينفث آالمه ,ويبث عتابه.
 ملاذا عبّر الشّاعر بالفعل املاضي (نظر ،أمسعت) يف قوله:
صمَمُ
أنا الذي نظر األعمى إىل شعري وأمسََعتْ كلماتي من به َ
لبيان حتقّق معناهما وثبوته.
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الوحدة الرابعة :احلساسية (مقالة علمية)

 احبث يف أحد معاجم املصطلحات الطبيّة عن معنى كل مما يأتي:
 أنسجة اجلسم :جمموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس املنشأ ,واليت

التّعريف بالكاتب:

حتمل وظيفة حمددة ,كالنسيج الطالئي ,والنسيج العصيب ,وغريها من

نصر معوّض ,عامل مصريّ حاصل على الدّكتوراه يف تكنولوجيا حتلُّل

أنسجة اجلسم.

األمحاض األمينيّة ,أبرز مؤَلّفاته:
 -1التّكنولوجيا احليويّة ملنتجات اللنب الثّانويّة
 -الغذاء والوقاية من األمراض ,ومنه أُخذ هذا النّص

جوّ النّص:
 يتحدّث النّص عن مرض احلساسيّة ,وهو من أمراض العصر
الشّائعة (علّل):ألنّ املاليني من األشخاص يعانون منها سنويّاً.
ألسباب تختلف من فرد إىل آخر ,ومن مكان إىل آخر
 أهمّ األمور اليت يناقشها النّص:
* أسباب احلساسيّة :غبار الطلّع ومواد التنّظيف وبعض األطعمة.
* أعراض احلساسيّة :اليت تظهر على اجللد أو اجليوب األنفيّة واجلهازين
ي والتنفسيّ .
اهلضم ّ
* طُرق الوقاية من احلساسيّة :جتنّب األطعمة اليت تسبّبها ,والتقليل من
التّعرُّض إىل الربد ودرجات احلرارة املرتفعة وغريها من املسبّبات
األخرى
المفردات والتراكيب :شائعة (شيع) منتشرة ال سيّما خصوصاً
شتّى كثرية متنوّعة .غبار الطّلع مسحوق يتواجد يف األزهار.
احلساسيّة تفاعل غري طبيعي حيدث يف أنسجة اجلسم املختلفة نتيجة
مادّة غريبة .احلقن املطاعيم .تولُّد إنتاج .التهابات(:هلب) تهيُّجات.

 الشّعريات الدّمويّة :قنوات دقيقة جدًا تشبه الشعر ,ويتكون جدارها من
طبقة خلوية واحدة ,لتسمح للمواد الغذائية الصغرية بتغذية اخلاليا
حوهلا.
 اجليوب األنفيّة :فراغات مليئة باهلواء ,تتّصل بالتجويف األنفي عرب
فتحات خاصة ,تقع ضمن عظام اجلمجمة والوجه.
 األجسام املضادّة :بروتينات تتواجد يف الدم والسوائل اجلسميّة األخرى
يفرزها اجلسم إلضعاف األجسام الغريبة من بكترييا وفريوسات
وغريها.
 األغشية املخاطيّة :تبطينات تتواجد يف أماكن خمتلفة يف اجلسم كالفم
واألذنني واألنف ,تستخدم يف اهلضم واإلفراز.
 الرَّبْو القصيب :مرض يسبب تضيق متغري يف القصبات اهلوائية ,جتاوبًا
مع مثريات خمتلفة.
 األبواغ :مفردها بَوْغ ,وهي خلية تكاثر الجنسي ,تنقل النبات من حالة
الركود إىل حالة النشاط أو العكس ,وهلا أشكال كثرية وخمتلفة يف
الفطريات والطحالب واجلراثيم وغريها.
 الرتكيب اجليين :جمموعة املعلومات الوراثية اليت حيملها كلّ كائن حيّ.
ّغوي لك ّل كلمة من الكلمات اآلتية:
 ما اجلذرُ الل ُّ
 -التهابات :لَهِبَ -

مكتظّ :كظّ  /كظَظَ  -االستعداد :ع ّد /عدَدَ

جرْثوم
 عُدْ إىل أحد املعاجم واستخرج مفرد كلمة (جراثيم)؟ ُ

الوقاية (وقي) احلماية .فرتات أزمنة .حجرة غرفة هضم حتليل.
وجيزة القصرية .مثّة هناك .فضالً باإلضافة .أعراض أشكال
أرجاء احناء .املعمورة األرض املبنيّة أو املسكونة ..الدّاء (دوي) املرض.
على حنوٍ بشكل .االستعداد (عدد) التهيُّؤ.
 استخرج معاني املفردات اآلتية:
 عوادم السّيارات :مفردها عادم ,ما ينتج عن احرتاق الوقود يف السيّارة.
 املكتظّة :املزدمحة.
 التّكديس :جعل األشياء بعضها فوق بعض.
 تتصدّى هلا :تواجهها.
 الوجيزة :القصرية
 التهيّج :حدّة التأثر
 املعمورة :األرض املبنيّة أو املسكونة.

 اضب ٌّ بالشّكل حريف امليم والعني يف كلمة (معدة) بالرّجوع إىل أحد
املعاجم ،مبينًا أوجه ضب ٌّ الكلمة.

مَعِدة /مِعْدة

 اضب ٌّ بالشّكل حرف الفاء يف كلمة (الفطريات) ،والراء يف كلمة
(الرّبْويّة).

الفُطريات ,الرَّّبْويّة

 استعمل تركيب (وال سيما) يف مجلة مفيدة من إنشائك.
ب األدب.
أحبّ الكتبَ وال سيّما كت َ
 يف ضوء فهمك النص ،أجب عن ما يأتي:
أ-ما املقصود باحلساسيّة؟ احلساسيّة مرض مِن أمراض العصر
ط يف
الشائعة وال سيّما لدى األطفال ,وهلا أسباب شتّى ,وتنش ُ
مواس َم معينة ,وخاصة يف نهاية موسم الربد ,ويف موسم الرّبيع
الذي يكثر فيه غبار الطّلع.
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 اذكر أربعة أسباب للحساسيّة.
تفاعل غري طبيعيّ حيدث يف أنسجة اجلسم املختلفة نتيجة مادة
غريبة ,مثل :غبار الطّلع ,أو مواد التجميل ,أو شعر احليوانات ,أو
ي الِبنْسلني
املواد السّامة ,أو بعض األدوية مثل املضاد احليو ّ
 كيف حتدث احلساسيّة يف داخل اجلسم؟
ل مسببات احلساسيّة إىل داخل اجلسم عن طريق الفم
تص ُ
أو األنف أو اللمس أو احلقن.
 وضّح املقصود بالتحسّس الغذائي؟
حساسيّة اإلنسان حنو نوع معيّن من الغذاء ,لوصول أي
بروتني غذائي إىل خاليا اجلسم أو أنسجته من غري هضم.

 من خصائص املقالة العلمية استخدام املصطلحات العلمية ،واالستناد إىل
احلقائق ،وخماطبة العقل ،مثّل لكل واحدة من هذه اخلصائص من الّنصّ.
 املصطلحات العلميّة ,مثل :الرّبْو القصيب ,الفُطريات ,سكر اللنب...
 االستناد إىل احلقائق :مثل :تسبب بعض األغذية احلساسيّة
 خماطبة العقل :استخدام لغة علميّة مباشرة ,وندرة الصور الفنيّة.
 بيّن إىل أي مدى وُفّق الكاتب يف عرض املوضوع بشكل واضح ومفهوم ،ويف
تثقيف املتلقّي صحيًّاً والتّأثري فيه.
كان الكاتب مو ّفقًا يف إيصال فكرته؛ ألنه التزم مسات املقال
العلمي من حيث تسلسل األفكار ,واالعتماد على احلقائق العلمية,
وعرض ذلك بلغة سهلة واضحة مع قصر العبارات واملعاني املباشرة
خماطبًا العقل ال العاطفة.
الكتابة الوظيفيّة

 اذكر عرَضني لكل من:
أ-حساسية اللنب:انتفاخ يف املعدة ,مغص وإسهال.
ب -احلساسيّة الناجتة عن درجات احلرارة املرتفعة أو املنخفضة:
القيء واإلسهال واملغص املتكرِّر يف البطن أو العطس أو الرّشح أو
األزمات الرّبْويّة أو الطّفح اجللديّ املعروف باألكزميا ,وقد تظهر
أورام وانتفاخات يف مناطق خمتلفة من اجلسم
 علّل ما يأتي:
أ-احلساسيّة مرض من أمراض العصر .ألنها تصيب املاليني من البشر
ب -ال جيوز االستهانة مبرض احلساسيّة.

ألخطاره على املصاب به.

ب على املرأة أن تكون أكثر حرصًا على وقاية نفسها من احلساسيّة.
ج -جي ُ
ألن الرتكيب اجليين لألم أشد تأثريًا من الرتكيب اجليين لألب
َّّ
من حيث االستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض احلساسيّة.
 وضّح العالقة بني التلوّث ومرض احلساسيّة؟
التلوث يعين إمكانية وصول أي نوع من اجلراثيم إىل اجلهاز

الكتابة الوظيفية :شكل كتابيّ يهدف إىل نقل فكرة إىل املتلقّي
بوضوح تام لتحقيق غرض حيتاجه األشخاص يف املواقف احلياتيّة.
مسات الكتابة الوظيفيّة:
 -1األسلوب التّقريريّ اجلادّ -2 .تخلو من العاطفة واخليال-3 .
عبارات موجزة دقيقة املعنى -4 .ال غموض فيها - 5.ال أهميّة
لألسلوب البيانيّ أو البديعيّ.
جماالت الكتابة الوظيفيّة:
 -1اإلعالنات التجارية -2 .عقود الزّواج -3 .السّري العمليّة-4 .
تقارير العمل -5 .االستدعاءات -6 .بطاقات التّهنئة والدّعوة
واالعتذار -7 .اإلرشادات التعليميّة املستخدمة يف امللصقات.
* يستخدم الناس هذا النوع يف التعبري يف حياتهم اليوميّة وهو
ضروري(علّل)؟ الرتباطه باحلاجات الضّروريّة للناس
 -منوذج استدعاء

اهلضمي والتنفسي مما يؤدي إىل تهيّج األنسجة وحتسّسها.
 ما أكثر أنسجة اجلسم عرضة لإلصابة باحلساسيّة؟
أنسجة اجللد واألغشية املخاطيّة للجهازين :اهلضميّ ,والتّنفس ّ
ي
 متى تزداد نسبة إصابة الطفل مبرض احلساسيّة؟
كلّما كان األخوال واخلاالت املصابونَ به أكثرَ من األعمام والعمّات.
 وضّح الصّور الفنية يف العبارة اآلتية( :إنّ هذا النوع من احلساسيّة هو
معارك كيميائية)
صور الكاتب احلساسية معركة ,وصور الربوتني الغذائي
واألجسام املضادة جيشني خيوضان هذه املعركة.
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الوحدة اخلامسة :سأكتب عنك يا وطين
التّعريف بالكاتب :حممود فضيل التّل ،وُلد يف إربد.

