أةثثجحخدذرزششصطظع
غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د
إىل
انيبءو ٌ هـ
فقكل
األنفع غ
يٍ ص ط ظ
ذرزشش
و ي أ ة ث ث ج حّ خ د ذ ر ز ش ش ص ط
مهبرات االتصبل املستىي الثبلث
ظ ع غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح
شرح النصىص وأسئلتهب والعروض
والتعبريل و ٌ
والقىاعد ق ك
عغف
خدذرزششصطظ
ّ
هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز ش ش ص
ة
الريبدي
الرتبية
مدارس
ط ظ ع غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج
األستبذظ ع غ ف ق ك ل و
صط
ش
ش
ز
ر
ذ
د
خ
ح
إعداد
ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز ش ش
انجىسيُية ث ث
يصطفىل و ٌ هـ و ي أ
صطظعغفقك
جحخدذرزششصطظعغفقك
ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز ش
ش ص ط ظ ع غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة
ثثجحخدذرزششصطظعغف
ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز
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انىحذح األوىل  :آيبد يٍ سىسح آل عًشاٌ
آؿ إًبر ًاىيم ك ى ً
ً
ضها ًم ٍن بىػ ٍع و
ين (ّّ) ذي ِّريَّةن بىػ ٍع ي
اصطىف ى
ض ىكاللَّوي
قاؿ تعال (إً َّف اللَّوى ٍ
آد ىـ ىكني ن
وحا ىك ى ٍ ى ى
آؿ ع ٍمرا ىف ىعلى الٍعالىم ى
يع ىعلًيم (ّْ) إً ٍذ قال ً
ت َّ ً
ً
يع
ىت ًع ٍمرا ىف ىر ِّ
ىك ما فًي بىطٍنًي يم ىح َّرنرا فىػتىػ ىقبَّ ٍل ًمنِّي إًنَّ ى
تل ى
ب إًنِّي نى ىذ ٍر ي
ىت ٍام ىرأ ي
ك أىنٍ ى
السم ي
ىسم ه ه

ً
ت ىكل ٍىيس َّ
الذ ىك ير ىك ٍاألينٍث ىكإًنِّي ىس َّم ٍيتيها ىم ٍريى ىم
ىت ىر ِّ
ض ىع ٍ
ض ىعتٍها قال ٍ
ض ٍعتيها أينٍث ىكاللَّوي أى ٍعلى يم بًما ىك ى
ب إًنِّي ىك ى
يم (ّٓ) فىػلى َّما ىك ى
ال ىٍعل ي
ى
ً
الشي ً
ً و
الرًج ً
سننا ىكىك َّفلىها ىزىك ًريَّا يكلَّما
طاف َّ
ىكإًنِّي أ ًيعي يذىا بً ى
ك ىكذي ِّريَّػتىها م ىن َّ ٍ
س ون ىكأىنٍػبىتىها نىباتنا ىح ى
يم (ّٔ) فىػتىػ ىقبَّػلىها ىربُّها ب ىقبيوؿ ىح ى
ً
ىك ىذا قال ٍ ً ً ً ً
قاؿ يا مريم أىنَّ ل ً
ىد ىخ ىل ىعلىٍيها ىزىك ًريَّا ال ًٍم ٍحر ى
ىت يى ىو م ٍن ع ٍند اللَّو إً َّف اللَّوى يىػ ٍريز يؽ ىم ٍن يىشاءي
اب ىك ىج ىد عنٍ ىدىا ًر ٍزقنا ى ى ٍ ى ي
ك س ًميع ُّ ً
بًغىٍي ًر ًح و
ك ىدعا ىزىك ًريَّا ىربَّوي ى
قاؿ ىر ِّ
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
ساب (ّٕ( يىنالً ى
الدعاء (ّٖ) فى ى
نادتٍوي
ك ذي ِّريَّةن طىيِّبىةن إًنَّ ى ى ي
ب ىى ٍ
ً وً ً
ً
ً
صلِّي فًي ال ًٍم ٍحر ً
اب أ َّ
ىف اللَّوى ييػبى ِّ
ورا ىكنىبًيًّا ًم ىن
ص ِّدقنا بً ىكل ىمة م ىن اللَّو ىك ىسيِّ ندا ىك ىح ي
ش ير ىؾ بًيى ٍحي يم ى
ال ىٍمالئ ىكةي ىك يى ىو قائ هم يي ى
صن
ب أىنَّ ي يكو يف لًي غيالـ كقى ٍد بػلىغىنًي ال ً
َّ ً ً
ك اللَّوي يىػ ٍف ىع يل ما يىشاءي (َْ)
ٍكبىػ ير ىك ٍام ىرأىتًي عاقً هر ى
ين (ّٗ) ى
قاؿ ىكذلً ى
قاؿ ىر ِّ ى
الصالح ى
هى ى ى
ك ىكثً نيرا ىك ىسبِّ ٍح بًال ىٍع ًش ِّي ىك ًٍ
اإلبٍكا ًر
اج ىع ٍل لًي آيىةن ى
ى
قاؿ ىر ِّ
َّاس ثىالثىةى أىيَّ واـ إًالَّ ىرٍم نزا ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى
قاؿ آيىػتي ى
ب ٍ
ك أىالَّ تي ىكلِّ ىم الن ى
فاؾ عل نً ً
فاؾ كطىه ً
ً
ساء الٍعال ًىمين (ِْ) يا مريم اقػٍنيتًي لًربِّ ً
(ُْ(كإً ٍذ قال ً
ك
اصطى ً ى
َّرؾ ىك ٍ
ىت ال ىٍمالئً ىكةي يا ىم ٍريى يم إً َّف اللَّوى ٍ
ى
ى
ى
ى ٍى ي
اصطى ى ى
ك ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
ً
كاسج ًدم كارىك ًعي مع َّ ً ً
باء الٍغىٍي ً
ٍالم يه ٍم أىيػُّ يه ٍم يى ٍك يف يل
وح ًيو إًل ٍىي ى
ك ىكما يك ٍن ى
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ ييػ ٍل يقو ىف أىق ى
ى ٍ ي ى ٍ ىى
ين (ّْ) ذل ى ٍ
الراكع ى
شر ًؾ بً ىكلًم وة ًم ٍنو اسمو الٍم ًس ً
ً
ً
ً
ً َّ
ً
ً
يس
ىم ٍريى ىم ىكما يك ٍن ى
ى ي ٍ يي ى ي
ت لى ىديٍ ًه ٍم إ ٍذ يى ٍختىص يمو ىف (ْْ(إ ٍذ قالىت ال ىٍمالئ ىكةي يا ىم ٍريى يم إ َّف اللوى ييػبى ِّ ي
يح ع ى
الدنٍيا ك ٍاْل ًخرةً كًمن الٍم ىق َّربًين (ْٓ) كي ىكلِّم النَّاس فًي الٍم ٍه ًد كىك ٍه نال كًمن َّ ً ً
ابن مريم ك ًج ً
ىت
ين (ْٔ) قال ٍ
ٍ ي ى ٍى ى ى ن
الصالح ى
ى ى
يها في ُّ ى ى ى ى ي ى
ىي ي ى
ى ى
ً
قاؿ ىكذلً ً
وؿ لىوي يك ٍن فىػيى يكو يف
ك اللَّوي يى ٍخلي يق ما يىشاءي إًذا قىض أ ٍىم نرا فىًإنَّما يىػ يق ي
ش هر ى
ىر ِّ
س ٍسنًي بى ى
ب أىنَّ يى يكو يف لي ىكلى هد ىكل ٍ
ىم يى ٍم ى
ً
ً
اإلنٍ ًجيل (ْٖ) كرس ن ً ً ً ً
يل أىنِّي قى ٍد ًج ٍئتي يك ٍم بًآيىوة ًم ٍن ىربِّ يك ٍم أىنِّي
(ْٕ) ىكييػ ىعلِّ يموي الٍك ى
ىى ي
وال إل بىني إ ٍسرائ ى
تاب ىكالٍح ٍك ىمةى ىكالتػ ٍَّوراةى ىك ًٍ ى
ً
يح ًي ال ىٍم ٍوت بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو
أى ٍخلي يق لى يك ٍم م ىن الطِّي ًن ىك ىه ٍيئى ًة الطٍَّي ًر فىأىنٍػ يف يخ فً ًيو فىػيى يكو يف طىٍيػ نرا بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو ىكأيبٍ ًر ي
ص ىكأ ٍ
ئ ٍاألى ٍك ىموى ىك ٍاألىبٍػ ىر ى
ًً
م ًم ىن
ص ِّدقنا لًما بىػ ٍي ىن يى ىد َّ
ىكأينىػبِّئي يك ٍم بًما تىأٍ يكليو ىف ىكما تى َّد ًخ يرك ىف فًي بيػييوتً يك ٍم إً َّف فًي ذلً ى
ين (ْٗ) كيم ى
ك ىْليىةن لى يك ٍم إً ٍف يك ٍنتي ٍم يم ٍؤمن ى
وً
ً ً
ً
ً
ىطيع ً
ً
وف (َٓ) إً َّف اللَّوى ىربِّي ىكىربُّ يك ٍم
التػ ٍَّوراة ىكًأليح َّل لى يك ٍم بىػ ٍع ى
ض الَّذم يح ِّرىـ ىعلىٍي يك ٍم ىكج ٍئتي يك ٍم بًآيىة م ٍن ىربِّ يك ٍم فىاتَّػ يقوا اللَّوى ىكأ ي
فىا ٍعب يدكهي ىذا ً
يم (ُٓ(
ط يم ٍستى ًق
صرا ه
ي
ه
حفظ عشر آيات متتابعة من ( ّّ) ِْ-
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عزيزم الطالب

األفكار التي تناكلتها اْليات الكريمة :

عليك االنتباه إل الحركات عل

علو درجة األنبياء كالرسل .
ُ -اْلية ( ٌّّ ) ّْ-

ِ -اْلية ( ّٓ )ّٕ-قصة كفالة زكريا – عليو السالـ – لمريم ابنة عمراف .

الكلمات أثناء قراءة النصوص

ّ -اْلية ( ّٖ ) ُْ-قصة كالدة يحي – عليو السالـ – كبياف صفاتو .
تدؿ عل قدرة
ْ -اْلية ( ِْ ) ْْ-اصطفاء مريم ابنة عمراف كتفضيلها عل نساء العالمين كما ارتبط بها من معجزات ٌ
كجل. -
اهلل – ٌ
عز ٌ

ٓ -اْلية ( ْٓ ) ُٓ-قصة ميالد المسيح عيس ابن مريم – عليو السالـ – كمعجزاتو .
ما سبب تسمية ىذه السورة ب ػ ػ ػ (آؿ عمراف )
أل ٌف اهلل ذكر فيها فضائل آؿ عمراف كىو كالد مريم  -عليها السالـ  -كىو عمراف بن إيشا .
ىل السورة مكيٌة أـ مدنيٌة ؟

المنورة .
سورة مدنيٌة نزلت بعد سورة البقرة مباشرة في المدينة ٌ

كسبح بالعشي كاإلبكار )
مناسبة اْليات ( ّّ "( ) ُْ-إف اهلل اصطف آدـ كنوحا  ...إل ٌ ...

علو درجاتهم كشرؼ
ٌ
تتم ٌإال باتباع الرسل كطاعتهم ذكر من أحبهم كاصطفاىم من الرسل كبين ٌ
لما بيٌن تعال أف محبتو ال ٌ

ثم أت
مناصبهم فبدأ بآدـ أكلهم كثنٌ بنوح ثم أت ثالثا بآؿ إبراىيم فاندرج فيهم رسوؿ اهلل  -صل اهلل عليو كسلمٌ -

رابعا بآؿ عمراف فاندرج فيو عيس  -عليو السالـ -كأعقب ذلك بذكر ثالث قصص قصة ميالد مريم كقصة ميالد
يحي

تدؿ عل قدرة العلي القدير.
كقصة ميالد عيس عليهم السالـ كما فيها من خوارؽ للعادة ٌ

ششح اآليبد
آؿ إًبر ًاىيم ك ى ً
ً
ين (ّّ))
اصطىف ى
(إً َّف اللَّوى ٍ
آد ىـ ىكني ن
وحا ىك ى ٍ ى ى
آؿ ع ٍمرا ىف ىعلى الٍعالىم ى

اصطف  :اختار أم جعلهم صفوة خلقو ( صفو ) آؿ  :أىلو كأتباعو كأنصاره كعيالو ممن ىم عل دينو

كل صنف من أصناؼ الخلق ( عالىم )
العالمين ٌ :

تفضيل اهلل – تعال – كاختياره ْلدـ كنوح كإبراىيم كآؿ عمراف عل جميع نسل األنبياء قد خرج منهم .
لنبي محمد – صلٌ اهلل عليو كسلٌم  -؟
إل ٌ
أم سالسة يعود ا ٌ

يعود إل آؿ إبراىيم
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( ذي ِّريَّةن بػع ي ً
ض كاللَّو س ًم ً
يم (ّْ))
ىٍ
ضها م ٍن بىػ ٍع و ى ي ى ه
يع ىعل ه
ذريٌة  :كلد ك نسل اإلنساف  .جذر ( ذرر أك ذرأ ) الجمع ( ذريٌات  /ذرارم )

أ ٌف الساللة النبويٌة ىي ساللة عفيفة نقيٌة طاىرة خرجت من األنبياء كتمتاز بالصالح كالهداية التي يسمعها اهلل كيعلمها .
ما المقصود ( بعضهم من بعض )

المواالة في الدين كالمؤازرة عل اإلسالـ كالح ٌق فكلمتهم كاحدةه كملٌتهم كاحدة في توحيد اهلل كطاعتو.

ً
(إً ٍذ قال ً
ت َّ ً
يم (ّٓ))
ىت ًع ٍمرا ىف ىر ِّ
ك ما فًي بىطٍنًي يم ىح َّرنرا فىػتىػ ىقبَّ ٍل ًمنِّي إًنَّ ى
ت لى ى
ب إًنِّي نى ىذ ٍر ي
ىت ٍام ىرأ ي
ك أىنٍ ى
السم ي
يع ال ىٍعل ي

كجل -في العبادة كالطاعة الذم ال يشوبو شيء من أمر الدنيا .الجذر ( حرر )
محررا :الخالص هلل ٌ -
ٌ
عز ٌ
امرأة عمراف  :ىحنٌة ابنة فاقوذ

عمراف  :عمراف بن ياشهم  ...بن سليماف بن داكد بن إيشا

الحديث عن النذر نذرتو امرأة عمراف هلل في كالدة ما في بطنها ( مريم ) بأف تجعلها طائعة مستقيمة ألمر اهلل .

علٌل  :ختمت اْلية بػ ػ ػ ( السميع العليم ) ؟
حرنرا.
أ ٌف اهلل ذيك سمع لقوؿ امرأة عمراف كذك علم بما تضمره في نفسها إذ ن ىذرت لو ما في بطنها يم َّ

رب )
ما نوع النداء في اْلية ( ِّ

منادل مضاؼ  ( .منصوب )

ماذا أفاد األمر في اْلية ( تقبٌل )

الدعاء .

محررة ) النذر للذكر كاعتقدت أ ٌف حملها ذكر كليس أنث
محررا ) كلم تقل ( ٌ
لماذا كاف نذر امرأة عمراف بصيغة المذ ٌكر ( ٌ

ت ىكل ٍىيس َّ
الذ ىك ير ىك ٍاألينٍث ىكإًنِّي ىس َّم ٍيتيها ىم ٍريى ىم ىكإًنِّي
ىت ىر ِّ
ض ىع ٍ
ض ىع ٍتها قال ٍ
ض ٍعتيها أينٍث ىكاللَّوي أى ٍعلى يم بًما ىك ى
ب إًنِّي ىك ى
( فىػلى َّما ىك ى
ى
الش ٍي ً
الرًج ً
ك ىكذي ِّريَّػتىها ًم ىن َّ
يم (ّٔ))
طاف َّ
أ ًيعي يذىا بً ى

كضعتها  :أنجبتها  .الجذر ( كضع )

ذريتها  :نسلها  .الجذر ( ذرر أك ذرأ )
ٌ

أعيذىا  :اعتصم بو ( أجيرىا بحفظك كأحصنها بك ) .الجذر ( عوذ )

الشيطاف  :إبليس الجذر ( شطن )

الرجيم  :الملعوف  .الجذر ( رجم )

تخاطب امرأة عمراف اهلل بحديثها بأنٌها قد أنجبت أنث كليس ذكرا كالحوار ىنا من باب االعتذار كالحسرة أل ٌف األنث ال
تستطيع القياـ بما يقوـ بو الذكر من أعماؿ لما يصيبها من األذل كأل ٌف النذر كاف للذكر فقط كاهلل يعلم بما أنجبت دكف
أف تقوؿ كأسمتها مريم كأحفظها كذريتها بك من الملعوف ( الشيطاف الرجيم )
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علٌل  :قوؿ امرأة عمراف ( قالت ٌ
رب إنها أنث
قالت عل كجو
التحسر كاالعتذار  :يا ٌ
ٌ
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كقالت ىذا ألنٌو لم يكن يقبل في النذر ٌإال الذكر فقبل اهلل تعال

مريم منها .

ما داللة القوؿ ( ليس الذكر كاألنث )؟
أ ٌف الذكر أقول عل الخدمة كأقوـ بها كأف األنث ال تصلح في بعض األحواؿ للقياـ بالخدمة كما الذكر .
ت ) ( ىكلىٍيس َّ
الذ ىك ير ىك ٍاألينٍث )
ض ىع ٍ
ما داللة استخداـ الجملتين المعترضتين ( ىكاللَّوي أى ٍعلى يم بًما ىك ى
ى

تعظيما لشأف ىذه المولودة كما علق بها من عظائم األمور كجعلها كابنها آية للعالمين .

علٌل  :تسمية المولودة ( مريم )
علٌل  :استخداـ صيغة المضارع ( أعيذىا )

رب .
أل ٌف معناه في لغتهم العابدة الخادمة لل ٌ

تدؿ عل استمرارية الحفظ كالحماية من اهلل لها كلذريٌتها من الشيطاف الملعوف .
لكي ٌ
عل من يعود الضمير ( ىا ) في كضعتها كفي أعيذىا ؟

ك ما فًي بىطٍنًي يم ىح َّرنرا )  /أعيذىا  :مريم
ت لى ى
كضعتها  :عل ( ما ) في اْلية السابقة ( نى ىذ ٍر ي

ً و
قاؿ يا
اب ىك ىج ىد ًعنٍ ىدىا ًر ٍزقنا ى
سننا ىكىك َّفلىها ىزىك ًريَّا يكلَّما ىد ىخ ىل ىعلىٍيها ىزىك ًريَّا ال ًٍم ٍحر ى
س ون ىكأىنٍػبىتىها نىباتنا ىح ى
( فىػتىػ ىقبَّػلىها ىربُّها ب ىقبيوؿ ىح ى
مريم أىنَّ ل ً
ىت يى ىو ًم ٍن ًع ٍن ًد اللَّ ًو إً َّف اللَّوى يىػ ٍريز يؽ ىم ٍن يىشاءي بًغىٍي ًر ًح و
ساب (ّٕ()
ىك ىذا قال ٍ
ى ٍى ي

ك ٌفلها  :الكافل ىو الذم ينفق عل إنساف كيهتم بمصالحو .الجذر ( كفل )
بغير حساب :بغير إحصاء كال عدد يحاسب عليو عب ىده .

المحراب :الموضع العالي الشريف كسيٌد المجالس كأشرفها ككذلك ىو من المسجد .الجمع ( محاريب  /محارب )جذر
( حرب ) كىو من الناحية الصرفيٌة  :اسم مكاف ( محراب )

نباتا  :جاءت مصدر لتأكيد الحدث

كمتعهدا
قبلها اهلل قبوال حسنا كسلك بها طريق السعداء كربٌاىا تربية كاملة كأنشأىا تنشئة صالحة ك جعل زكريا كافال لها ٌ

للقياـ بمصالحها كحت إذا بلغت مبلغ النساء انزكت في محرابها تتعبٌد ككلٌما دخل عليها زكريا حجرتها كمكاف عبادتها

تعجب من كجود فاكهة الصيف في الشتاء كفاكهة الشتاء في الصيف عندىا كسألها ككانت تجيبو أنٌو من اهلل رزقا كاسعا بغير
ٌ

جهد كال تعب .
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الضم في محل نصب )
منادل علم  ( .مبني عل
ٌ

ما المعن البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ في اْلية ( أىنَّ لى ً
ك ىذا )
ٌ

التعجب
ٌ

علٌل  :كفالة زكريا لمريم في الرعاية كاالىتماـ

أل ٌف أمها ماتت بعد موت أبيها كىي طفلة كعند زكريا خالتها ا ً
الشباع ابنة فاقوذ
ٌ

تعجب زكريا من كجود الطعاـ عند مريم علما أنٌو ىو من كفلها بالرعاية ككاف يحضر لها الطعاـ
علٌل  :لماذا ٌ

أل ٌف الرزؽ ( الطعاـ ) الذم رآه ليس من عنده كليس من الطعاـ المتوفٌر باألسواؽ فقد كاف يجد فاكهة الصيف في الشتاء

كفاكهة الشتاء في الصيف عندىا .
سننا )
صورة فنيٌة ( ىكأىنٍػبىتىها نىباتنا ىح ى

شبٌو اهلل تربيتو لمريم بالنبات الطيب الذم يعطي ثمارا حسنة طيبة .

الد ً
ك ذي ِّريَّةن طىيِّبةن إًنَّ ى ً
يع ُّ
عاء (ّٖ))
ك ىدعا ىزىك ًريَّا ىربَّوي ى
قاؿ ىر ِّ
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
( يىنالً ى
ى
ك ىسم ي
ب ىى ٍ

متضرعا هلل  .الجذر ( دعو )
ىنالك  :في ذلك الوقت عندما رأل قدرة اهلل كعظمتو مع مريم  .دعا  :طلب ٌ
متوسال ٌ

ىب  :أعطني  .الجذر ( كىب )

طيٌبة  :صالحة مباركة  .الجذر ( طيب )

ذريٌة  :كلمة مفردة بمعن االبن ( الذكر )

لدنك  :ظرؼ مكاف بمعن عندؾ
سميع  :صيغة مبالغة

كمتضرعا أف يعطيو من عنده كلدا صالحا ككاف
متوسال
أم في ذلك الوقت الذم رأل فيو زكريا كرامة اهلل لمريم دعا ربٌو ٌ
ٌ

شيخا كبيرا كامرأتو عجوز عاقر أم مجيب دعاء من ناداؾ .
البالغي الذم خرج إليو األمر ( ىب ) في اْلية؟
ما المعن
ٌ

علٌل  :استخداـ زكريا كلمة ( ذريٌة ) في دعائو هلل ؟
ىل دلٌت كلمة ( ذريٌة ) عل مفرد أـ جمع ؟

الدعاء
يختص فيو الذكر دكف األنث من النسل .
أل ٌف ىذا اللفظ
ٌ

ك ىكلًيًّا ) كالجمع ذريٌات أك ذرارم
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
دلٌت عل مفرد فقد قاؿ اهلل في موطن آخر (فىػ ىه ٍ

بالسن ( َُِ سنة )
علٌل  :استخداـ زكريا الفعل ( ىب ) في دعائو هلل ؟ أل ٌف الهبة تكوف دكف مقابل حيث أنٌو كاف كبيرا
ٌ

كزكجتو عاقر مسنٌة ( ٖٗ سنة ) أم أ ٌف مقومات اإلنجاب لديهم غير متاحة .
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ً وً ً
ً
ً
صلِّي فًي ال ًٍم ٍحر ً
اب أ َّ
ىف اللَّوى ييػبى ِّ
ورا ىكنىبًيًّا ًم ىن
(فى ى
ص ِّدقنا بً ىكل ىمة م ىن اللَّو ىك ىسيِّ ندا ىك ىح ي
ش ير ىؾ بًيى ٍحي يم ى
نادتٍوي ال ىٍمالئ ىكةي ىك يى ىو قائ هم يي ى
صن
َّ ً ً
ين (ّٗ))
الصالح ى
قائم  :الجذر ( قوـ )

يصلٌي  :يتعبٌد أك يدعو  .الجذر ( صلي )

عجزا بل للعفة .
حصورا  :الذم يحبس نفسو عن الشهوات كال يأتي النساء ن

كلمة من اهلل  :المقصود عيس ابن مريم

سيٌد  :يسود قومو كيقودىم  .الجذر ( سود )
الصالحين  :األنبياء

المالئكة  :المقصود جبريل ( مخلوؽ من نور ) الجذر ( ألك )

شره بغالـ اسمو يحي أم مصدقا بعيس "كلمة اهلل " ألنٌو خلق بكلمة
نادل جبريل زكريا عندما كاف قائما في الصالة كب ٌ
"كن " من غير أب مص ٌدقا بعيس "كلمة اهلل " ك يحبس نفسو عن الشهوات ع ٌفة كزىدا كال يقرب النساء مع قدرتو عل
بنبوتو بعد البشارة بوالدتو كىي أعل من األكل .
ذلك كيكوف نبيا من األنبياء كىذه بشارة ثانية ٌ
مسن كاألـ عاقر
ألف اهلل أحياه باإليماف فاألب ٌ

علٌل  :تسمية اهلل للغالـ بػ ػ ػ ( يحي )

ما البشارتاف اللتاف أعطاىما اهلل لزكريا في اْلية ؟

ُ -الولد

ما ىي صفات يحي – عليو السالـ – كما كرد في اْلية ؟
ُ -مص ٌدقا بعيس ابن مريم

ِ -سيٌدا

ّ -حصورا

علٌل  :جاء في اْلية ( المالئكة ) بلفظ الجمع كالمقصود جبريل ؟

ِ -أنٌو سيكوف نبيٌا
ْ -نبيٌا

جائز في كالـ العرب بأف تخبر عن الواحد بمذىب الجمع .