أنسج أخيط خيلِّد يبقيه حيّاً .تنامى (منو) كبُر وكثُر .جمد رفعة
وشرف .البُنيان(:بين) اإلعمار .سجّلنا لك األمساء أطلقنا عليك
الصّفات احلسنة .السِّري تاريخ احلياة .ال تُحصى ال تُعدّ .نُ ْعلِيها (علو)

 أهمّ املناصب اليت تولّاها الكاتب:

نرفعها .نظري املثل واملُساوي ختفق تنبض .معامل الدّنيا أشهر

 -1مستشار يف السّفارة األردنيّة يف الكويت.

أماكن فيها .ملهمة (هلم) هادية .حنايا القلب (حين) أعماقه .رُؤيا

 -2أمني عام يف وزارة الثّقافة.

أحالم يراها النائم .اخلفقة :احلركة واالضطراب .خالدة باقية.

 -3عضو رابطة ال ُكتّاب األردنيني.

تنادمين تسامرني وجتالسين .تعلو ترتفع .سكناً :هدوءاً وراحة.

 أبرز أعمال الشّاعر(دواوينه الشّعريّة):

ظفر الفوز .سِواك غريك.

 -1أغنيات الصّمت واالغرتاب -2 .نداء للغد اآلتي -3 .جدار
االنتظار -4.هامش الطّريق -5 .شراع الليل والطّوفان (ومنه أُخذ هذا
النّص).
* جوّ النّص:
 علّل عِشْق الشّاعر لألردنّ واعتزازه وتعلقه بها ويفخر مبحبته هلا؟
 -1ملا لألردنّ من حضور دوْليّ متميّز ,يؤكّد احرتامه لإلنسان.
 -2بسبب ما قدّمه األردنّ للمجتمع اإلنسانيّ من إجنازات يف خمتلف
اجملاالت.
 إىل ماذا يشري الشّاعر يف قصيدته؟ إىل أيّام اغرتابه عن األردنّ ,ويؤكّد
أنّ األردنّ يعيش داخله وهو معه كروحه ال تفارقه ويسكن كل منهما
اآلخر ,لذلك هو ال يشعر بالغربة.
 علل ال يشعر الشاعر بالغربه وهو بعيد عن وطنه؟ألن األردن معه
كروحه ال تفارقه أينما حلَّّ وارحتلّ.
 ماذا جيد الشّاعر يف طبيعة الوطن؟ جيد فيها املنزل الذي يطمئنّ إليه.
المفردات والتراكيب ::راية عَلَم .قامت نهضت .أهوى أحبّ.
رُباك األرض املرتفعة رُبى مجع ومفردها رَبوَة البُشرى اخلرب السّار.

 اذكر معاني الكلمات اآلتية:
 يبدّدُ :يبْعد.
 النّظري :ا ِملثْل واملساوي.
 تنادمُين :تسامرُني وجتالسُين.
 اخلَفْقة :احلركة واالضطراب.
 الطّيْف :اخليال الطائف ,وما يراه النائم .واجلمع أطياف.
 الوِجدان :منبع الشعور.
 الظَّفَر :الفوز
 ما اجلذر اللّغوي لكلّ من:
 شعاع :شعّ /شعَعَ
 مُلهمة :لَهِمَ
 امتدّت :مدّ /مدَدَ
 ما مجع كلّ من :البُشرى ،والبِشارة.
البُشْرى:الُبشَر البِشارة :البَشائر.
 ما مفرد كلّ ممّا يأتي:
 الرُّبى :الرَّّبْوة
 املِحَن :املِحْنة
 السِّيَر :السّرية

مجع بُشرى هو البُشر .شُعاع (شعع)ضوء ,هَتَفتْ نادت بصوت مرتفع.

 احلدود :احلدّ

الظلماء العتمة والظالم .ظالل خياالت .طوْعًا بإرادتي امتدّت

 خيلط بعضُ النّاس بني استخدام (رؤيا) ،و(رؤية):
أ -بيّن معنى ك ّل منهما؟ رؤيا :ما يُرى يف النّوم .رؤية :ما يُرى يف اليقظة

(مدد) طالت .أطوي (طوي) ألُفُّها فوق بعضها .تعانقين حتضنين.
ِّاملحَن البالء والشِّدّة .مِحن مجع ومفردها مِحْنة .حالَماً عندما .تدعو
تنادي .عزيزًا غالياً .مدى األيّام طوال األيّام .أهوى أحبّ .بهجة
سرور .سِّواك غريك .مغرتباً بعيداً عن وطنه .مدى طوال العمر.
طوّفت (طوف) دُرت وقطعت املسافات .حلظة ال َقدَر ساعة املوت.
ذاتي نفسي .تسامى (مسو) ارتفع .بِشارة األخبار السارّة .جَمعُ
بِشارة هو :بَشائر .خفقة ضربة .طيف اخليال الطائف ,وما يراه
النائم .واجلمع أطياف يبدّد (بدد) يُبعد .وِجدان منبع الشعور .الدّهر

(إدراك ا َملرْئيّ)
ب-هل وفّق الشّاعر يف استخدام (رؤيا) لتحقّق املعنى الذي أراده؟ وضّح ذلك.
استخدم الشّاعر (رؤيا) وأراد بها التطلّع حنو أمر ما ,لذا فاستعماهلا
بهذه الصورة مل حيقّق املعنى الذي أراده.
 فرِّق يف املعنى بني الكلمتيْن اللتيْن حتتَهما خطٌّ يف ما يأتي:
 فروح ما رأَتْ َسكَنًا سواكَ ...سواكَ يا وطين( .غريكَ)
 قال الشاعر :لو صِرتُ من سَقَم شَبيهَ سِواكِ (عود يتخذ من شجر
األراك يُستاك به).

الزّمن .احلُدود احلاجز أو الفاصل .احلُدود مجع ومفردها حَدّ.
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معركة مؤتة إىل معارك الثورة العربية الكربى( كمعركة وادي
 عبّر الشّاعر عن شوقه لوطنه ،اذكر مظهرين هلذا الشوق.
للشوق و "ظالل الشوق تطلبين" و "بشوق ثم حتضنين"
"
وأرسم لوحة
كتابته شعرًا يف وطنه ,ورمسه لوحةً يف شوقه إىل وطنه ,والعودة إىل
وطنه كلّما ناداه.
 انتقى الشّاعر كلّ ما هو مجيل من الكلمات ليعبّر بها عن حبّه لوطنه ،أين
جتد ذلك يف املقطع؟
ل ما أهوى ,وما حيلو إىل الوطن.
قوله :سأكتب ك ّ
 األردن بلد اخلري مع قلة موارده:
 -1استخرج من املقطع ما يدُلُّ على هذا؟
ل اخلري للَبشَر" .األردنّ بلد اخلري والعطاء
يف قوله :سأذكرُ أنّك البشرى ,وك ّ
واملساعدة لكلّ من حيتاجه ويلجأ إليه.
 -2اذكر ثالث صور من هذا اخلري يف وقتنا احلاضر.
يستقبل األردن الالجئني من خمتلف مناطق الوطن العربي ,ويقدّم هلم
العون والدّعم.
 ال تقف العوائق أمام الشاعر يف تلبية نداء الوطن:
-1كيف عبّر الشّاعر عن هذا املعنى؟
يف قوله( :سآتي حاملا تدعو بال خيل وال طري وال سفن) مبعنى أنّ

موسى ومعركة الطفيلة) إىل بطوالت الكرامة ,وغريها من
البطوالت اليت تدُلّ على مكانة األردن يف التاريخ ,وسري أبطاله
العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني على أرض
فلسطني عام 1221م.
 أشار الشّاعر بقوله( :فسجّلنا لكَ األمساءَ ال تُحصى) إىل عدد من الصفات
والفضائل اليت ميتاز بهااألردن ،ومسّي بها ،مثل قولنا :أردنُّ الكرامة ،اذكر
صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردنّ مبيّنًا داللتها.
 أرد ّن العزّة والنخوة ،داللة على شهامة رجاهلا وعزّهم.
 أردنّ أرض العزم :داللة على إرادة أهله القويّة.
الوطن مزروع باخلري ،ما مثرة هذا الزّرع؟ رفع الراية رمز االستقالل.
 يرى الشّاعر أنّه بعيد وقريب من وطنه يف الوقت نفسه ،وضّح هذا.
الوطن يسري مع الشّاعر كظلّه ال يفارقه ,وجيالسه كروحه,
فهو بعيد جغرافيًا عن وطنه ,لكنّه قريب منه نفسيًا.
 ماذا قصد الشّاعر بقوله :فروحي ما رأتْ َسكَناً سواك سواكَ يا وطين؟
مل جيد الشّاعر سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه ,فإذا كانت روح الشّاعر
تسكن جسده ليعيش - ,ألنه ال حياة للجسد من غري روح -فإنّ هذه
الرّوح ال ترى احلياة إال يف أرض الوطن.

العوائق ال تقف أمام الشّاعر يف تلبية نداء وطنه حاملا يدعوه ,حتى وإن

 استخرجْ من القصيدة ما يدُلُّ على:
أ -رفْض الشّاعر فكر َة االغرتاب النّفس .
" فما أحسست يف يوم بأني كنت مغرتبا" " .فكيف أكون مغرتبًا"

-2عال َم يدلُّ ذلك؟يدُلُّ ذلك على شدّة شوقه لوطنه ,وتعلّقه به.

ب -أ ّن الوطن باعث السّرور يف نفس الشّاعر ،وخمفّف وطأة أمله.
"وأطوي رحلة األوجاع واملِحَن".