ب أىنَّ ي يكو يف لًي غيالـ كقى ٍد بػلىغىنًي ال ً
ك اللَّوي يىػ ٍف ىع يل ما يىشاءي (َْ))
ٍكبىػ ير ىك ٍام ىرأىتًي عاقً هر ى
( ى
قاؿ ىكذلً ى
قاؿ ىر ِّ ى
هى ى ى

يشب .الجمع ( أغلمة  /غلماف  /غلمة )الجذر ( غلم ) بلغني  :أدركني
غالـ  :صبي إل أف ٌ

عاقر  :عقيم ال تلد كالعاقر من ال يولد لو كلد  .يستوم فيو الوصف للمذكر كالمؤنٌث  .الجذر ( عقر )
يقوؿ زكريا عليو السالـ  :كيف يأتين الولد ؟ كقد أدركتني الشيخوخة كعمرم مئة كعشرين سنة .كامرأتي عقيم ال تلد كبلغت
من العمر ثماف كتسعوف سنة فقد اجتمعت الشيخوخة كالعقم ككل من السببين مانع من الولد فير ٌد عليو اهلل أنٌو ال يعجزه
شيء كال يتعاظمو أمر .
كم كاف عمر زكريا كزكجتو عند كالدة الغالـ ؟
ما ىي موانع اإلنجاب كما كرد في اْلية .

زكريا  َُِ :سنة
ُ -الكبر في الس ٌن

زكجتو  ٖٗ :سنة
ِ -العقم
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التعجب االستبعاد
ٌ

ك ىكثً نيرا ىك ىسبِّ ٍح بًال ىٍع ًش ِّي ىك ًٍ
اإلبٍكا ًر (ُْ()
اج ىع ٍل لًي آيىةن ى
( ى
قاؿ ىر ِّ
َّاس ثىالثىةى أىيَّ واـ إًالَّ ىرٍم نزا ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى
قاؿ آيىػتي ى
ب ٍ
ك أىالَّ تي ىكلِّ ىم الن ى
آية  :العالمة كاألمارة /معجزة .الجذر ( أكم ) الجمع ( آيات  /آم )

اإلبكار  :أكؿ النهار إل طلوع الشمس.

رمزان  :اإلشارة باليد أك بالرأس أك بغيرىما .

العشي  :الوقت من زكاؿ الشمس إل المغرب .

طلب زكريا من اهلل عالمة عل حمل امرأتو فأعطاه عالمة ٌأال يكلٌم الناس إال باإلشارة ثالثة أياـ بلياليها مع أنٌو سوم
سماكم يمنعو من الكالـ بغير ذكر اهلل كأف يذكر اهلل ذكرا كثيرا بلسانو شكرا عل النعمة فقد
صحيح كالغرض أنو مانع
ٌ

منع عن الكالـ كلم يمنع عنك ذكر هلل كالتسبيح لو كذلك أبلغ في اإلعجاز ك سبٌح اهلل تعال في آخر النهار كأكلو أم

عظٌم ربك بعبادتو بأكؿ النهار كآخره .

ك)
ك  /ىربَّ ى
عل من يعود الضمير ( ؾ ) في (آيىػتي ى

زكريا – عليو السالـ .-

سماكم يمنعو من الكالـ بغير ذكر اهلل
علٌل  :طلب اهلل من زكريا عدـ الكالـ مع الناس لثالثة أياـ ؟ أ ٌف ىناؾ مانع
ٌ
ما اْلية التي أعطاىا اهلل لزكريا كما كرد في اْلية ؟

ُ -ال يكلٌم الناس ثالثة أياـ ٌإال باإلشارة .
البديعي الوارد في اْلية ؟
المحسن
ما
ٌ
ٌ

ِ -الذكر كالتسبيح في أكؿ النهار كآخره .
طباؽ ( العشي ك اإلبكار )

مناسبة اْليات ( ِْ( ) ُٓ-كإذ قالت المالئكة يا مريم إف اهلل اصطفاؾ  ...إل  ...ىذا صراط مستقيم)
لما ذكر -تعال  -قصة كالدة يحي بن زكريا من عجوز عاقر كشيخ قد بلغ من الكبر عتيٌا كذلك بمقتض السنن الكونيٌة
ٌ
شيء خارؽ للعادة أعقبها بما ىو أبلغ كأركع في خرؽ العادات فذكر قصة ميالد السيد المسيح عيس من غير أب

ليدؿ عل بشريتو كأعقبو بذكر ما ايٌده اهلل بو من المعجزات
كىي شيء أعجب من األكؿ فذكر كالدتو من مريم البتوؿ ٌ
ليشير إل رسالتو كأنٌو أحد الرسل الكراـ الذين أظهر اهلل عل أيديهم خوارؽ العادات .

ً
فاؾ كطىه ً
ً
(كإً ٍذ قال ً
ً ً ً
ين(ِْ))
َّرؾ ىك ٍ
ىت ال ىٍمالئً ىكةي يا ىم ٍريى يم إً َّف اللَّوى ٍ
ى
اصطىفاؾ ىعل نساء الٍعالىم ى
اصطى ى ى

الريب كاألدناس
اصطفاؾ  :اختارؾ لطاعتو كلكرامتو .الجذر ( صفو ) ٌ
طهرؾ  :طهَّر دينك من ٌ

طهرؾ من األدناس كاألقذار كما اتهمك بو
يقوؿ جبريل  :يا مريم إف اهلل اختارؾ من بين سائر النساء فخصك بالكرامات ك ٌ
اليهود من الفاحشة كاختارؾ عل سائر نساء العالمين لتكوني مظهر قدرة اهلل في انجاب كلد من غير أب .
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نساء  :مفردىا ( امرأة )
ما فضل اهلل عل مريم – عليو السالـ – كما كرد في اْلية ؟
طهرىا من األدناس كاألقذار كاتهامات اليهود .
ٌُ -

مظهرا عل قدرة اهلل في اإلنجاب دكف أب .
ِ -جعلها ن

ك كاسج ًدم كارىك ًعي مع َّ ً ً
ً ً ً
ين (ّْ))
(يا ىم ٍريى يم اقػٍنيتي ل ىربِّ ى ٍ ي ى ٍ ى ى
الراكع ى
اقنتي  :أخلصي الطاعة هلل  .الجذر ( قنت )

يخاطب جبريل مريم كيطلب منها أف تلزـ عبادة اهلل كطاعتو شكرا عل اصطفائو لها كتطيل القياـ في الصالة كالدعاء
كتصلٌي مع المصلين .
ىل خرج األمر في اْلية لمعن بالغي ؟

بالغي .
حقيقي كلم يخرج لمعن
األمر في اْلية أمر
ٌ
ٌ

ك ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
ً
باء الٍغىٍي ً
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ
وح ًيو إًل ٍىي ى
ٍالم يه ٍم أىيُّػ يه ٍم يى ٍك يف يل ىم ٍريى ىم ىكما يك ٍن ى
ك ىكما يك ٍن ى
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ ييػ ٍل يقو ىف أىق ى
(ذل ى ٍ
ي ٍختى ً
ص يمو ىف (ْْ()
ى
المهم .الجذر ( نبأ )
أنباء  :مفردىا ( نبأ ) كىو الخبر
ٌ

نوحيو  :نلقي المعن في النفس في خفاء .الجذر ( كحي )

أقالمهم  :كالمقصود ىنا السهاـ التي يقترع بها .

قصو عليو لوال أنٌو أخبره بو من قصة امرأة عمراف كابنتها مريم البتوؿ كمن قصة زكريا
النبي أنٌو ما كاف ليعلم ما ٌ
يخاطب اهلل ٌ

المهمة التي أكحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل .كما كنت
كيحي إنٌما ىي من األنباء المغيبة كاألخبار ٌ
كل يريدىا في كنفو كرعايتو
عندىم إذ يختصموف كيتنافسوف ك يتنازعوف عل كفالة مريم حين ألقوا سهامهم للقرعة ٌ

كالغرض أف ىذه األخبار كانت من عند اهلل العليم الخبير كأ ٌف اهلل ق ٌدر كوف زكريا كافال لها لسعادتها كلتقتبس منو علما كثيرا

كعمال صالحا .
النبي محمد  -عليو الصالة السالـ-
من المخاطب بالضمير ( ؾ ) في اْلية ؟  /عل من يعود الضمير ( ؾ ) في ( إليك )؟ ٌ

لنبي اهلل زكريا ؟
علٌل  :ق ٌدر اهلل كفالة مريم ٌ

لسعادتها كلتقتبس منو علما كثيرا كعمال صالحا.

علٌل  :ما سبب خصومة القوـ فيما بينهم كما بيٌنتها اْليات ؟

كفالة مريم كأيهم أح ٌق بها من اْلخر .
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شر ًؾ بً ىكلًم وة ًم ٍنو اسمو الٍم ًس ً
ً
ً
ً َّ
ً
يها فًي ُّ
الدنٍيا ىك ٍاْل ًخ ىرةً ىكًم ىن
يس ابٍ ين ىم ٍريى ىم ىك ًج ن
ى ي ٍ يي ى ي
)إ ٍذ قالىت ال ىٍمالئ ىكةي يا ىم ٍريى يم إ َّف اللوى ييػبى ِّ ي
يح ع ى
ين (ْٓ))
ال يٍم ىق َّربً ى
كلمة منو  :مولود يحصل بكلمة من اهلل بال كاسطة أب

يسر السامع  .الجذر ( بشر )
يب ٌ
شرؾ  :الخبر بما ٌ

المسيح  :لقب من األلقاب المشرفة كمعناه المبارؾ .

كجيها  :شريفا ذا جاه كقدر .

شر اهلل مريم من خالؿ الوحي جبريل بأنٌها ستنجب مولودا يحصل بكلمة من اهلل بال كاسطة أب كاسمو عيس كلقبو
بٌ
المقربين
المسيح كنسبة إل أمو ( ابن مريم ) تنبيها عل أنٌها تلده بال أب كسيكوف سيٌدا كمعظٌما في الدنيا كاْلخرة كمن ٌ
عند اهلل .
علٌل  :تسمية ابن مريم بػ ػ ػ ( المسيح عيس ابن مريم )؟
المسيح  :لقب من األلقاب المشرفة كمعناه المبارؾ .

المسيحي
ياني ينسب إليو لدين
ٌ
اني أك سر ٌ
عيس  :اسم عبر ٌ

ما صفات عيس – عليو السالـ – كما كردت باْلية ؟

كلد دكف أب  /ذك مكانة عظيمة في الدنيا كاْلخرة

ألمو .
ابن مريم  :تنبيها عل انها تلده بال أب فنسبتو ٌ

البديعي الوارد في اْلية ؟
المحسن
ما
ٌ
ٌ

طباؽ ( الدنيا ك اْلخرة )

(كي ىكلِّم النَّاس فًي الٍم ٍه ًد كىك ٍه نال كًمن َّ ً ً
ين (ْٔ))
الصالح ى
ى ى
ىي ي ى
ى ى
في المهد  :في الطفولة ( حديث الوالدة )

الصالحين  :الكاملين في التق كالصالح .

المهد  :فراش الطفل .

الشاب كالشيخ .
الكهل  :ما بين
ٌ

يكلٌم الناس طفال قبل كقت الكالـ كيكلمهم كهال فكالمو للناس في ىاتين الحالتين كالـ األنبياء من غير تفاكت بين حاؿ
شك أف ذلك غاية في اإلعجاز كىو من الكاملين في التق كالصالح .
الطفولة كحاؿ الكهولة كال ٌ
البديعي الوارد في اْلية .
المحسن
ما
ٌ
ٌ

طباؽ ( المهد ك كهال )

ما المعجزة الواردة في اْلية السابقة ؟
تكليم عيس – عليو السالـ – للناس بكالـ سليم رزين كىو طفل حديث الوالدة .