مل تتوافر لديه وسيلة للنقل حبرا أو برا أو جوا تقلّه إىل وطنه ,فهذا
العائق ال يقف حاجزًا أمامه.
 عبّر الشّاعر عن التوحّد بني الذّات والوطن ،وضّح ذلك يف ضوء فهمك
األسطر الشّعرية يف املقطع.
ذات الشّاعر حتيا يف وطنه حتى حلظة قَدَره ,وإن كان بعيدًا عنه ,وهي

ب الوطن يتنامى يف نفس الشّاعر حتّى مماته.
ج-أ ّن ح ّ
"سأبقى فيك ال أحيا سواك مدى ,وأحيا فيك حتّى حلظة القَدَر".

مرأى الشاعر دائمًا ال يهوى غريه ,والوطن متّحد يف الشّاعر وهو فيه:

د-أ ّن الشّاعر جع َل التّراب واملاء والرّبيع صورًا يعبّر بها عن انتمائه إىل وطنه.
" سأجعل من ترابك إذْ تسامى خفقة الصّدر

حالة التحام وامتزاج بني ذات الشاعر وذات الوطن ,فالوطن أمام
(أنت أنا).
 استخرج ما يدُلُّ على هلفة الشاعر ،وشوقه إىل العودة إىل وطنه ،أين
جتد ذلك؟
يف قوله " :سآتي يف رياح الليل إعصارًا ,وآتي يف نسيم الفجر أحالما".
 استنتج ما يدُلُّ على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه.
ب يا أردنّ"  " ,أنت الطّيف يف الوجدان واألفكار
قوله " :وأنت احل ّ
والصّور" يعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه ,فالوطن هو منبع الشعور
وامللهم للشاعر ,وهو كلّ األفكار والصور يف خميلة الشّاعر ,وهو
حاضر يف وجدان الشّاعر وإنْ كان بعيدًا عنه.
 وصف الشّاعر األردن بأنّه مبعث للفخر واالعتزاز يف ماضيه وحاضره ،بيّن
ذلك.
بيّن الشاعر أ ّن لألردنّ سرية تارخييّة مشرّفة مبواقفه وبطوالت

وأغسل يف مياهك ما يبدّد قسوة العمر
وأنسج من ربيعك ما خيلّد بهجة العمر".
 أعطِ مثالًا من القصيدة على التّكرار يف املعاني واألفكار ،معّللًا.
 وأنّك يف حنايا القلب تسكنين"" ,وأنت الدار يا أردنّ أسكنها وتسكنين",
" فروحي ما رأت سكنًا" :داللة على أنّ الوطن يسكن يف ذات الشّاعر .
( أحيا فيك)و (سأبقى فيك)و (أنت أنا) :داللة على تأكيد التوحّد مع
ذات الوطن.
 وردت لفظة (الرّايات) غري مرّة يف القصيدة،بيّن القيم الوطنيّة السّامية
اليت ترتبط بها.
الرّايات رمز لالستقالل والرّفعة والشرف والكرامة والنّصر واهلُويّة
الوطنيّة.

أبنائه ,ويفخر الشّاعر براية األردنّ وجمده ورفعته ,وماضيه من
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ضيَ اللَّهُ عَنْهُ -أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إذَا قَ ِدمَ مِنْ
 عَنْ أَنَسٍ -رَ ِ
سَفَرٍ فَنَظَرَ إلَى جُ ُدرَاتِ ا ْلمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَا ِحلَتَهُ وَإنْ كَانَ َعلَى دَابَّةٍ حَرََّكهَا مِنْ
ص مبضمون احلديث الشريف؟
حُِّبهَا( .متفق عليه).......بيّن عالقة الن ّ
العالقة حبّ الوطن ,واحلنني إليه ,وتعجّل العودة إليه.
كقول الشّاعر :سآتي يف رياحِ اللّيلِ إعصارًا.
 ما الذي زاد من تعلّق الشّاعر بوطنه ،من وجهة نظرك؟
جتربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ,ومعاناة الشاعر يف الغربة ,والشوق.
 بدت عالقة الشّاعر بوطنه كأنّها عالقة طفل بأمّه أو حمبّ حببيبه ،هل
مياثل الوطن األمّ أو احلبيب يف هذا؟ بيّن رأيك.
الوطن حيتضن أبناءه يف أرض واحدة ,كما حتتضن األم
أطفاهلا يف بيت واحد ,وهو احلبيب الذي حيمل اخلري واألمان ,وهو
اجلذر واألصل ومنبع الذكريات.
 أحبّ الشاعر وطنه مبسوّغ ومن غري مسوّغ ،فهل حيتاج الوطن إىل
مسوّغات هلذا احلبّ؟ بيّن وجهة نظرك.
ال حيتاج الوطن ملسوّغ حتى حيبّه أبناؤه ,فهو األرض اليت نشأ عليها
أبناؤها ,وشربوا من مائها ,ولعبوا يف ربوعها .ويرتك أيضًا للطّالب.
-1وضّح الصّورة الفنيّة يف ك ّل عبارة من العبارات اآلتية:
أ -وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن.صوّر كالمه لوحة مجيلة.
ب-فآت كلّما هت َفتْ ظِال ُل الشُّوق تطلبُين.صوّر الشّاعر شوقه لوطنه ظاللًا
تالزمه ,وصوّر الظالل أشخاصًا تناديه وتطلبه.
ك ك تعانقَين.صوّر الشّاعر الوطن إنسانًا ميدّ
ج-وآت كلّما امتدّت ذراعُ َ
ذراعه ليعانقه.
الطهْرُ تسألُين.صوّر الشّاعر اجلبال يف وطنه
ت رُباك ُّ
د-سآت كلّما نهض ْ
أشخاصًا تسأله العودة.
احلب خالدةً.صوّر الشّاعر الوطن إنسانًا يزرع
هـ-ترابُك قد زر ْعتَ به بذو َر ِّ
األرض ,وصوّر احلبّ بذورًا تُزرع.
 ما داللة كلّ من:
أ -وأطوي رحلةَ األيام :قرار العودة إىل الوطن بعد أن أتعبته الغربة.
ب -أنّكَ يف حنايا القلب تسكنين .مدى تعلّق الشّاعر بوطنه.

 ما الغرض من:
أ -تكرار ال النافية يف قوله" بال خيل ،وال طري ،وال سفن".
تأكيد النفي ,مبعنى عودة الشّاعر إىل وطنه متحققة مع نفي وجود
وسيلة تقلّه.
ب -استخدام السني يف قوله :سأذكر ،سآت  ،سأجعل ،سأبقى.
السني تدُلُّ على املستقبل القريب ,مبعنى حتقق إجناز هذه األفعال يف
القريب.
 ما قيمة توظيف الشّاعر أفعالًا من مثل ( :تسامى ،تعلو ،تنامى)؟
كلّ هذه األفعال فيها معنى السموّ والرفعة والنمو ,وهي
صفات الوطن الذي اشتاق إليه الشّاعر؛ وطنه احلبيب األردنّ.
 االتّكاء على عناصر الطبيعة جليّ يف القصيدة ،وضّح داللة ذلك.
رباك ,الشّمس ,القمر ,الرّبى ,ربيعك ,الليل ,سهال ,صحراء.
عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشعورية لدى الشّاعر,
فأظهرت شوق الشّاعر ,والذي أش ّد ما يكون يف غربته خارج حدود
الوطن  ,وكشفت عن تعلّقه به ألنّ هذه العناصر جزء من وطنه ,فعبّر
بها عن حبّه لوطنه بعيدا كان أم قريبا.
 برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني واحلركي:
أ -دلّل على ذلك من النص.
الوجدان  :منها" :مل تفارقين"" ,أنت الطّيف والوجدان يف األفكار والصّور",
ب يا أردن"" ,كما روحي تنادمين" " ,فأنت العامل املزروع يف ذاتي".
"أنت احل ّ
احلرك  :منها ":سآتي يف شعاع الشمس"" ,سآتي يف رياح الليل إعصارًا",
"إذا طوّفت يف الدنيا"",وخفقة وادي العرب"" ,لتخفق يف ديار اجملد".
ب-ما األثر الفين لألبعاد احلركية والوجدانية يف النصّ؟
البعد الوجدان امتزجت به عواطف الشاعر يف صور مجالية فهو ملتزم
جتاه وطنه الذي ينتمي إليه بإخالص وصدق.
والبعد احلرك جاء منسجمًا مع البعد الوجداني ملبيّا له ,لبث احليوية
يف الصورة الشعرية.
 ما داللة وجود السّهل والصّحراء معًا يف وطن واحد يف قول الشّاعر :أحبّكَ
يف الدّنا سهلًا وصحراء؟
ب جغرافية بلده املتنوعة؛ سهلًا وصحراء ,ببدوه
مبعنى أنّ الشاعر حي ّ
وحضره وكل فئاته.

والظلْماءِ والقمرِ .عودة الشّاعر إىل وطنه يف كلّ
ج -سآت يف شعاع الشّمسِ َّ

 ما املعنى الذي أفاده قول الشّاعر يف مجلة :محاكَ اهلل يا أردنّ ؟
الدّعاء لوطنه باحلماية.

ت الطّيفُ والوِجدا ُن يف األفكارِ والصّور .حضور الوطن يف نفس
د -أن َ

 خاطب الشّاعر وطنه خماطبة اإلنسان لإلنسان ،ما الذي يضفيه هذا
األسلوب على القصيدة من وجهة نظرك؟
هذا الخطاب يكشف عن وعي الشّاعر العميق بالمكان
وإحساسه به ،وارتباطه ،وعمق االتّصال بين الشاعر ووطنه حتى
كأنّه شخص يكلمه ،مما دفع الشاعر إلى أن يتجه بلغته اتجاهًا
تشخيصيًا في شكل مناجاة أو مخاطبة ذاتيّة للوطن.وهذا يضفي
جمالية على الصّورة الشعرية في القصيدة ،ويجعلها أكثر قدرة
على التعبير عن المشاعر الداخليّة.

الظروف.
الشّاعر ويف خميلته وعقله.
ُب أمحلُها وتحملُين .حبّ الوطن متبادل بني الشّاعر
هـ -وأرفعُ رايةً للح ِّ
ووطنه.
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الوحدة السادسة :التّراث واملعاصرة(مقالة اجتماعية)
التّعريف بالكاتب:
عبد العزيز املقاحل ,أديب ميين معاصر وُلد يف قرية املقاحل
 أشهر أعمال الكاتب:
 -1إضاءات نقديّة  -2عمالقة عند مطلع القرن -3يوميّات ميانيّة يف
األدب والفنّ -4 .أزمة القصيدة اجلديدة -5.جمموعة كبرية من
الدّواوين الشّعريّة.
جوّ النّص:
 عن ماذا يتحدث النص؟ يتحدّث النّص عن موضوع التّراث
واملعاصرة ,من حيث مفهوم كلّ منهما والصّلة بينهما.
 ناقشت املقالة موقف فريقني من التّراث،اذكرهما:
 -1فريق يدعو إىل التّحلُّل منه؛ ألنه مل يعد صاحلاً حلياتنا املعاصرة
واملستقبلية ,ويدعو إىل ثقافة جديدة.
 -2فريق متمسّك به؛ فهو األصل الذي مينحنا احلياة واالستمرار.
 وضّح املوقف الذي اتّخذه الكاتب من هذين الفريقني.
كان موقفه معتدالً يقضي بأنْ نأخذ من التّراث ما يناسب حياتنا
املعاصرة ,وينسجم مع كل جديد يؤدّي إىل التّقدُّم والتّطوّر من غري
حتيُّز ألحدهما.
المفردات والتراكيب :الرّباط السُّرّيّ(:سرر) رباط خارج من سُرّة
اجلنني إىل جسم أمّه يتغذّى من خالله معطياته مكوّناته يشدُّ
(شدد) يقوّي ويدعم جيالً بعد جيل مرحلة بعد مرحلة

الفكريّ املرغوب والصّحيح من األفكار .قُطر:ناحية,دولة.
رصيده جمموع ما خزّنه .الثّمني:الغالي والنّفيس .سائر:باقي.
عُرضة موجّهاً .التّلف اخلراب.خمطوط:نصّ مكتوب خبطّ اليد غري
مطبوع .نقشاً:حمفوراً معمارًا :مبنيّاً .العابثة املخرّبة .وَحدة اتّحاد
مفزع خميف .طائش (طيش) جاهل .دعوى:حُجّة .االنتماء االنتساب.
األطالل (طلل) وهو ما بقي شاخصاً من آثار الدّيار وحنوها .األطالل
مجع ومفردها طَلَل .يقيين أنا متأكد .يُكنّ :يُحسّ داخله .أدنى :أقلّ.
مَحلّ:مكان .اعتبار اهتمام .اإلسراف اإلكثار .اتّهام (وهم) نسب إليه
ما ليس فيه .الرّجعيّة التّخلُّف .حمصّلته:نتيجته .عدّها (عدد)
ستُحْدِث يف الدّين وغريه ,مجعها :بِدَعٌ .منافية
اعتبارها .بِدعة ما ا ْ
(نفي) مغايرة .مناقب مفردها :املَ ْن َقبَة ,وهي الفعل الكريم وا َملفْخرة.
إدانة اتّهام .موضوعيّة :منطقيّة .االنسالخ االنكشاف واالنفصال.
مكاسب:معارف .ترعرع منا .حصيلة نتيجة .زمام:حبال القيادة.
ضرْباً :نوعاً .اخلُرافة حديث احلديث ا ُملسْتملَح املكذوب .األساطري
األباطيل واألحاديث العجيبة .جميد:عظيم .نسعى ننشط وجندّ.
دافعة:حمفّزة اخللق اخرتاع اجلديد .االبتكار اخرتاع اجلديد.
حظّ نصيب .إزاء حنْو .طرحها وضعها
 استخرج معاني املفردات اآلتية:
 التّراث :ما احندر إلينا من عادات وآداب وعلوم وفنون وينتقل من
جيل إىل جيل.

النّهضة الصّحوة والتّقدُّم .اإلحياء اإلرجاع .معتمدة( :عمد) مرتكزة.

 استقراء املاض  :تفحّصه وتتبّعه بعناية.

االزدهار (زهر) العطاء والعظمة .قمم الشّعر أبرز رُوّاده.

 يناصب الرتاث العداء :يظهر له العداء.

املثقّفني (ثقف) املطّلعني .إزاء أزي) ناحية .إغفاهلا (غفل) إهماهلا.

 املخطوط :نصّ مكتوب خبطّ اليد غري مطبوع.

الصّلة( :وصل) الرّابط .يضُمُّه (ضمم) حيتويه ألوان أنواع .الطّرفني

 األطالل :مجع طَلَل ,وهو ما بقي شَاخصًا من آثار الدِّيار وحنوها.

يقصد التّراث واملعاصرة النّقيضني الضّديْن :يقصد التّراث

ستُحْدِث يف الدّين وغريه ,مجعها :بِدَعٌ.
 البِدْعة :ما ا ْ

واملعاصرة املشوَّش :شوش) غري الواضح .جذوره( :جذر) أصوله.
اقتالع (قلع) خلع .التحلُّل (حلل) التّخلي .ظاهرة :أمر يعُمّ بني
النّاس تالزم (لزم) تتعلّق .تتعارض (عرض) تتنافى .إقبال( :قبل)
ميْل .نفور( :نفر) ابتعاد .سلسلة( :سلسل) حلقات متّصلة ببعضها
امليْل:التّوجُّه .انسجامه توافقه تطلّعاته (طلع) آماله .يستدعي:

 املناقب :مفردها :املَ ْن َقبَة ,وهي الفعل الكريم وا َملفْخرة.
 االنسالخ :االنكشاف واالنفصال.
 اخلُرافة :احلديث ا ُملسْتملَح املكذوب.
 األساطري :األباطيل واألحاديث العجيبة.

يُلزم .مناصبة(:نصب) إظهار .اجملابهة( :جبه) املواجهة .اإلنكار عدم

 فرق يف املعنى بني كل كلمتني متشابهتني حتتهما خط يف ما يأتي:
أ -ولك ّل قُطْر من أقطارنا العربية رصيده الثمني من الرتاث العرب ّ(.بلد)

التّعرُّف .أسبابه مسبّبات نشوئه .التماثيل (مثل) ,حيصُر حيبس.

 -أتعرف أن قُطْر الدائرة جيب أن مي ّر مبركزها؟ (اخلطّ املستقيم الذي

الدّواء :جذرها(دوي) ,الضّيِّّق :غري املكتمل .ضيّقة صغرية.

يقسم الدّائرة وحميطها قسمني متساويني مارًا مبركزها)

اخلصومات النّزاعات .املشاحنة:املقاتلة .املتعصّب :املتمسّك برأيه.

يعد ضربًا من اخلرافة(.نوعًا)
ب -يقدم من املخرتعات ما كان احلديث عنها ُّ

تسُود تعُمّ .رُقعة مساحة .جمابهة مواجهة .مردُّها سببها .املنظور

ضرْبًا فِ ا ْل َأرْضِ ( سعيًا وسفرًا).
 -قال تعاىل  :لَا يَ ْستَطِيعُونَ َ
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 اضبط فاء كل كلمة ممّا يأتيَ :وحدة،فَرع ،رُقعة.
 ما اجلذر اللغويّ لكلّ كلمة ممّا يأتي:
سرَّ /سرَرَ
 السُّريَ :


التّماثيلَ :مثَلَ



الرتاث :وَرِثَ



سلسلة :سَ ْلسَلَ



الدّواء :دَوِيَ



حيِيَ
إحياءَ :

 تراث أي أمّة أحد أبرز أسباب نهضتها ،هاتِ من النصّ ما يؤكّد هذا.
بدأ عصر النهضة يف أوروبا بإعادة اكتشاف التّراث األدبيّ والعلميّ
للعرب والرّومان واليونان.
 عالم يدُلُّ إسهام الرتاث العربيّ يف صناعة النهضة احلديثة يف أوروبا؟
يدلّ على أنّ األوروبيني وجدوا يف الرتاث العربي اإلسالمي
ويف الثقافة العربية اإلسالمية ضالتهم املنشودة ,بينما كانت احلضارة

 علّل ما يأتي:
أ -تعان بعض الشعوب من بعض ظروف األمل النفس والفكري والوجدان .
النفصال حاضرها عن ماضيها وفكرها املشوش املنقطع عن جذوره.
ب -مييل اإلنسان إىل احلداثة واملعاصرة.
ألنها أقرب إىل ميول اإلنسان وأكثر تعبريًا عن همومه وانسجامه مع
تطلعاته حنو اجلديد.
ج -جيب ألّا يعادي حمبو احلداثة واملعاصرة الرتاث.
ألنّ الرتاث يف اللغة اليت نتكلّمها ,ويف املاء النظيف الذي نشربه ,ويف
القيم اليت نسري على ضوء توجيهاتها.
د -يقف الشباب أحيانًا موقفًا سلبيًا من الرتاث.
بدعوى االنتماء إىل العصر.
هـ -يع ّد اإلفراط يف رفض أ ّي من الرتاث واملعاصرة خطرًا على األجيال.
كال املوقفني إدانة غري علميّة وال موضوعيّة للماضي واحلاضر معا ,وال

اإلسالمية يف أوج ازدهارها ,فقد أسهم العلماء العرب كثريًا يف تقدّم

خيدمان سوى اجلهل والتخلّف واالنسالخ عن الذات.

العلم والطب والفلسفة ,وغريها.

و-يدفعنا التقدّم العلم ّ الواسع يف جمال الطبّ وغريه إىل ضرورة االلتفات إىل

 متى يكون املاضي جديرًا بالعناية؟
إذا كانت له أفكاره اليت تسهم يف صنع احلاضر ,وتشكل له

املاض يف صناعة احلاضر.
ألنّ كثريًا من مكاسب اإلنسان يف العصر احلديث ليست نبتًا عصريًا منا

لبنة يف البناء الذي تظلّ البشرية تقيم عليه أبنيتها العلميّة والثقافيّة.

وترعرع وازدهر يف سنوات ,إنّه حصيلة الرّحلة الطويلة اليت قطعها

 أشار الكاتب إىل سلبيّات التحيّز املفرط للرتاث أو املعاصرة:
أ -إالمَ يردّ هذا؟ يردّه إىل اجلهل والتعصّب ,وفقدان املنظور الفكري

اإلنسان يف آالف السنني ,ومن املعلومات الصغرية ومن اخلربات
احملدودة تكونت املعارف اإلنسانيّة ,واتّسعت بذلك التطورات العلميّة

النابع من الواقع ومن العناصر الثقافيّة لألمّة الواحدة.

ومنها الطبّ.

ب -اذكر أبرز تلك السّلبيات على الطرفني.
ن للماضي أو
ن املتعصبيْ ِ
اخلصومات واملشاحنة بني أتباع الفريقيْ ِ

 كيف يكون النظر يف تراث األمم السّابقة دافعًا إىل اخللْق واإلبداع؟
إ َّّن التأمُّل يف تراث األمم السَّّابقة ,جزء مهم يف التطوّر احلضاري ,فله

للحاضر ,فحني تسود اخلصومة تضيق رقعة الفهم بني الطرفني ,ويضيع

تأثريه يف احلاضر ,فالرتاث ينحدر مع األجيال إىل احلاضر .فرتاث

العقل ,وتتشابك النظرات.