كجل – للفظ ( في المهد )؟
علٌل  :استخداـ اهلل – ٌ
عز ٌ

ليدؿ عل صغر سنٌو أثناء حديثو مع الناس فهو حديث الوالدة .
ٌ
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ً
قاؿ ىكذلً ً
وؿ لىوي يك ٍن
ك اللَّوي يى ٍخلي يق ما يىشاءي إًذا قىض أ ٍىم نرا فىًإنَّما يىػ يق ي
ش هر ى
ىت ىر ِّ
س ٍسنًي بى ى
(قال ٍ
ب أىنَّ يى يكو يف لي ىكلى هد ىكل ٍ
ىم يى ٍم ى
فىػيى يكو يف (ْٕ))
يمسسني بشر  :لم يسبق لي الزكاج .الجذر ( مسس )

كن  :كلمة اهلل التي ألقاىا ليخلق عيس ابن مريم

تتساءؿ مريم – عليها السالـ  -كيف يأتيها الولد كىي ليست بذات الزكج؟ قاؿ كذلك اهلل يخلق ما يشاء أم ىكذا أمر
اهلل العظيم ال يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين كبغير سبب .إذا أراد شيئا حصل من غير تأ ٌخر كال حاجة إل سبب
يقوؿ لو "كن" فيكوف .

ً
ش هر )؟
س ٍسنًي بى ى
ما المعن البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ في اْلية (أىنَّ يى يكو يف لي ىكلى هد ىكلى ٍم يى ٍم ى

النص .
استخرج أسلوب حصر من ٌ

االستحالة

وؿ لىوي يك ٍن فىػيى يكو يف
فىًإنَّما يىػ يق ي

فرؽ بالمعن كالداللة بين ( يفعل ما يشاء ) ( يخلق ما يشاء )
ٌ
السن كالعقم .
كلكن
عنصرم اإلنجاب متوفراف كقد حصل عارض كىو كبر ٌ
ٌ
يفعل  :األمر مستبعد ٌ
الذكرم في المعادلة الزكجيٌة .
يخلق  :األمر مستحيل كمعجز كخارؽ للمألوؼ لعدـ توفٌر العنصر
ٌ

ً
ً
ً ً
يل (ْٖ))
( ىكييػ ىعلِّ يموي الٍك ى
تاب ىكالٍح ٍك ىمةى ىكالتػ ٍَّورا ىة ىك ٍاإلنٍج ى

الكتاب  :الكتابة  /الحكمة  :السداد في القوؿ كالعمل أك سنن األنبياء  /.التوراة كاإلنجيل  :يح ٌفظو الكتاباف السماكيٌاف .

اهلل علٌم عيس ابن مريم الكتابة كالسداد في القوؿ كالعمل كجعلو يحفظ التوراة كاإلنجيل .

(كرس ن ً ً ً ً
يل أىنِّي قى ٍد ًج ٍئتي يك ٍم بًآيىوة ًم ٍن ىربِّ يك ٍم أىنِّي أى ٍخلي يق لى يك ٍم ًم ىن الطِّي ًن ىك ىه ٍيئى ًة الطٍَّي ًر فىأىنٍػ يف يخ فً ًيو فىػيى يكو يف طىٍيػ نرا
ىى ي
وال إل بىني إ ٍسرائ ى
ك
يح ًي ال ىٍم ٍوت بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو ىكأينىػبِّئي يك ٍم بًما تىأٍ يكليو ىف ىكما تى َّد ًخ يرك ىف فًي بيػييوتً يك ٍم إً َّف فًي ذلً ى
بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو ىكأيبٍ ًر ي
ص ىكأ ٍ
ئ ٍاألى ٍك ىموى ىك ٍاألىبٍػ ىر ى
ًً
ين (ْٗ))
ىْليىةن لى يك ٍم إً ٍف يك ٍنتي ٍم يم ٍؤمن ى
الرسوؿ  :يحمل رسالة سماكيٌة  .الجذر ( رسل )
األكمو  :الذم يولد أعم .الجذر ( كمو )

أنبٌئكم  :أخبركم  .الجذر ( نبأ )

جئتكم  :الجذر ( جيأ)

األبرص  :المصاب بالبرص كىو مرض يعترم الجلد كداء عضاؿ.
آية  :معجزة

أً
تدؿ عل صدقي كىي ما أيدني اهلل بو من المعجزات كآية
يرسل رسوال إل بني إسرائيل قائال :بأنٌي قد جئتكم بعالمة ٌ
ّ
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أصور لكم من الطين مثل صورة الطير فأنفخ في تلك الصورة فتصبح طيرا بإذف اهلل فيطير عيانا بإذف
صدقي  :أنٌي ٌ

كما أشفي المصاب بالبرص.

تدؿ عل أنٌو أرسلني كأشفي الذم كلد أعم
كجل -الذم جعل ىذه المعجزة ٌ
اهلل ٌ -
عز ٌ
كرر لفظ بإذف اهلل
كأحيي بعض الموت بقدرتي كلكن بمشيئة اهلل كقدرتو كقد أحيا أربعة أنفس كما ذكر القرطبي كغيره ك ٌ

لتوىم األلوىية عنو كأخبركم بالمغيبات من أحوالكم التي ال تشكوف فيها فكاف يخبر الشخص بما أكل كما ادخر
دفعا ٌ
تدؿ عل صدقي إف كنتم مصدقين بآيات اهلل.
في بيتو كىذه المعجزات عالمة كاضحة ٌ
كلٌها تقع بإذف اهلل

ما معجزات سيدنا عيس – عليو السالـ  -؟
ّ -إحياء الموت .

يكوف كهيئة الطير كينفخ فيو فيصبح طيرا حيٌا.
ٌُ -

ْ -إخبار الناس الغيبيٌات كالم ٌدخرات في البيوت .

ِ -يشفي األعم كاألبرص .

لتوىم األلوىية عنو لكي ال يعتقد الناس أنٌو إاله .
دفعان ٌ

علٌل  :تكرار لفظ ( بإذف اهلل ) داخل اْلية ؟
عل ماذا يعود اسم اإلشارة ( ذلك ) الوارد في اْلية ؟

المعجزات المذكورة ( أربع معجزات )

ً
ً ً
( كمص ِّدقنا لًما بػين ي ىد َّ ً
ض الَّ ًذم يح ِّرىـ ىعلىٍي يك ٍم ىك ًج ٍئتي يك ٍم بًآيىوة م ٍن ىربِّ يك ٍم فىاتَّػ يقوا اللَّوى
م م ىن التػ ٍَّوراة ىكًأليح َّل لى يك ٍم بىػ ٍع ى
يى
ىٍ ى ى
ً
ىطيع ً
وف (َٓ))
ىكأ ي

حل بعض ما كاف محرما عليكم في شريعة موس
جاء عيس مص ٌدقا لرسالة موس كمؤيٌدا لما جاء بو في التوراة كلي ٌ

كجاء بعالمة شاىدة عل صحة رسالتي كىي ما أيدني اهلل بو من المعجزات فخافوا اهلل كأطيعوا أمرم لكي تنجوا .

البديعي الوارد في اْلية ؟
المحسن
ما
ٌ
ٌ

علٌل  :تكرار اللفظ ( آية ) في ىذه اْلية ؟

حرـ )
أحل ٌ /
طباؽ ( ٌ

ليؤٌكد عل المعجزات التي جاء بها كالتي تص ٌدؽ رسالتو .

صرا ه ً
( إً َّف اللَّوى ربِّي كربُّ يكم فىا ٍعب يدكهي ىذا ً
يم (ُٓ()
ى ىى ٍ ي
ط يم ٍستىق ه

صرط )
صراط  :سبيل  /مسلك  .الجذر ( صرط ) كالجمع ( ي
إ ٌف تقول اهلل كعبادتو كاإلقرار بوحدانيٌتو ىو الطريق المستقيم الذم ال اعوجاج فيو كنحن سواء في العبوديٌة هلل كالطاعة .
ما داللة (إ َّف اللَّوى ىربِّي ىكىربُّ يك ٍم فىا ٍعبي يدكهي )

التأكيد عل أنٌو عب هد هلل كينفي عن نفسو سمة األلوىيٌة .
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ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ
ادلعجى وانذالنخ
عيد إل المعجم كاستخرج معاني المفردات اْلتية :ضل .األبرص :المصاب بالبىػ ىرص كىو بياض يعترم الجلد.
اإلبكار :أكؿ النهار إل طلوع ال ٌ
شمس .اصطف :اختار كف ٌ
قنت :أطاع اهلل كأطاؿ القياـ في الصالة كال ٌدعاء كاقنتي :الزمي عبادة اهلل شكران عل اصطفائو.
اقنتي  :ى
ط في ما يأتي:
فرؽ في المعن في ما تحتو خ ٌ
ٌ-

ك ىما فًي بىطٍنًي يم ىح َّرران ".
ت لى ى
أ -قاؿ تعال " :إًنِّي نى ىذ ٍر ي

خلصا للعبادة كالخدمة.
يم ن

خالصا من األخطاء.
من ٌق نحا
حرران باللٌغة العربيٌة .
ت كتابة الن ِّ
أع ٍد ي
ى
ن
َّص يم ٌ
ً
لدنك ذريةن طيب نة ً ".
كامنح.
أعط
ب -قاؿ تعال ":قاؿ ِّ
ىب لي م ٍن ى ٌ ٌ
ٍ
رب ٍ

حل المسألة .
ىى ٍب ى
ك ساعدتني عل ٌ

كض ٍعتيها أنث ".
ج -قاؿ تعال " :قالت ِّ
رب إنٌي ى
العركض .
كضع
علم ى
ى
الخليل ي
بن أحم ىد ى
ي

احسب من أفعاؿ القلوب جامد ال يأتي ٌإال في صورة األمر.
ي
أنجبت.
ي
أكج ىد

ً
ً
ً ً
يل ".
د -قاؿ تعال "  :ىكيػي ىعلِّ يموي الٍكتى ى
اب ىكالٍح ٍك ىم ىة ىكالتػ ٍَّورا ىة ىكاإلنج ى
ٍكتىاب الى ريب فً ًيو ى ندل لِّل ً
قاؿ تعال "  :ىذلً ى ً
القرآف الكريم.
ين "
ي
ي
ٍمتَّق ى
ك ال ي ى ٍ ى
لكل منهما.
لفظ) عاقر (يستوم فيو المذ كر كالمؤنث عي ٍد إل المعجم ك تبيٌ ٍن جمعو ٌالكتابة.

جمع عاقر :عيقر للمذكر كعيقر كعواقر للمؤنث.
-ما الجذر اللُّغوم لما يأتي:

ش ىو
ذيريٌة :ذىرأى أك ذى َّر)ذى ىرىر (
الع ًش ٌي  :ىع ى
ى
كل من:
عي ٍد إل المعجم الوسيط ك بيٌن الفرؽ بين ٌاله ًرـ :من بلغ أقص ً
الكبىر كالضعف.
ال ىك ٍهل :من جاكز الثالثين إل نحو الخمسين
ى
الهرـ .
ال ٌ
شيخ :من أدرؾ الشيخوخة كىي غالبان عند الخمسين كىو فوؽ ال ىك ٍهل كدكف ى
سم ىو
ٌ
سميتها  :ى

ت ٌدخركف :ذى ىخر
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ُ
َ ْ ُ َ َّ ْ
انفهى وانتحهيم:
ضها من و
بعض":
-قاؿ تعال " :ذريٌةن بع ي

بم كصف اهلل تعال ذريٌة األنبياء؟
أ -ى
عالـ ي يد ُّؿ ذلك؟
ب -ى

كصفها بأ ٌف بعضها من بعض؛ من ذريٌة آدـ ثم ذريٌة نوح ثم من ذريٌة إبراىيم.

أ ٌف اهلل تعال اصطفاىم ألنٌهم متجانسوف في ال ٌدين كالتٌق

كالصالح.
ٌ

بم استعانت عل
جرينا عل عادة أىلها نذرت امرأة عمراف ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبوؿ من اهلل ىبالعبادة كالطٌاعة كصدؽ التوٌكل عل اهلل.
تحقيق ذلك؟
-في ضوء فهمك اْليات الكريمة بيٌن كيف ىيأ اهلل تعال مريم – عليها السالـ  -لالضطالع بأمر عظيم كىو

ميالد عيس -عليو السالـ.-

كطهرىا عل نساء
جعل اهلل تعال زكريا -عليو السالـ -كافال لها كأكجد عندىا رزقنا في غير أكانو كاصطفاىا لعبادتو
ٌ
العالمين.
كيف استقبل زكريا البشرل بيحي -عليهما السالـ-؟كالتعجب كاستعظاـ قدرة اهلل تعال .
السن كامرأتو عاقر كبال ٌدىشة
ٌ
باستبعاد تح ٌققها في موازين البشر؛ ألنٌو كبير في ٌ
دليال عل حمل زكجتو كتح ٌقق البشرل.
-بيٌن األمارة التي أعطاىا اهلل تعال لزكريا -عليو السالـ  -ن

ٌأال يكلِّم الناس ٌإال باإلشارة ثالثة أياـ بلياليها ذاكران اهلل ذكران كثيران كمسبٌ نحا في آخر النهار كأكلو.
اْليتين )
-في ضوء فهمك ٍ

ك

(

فضل اهلل تعال عل مريم عليها السالـ؟
أ -ما ي
ب  -اذكر ما يستوجبو ىذا الفضل.

كطهرىا عل نساء العالمين.
أ ٌف اهلل اصطفاىا ٌ
أف تطيع اهلل كتلزـ عبادتو.

ب ني ً
ك ًم ٍن أىنبى ًاء الٍغىٍي ً
ك":
وح ًيو إًلىٍي ى
 في قولو تعال " ذىلً ىذلك"؟
أ -ما المشار إليو في" ى
كل ما ذكره اهلل تعال
ٌ

من قصة )امرأة عمراف( كابنتها ) مريم البتوؿ ( كمن قصة ) زكريا كيحي (

إليك"؟
ب في " ى
ب  -ىم ًن المخاطى ي

الرسوؿ محمد  -صل اهلل عليو كسلٌم.-
ٌ
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المهمة التي
نبوة الرسوؿ الكريم ٌ
قص اهلل تعال عليو ىذه األنباء المغيبة كاألخبار ٌ
لم خاطبتو اْلية؟ تأكي ند ا لصدؽ ٌ
ج -ى

أكح اهلل تعال بها إل رسولو كما كاف يعلمها من قبل كما ارفقها من معجزات ت يد ُّؿ عل قدرة اهلل تعال .
استخلص من اْليات صفات كل من مريم كزكريا -عليهما السالـ.-مريم -عليها السالـ :-

طاىرة اصطفاىا اهلل عل نساء العالمين إلنجاب طفل من غير أب مخلصة في العبوديٌة.

السن صبور متعبٌد كافل مريم عليها السالـ.
زكريا -عليو السالـ: -
كبير في ٌ
عرضت اْليات الكريمة أموران خارقة للعادة اذكر ثالثة منها.ُ -كالدة عيس -عليو السالـ -من غير أب

ِ -الرزؽ في غير أكانو عند مريم

ّ -كالدة يحي من أـ عاقر كأب بلغ من الكبر عتيٌا

فيصير طيران اإلخبار بالغيب )
ْ -معجزات عيس -عليو السالـ) -إحياء الموت شفاء األكمو كاألبرص ينفخ في الطٌين
ي
نك ذي ًريَّةن طىيِّبىةن"؟
ب لًي ًمن ل يد ى
لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قولو تعال عل لساف زكريا عليو اؿ سالـ "  :ىرب ىى ٍأل ٌف الهبة ىي عطاء من غير ًع ىوض أك مقابل كمن غير سبب أك تد ٌخل أك كسيط من زكريا عليو السالـ؛ فهو كبير ك امرأتو
العاقر فالهبة إحساف محض من عند اهلل تعال ) من لدنك ( من غير مقابل .كفي ذلك صدؽ زكريا في توٌكلو عل اهلل

كإيمانو الصادؽ كحسن ظنٌو بربٌو.

الحسنة في تنشئة جيل صالح في رأيك؟
سننا" ما أثر الرعاية ى
-في ضوء قولو تعال "  :ىكأىنبىتىػ ىها نىػبىاتنا ىح ى

جيال سويا
الصالح يخرج نباتنا طيٌبنا كالتربية الحسنة تنشئ ن
الصالحة ٌ
كالزرع ٌ
الرعاية ٌ
ٌ

يترؾ للطالب

موضحا رأيك:
بعد دراستك اْليات الكريمة ناقش أثر ما يأتي في مجتمعكن

أ -رعاية األيتاـ كالمحتاجين.

ادا قادرين عل اإلنتاج كالعطاء كتزيد من ثقتهم بأنفسهم كتيم ٌكنهم في المجتمع.
تجعلهم أفر ن
ب  -تقدير دكر المرأة.
يسهم في زيادة عطائها كيدفعها نحو النجاح في مجاالت الحياة كافة.

يترؾ للطالب
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القصصي فما فائدة ىذا األسلوب ؟
أكثر القرآف الكريم من استخداـ األسلوبٌ
ِ -أخذ العبرة كالعظة.
ُ -بياف عظمة القرآف الكريم في إقامة ال ٌدليل.
بوم في متأمليها كتحمل ما ٌدة محبوبة تعين عل تدبٌر القرآف
كالتأمل؛ في قصص القرآف ذات أثر
ّ -التدبٌر ٌ
إيماني كتر ٌ
ٌ

كفهمو.

ْ -بياف إيماف األنبياء كقوة صبرىم كيقينهم بموعود اهلل.

ني عل كثرتو كتنوعو بمثابة جذب لذاكرة النبي  -صلٌ اهلل عليو كسلٌم -نحو عبر الماضي؛ لينتىفع بها
ٓ -القصص القرآ ٌ
ً
الغي ً
إليك".
ب نوحيو ى
في الحاضر " .ذلك من أنباء ٍ
عالـ ي يد ُّؿ ىذا في رأيك ؟
تكاملت الرعاية اإللهية في إعداد األنبياء كاصطفائهم كذكر صفاتهمى
ثم آؿ إبراىيم كآؿ عمراف
اهلل سبحانو ال يختار من الخلق ٌإال أكرمهم كأفضلهم عنده كأكملهم لديو فاصطف آدـ ن
كنوحا ٌ

كالرسالة.
الصدؽ كاألمانة
أل ٌف منهم األنبياء فكانوا أمناء عل رسالتو كبلٌغوىا للنٌاس
ٌ
كخصهم اهلل بصفات ٌ
ٌ
كخصهم ٌ
بالنبوة ٌ
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ّ

سننا".
ك ٌضح جماؿ التصوير في قولو تعال "  :ىكأىنبىتىػ ىها نىػبىاتنا ىح ى

الصالح.
السالـ في نموىا كترعرعها كتربيتها الحسنة بالزرع ٌ
ٌ
صور مريم عليها ٌ
استخرج مثالين عل الطباؽ من اْليات الكريمة.الع ًش ٌي  /اإلبكار
ى

أً
يح ٌل  /يحرـ

الدنيا /اْلخرة

و
معاف أخرل بالغيٌة مثل:
-تخرج األساليب اإلنشائيٌة في العربية عن معانيها الحقيقية إل

الصديق:
أ -األمر؛ نحو :قوؿ ب ٌ
شار بن بػي ٍرد مخاطبنا من ال يحتمل ٌ
الزلٌة من ٌ
فيفيد األمر ىنا) التخيير(

ش كاح ندا أك ً
أخاؾ فإنٌو
ص ٍل ى
فى ًع ٍ
ٍ

ؼ ىذنٍ و
ب ىم َّرنة ىكيمجانًبي ٍو
يمقا ًر ي

كفي قولو تعال " :إً ٍذ أىكل ال ًٍف ٍتػيةي إًلى الٍ ىك ٍه ً
ك ىر ٍح ىم نة ىك ىىيً ٍئ لىنىا ًم ٍن أ ٍىم ًرنىا ىر ىش ندا"
ف فىػ ىقاليوا ىربَّػنىا آتًنىا ًم ٍن لى يدنٍ ى
ى
ى
صديقي ًو:
المعرم مخاطبنا
ب -النٌهي؛ نحو :قوؿ
ٍ
ٌ
الس َّر عنٌي يوـ و
أمر غ ٍيػ ير يمغٍتىف ًر
نائبة
ال تطويا ِّ
فإ ٌف ى
ى
ذلك ه

يفيد) ال ٌدعاء(

شاعر إل ىم ٍن ىما في منزلتو.
يفيد النهي ىنا) االلتماس( ؛ ألنٌو صدر من ال ٌ

شمس غير عاقل فيستحيل إجابة طلبو.
شمس يفيد) التمنٌي (أل ٌف ال ٌ
كفي قوؿ القائل :ال تىػغٍ يربي أيٌتها ال ٌ
الحم :
ج  -االستفهاـ؛ نحو قوؿ المتنبي في كصف ٌ
الد ٍى ًر ًع ٍندم يك ُّل بًٍن و
ت َّ
ت
أبًٍن ى
التعجب(.
كيفيد االستفهاـ ىنا) ٌ

ٍت أىنٍ ً
ف كصل ً
الز ً
حاـ؟
ت ًم ىن ِّ
فى ىك ٍي ى ى ى

كفي قولو تعاؿ" أىنَّ ي يكو يف لىو كلى هد كلىم تى يكن لَّو ص ً
احبىة "
ي ى
ىى
يى ى ٍ
د  -النٌداء؛ نحو :يا ً
ألىل الخير لمساعدة المحتاج .كيفيد النٌداء ىنا

االستفهاـ) االستبعاد(
) االستغاثة ( بأىل الخير.

و
لك من و
رجل كريم
كفي قوؿ أحدىم :كا يح ٍرقىةى قلبي أك :كا كبدم يفيد النداء) النٌدبة (.ك في قولك
لشخص :يا ى
التعجب من حالو كمن كرمو.
التعجب (ألنٌك ال تقصد أف تناديو كإنما تريد ٌ
يفيد ) ٌ
ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل

17

ّ
األستاذ مصطفً البىريني  -من األلف إىل الياء يف مهارات االتصال  -املستىي الثالث

987-8747577/980-8747577

بناء عل ما تق ٌدـ ما المعن البالغ ٌي الذم خرج إليو:
أ -األمر في قولو تعال " :فتقبٌل منٌي".

ال ٌدعاء.

ب  -االستفهاـ في قولو تعال " :أنٌ يكوف لي غيالـ".

كالتعجب.
االستبعاد
ٌ

ما المعن الذم أفادتو الجملة المعترضة" كاهلل أعلم بما كضعت"؟تعظيم شأف ىذه المولودة كجعلها كابنها آية للعالمين.
كل من:
ما داللة ٌأ -الزمن المضارع للفعل " أعيذىا "في اْلية )
ً
اصطفاؾ (في اْلية
.ب -تكرار)

)

االستمرار كالتٌج ٌدد.

كرر اهلل تعال " اصطفاؾ":
ٌ

فخصها بالكرامات.
"اصطفاؾ "األكل :أم أف اهلل تعال اختار مريم عليها السالـ من بين سائر النساء ٌ
"اصطفاؾ "الثانية :أم أف اهلل تعال اختار مريم عليها السالـ عل سائر نساء العالمين؛ لتكوف مظهر قدرة اهلل في إنجاب
كلد من غير أب.
 .تكرار اللفظ ) كلمة (في اْليتين
تأكيد أ ٌف عيس -عليو السالـ -كلد من غير أب بكلمة ) كن ( من اهلل الذم ال يعسر عليو أمر.
تكرار) ً
بإذف اهلل (في اْلية)

(

لتوىم األلوىية عنو.
للتأكيد عل أف معجزات عيس -عليو السالـ -كانت بمشيئة اهلل كقدرتو دفعا ٌ
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يتضمن معنيين :معنن حقيقيٌا
الكناية :لفظ أيطلق ك أيريد بو الزـ معناه مع جواز إيراد المعناألصلي؛ أم أف تأتي بكالـ ٌ
ٌ

كالمجازم ىو المقصود
كآخر مجازيٌا
ٌ

الجندم مرفوع الرأس.
كقف
ُّ
كمثاؿ ذلك قولنا  :ى
الحقيقي :رفع الرأس عالينا.
المعن
ٌ

جازم :الفخر كاالعتزاز فمرفوع الرأس كناية عن) الفخر كاالعتزاز(.
المعن الم ٌ

ضيف.
الرماد دليل عل كثرة إشعاؿ النٌار ًلقرل ال ٌ
الرماد كناية عن) كرمو(؛ أل ٌف كثرة ٌ
كثير ٌ
كقولنا :فالف ي
كقوؿ أحمد شوقي:
شبابا
ىما الواىي الذم ثى ًك ىل ال ى

كلحم
ىكلي ٍبي ىن ال ٌ
ضلوع ه
دـ ه
كلحم كناية عن) القلب (الذم بين ضلوعو.
ه
فدـ ه
ط في قولو تعال :
تحت خ ٌ
بناء عل ما تقدـ ك ٌ
ضح الكناية في ما ى
"كي ىكلِّم النَّاس فًي الٍم ٍه ًد كىك ٍه نال كًمن َّ ً ً
ين"
الصالح ى
ى ى
ىي ي ى
ى ى

"كناية عن الطفل  /كليد  /مولود

يمتي ًن اْلتيتين:
ك ٌاْليتي ًن الكر ٍ
ضح داللة) ال ىخلٍق (في ٍ
اؿ ىك ىذلً ً
شاء".
أ -قاؿ تعال " :قى ى
ك اللَّو يى ٍخلي يق ىما يى ى
ب -قاؿ تعال " :أىنِّي أى ٍخلي يق لى يكم ِّم ىن الطِّي ًن ىك ىه ٍيئى ًة الطٍَّي ًر".