األمم السابقة وعاء كبري من اخلربات والعِرب وممتلكات تركها األولون

 أملح الكاتب إىل أنّ لكلّ بلد عربي ما خيصه من الرتاث:
الرتاث الديينّ واألدبيّ وبني النقوش
أ -اذكر اثنني من أشكاله.

جيب االستفادة منها والتبصّر فيها.

والعمارة والفنون األخرى مبختلف أنواعها .
ب -بني قيمة تراث كل بلد يف سياق تراث األمة .يكوّن مع تراث سائر
األقطار وحدة ذات قيمة حضارية إنسانيّة كربى.

 وضّح الصّورة الفنية يف ما حتته خطٌّ ممّا يأتي:
أ -الرتاث احل ّ يف أبس ٌّ تفسري له هو الرّباط السُّرّيّ الذي يرب ٌّ املاض
باحلاضر ،وهو يشكل مبعطياته احلضارية والفكرية حِزام األمان الذي يشدّ
املسافر جيلًا بعد جيل إىل لغته ووطنه .
 صوّر الرتاث بالكائن احليّ.

 اقرتح حلًا مناسبًا لكلّ مشكلة يعانيها تراثنا العربي مما يأتي:
أ -ما كان منه خمطوطًا يظلّ يف كثري من األحيان حبيس اخلزائن.
إحياء هذا الرتاث بالعمل على حتقيقه ,ودراسته ,ونشره.

 صور معطيات الرتاث حبزام األمان الذي حيمي املسافر.

ب -ما كان نقشًا أو معمارًا فهو عرضة للرّياح واألمطار واألتربة.
ترميم وإصالح ما تأثّر منه بالعوامل املختلفة.

ب  ،وتشكل له لبنة يف البناء الذي تظلّ البشرية تقيم عليه أبنيتها العلميّة .
صور املاضي حبجر األساس الذي يوضع يف األرض ليبين عليه

ج -ما كان نقشًا أو معمارًا فهو عرضة لأليدي العابثة اليت ال تقيم وزنًا للرتاث.
التوعية بأهميّة هذه اآلثار من خالل النشرات التثقيفية ,وإحاطة

اآلخرون منازهلم.

 صوّر الرتاث الذي يربط املاضي باحلاضر باحلبل السُّري.

املستطاع منها حباجز.
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 ما داللة العبارات اليت حتتَها خطٌّ يف ما يأتي:
أ -أبو متام والبحرتي واملتنيب وابن زيدون وغريهم من قمم الشّعر العرب ّ.
داللة على شهرتهم وفحولتهم
ب -مبا يضمّه من ألوان املعرفة والثقافة.

 اذكر مواقف من املقالة برزت فيها العواطف اآلتية:
اإلعجاب ،ومنه" :بدأت حركة اإلحياء األدبيّة يف الوطن العربي.

داللة على تنوّع املشارب الرتاثية واختالفها.

"ولكلّ قطر من أقطارنا العربيّة رصيده الثّمني من التّراث العربيّ.

ج -االنفصال بني فكرة املشوّش املنقطع عن جذوره وبني الواقع الذي يدفع

"واستطاع اإلنسان أن ميتلك يف مناطق عدّة من العامل زمام التطور.

برياحه القادرة على اقتالع كل األجسام املعلّقة يف الفضاء.

اخلوف ،ومنه" :وكم هو مفزع كالم شاب طائش.

 فكره املشوّش :اختالط أفكاره وتخبّطها.

اإلشفاق :ومنه" :وقد بقي هذا الرتاث عرضة للتّلف والضّياع.

 الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على اقتالع كل األجسام املعلّقة يف
الفضاء :سري الشباب املعاصر مع رياح التغيري وابتعادهم عن
ثوابت األصالة.
د -رصيده الثمني من الرتاث العرب ّ.

قيمة الرتاث يف كلّ بلد عربيّ.

هـ -حبيس اخلزائن.

غري منشور وغري حمقّق

 وضّح الكناية يف ما حتتَه خطّ يف العبارة اآلتية :والوقوف على األطالل.
االنقياد إىل املاضي والتعلّق به.
 يف ضوء املقالة اليت درستها:
أ -هل وفق الكاتب يف الرّب ٌّ بني عناصرها؟ ومل؟
أرى أنّ الكتاب قد وفّق يف الربط بني عناصر مقالته ,ورتّبها
ترتيبًا منطقيًا بدءًا من تعريف الرتاث ,وتوضيح أهميته ,ثم ذكر مواقف
املثقفني من الرتاث واملعاصرة ,وأهميّة تراث كل بلد عربيّ ,ثمّ التذكري
بأ ّن املاضي جزء كبري من احلاضر ,وأخريًا الدعوة إىل احملافظة على
الرتاث والعيش حباضر تقبله حضارة العصر.
ب -جلأ الكاتب إىل االستدالل العقل أحيانا ،فما غايته من هذا؟
الوصول إىل النتائج من مقدّمات تقنع املتلقي.
ج -تفتقر املقالة اليت بني يديك إىل أساليب اإلنشاء ،مب تعلّل ذلك؟
ألنها تخاطب العقل أكثر من إثارة العاطفة.

احلكاية:

هي شكل أدبي قصصيّ شفاهيّ ليس هلا مؤلّف معروف يف الغالب,
تقدّم أحداثاً ذات بداية ونهاية ,وتناقش موضوعات نادرة وغريبة وال
تقف على حوادث صغرية بتفصيالتها ,وفيها جمال واسع للخيال
الشّعيبّ.
علّل/يعدّل راوي احلكاية عباراتها ومضامينها وفق مزاجه أو ظروفه البيئية أو
االجتماعية؟
ألنّه يعتمد على التأثري يف مشاعر املتلقّي.
موضوعات احلكاية:
شرّ.
 -1الصّراع بني اخلري وال ّ
 -2عالقة الفرد باجملتمع
مسات وخصائص احلكاية:
 -1البساطة -2 .اإلجياز -3 .اإلسراع يف السّرد.

 أكثر الكاتب من ذكر الثنائيات املتضادّة من مثل(:الرتاث واملعاصرة)،
و(املاضي ،واحلاضر) ،و(القديم ،واجلديد) ،ما داللة ذلك؟
لكشف العالقات الداخلية يف النص ,وانسجامها وجتاذبها,
فهذه املتضادّات على الرّغم من تضادها إال أنها أوجدت عالقات بني
األصالة واملعاصرة ,فال معاصرة من غري تراث وأصالة ,وال جديد من
ي بينهما.
غري قديم ,فثمّة رباط قو ّ
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الفعل
الثالثي
وغري
الثالثي

* للتفريق بني الثالث وغري الثالث ال بدّ من اإلتيان بالفعل املاض لكل منهما.
 الثالث  :ماضيه ( 3حروف). غري الثالث  :ماضيه (.أكثر من  3حروف)يكون اجلذرغالب ًا ثالثياً ،مثل  :خسائر  :خسر.......نأخذ الفعل املضارع مع االنتباه أوله ليس ضمة.

اجلذر
اللغوي  -2جيب فك التضعيف مثل  :استع ّد  :عدّ – (عدد).

 -1يكتب اجلذر بال ضب ٌّ (حركات) إال إذا طلب الضب ٌّ.

 -3خيلو اجلذر من األلف يف وسطه وآخره (تحذفها وتضع واواً أو ياء حسب املضارع أو املصدر).
املصدر
الصريح

نستدل على املصدر الصريح جبملة ( هو الذي قام بعملية ال).....

اسم
الفاعل

الثالثي :على وزن (فاعل) ...إضافة (ا) بعد احلرف األول.

 -1إذا كان الفعل ثالث مبدوء بـ(أ) ....بعد تحويله السم الفاعل  ،يكتب (آ)  ،مثل( :أخذ /آخذ)( ،أمر  /آمر).

 -2إذا كان الفعل ثالث وسطه (ا) ....تقلب إىل همزة (ئــ) ،مثل ( :نام /نائم)( ،قام/قائم)
 -3إذا كان الفعل ثالث معتل اآلخر .تقلب إىل (ياء) وتحذف ونضع تنوين (كسر)أو نضيف (ال) التعريف.مثل( :دعا/
داعٍ /الداع ) ( ،رمى/الرام  -رامٍ)
 -4إذا كان الفعل ثالث مُضعّف ...نبق التضعيف كما هو .مثل( :عدّ /عادّ)( ،شدّ /شادّ)
الفعل غري الثالثي:
نأتي باملضارع ونستبدل ياء املضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل األخر .مثل :انطلق -ينطلق -مُنطلِق .

 -1إذا كان الفعل غري ثالث معتل اآلخر....نقلب حرف العلة (ياء) وتحذف ونضع تنوين كسر /أو نضيف (أل) التعريف..
مثل :اهتدى /مُهتدٍ/املُهتدِي

 -2إذا كان الفعل رباع أو سداس وقبل اآلخر (ا) ....تقلب إىل ياء.مثل( :أشاد /مُشيد)( ،استفاد/مُستفيد)
 -3إذا كان الفعل مخاس وقبل اآلخر (ا) ...تبقى على حاهلا .مثل ( :احناز :منحاز)(،اختار /مُختار).
 -4إذا كان الفعل مخاس واحلرف األخري (مضعف) ...تبقى على حاهلا .مثل( :احتلّ :مُحتلّ)( ،انهدّ :مُنهدّ).
اسم
املفعول

الثالثي  :على وزن مفعول ....إضافة ( مَ  +و.....قبل اآلخر)

 -1إذا كان الفعل ثالث معتل الوس ٌّ (ا) ...بعد تحويله السم املفعول نرجع حرف العلة ألصله (و/ي) حسب املضارع أو
املصدر .ثم نضيف ( َم ) أول الفعل .مثل ( :قال :مقول)( ،باع :مَبيع).

 -2إذا كان الفعل ثالث معتل اآلخر (ا /ى ) ...بعد تحويله السم املفعول نرجع حرف العلة ألصله (و/ي) حسب املضارع أو
املصدر .ثم نضيف ( َم ) أول الفعل ونضع شدة على حرف العلة ...مثل( :رمى :مَرم ّ)( ،دعا :مَدعوّ)
الفعل غري الثالثي :نأتي باملضارع ونستبدل ياء املضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل اآلخر .مثل( :استلم :مُستلَم)

مالحظة :إذا كان الفعل (ثالث أو غري ثالث ) الزماً عند تحويله السم املفعول نضيف حرف جر مناسب .
مثل( :انتصر :مُنتصَر عليه)( ،نام :مَنوم فيه)
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 فائدة :اسم الفاعل واسم املفعول يتحدان لفظ ًا ال تقديراً يف الفعل األجوف أو املضعف على وزن( :انفعل /افتعل) غري الثالث فتقول:
( انفعل) األجوف :احناز – ُمنحاز = اسم فاعل ،اسم مفعول.
ب = اسم فاعل ،اسم مفعول
( انفعل) املضعف :انصبُّ -منص ّ
( افتعل) األجوف :اختارُ -مختار = اسم فاعل ،اسم مفعول
( افتعل) املضعف :اعتدّ – ُمعت ّد = اسم فاعل ،اسم مفعول.

ونفرق بينهما من خالل السياق واملعنى كما يف األمثلة اآلتية:
 الفتاة خمتارة مالبسها بذوق رفيع (اسم فاعل).
 اهلدية خمتارة بعناية فائقة (اسم مفعول).

اسم
الزمان
اسم
املكان

الثالثي :على وزن (مَفعَل  /مَفعِل)
 -1نستخدم الوزن (مَفعَل ) بفتح امليم والعني يف حالتني:
 -1إذا كان الفعل معتل اآلخر.مثل(:سعى :مَسعَى)
 -2إذا كان صحيح اآلخر ومضارعه مفتوح العني أو مضمومها .مثل( :كتب :يكتُب :مَكتَب).
 -4نستخدم الوزن " مَفعِل " بفتح امليم وكسر العني يف حالتني:
 -1إذا كان الفعل صحيح اآلخر ومضارعه مكسور العني .مثل( :جلس:جيلِس:مَجلِس).
 -2إذا كان مثاالً (أوله واو) صحيح اآلخر ،مثل( :وعد مَوعِد).
من الفعل غري ثالثي :على وزن الفعل املضارع مع إبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة وفتح
ما قبل اآلخر كاسم املفعول 

اسم
املرة

الثالثي على وزن ( َفعْلَة)
 إذا كان الفعل معتل الوس ٌّ أو اآلخر (ا/ى) نرجع حرف العلة ألصله (و/ي) حسب املضارع أو املصدر.
أما إذا كان مصدر الفعل الثالث يف األصل على وزن فَعْلة ،فنصفه بكلمة (واحدة) ليدلّ على املرّة ،مثل :رحم :رمحة واحدة،
دعا :دعوة واحدة .صيحةواحدة
ومن الفعل غري الثالثي :يصاغ اسم املرّة بزيادة تاء مربوطة على مصدره ،مثل :انطلق :انطالقة ،اهتزّ :اهتزازة ،أمّا
إذا كان مصدر الفعل غري الثالث ينته بتاء مربوطة يف األصل ،فنصفه بكلمة (واحدة) ليدُ ّل على املرّة ،مثل :اسرتاح:
اسرتاحة واحدة.

اسم
اهليئة

الفعل الثالثي على وزن ( ِفعْلَة)
 -1إذا كان الفعل معتل الوس ٌّ نقلب حرف العلة إىل ياء .مثل( :خاف :خِيفة ،مات :مِيتة)
غري الثالثي :يُصاغ اسم اهليئة باإلتيان مبصدر الفعل ،وزيادة تاء على مصدره ،أو بغري زيادة ،ثم إضافته إىل
اسم بعده ،مثل (:استقبل :استِقبا َل احلَفاوةِ).

انطلق( :انطالقة الصّفر).

الصفة
أفعل الذي مؤنثه فعالء ،وفعالن الذي مؤنثه فَعلى ،وفُعال ،وفَعِل ،وفَعَل ،وفَعْل ،وفَعيل ،وفَعال.
املشبهة بطَل شُجاع ال جَبان ,فَخْم ,كريم ,أسود,سوداء ,غضبان ,غضبى عند اهلزميةَ ,فرِح عند االنتصار
صيغة
املبالغة

فعّال ،فَعول ،فعيل ،مِفْعال ،فَعِل ،فاعول ،فِعّيل (...هو جاسوس كذّاب مِقوال ،وأنا صِدّيق حذِر ،واهلل غفور رحيم)
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اسم
اآللة

مفْعال:
مفْعلِ :مبْرد ،مِجْهرِ ،
اسم مشتق يدُلّ بصيغته على أداة يتمُّ بها الفعل ،ويأت من الفعل الثالث على مخسة أوزان مشهورةِ :
مفْعلة :مِطْرقة ،مِلْعقة ،فَعّالة :غَسّالة ،ثَلّاجة ،فاعول:حاسوب.
مِنْظار ،مِنْطادِ ،

املنادى أدوات النداء( :اهلمزة /أي/يا /وا /أيا  /هيا) (.............................إعراب املنادى):
 يأتي املنادى معرباً (منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة) إذا كان:
مضافاً :بعده متعلق وال يوجد تنوين على املنادى.مثل( :يا طالب العلمِ ،واظب على دروسِك)(.يا ربِّ )( ،يا ولدي)
 شبيه ًا باملضاف :بعده متعلق ويوجد تنوين على املنادى .مثل ( :يا رافع ًا شعار الوِئامِ).
نكرة غري مقصودة .ال يوجد متعلق ويكون منصوب ًا (اً) .مثل( :يا غافالً ،اذكر اهلل)
 يأتي املنادى مبنيِّاً (منادى مبين على الضم يف حمل نصّب) ،إذا كان:
امس ًا علماً :يا قدسُ ،يا عامرُ.
ك َويَا َسمَاءُ أَقْلِعِ ﴾.
نكرة مقصودة :ال يوجد متعلق ويكون مرفوع ًا (ضمة) ( ُ) حنو قوله تعاىل ﴿:يَا أَرْضُ ابْلَعِ مَاءَ ِ
مالحظات 
م
 -1جيوز يف املنادى املضاف إىل ياء املتكلم حذف الياء ،وإبقاء الكسرة دليالً عليها ،حنو قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَالَ إِبْرَاهِي ُ
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا َآمِنًا ﴾ ،
ربَّ :منادى مضاف ،أصله (ربّ ) و (ياء املتكلم) حمذوفة.
ويعرب :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل الياء احملذوفة منع من ظهورها اشتغال احملل باحلركة املناسبة.

ت مِنَ ا ْلخَاطِئِنيَ ﴾
 -2قد حيذف حرف النداء ،حنو قوله تعاىل ﴿ :يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْ ِ
 مالحظة :ما الفرق بني املنادى املضاف واملنادى شبيه باملضاف؟
املنادى شبيه باملضاف يتصل بتنوين إذا كان مفرد أو بنون إذا كان مثنى أو مجع مذكر سامل.

 مالحظة :كيف منيز بني النكرة املقصودة والنكرة غري املقصودة؟ عن طريق احلركة أو املعنى؟
عالمة الرفع :نكرة مقصودة  /عالمة النصب :نكرة غري مقصودة.

اهلمزة  -همزة الوصل :ه اليت تكتب بصورة (ا) والتنطق يف درج الكالم ،ومواضعها:
 .1األمساء اآلتية :ابن وابنة ،اسم ،اثنان واثنتان ،امرؤ ،امراة.
 .2أمر الفعل الثالث  ،حنو :اكتبْ.
 .3ماض الفعل اخلماس وأمره ومصدره ،حنو :اقتص َد واقتصدْ واقتصاد.

 .4ماض الفعل السّداس وأمره ومصدره ،حنو :استخدمَ ،استخدمْ ،استخدام.
.5

حنو :استخدمَ ،استخدمْ ،استخدام.

 .6همزة (أل التعريف) إذا اتّصلت باالسم.
ب-همزة القطع :ه اليت تكتب بصورة (أ ،إ) وتنطق دائماً ،ومواضعها:
 .1ماض الفعل الثالث ّ مهموز الفاء ،حنوَ :أكَل ،أَخَذ.
 .2ماض الفعل الرباع املهموز وأمره ومصدره ،حنو :أحسنَ ،أحسِنْ ،إحسان.
 .3الفعل املضارع املسند إىل املتكلِّم ،حنو :أَكتبُ.
 .4احلروف املهموزة ،مثل :حروف العطف ،حنو (أو) ،وحروف النصّب ،حنو( :أنْ) ،وحروف الشّرط ،حنو( :إنْ).
 .5األمساء ما عدا اليت ذكرت يف همزة الوصل.
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ثانياً :اهلمزة املتوسطة
تعتمد كتابتها على حركة اهلمزة وحركة احلرف الذي قبلها ،فتكتب على حرف يناسب احلركة األقوى منهما ،علماً
بأن الكسرة أقوى احلركات تليها الضمّة فالفتحة فالسّكون اليت ليست حبركة ،حنوِ :ذئْب ،مُؤْتة ،مَأْمون.....
نكتب ( ألنها همزة متوسطة.........وما قبلها).......
ثالثاً :اهلمزة املتطرفة
تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها ،فُتكتب على حرف يناسب تلك احلركة ،وعلى السّطر إذا كان ما قبلها ساكناً أو حرف مدّ،
حنو :قَرَأ ،تهيُّؤ ،شاطِئ ،مِلْء ،دعاء.
مالحظة :إذا كانت اهلمزة متطرفة يف كلمة منوّنة بتنوين الفتح "النّصب" واحلرف الذي قبلها من احلروف اليت ميكن
وصلها مبا بعدها ،فإنّها تكتب على نربة ،حنو :شيئاً ،دفئاً .أمّا إذا كان احلرف الذي قبل اهلمزة ال ميكن وصله مبا بعده بقيت
اهلمزة كما ه مفردة على السّطر ،حنو :ضوءاً ،جزءاً.
أسلوب
الشرط

مجلة مركبة من مجلتني متالزمتني مسبوقتني بأداة شرط ،ال يتمّ معنى أوالهما إلّا بالثانية .وأدوات الشّرط منها اجلازم وغري اجلازم.