يخلق :يصنع ما يشاء عل غير مثاؿ سابق.
أصور لكم من الطين كشبو الطٌير.
أخلق ٌ :
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ّ
لضبيب نغىيخ
انُذاء
 ميٌز المنادل المعرب من المنادل المبني في ما يأتيآدـ :منادل مبني.
ي

لجنَّة"
ىنت ىكىزٍك يج ى
اس يك ٍن أ ى
أ -قاؿ تعال ":ك يا ى
آد يـ ٍ
كا ى
الدنيا لغي ًر و
جامع ُّ
بالغة
ب -قاؿ ال ٌ
شاعر :أيا ى

تجمع ُّ
تموت
ت
لً ىم
ي
الدنيا كأنٍ ى
ي

ً
جام ىع :منادل معرب.

تجمدا
ج  -قالت الخنساء :أعينى َّي جودا كال ي

ًً
ص ٍخ ًر النَّدل
أال تىػ ٍبكياف ل ى

عيني  :منادل معرب.
َّ

فلسطين الحبيبةي كيف أحيا
د  -قاؿ عبد الكريم الكرمي:
ي

ً
كالهضاب
بعي ندا عن سهولًك

ك.
جميل ال تتهاكف في أداء كاجبً ى
ق -ي
فعا راية ُّ
الشورل كحا ًر ىسها
ك -قاؿ حافظ إبراىيم :يا را ن

فلسطين :منادل مبني.
ي

جميل :منادل مبني.
ي
ك خيران ًم ٍن يمحبٌيها
ىجزا ىؾ ىربُّ ى

فعا :منادل معرب.
را ن

ط في ما يأتي:
ِ -أعرب ما تحتىوي خ ٌ
أ -قاؿ تعال ":كإً ٍذ قىالى ٍ ً ً
ب ىال يم ىقاـ لى يك ٍم فى ٍارًجعيوا"
ت طىائ ىفةه م ٍنػ يه ٍم يىا أ ٍىى ىل يىػثٍ ًر ى
ى
أىل :منادل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عل آخره كىو مضاؼ.
ى
الحطيئة:
ب  -قاؿ ي
اخ بذم ىم ىر وخ
ماذا ي
تقوؿ ألفر و
ألقيت كاسبهم في قعر م ً
ظل ىم وة
ى
ى
ٍ ي

يز ٍغ ً
ً
شجر
ب
الحواصل ال ماءه كال ي
عليك سالـ ً
اهلل يا عي ىم ير
فر ى
ي
فا ٍغ ٍ

محل نصب.
عمر :منادل مبني عل ال ٌ
ي
ض ٌم في ٌ
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ط في ما يأتي:
ّ -اضبط بالشكل أكاخر الكلمات التي تحتىها خ ٌ
مما
غالـ ِّ
أ -قاؿ -صلٌ اهلل عليو كسلٌم -مخاطبنا عمر بن أبي ىسلىمة راكم الحديث" :يا ي
سم اهلل كيك ٍل بيمينك كيك ٍل ٌ
ضمة
يليك".
الصبا بلِّ ٍغ تحيتىنا
نسيم َّ
ب -قاؿ ابن زيدكف :ك يا ى

ىم ٍن لى ٍو عل البيػ ٍع ًد حيٌا كا ىف يي ٍحيينا

فتحة

استخرج المنادل في اْليات الكريمة من سورة آؿ عمراف التي درستها كح ٌد ٍد نوعو.رب  :نوعو منادل مضاؼ إل ياء متكلم محذكفة كحكمو معرب.
ٌ
يم  :نوعو اسم علم كحكمو مبني.
يا مر ي
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يشاجعخ اسى انفبعم واسى ادلفعىل:
الحظ أ ٌف اسم الفاعل يأتي بحذؼ

 ًىات اسم الفاعل كاسم المفعوؿ من كل فعل من األفعاؿ اْلتية:
التق

الياء كالتعويض عنها بتنوين كسر أك

الـ ركل.
انص ىر ى
ى
ؼ ىع ٌد ى
باع ى

اسم الفاعل  :و
ملتق بائع يمنص ًرؼ عا ٌد الئم را وك  .اسم المفعوؿ  :يملتق

الملتقي  /الراكم
مركم.
نصرؼ عنو معدكد ملوـ
ٌ
مبيع يم ى

النص اْلتي:
-عيٌن أسماء الفاعلين في ٌ

يضاؼ شبو جملة ألف فعلو الزـ

"ال تى يك ٍن ًم َّم ٍن يىػرجو اْلخرةى بغي ًر ىعم ول كيىػرجو التٌوبةى بطي ً
وؿ ً
قوؿ فًي ُّ
بقو ًؿ الزاىدين ىكيىػ ٍع ىم يل فيها ىبع ىم ًل الٌراغبين
األمل يى ي
الدنٍيا ٍ
ى ىٍ
ٍ
إً ٍف أي ٍع ًط ىي ًم ٍنها لى ٍم يى ٍشبى ٍع ىك إ ٍف يمنً ىع ًم ٍنها لى ٍم يىػ ٍقنى ٍع يىػ ٍع ًج يز ىع ٍن يش ٍك ًر ما أيكتً ىي ىكيىػ ٍبتى ًغي الزيادةى فًي ما بىًق ىي يىػ ٍنه كال يىػ ٍنتىهي ىكيىأ يٍم ير
ى ً
ب ً
ًً
ً
ً
قيم ىعل
ىح يد يى ٍم يى ٍك ىرهي
حين كال يىػ ٍع ىم يل ىع ىم يله ٍم ىكيػيٍبغ ي
اس بما ال يأٍتًي ييح ُّ ٌ
ذنبين ىك يى ىو أ ى
ض ي
الم ى
الصال ى
النٌ ى
الموت ل ىكثٍػ ىرة ذينوبو ىكيي ي
ً
ً
ً
ت ًمن أ ً ً
ط إًذا ابٍػتيلً ىي".
ب بًنىػ ٍف ًس ًو إًذا عيوفً ىي ىك يىػ ٍقنى ي
ىجلو إً ٍف ىسق ىم ظى َّل ناد نما ىكإً ٍف ى
الم ٍو ى ٍ ى
ما يى ٍك ىرهي ى
ص َّح أىم ىن الىينا يػي ٍع ىج ي
ميٌز اسم الفاعل من اسم المفعوؿ في العبارتين اْلتيتين:
مالبسها بذكؽ رفيع .مختارة :اسم فاعل
أ-الفتاةي مختارةه
ى
استخرج اسم الفاعل كاسم المفعوؿ من اْليات الكريمة )

ب-الهديةي مختارةه بعناية فائقة .مختارة :اسم مفعوؿ
إل

الصالحين.
اسم الفاعل :قائم يمصدِّقا ٌ

(من سورة آؿ عمراف.
حررا
اسم المفعوؿ  :يم َّ

مالحظة  :قد تأتي المشت ٌقات بصيغة المفرد أك المثنٌ أك
الجمع كقد يدخل عليها إضافات سابقة للصيغة أك الحقة لها

مثل ( تاء التأنيث الضمائر أؿ التعريف  ...إلخ ) .
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ّ
انمصخ انمصريح
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ّ
ّ
انىحذح انثبَيخ  :فٍ انسشوس

األدبي  :مقالة أدبيٌة
الفن
ٌ
ٌ
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ٌ
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أىم مؤلفاتو ؟
عدد ٌ

مصرم أنشأ مجلة الثقافة كشارؾ في إخراج مجلة الرسالة من أىم مؤلفاتو :فجر اإلسالـ /
أحمد أمين أديب كمفكر
ٌ
النص.
ضح اإلسالـ  /فيض الخاطر  /الذم أخذ منو ىذا ٌ
النص ؟ فيض الخاطر
النص ؟ مقالة أدبيٌة ما اسم الكتاب أك المصدر الذم أخذ منو ٌ
الفن األدب ٌي الذم ينتمي إليو ٌ
ما اسم ٌ

النص
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
ُ -كثرة الصور الفنيٌة
ّ -توظيف عناصر الطبيعة

ِ -استخداـ الكنايات بكثرة
ْ -استخداـ ألواف البديع المختلفة

ٓ -استخداـ أسلوب التفضيل بكثرة

يالحظخ
األسئلة عل النصوص النثريٌة تكوف إجاباتها داخل الفقرة المدرجة فال تحاكؿ اإلجابة
اللغوم الوزف
من خارجها ٌإال إذا كاف جواب السؤاؿ من خارج الفقرة  .مثل  :الجذر
ٌ
اللغوم  ...إلخ .
النص داللة كناية األسلوب
الصرفي صورة فنيٌة سمات ٌ
ٌ
ٌ
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ّ

نعمة كبرل أف ييمنح اإلنساف القدرة عل السركر يستمتع بو إف كجدت أسبابو كيخلقها إف لم تكن.
الفكرة  :الشعور بالسركر كصنعو نعمة أكبر نعمة لإلنساف .
سر أك سرر )
السركر  :السعادة  .جذر ( ٌ

يمنح  :يعط ( مبني للمجهوؿ )

يخلقها  :يجدىا  /يصنعها  /يبحث عنها

ً
ثم
كنورا كيعجبني الرجل أك المرأة يخلق حولو ًّ
كبهاء ن
يعجبني القمر في تقلٌيده ىالةن تشع ن
جوا مشب نعا بالغبطة كالسركر ٌ
سركرا ن
يتشربو فيشرؽ في محياه كيلمع في عينيو كيتألق في جبينو كيتدفق من كجهو.
ٌ
جو سعيد .
الفكرة  :أثر القمر في نشر السعادة كقدرة الرجل كالمرأة عل خلق ٌ
ىالة :دائرة منيرة تحيط بجرـ سماكم .الجمع ( ىاالت)
الجمع ( محامو )
يمتصو
يتشربو ٌ :
ٌ

كح ٍسن .جذر (ب ًهئ)
بهاء  :جماؿ ي

الغبطة :حسن الحاؿ كالمسرة محياه :كجهو .جذر (حيي)
تقلٌده  :لبسو  /ارتدائو

يتألق  :يضيء  /يلمع .جذر ( ألق )

يخلق  :يوجد

يتدفٌق  :يسيل  /يخرج

بكل من القمر كالرجل كالمرأة ؟
ما ىو سبب إعجاب الكاتب ٌ
طباؽ ( الرجل  /المرأة )

البديعي الوارد في الفقرة ؟
المحسن
ما
ٌ
ٌ
الصور الفنيٌة
كنورا
يعجبني القمر في تقلٌيده ىالةن ٌ
كبهاء ن
تشع ن
سركرا ن
جوا مشبعا ً
بالغبطة كالسركر
يخلق حولو ًّ
ن

كيشع نورا .
شبٌو القمر بإنساف كالهالة بالتاج الذم يرتديو ٌ

الجو .
شبو السركر بالعطر الذم انتشر في ٌ

يتشربو فيشرؽ في محيٌاه
ٌ

شبو المحيٌا بالنبات كالسركر بالماء الذم يسقي ىذا النبات فيشرؽ كيضيء

يتدفٌق من كجهو

شبو الوجو بالنهر كالسركر بالماء الذم يتدفٌق من النهر
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ماال كبنين كصحة؛ فالسركر يعتمد عل
سر ن
يخطئ من ٌ
يظن ا ٌف أسباب السركر كلٌها في الظركؼ الخارجية فيشترط ليي ٌ

مما يعتمد عل الظركؼ كفي الناس من يشق في النعيم كمنهم من ينعم في الشقاء كفي الناس من ال
النفس أكثر ٌ

يستطي ع أف يشترم ضحكة عميقة بكل مالو كىو كثير كفيهم من يستطيع أف يشترم ضحكات عالية عميقة كاسعة بأقل
فجونا جميل كخيراتنا كثيرة .
األثماف كبال ثمن كال تنقصنا الوسائل ٌ
الفكرة  :مصدر السركر ىي النفس كليس الظركؼ الخارجيٌة .
الظركؼ  :األحواؿ