ض  /اسم) +جواب الشرط (فعل مضارع /فعل ماضٍ/فعل أمر  /اسم).
أداة شرط +فعل الشرط (فعل مضارع /فعل ما ٍ
أدوات الشّرط اجلازمة(:إنْ :وهو حرف)( ،متى ،مَنْ ،ما ،مهما ،أيّان ،حيثما ،أيْنَ ،كيفما ،أيّ ،أينما :وه أمساء).
وجتزم هذه األدوات فعل الشّرط وجوابه.
حنو قول زهري بن أبي سُلمى :ومَنْيَجْعَلِ املَعْروفَيفغَيْرِ أَهْلِهِ

َيكُ ْن َحمْدُه ذمًّا علَيْه ويَنْ َدمِ

األدوات غري اجلازمة :احلروف(:لو ،لوال ،لوما) ،األمساء( :إذا ،كلّما)،
حنو قول الشّاعر:

لَوال احلَيا ُء لَهاجَين اِستِعبا ُر

ك وَاحلَبيبُ يُزارُ
وَلَزُرتُ قَبْرَ ِ

مثال :إن تُسرعْ تندمْ
ين على السكون ،ال حملّ له من اإلعراب.
إنْ :حرف شرط جازم جيزم فعلني ،مب ّ
تُسرعْ :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون ،وهوفعل الشرط ،والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
تندمْ :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون،وهو جواب الشرط،والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
فائدة :االسم بعد لوال يعرب :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة واخلربحمذوف وجوباً تقديره موجود.
فائدة :إذا كان فعل الشرط أو جواب الشرط (فعل مضارع أو ماض أو أمر) نكتب الفعل فقط.
أما إذا كان اسم نكتب اجلملة االمسية كاملة.
البدل

البدل :تابع مقصود باحلكم يتبع امساً سابق ًا له يف اإلعراب يسمّى املُبْدل منه ،ويعمل على إيضاحه.
مثال :حضر اخلليفة عمر ..........إذا قلنا (حضر اخلليفة) .كان هذا الكالم تاماً ،ولكن السامع يشعر بنقص فيه!!!!...
ويتساءل من اخلليفة !..أهو أبو بكر أم عمر؟ ؟ فإذا قلنا حضر اخلليفة عمر زال النقص؛ ألن عمر هو املقصود باحلكم.
كيفية استخراج البدل باخلطوات:
 اسم إشارة  +اسم معرف ب }أل{ = االسم املعرف بأل (بدل مطابق) ...أمثلة :هذا الوطن– هذه الشجرة – تكل الصورة
 لقب أوكنية  +اسم شخص أو دولة = االسم (بدل مطابق) .أمثلة :الرئيس صدام ,العامل نيوتن ,العاصمة عمان.

 كلمتني متشابهتني الثانية توضح األوىل .أمثلة" :اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم".
أمثلة :أمحد بن حنبل,حممد بن عبداهلل ,عائشة بنت أبو بكر.
 ابن /بنت :إذا جاءت بني علمني......:
استخدام طريقة( أو) دون حذف أي حرف وال تكون صفة!!!!!!............؟؟؟
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أنواع البدل
أوالً :بدل كل من كل (مطابق) :عالمة (بدل الكل من الكل) :جواز حذف املبدل منه و إحالل البدل حمله.
جعَلَ اللَّهُ ا ْل َكعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّّاسِ ).
مثال :قوله تعاىلَ ﴿ :
ثانياً( :بدل التفصيل) :يعين أن نذكر املبدل منه ،ثم نذكر بعده أقسامه كلها.
مثال :املرء بأصغريه :قلبه ولسانه.
ثالثاً :بدل بعض من كل:

ومثل :أحرتمُ الناس :كبريهم وصغريهم.

ال أم كثرياً.
يكون البدل جزءًا حقيقياً من املبدل منه ،سواء أكان هذا اجلزء قلي ً

مثال :قال تعاىل( :قم الليلَ إال قليالً نصفه أو انقص منه قليال).
رابعاً :بدل االشتمال :هو يُمثِّل معنى من املعان اليت يشتمل عليها املُبدل منه ،وليس جزءًا حقيقياً أصيالً.
مثال :يطمئنُّ القارئُ إىل املكتبةِ جوِّها اهلادئ.
فائدة :يعرب املبدل منه حسب موقعه يف اجلملة رفع ًا ونصباً وجرّاً و يَتبعه البدل يف احلالة اإلعرابيّة.

إعراب
الفعل
املضارع
املعتلّ

احلالة
املرفوع

عالمة رفعه الضمة املقدرة يف مجيع حروف العلة

تسعى /تدعو /متش

جمزوم

عالمة اجلزم حذف حرف العلة يف مجيع حروف العلة

مل تسع /مل تدع /مل متش

منصوب

عالمة نصبه:

أن ندعو /أن متش  /أن يسعى

اآلخر

مثال

العالمة

)1الفتحة الظاهرة (على الواو والياء)
)2

الفتحة املقدرة (على األلف)

حروف النصب

أن ،لن ،ك  ،حتى ،إذن ،الم التعليل

حروف اجلزم

مل ،ملا ،ال الناهية ،الم األمر

التوكيد التوكيد تابع يؤكِّد ما قبله ويتبعه يف احلكم اإلعرابي ,وهو نوعان:
ي بتكرار اللفظ املراد توكيده ,حنو :هِ َ الدُّنيا تَقو ُل مبِل ِء فيها
 .1لفظ ّ

حَذا ِر حَذارِ مِن بَطش وَفَتْك

 .2معنويّ بالكلمات( :كلّ ،ومجيع ،ونفس ،وعني ،و (كال ،وكلتا) مس بوقة ابالمس املؤكَّد ومتصةل بضمري يربطها به وتطابقه يف اجلنس والعدد،
اسم ( +كلّ ،ومجيع ،ونفس ،وعني ،و (كال ،وكلتا) +ضمري يعود على االسم
خ َلقَ الْ َأزْوَاجَ ك َُّلهَا مِمَّّا تُنْبِتُ الْ َأرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّّا لَا َي ْعلَمُونَ ﴾.
حنو قوله تعاىل ﴿:سُ ْبحَانَ الَّذِي َ
فائدة:
كال وكلتا امسان يعربان باحلركات (الرفع:ضمة/النصب :فتحة /اجلر :الكسرة) املقدرة ،إذا مل يضافا إىل ضمري املثنى،
ويعربان باحلروف ملحقني باملثنى( :باأللف رفعا وبالياء نصّب ًا وجراً) إذا أضيفا إىل ضمري املثنى.
مثال :حضر كال الطالبني.
كال :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة.
حضر كالكما إىل الصف.
كال :فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف
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خمتصر العروض

املستوى الثالث

الدكتور  /عبادة عواد  7001515770مدارس اجلزيرة الثانوية

قواعد أساسية يف العروض
( .1أل) التعريف حنذف األلف دائماً إال إذا جاءت أول البيت أو
الشطر.
( .2أل) التعريف حنذف الالم إذا جاء بعدها شدة.
( .6أل) التعريف نضع على الالم سكون.
 .2همزة الوصل...وهي :اهلمزة بداية الكلمة وال يكون عليها (ء).
حتذف دائمًا إال إذا جاءت أول البيت أو الشطر.
 .4احلرف بعد همزة الوصل نضع عليه سكون.
 .3حروف املد ( ا ،و ،ي) حتذف إذا كان بعدها (أل) التعريف أو همزة
الوصل.
 .7حروف املد( ا ،و ،ي)..نضع عليها السكون.

مفتاح البحر
تفعيالت البحر

حبر الوافر

مشطور البحر

حبر املتقارب

حبو ُر الشّع ِر وافرُها مجيلُ

ب قا َل اخلليلُ
عَنِ املتقارَ ِ

مُفاعَلَتُ ْن مُفاعَلَتُنْ فَعولُنْ

فعولُ ْن فعولُ ْن فعولُ ْن فعولُ

مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُ

حبر الوافر له تفعيلتان ،هما:
( -1مُفاعَلَتُن :ں ـــ ں ں ـــ) وصورتها
( -2فَعولُنْ :ں ـــ ـــ).

جمزوء البحر

حبر الرجز

يف َأبْحُ ِر األَرْجا ِز بَحْرٌ يَسْهُلُ

الفرعية (مُفاعَلْتُن :ں ـــ ـــ ـــ)

البحر التام

 .8الشدة تكتب حرفني األول نضع عليه سكون.
 .3التنوين حيذف ونضع بدالً منه نون ساكنة.
 .11األلف املدية ( آ ) ..تكتب (أ اْ).
 .11األلف الصغرية يف بعض الكلمات  ..تكتب ونضع عليها سكون.
 .12اهلاء الضمري يف نهاية الكلمة  ....إذا كان قبله ساكن يشبع...
 .16نقرأ البيت كلمة كلمة ونضع سكون على احلرف الذي نقف
عليه...
 .12ال تبدأ الكلمة بسكون وال جيتمع سكونان مع بعضهما.
 .14احلرف األخري يف نهاية البيت أو الشطر إذا كان متحرك يشبع.

له تفعيلة واحدة متكررة (فعولن :ں ـــ ـــ)( ،مُسْتَفْعِل ُن ـــ ـــ ں ـــ) وصورها الفرعية:
وهلذه التفعيلة صور أخرى فرعية:
( مُتَفْعلن ں ـــ ں ـــ)

( فعولُ( :ں ـــ ں)

( فَعو :ں ـــ) يف العروض والضّرب،
( فعولْ :ں ـــ ه) يف الضّرب.