يشق  :تعب كاشت ٌد عناؤه  .جذر ( شقو )

األثماف  :مفردىا (ثمن)

الوسائل  :الطرؽ  .مفردىا ( كسيلة )جذر (كسل) كتجمع أيضا عل ( يك يسل ) ضحكات  :مفردىا ( ضحكة )
ما شركط السعادة عند بعض الناس ؟
البديعي الوارد في الفقرة ؟
لمحسن
ما ا ٌ
ٌ

عل ماذا يعتمد تحقيق السعادة بحسب الفقرة ؟
مقابلة ( يشق في النعيم  /ينعم في الشقاء )

صورة فنيٌة
من ال يستطيع أف يشترم ضحكة عميقة بكل مالو كىو كثير
شبو الكاتب الضحكة بالشيء المادم الذم يشترل كيباع .
الفن استثمره كاستفاد منو كحظي بو كمن لم
فن ؛فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا ٌ
فن كالسركر كسائر شؤكف الحياة ٌ
الحياة ٌ
يعرفو لم يعرؼ أف يستثمره .
أكؿ درس يجب أف ييتعلٌم في فن السركر قوة االحتماؿ ؛فما أف يصاب المرء التافو من األمر حت تراه حرج الصدر

كتقض مضجعو كتؤرؽ جفنو كىي إذا حدثت لمن ىو أقول
كاسف الوجو ناكس البصر تتناج الهموـ في صدره
ٌ
احتماال لم ً
رضي الباؿ فارغ الصدر.
يلق لها ن
ن
نفسا كناـ ملء جفونو َّ
باال كلم تحرؾ منو ن
الفكرة  :اعتبار السركر من الفنوف التي يمكن تعلٌمها .
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الذؿ
ناكس :مطأطئ رأسو من ٌ

كاسف :عابس

تؤرقو ك تمنعو من النوـ.
ٌ
تقض مضجعو :تقلقو ك ٌ
لم يلق لها باال  :لم يكترث بها
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التناجي :تبادؿ األسرار بين اثنين في أمر ما
التافو  :ليس لو قيمة أك كزف بين الناس

الباؿ  :الحاؿ كالشأف كالخاطر

ما أثر قوة االحتماؿ في السعادة كالسركر
كنايات داخل الفقرة
تقض مضجعو  :القلق كقلٌة النوـ
ملء جفونو/رضي الباؿ/فارغ الصدر  :الطمأنينة * ناكس البصر  :الحزف كالعبوس *
ٌ
صورة فنيٌة

تتناج الهموـ في صدره
فارغ الصدر

شبو الصدر بمكاف كالهموـ بأشخاص يتشاكوف األحزاف بينهم .

شبو الصدر بالوعاء الفارغ .

كمع ىذا كلٌو ففي استطاعة اإلنساف أف يتغلب عل المصاعب كيخلق السركر حولو .كجزء كبير من اإلخفاؽ في خلق
السركر يرجع إل الفرد نفسو بدليل أنٌا نرل في الظركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمة الواحدة من يستطيع أف يخلق من
شك -لو عالقة كبيرة في إيجاد
سركرا كإل جانبو أخوه الذم يخلق من كل شيء حزنا؛ فالعامل
الشخصي – ال ٌ
كل شيء ن
ٌ
داخلي كىو نفسك؛ فنفسك نصف
كل العالم كعامل
الجو الذم يتنفس منو؛ ففي الدنيا عامالف اثناف :عامل
ٌ
خارجي كىو ٌ
ٌ
ٌ
األقل؛ إ نذا فرجحاف كفتها قريب االحتماؿ بل إ ٌف النصف اْلخر كىو العالم ال
العوامل فاجتهد أف تكسب النصف عل
ٌ

تلونو كتجملو أك تقبحو فإذا جلوت عينيك كأرىفت سمعك
قيمة لو بالنسبة إليك إال بمركره بمشاعرؾ؛ فهي التي ٌ
سركرا.
كأعددت مشاعرؾ للسركر فالعالم
الخارجي يتفاعل مع نفسك فيكوف ن
ٌ
الفكرة  :قدرة اإلنساف عل إيجاد السركر من خالؿ المشاعر الداخليٌة في اإلنساف .

صعب )
المصاعب  :المش ٌقات كالشدائد  .مفردىا ( ىم ى

استطاعتو  :قدرتو الجذر (طوع )

يتغلٌب  :يتجاكز

اإلخفاؽ  :الفشل جذر ( خفق )

قيمة  :مكانة  .جذر ( قوـ )

إيجاد  :خلق  /تكوين  .جذر ( كجد )
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مر أك مرر)
مركر :عبور  .جذر ( ٌ
ما سبب اإلخفاؽ في السركر بحسب نظر الكاتب ؟
أم العاملين يرل الكاتب أنٌو المؤثٌر في السعادة ؟

ما ىي عوامل السركر بحسب نظر الكاتب ؟
تجملو  /تقبٌحو )
محسن
بديعي كارد في ٌ
النص ؟ طباؽ ( ٌ
استخرج ٌ
ٌ

عل ماذا يعود الضمير في األلفاظ اْلتية :
كفتها  :نفسك
الصور الفنيٌة
يخلق السركر حولو

بمركره  :العالم

تلونو  /تجملو  /تقبحو  :العالم
ٌ

يتغلب عل المصاعب

شبٌو المصاعب بإنساف يقاتلو فيهزمو

المادم الذم يستطيع اإلنساف إيجاده كالحصوؿ عليو.
شبٌو السركر بالشيء
ٌ

تلونو كتجملو أك تقبحو
العالم ال قيمة لو بالنسبة إليك إال بمركره بمشاعرؾ؛ فهي التي ٌ
شبو المشاعر باأللواف كالعالم باللوحة التي تلونها األلواف كالتي دكنها ال قيمة لها .
إنٌا لنرل الناس يختلفوف في القدرة عل خلق السركر اختالؼ مصابيح الكهرباء في القدرة عل اإلضاءة؛ فمنهم المظلم
كالمصباح المحترؽ كمنهم المضيء بقدر كمصباح النوـ كمنهم ذك القدرة الهائلة كمصباح الحفالت فغير مصباحك إف
ضعف كاستعض عنو بمصباح قوم ينير لنفسك كالناس.
استعض  :استبدؿ

القدرة  :االستطاعة

الهائلة  :العظيمة /المخيفة  .الجذر ( ىوؿ )

ضح ذلك
بيٌن الكاتب قدرة الناس بحسب القدرة عل اإلضاءة  .ك ٌ
ُ -المظلم كالمصباح المحترؽ  :الحزين  /ال يستطيع الشعور بالسعادة
ِ -المضيء بقدر كمصباح النوـ  :يشعر بالسعادة كال يمكنو خلقها
ّ -ذك القدرة الهائلة كمصباح الحفالت  :سعيد كيخلق لنفسو السعادة
ّ
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الصورة الفنيٌة
كالمصباح المحترؽ  /كمصباح النوـ  /كمصباح الحفالت
شبو الكاتب الناس بالمصابيح التي تضيء حسب قدرة صاحبها عل السعادة كإيجادىا .
كلعل من أىم أسباب الحزف ضيق األفق ككثرة تفكير اإلنساف في نفسو حت كأنها مركز العالم ككأف الشمس كالقمر
ٌ

كالنجوـ كالبحار كاألنهار كاألمة كالسعادة كالرخاء كلها خلقت لشخصو فهو يقيس كل المسائل بمقياس نفسو كيديم

التفكير في نفسو كعالقة العالم بها كىذا – من غير ريب – يسبب البؤس كالحزف فمحاؿ أف يجرم العالم كفق نفسو؛
كسع أفقو كنظر إل العالم الفسيح كنسي
أل ٌف النفس ليست المركز كإنما ىي نقطة صغيرة عل المحيط العظيم فإف ىو ٌ
كثيرا شعر بأ ٌف األعباء تثقل كاىلو كالقيود التي تثقل بها نفسو قد خ ٌفت شيئنا فشيئنا كتحللت شيئنا فشيئنا.
نفسو أحيا نا أك ن
الفكرة  :كثرة التفكير في النفس من أسباب ضيق النفس كالحزف .
ضيق األفق  :قلٌة النظر في المستقبل
البؤس  :الحزف

الرخاء  :سعة العيش كحسن الحاؿ الجذر ( رخو )

محاؿ  :مستحيل .الجذر (محل)

كفق  :كما يريد

ثقل كاىلو  :حمل فوؽ قدرتو

ً
تقسمت كتالشت ( حلل)
الكاىل :ما بين كتفو أك موصل العنق في الصلب .األعباء  :مفردىا (عبء) ح ٍمل تحللت ٌ :
ما أسباب الحزف ؟

النص ؟
ما داللة الجملة المعترضة في ٌ

تأكيد المعن

الصورة الفنيٌة
شعر بأ ٌف األعباء تثقل كاىلو /القيود التي تثقل بها نفسو قد خ ٌفت شيئنا فشيئنا  /تحللت شيئنا فشيئنا
شبٌو األعباء بالحمل الثقيل الذم ال يستطيع اإلنساف حملو  /كشبٌو األعباء بالقيود التي تكبٌل اإلنساف فال يستطيع

التخلٌص منها  /شبٌو األعباء بالمادة التي تتحلٌل كتتالش .
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كىذا ىو السبب في أ ٌف أكثر الناس فراغنا أشدىم ضي نقا بنفسو؛ ألنو يجد من زمنو ما يطيل التفكير فيها فإف ىو استغرؽ
في عملو كف ٌكر في ما حولو كاف لو من ذلك لذة مزدكجة :لذة الفكر كالعمل كلذة نسياف النفس.
الفكرة  :الفراغ سبب ضيق النفس .
استغرؽ  :رقٌق  /رٌكز .الجذر ( غرؽ )
يطيل  :جذر (طوؿ)
صورة فنيٌة

ل ٌذة الفكر كالعمل

يجد  :جذر ( كجد)

مزدكجة  :مضاعفة .الجذر ( زكج )

ل ٌذة  :الطعم الطيب المستساغ جذر ( ل ٌذ  /لذذ )
شبٌو الفكر كالعمل بالطعاـ طيب المذاؽ

فن السركر أف يقبض المرء عل زماـ تفكيره فيصرفو كما يشاء؛ فإف ىو تعرض لموضوع مقبًض -كأف
كلعل من دركس ٌ
ٌ

حوؿ ناحية تفكيره كأثار
يناقش أسرتو في أمر من األمور المحزنة أك يجادؿ شريكو أك صديقو في ما يؤدم إل الغضبٌ -

مسألة أخرل سارة ينس بها مسألتو األكل المحزنة؛ فإف تضايقت من أمر فتكلم في غيره كانقل تفكيرؾ كما تنقل بيادؽ
الشطرنج.
ضا ٌأال تقدر الحياة فوؽ قيمتها؛ فالحياة ىينة؛ فاعمل الخير ما استطعت كافرح ما استطعت كال
كمن ىذه الدركس أي ن
للشر الواحد.
تجمع عل نفسك األلم بتوقع ال ٌ
ثم األلم بوقوعو فيكفي في ىذه الحياة ألم كاحد ٌ
ش ٌر ٌ
فن السركر .
الفكرة  :إعطاء الحياة فوؽ قيمتها كالتح ٌكم بالتفكير من دركس ٌ
زماـ :خيط يي ُّ
زـ  /زمم )
شد بو .كزماـ األمر ً :مال يكو أم :قوامو كعنصره
األساسي ( ٌ
ٌ
الجندم من المشاة كتجمع أيضا ( بيادقة )
بيادؽ  :مفردىا ( بيدؽ ) كىو حجر الشطرنج كتأتي بمعن
ٌ
كجذرىا ( بذؽ ) كليس ( بدؽ )
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كيف نعامل الحياة بوجهة نظر الكاتب ؟
ما داللة استخداـ الكاتب لما يأتي
التحكم بالتفكير
تغيير التفكير بناء عل تنسيق مسبق حسب مقتض الحاؿ

الصور الفنيٌة
انقل تفكيرؾ كما تنقل بيادؽ الشطرنج .شبٌو التفكير بأحجار الشطرنج التي يستطيع الالعب نقلها من مكاف ْلخر
فن السركر أف يقبض المرء عل زماـ تفكيره شبو السركر بالفارس كالتفكير بالحصاف الذم يتح ٌكم بو الفارس كيمسك زمامو
ٌ
شاعرا كيتخاطب حت يصير خطيبنا كيتكاتب حت يصير
كلتفعل ما يفعلو الفنٌانوف فالرجل ال يزاؿ يتشاعر حت يكوف ن
طبعا.
كاتبنا فتصنٌع الفرح كالسركر كاالبتساـ للحياة حت يكوف التطبٌع ن
الفكرة  :التظاىر بالسعادة حت تصبح طبعا كحقيقة في نفسك .
يتشاعر  :التظاىر بمعرفة الشعر