( مُسْتَعِلْن ـــ ں ں ـــ)
( مُسْتَفْعِلْ ـــ ـــ ـــ) يف العروض والضّرب،
ل ں ـــ ـــ) .يف العروض والضّرب،
( مُتَفْعِ ْ

مُفاعَلَتُ ْن مُفاعَلَتُنْ فَعولُنْ

فَعولُ ْن فعولُ ْن فعولُ ْن فعولُنْ

مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُنْ

مُفاعَلَتُ ْن مُفاعَلَتُنْ فَعولُنْ

فعولُ ْن فعولُ ْن فعولُ ْن فعولُنْ

مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُنْ

مُفاعَلَتُ ْن مُفاعَلَتُنْ

فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعو

مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُنْ

مُفاعَلَتُ ْن مُفاعَلَتُنْ

فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعو

مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُنْ

اليوجد

ال يوجد

مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُ ْن مُسْتَفْعِلُنْ

طريقة معرفة البحر املقطع السابع (ـــ )أو (ں ں)

املقطع الرابع ( ں )

املقطع الرابع (ـــ )

ملحق
 .1جمزوء الوافر يأت بتكرار أربع تفعيالت ،وقد يتشابه مع حبر اهلزج إذا كانت تفعيالت جمزوء الوافر كلّها (مُفاعَلَتُن :ں ـــ ـــ ـــ)؛ ذلك أ ّن تفعيلة
اهلزج الرّئيسة ه (مفاعيلن :ں ـــ ـــ ـــ) ،وللتّمييز بينهما ننظر يف باق أبيات القصيدة.
 .2البحور الصّافية ه البحور اليت تتكرّر فيها تفعيلة واحدة؛ مثل املتقارَب:

فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُنْ

 .3البحور املمزوجة أو املختلطة ،فه البحور اليت تتكرّر فيها تفعيلتان؛ مثل الوافر  :مُفاعَلَتُ ْن مُفاعَلَتُ ْن فَعولُنْ

فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُنْ
مُفاعَلَتُ ْن مُفاعَلَتُنْ فَعولُنْ

 .4تفعيلة (فعولن) يف عروض املتقارب ( آخر تفعيلة يف الشطر األول) يلحقها (القبض) وهو سقوط احلرف اخلامس الساكن من التفعيلة فتصبح
(فعولُ) ،مبعنى أنها ال تشبع يف عروض املتقارب إذا كان آخره مقطعًا قصريًا (حرفا واحدا متحركاً) .وتشبع إذا كان آخر حرف يف الشطر األول هو
نفسه حرف الروي يف الشطر الثان وبصوت واحد ،كما يف البيت الوارد يف الكتاب من البحر املتقارب:
ّن تِ ْربَ اهلال ِل
لَئِ ْن كُنْتَ يف الس ِّ

لق ْد فقتَ يف احلُس ِن بد َر الكما ِل

( .5مشطور الرجز) األرجوزة :كلّ سطر من القصيدة يشكّل شطرًا من تام الرّجز ،لذا مسّ هذا الوزن املشطور ،ويسميها الدّارسون (األرجوزة)،
ومجعها أراجيز ،ويسمّى الشّاعر الذي اشتهر بها رجّازاً.
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عزيزي الطالب:
ال عن عدم قدرة بعضهم على طرح األفكار ..هنا أقول :يف هذا
إ ّن بعض الطلبة يشكو من عدم قدرته أن يبدأ باملوضوع ،أو أن ينظم أفكاره ،فض ً
الوقت الضيّق ،ال حلّ لكَ إال أن تكتب ملوضوع بتقليد قالب جاهز ،ينفع أل ّي موضوع ،ابدأ بهذه املقدمة اليت تصلح أن تبدأ بها بغض النظر عن عنوان موضوعك.
مِمّا ال شك فيه إنّ مثل هذه املوضوعات يصعب عل ّ أنا كطالب أن أخوض بها .وجئت حماوالً أن أدلو بدلوي يف هذا املوضوع؛

منوذج ( :) 1

لعلّ أوفّق يف تقديم ما يتناسب واملوضوع املطروح .آمالً أن أحقّق ما يتوخّاه املصححون مين ،راجياً منكم املعذرة؛ ألنه من الصعوبة مبكان أن أسرب وأغوص يف
أعماق هذا املوضوع وجزئياته.
إ ّن مثل هذه القضايا واملوضوعات هلا صلة وثيقة ووطيدة حبياتنا اإلنسانية ،إذ يقول اهلل ع ّز وجلّ ":وإن تعدّوا نعمة اهلل ال تحصوها " ،فاملشكالت
اليت تعان منها اجملتمعات اإلنسانية متنوعة وكثرية ،ولع ّل ما مييّز احلياة احلديثة التداخل والتشابك يف خمتلف امليادين اإلنسانية .فيجب العمل على
إعادة التوازن لتحقيق التوافقية بني معطيات احلياة اآلدمية والبشرية .قال تعاىل ":والسماء رفعها ووضع امليزان ".
ومثل هذه املوضوعات تؤرّق البعد اإلنسان عامة ،فه املوجدة اختالالً وتباين ًا يف التوازن احليات بني البشر .......ثم تكمل كما علمّتك يف
كتابة العَرْضِ.
منوذج ( ) 2

خططت بالقلم سطورا امتألت بعبق املعرفة ،وتسيجت بشباك املنفعة ،تلك الكلمات اليت تاهت بني السطور أبْحث عنها شغف ًا

للحديث فيها .
ف ( نكتب عنوان املوضوع )  ،عبارة تواردت على أرض الواقع ،وصدعت يف أرجاء املعمورة ،فحر ّي بنا أن جنتهد فيها بصدق ،ونتحدث عنها حبق .ف ( عنوان
املوضوع ) احتاج منا جهد الباحثني لنصل إىل غاية خري أردناها ،فتعالوا بنا لنقتبس جذوة من نور القرآن إذ يقول سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله
العزيز "....................":آية ( تناسب املوضوع ،) ..حُسنت تلك الكلمات ،استمددناها من الشارع _عز وجل_ نشرب معني مائها ونتفيأ بظالهلا.
وها هو بستان النبوة يدعونا لنقطف مثره من أشجاره ،إذ قال اهلادي األمني عليه الصالة والسالم( "...............":حديث يتناسب مع املوضوع)،
انْ ِعم به مربياً ،حثّنا على (شرح قليل عن املوضوع) .فما هو دورنا اجتاه ذلك؟ إن الدور الذي ال مناص منه هو أنَّ (رأيك حول املوضوع).
إّن حديثنا بذلك يَجْتاح حدود العقل ،فهنيئاً ملن ألفى نفسه جنديا يف معسكر الداعني إىل ( املوضوع ) ،فهلمّوا إلينا لنرتبّع على بساط اخلري؛
لينتقل بنا اىل فضاء ( األمر اإلجياب يف املوضوع ).
وأخريً فإن القلم وإن سار بِمِدَاده يف املوضوع ،فإنه يعجز أن يفيه حقه ،فهذا ما ارتآه العقل وآلت إليه البصرية ،وانْحَنت ألهميته اجلباه؛ فاحلر أمام نفسه
يبعدها عن مساوئها ويقرّبها إىل حماسنها.
منوذج (  :) 3يصلح للموضوعات االجتماعية السلبية فق ٌّ مثل " :املخدّرات " أو أيّ ظاهرة سلبية أخرى مثل :التدخني ،التسول ،النفاق ،الظلم،
القيادة الطائشة ،إطالق العيارات النارية يف مناسبات األفراح ،إخل ...مقدمة جتدها يف معظم املواقع اإللكرتونية....نكتب :
م وأعقد اإلشكاالت واآلفات االجتماعية يف عصرنا احلاضر؛ لِما له من آثار وانعكاسات سلبية على الفرد وأسرته وجمتمعه
( التدخني ) من أه ّ
والوطن مجيعاً.
إ ّن انْهيار األخالق وانْحالل القِيَم وانعدام اإلميان كلّها ستقود إىل آفات اجتماعية مدمّرة؛ تدمّر اجملتم َع عامة ،وتوصل اإلنسانَ والبشري َة إىل
الضياع والفوضى.
قال تعاىل ":تلك حدود اهلل فال تقربوها " ،وقال تعاىل ":وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها " .............،أكملْ

املقدمة
ممّا ال ريب فيه  ،أنّ موضوع  ....حيو ّي ونافع  ،ميسّ جوانب هامة من حياتنا ،فهو كالدوحة السامقة  ،خضراء كاخضرار الربيع  ،حيمل تباشري
اخلري عرب نبضنا املسافر مع مواكب األمل  ،وإنّ أفكاري أراها تتدافع يف محاسة  ،ك تعانق مداد القلم  ،لتعبّر عن هذا املوضوع  ،وتنثر من
األشجان والفكر عرب سطوري اليت أرجو أن تصوّر نبض وفكري من خالهلا  ،كحديقة غنّاء  :ورودها زاهية  ،وأرجيها فوَّاح  ،ومثارها ممتعة
اخلامتة
ويف النهاية ال أملك إال أن أقول أنّين قد عرضت رأي  ،وأدليت بفكرت يف هذا املوضوع  ،لعلّ أكون قد وفّقت يف كتابته والتعبري عنه ،وأخرياً ما
أنا إال بشر قد أخطئ وقد أصيب  ،فإن كنت قد أخطأت فأرجو مساحميت ،وإن كنت قد أصبت فهذا كل ما أرجوه من اهلل عزّ وجل
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العنوان
(اكتب هنا (آية /حديث /بيت شعر /مثل شعيب ،)........................كان ذلك من أروع ما قاله.......
ليس غريباً أن يكون هذا الشعار بداية ملوضوعنا ،موضوع العنوان إذ يعدُّ موضوع ًا أساس ًا ومهم ًا  ،ال ميكن حبال من األحوال أن من ّر
عليه مرور الكرام.
ال دؤوباً بقدم ثابتة وإرادة أكيدة،وهمة عالية ،ترتك هذه
ال بدّ ،بداية ،من اإلشارة إىل أن العنوان من القضايا اليت تحتاج منا عم ً
اخلطى بعد ذلك حافزاً ملن حولنا ،وأثراً ملن بعدنا.
هناك بعض املالمح تبعث السرور يف النفس يف موضوع العنوان ويشعرها بالطمأنينة ،أهمها اكتب واحدا من هذه
اإلجيابيات وحاول أن توضح الفكرة بالشرح بسطر أو أكثر وهذا بدروه يشكل مؤشرًا إجيابي ًا يف منظومة هذا الوطن،
اجملتمع  ،األسرة
ومع وجود مثل هذه املالمح اإلجيابية ،إال أن هناك أمورًا يندى هلا اجلبني ،وحسبنا أن نشري إىل واحد منها ،وهو (اكتب واحدا من
هذه السلبيات وحاول أن توضح الفكرة بالشرح بسطر أو أكثر) ومثل هذه األمور تعود بنتائج سلبية ختدش تلك الصورة الناصعة
لــ الوطن ،اجملتمع  ،األسرة
وختاماً ،ومن هنا فإن أمتنى أن يفرض منهاجاً يُسمّى مبنهاج األخالق العامة أو اآلداب األخالقية ،يدرسه ويقرؤه طالبُنا يف أردننا احلبيب منذ صِغَرِهِ،

فينشأ وقد اعتاد السلوكات األخالقية العامة اليت من شأنِها أن تَحثه وتشجعه على سلوك أدبنا الذي نتحدث عنه ،أو تكتب :اليت من شأنها أن متنعه
من سلوك تلك الظاهرة السلبية اليت نتحدث عنها.قال تعاىل(:وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون)
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