يتخاطب  :يتظاىر بقدرتو عل الخطابة التطبٌع  :التظاىر  .جذر ( طبع )

التصنٌع  :التكلٌف
الصورة الفنيٌة

فتصنٌع الفرح كالسركر كاالبتساـ للحياة شبٌو الفرح كالسركر كاالبتساـ بالمادة التي تصنع .
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ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ
ادلعجى وانذالنخ
عيد إل المعجم كاستخرج معاني الكلمات اْلتية:ً
السفر كالجندم الراجل كمنو بيدؽ ِّ
الشط ىٍرنٍج
الغبطة :النعمة كالسركر .البيادؽ :مفردىا :البىػ ٍي ىدؽ :كىو :ال ٌدليل في ٌ
)جندم ِّ
الزماـ :خيط يي ُّ
األساسي.
شد بو .كزماـ األمر ً :مال يكو أم :قوامو كعنصره
الشط ىٍرنٍج (كىو المقصود ىنا.
ِّ
ٌ
كردت في الفقرة الثانية كلمات من مثل :البهاء يتألق المحيا استخرج كلمات مقاربة لها في المعن من الفقرةنفسها.
البهاء :نوران

/

يتألٌق :يلمع كيشرؽ

/

المحيٌا :كجهو

استبدؿ بكل تركيب من التركيبين اللذين تحتىهما خط في العبارة اْلتية كلمة ًتؤدم المعن نفسو:
الصدر كاسف الوجو".
"تراه ىحرًج ٌ
صدر  :ضائق .
حرج ال ٌ

كاسف الوجو :عابس أك حزين
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ُ
َ ْ ُ َ َّ ْ
انفهى وانتحهيم:
بم يستطيع اإلنساف تحقيقها كفق رأم الكاتب؟
القدرة عل السركر نعمة كبرل ىيستمتع بالسركر إ ٍف كجدت أسبابو كيخليقها إ ٍف لم تكن.
لم عد الكاتب السركر فنًّا؟
ىأل ٌف الحياة فى ٌّن كالسركر كسائر شؤكف الحياة فن؛ فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا الفن استثمره كاستفاد منو ً
لم
كحظي بو ٍ
ى
ٌ
ٌ
كمن ٍ
ٌ
يعرفو لم يعرؼ أف يستثمره.
ّ -قوة االحتماؿ لدل المرء تجعلو أقدر عل جلب السركر لنفسو ك ضح ىذا.
قوة االحتماؿ تجعل صاحبها يتخطٌ الهموـ من غير أف يأبو لها؛ ذلك أل ٌف اإلنساف الضعيف ما إ ٍف يصاب بالتٌافو من
إ ٌف ٌ

كتقض مضجعو كتؤرؽ ىج ٍفنو كىي
الصدر كاسف الوجو ناكس البصر تتناج الهموـ في صدره
ُّ
ًج ٌ
األمر حت تراه ىحر ى
باال كلم تيح ِّرؾ منو نىػ ىفسا كناـ ملء جفونو ً
الصدر.
إ نذا حدثت لمن ىو أقول
ن
رض َّي الباؿ فارغ ٌ
احتماال لم يلق لها ن ٍ ى
ن
معارضا
يعتمد تحقيق السعادة عل اؿ نفس أكثر مما يعتمد عل الظركؼ المحيطة بالشخص بين رأيك مواف نقا أكن
الكاتب.
السركر – في رأم الكاتب -عل نفس اإلنساف كباطنو أكثر مما يعتمد عل الظركؼ المحيطة .أكافق الكاتب في ما
يعتمد ٌ

ذىب إليو؛ ذلك أ ٌف السركر كالرضا ينبعاف من داخل اإلنساف كجوىره كإف كاف محيطو حزينا فيستطيع إسعاد نفسو بقناعتو
كرضاه.

يترؾ للطالب
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من أسباب ضيق اإلنساف انغالقو عل نفسو:أ -اذكر أبرز مظاىر ىذا االنغالؽ في اإلنساف.
كالسعادة
كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتٌ كأنها مركز العالم ككأ ٌف ال ٌ
شمس كالقمر كالنٌجوـ كالبحار كاألنهار كاألمة ٌ

كل المسائل بمقياس نفسو كيديم التفكير في نفسو كعالقة العالم بها كىذا -
ٌ
كالرخاء كلٌها يخلقت لشخصو؛ فهو يقيس ٌ

من غير ريب – يسبب البؤس كالحزف؛ فمحاؿ أف يجرم العالم كفق نفسو؛ ألف نفسو ليست المركز كإنٌما ىي نقطة صغيرة
عل المحيط العظيم.
ب  -كيف يستطيع تجاكزه؟
بتوسيع أفقو كنظره إل العالم الفسيح كنسياف نفسو حت يشعر بأ ٌف األعباء التي تثق كاىلو كالقيود التي تثقل بها نفسو

لت شيئنا فشيئنا.
ت شيئنا فشيئنا كتحلَّ ٍ
قد خ ٌف ٍ
-قاؿ أبو العتاىية:

غك ً
َّ
إف َّ
الج ىد ٍه
باب كال ىفرا ى
الش ى

أم ىم ٍف ىس ىد ٍه
للم ٍرًء ُّ
س ىدةه ى
ىم ٍف ى

النص ما يتوافق كمعن ىذا البيت مبيٌػننا رأيك فيو.
استخرج من ٌ
"أكثر الناس فراغنا أش ٌدىم ضي نقا بنفسو"
أشغل كقتىوي كاستثمره بالعمل المفيد فيشعر بل ٌذة إنجازه كيحصد ثمر
يحس بال ٌ
ضيق أك الفراغ إ ٍف ىو ى
ذلك أف اإلنساف ال ٌ

تعبو .

يترؾ للطالب

كيف يحقق العمل السعادة لإلنساف؟إذا استغرؽ اإلنساف في عملو كف ٌكر في ما حولو كاف لو من ذلك ل ٌذة مزدكجة :ل ٌذة الفكر كالعمل كل ٌذة نسياف النفس.
عل اإلنساف أف يوجو تفكيره إل الفرح كالبهجة بين ذلك.
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تعرض لموضوع يم ٍقبً و
ض  -كأ ٍف يناقش أسرتو في أمر من
أف يقبض المرء عل زماـ تفكيره؛ ِّ
فيصرفو كما يشاء؛ فإف ىو ٌ

سارنة
حوؿ ناحية تفكيره كأثار مسألة أخرل َّ
األمور المحزنة أك يجادؿ شريكو أك صديقو في ما يؤ ٌدم إل الغضب َّ -

تفكيرؾ كما تنقل بيادؽ ِّ
الشطٍرنج.
ينس بها مسألتو األكل المحزنة؛ فإف تضاي ٍقت من أمر فتكلٌم في غيره كانقل ى
ٍحيىاةي ُّ
الدنٍػيىا )
: -قاؿ تعال  (:فى ىال تىػغيَّرنَّ يك ٍم ال ى

فسر قولو تعال في اْلية السابقة .ال تلهكم الحياة الدنيا بما فيها من عيش رغد كنعيم زائل عن العمل الصالح ْلخرة.
أٌ -
النص ما يقاربها في المعن .
ب -استخرج من ٌ

" ٌأال تقدر الحياة فوؽ قيمتها؛ فالحياة ىيِّنة فاعمل الخير ما استطعت".

استظل
الرسوؿ صلٌ اهلل عليو كسلٌم" :ما لي كما لل ٌدنيا ما أنا في ال ٌدنيا ٌإال كراكب
ج -ناقش ما استخرجتو في ضوء قوؿ ٌ
ٌ
رمذم(.
ثم راح كتركها) ".ركاه التٌ ٌ
تحت شجرة ٌ
ظل
اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا عابر سبيل ك الراكب الذم
يستظل تحت شجرة ال يعمد إل أثاث فخم يضعو في ٌ
ٌ
تيسر كسهل فال يصنع لنفسو ما يدكـ لو فيها ألنٌو راحل كعابر سبيل في ىذه ال ٌدنيا.
الشجرة كإنٌما إل ما ٌ
كيف يجعل المرء السركر عادة في رأم الكاتب؟طبعا فيفعل ما يفعلو الفنانوف فالرجل ال
يتعودىا حت يصبٌح التكلٌف ن
السركر كاالبتساـ في مواقف حياتو ك ٌ
يتصنٌع الفرح ٌ
يزاؿ يتشاعر حت يكوف شاعران كيتخاطب حت يصير خطيبنا كيتكاتب حت يصير كاتبنا.
اقترح ًّحال يح ٌقق السعادة لشخص :
أ -شخص يخاؼ من اإلخفاؽ.
كيجرب كينطلق بأفكاره فالمرء ال يصل إل النجاح إال بعد اجتياز العقبات كتح ٌدم الصعوبات.
أ ٍف ٌ
يتدرب ٌ
ب -شخص ينظر إل الحياة بمنظار أسود.

يحملها ما ال تحتمل.
أ ٌف الحياة ىيٌنة بسيطة فال ٌ

يحوؿ ناحية تفكيره إل ما يسعده.
ج-شخص غارؽ في الهموـ .أف ٌ

يترؾ للطالب .
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النص كازف بين شخصين :أحدىما قادر عل خلق السركر كاْلخر شديد الضيق بنفسو من حيث
في ضوء فهمك ٌكل منهما.
صفات ٌ
قادرا عل تحمل جميع الصعاب .كالثاني عل النقيض تماما؛ إذ سيكوف حزيننا
األكؿ سيكوف
ن
متفائال سعي ندا كاثقا بنفسو ن
بهمة ك إرادة.
متشائما ال يستطيع مواجهة الصعاب ٌ
ن
كبير في تنشئة جيل متفائل قادر عل العطاء بيٌن كيف يتح ٌقق ىذا في رأيك.
أثر ه
لألسرة هكل ما يفسد العالقة بين افرادىا كإشاعة األلفة كالمحبة كاألماف كترقٌب الخير
السركر في جو ٌ
بخلق ٌ
األسرة كاالبتعاد عن ٌ
يترؾ للطٌالب
كالنجاح في أعمالها فيصبح كل فرد فيها مطمئن الباؿ ساكن النفس قادرا عل العطاء .
النص:
اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اْلتية مبيننا التوافق بينها كبين الفقرة الثامنة من ٌ"عل ق ٍد ًر ما تتسع نافذتيك أك تضيق يتسع الكو يف الذم تعيش فيو أك يضيق".
فتخف أعباؤه كىمومو كتتحلٌل
كاسعا رحبا
إذا امتلك اإلنساف ن
ٌ
كاسعا سيرل العالم من حولو ن
عقال كاعينا كبصيرة منفتحة كأف نقا ن
كتؤرقو .فبقدر
شيئنا فشيئنا ٌأما إذا انغلق اإلنساف عل نفسو كلم يف ٌكر إال في ذاتو سيبق أسيران لنفسو كستتم ٌكن منو ىمومو ٌ

رؤية اإلنساف كمدل أفقو ستسعده الحياة أك تشقيو.

كالخارجي في جلب السركر لإلنساف؟ علٌل إجابتك.
الداخلي
ىل ترل أ ٌف الكاتب يكفِّق في توضيح أثر العاملينٌ
ٌ
كل منهما في إسعاد اإلنساف أك إتعاسو كأكافق الكاتب في أ ٌف العامل
نعم أراه كفٌق في ذلك؛ فقد بيٌن الكاتب أثر ٌ

السعادة رغم كجود عامل خارجي
ال ٌداخلي ىو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنساف؛ إذ إ ٌف نفس اإلنساف يمكن لها خلق ٌ

صعب .

-اقترح كسائل أخرل تجدىا أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم السركر.

يترؾ للطالب

يترؾ للطٌالب
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ّ

ط في ما يأتي:
مما تحتو خ ٌ
ُ -ك ٌ
كل ٌ
ضح الصور الفنيٌة في ٌ
ً
يتشربو فيشرؽ في محيٌاه كيلمع في عينيو كيتألٌق في جبينو كيتدفق من
أ -يخلق حولو جوا ن
ثم ٌ
كالسركر ٌ
مشبعا بالغبطة ٌ
كجهو.
السركر نونرا يضيء كجو صاحبو.
فيشرؽ في محياه  :الكاتب ٌ
نبعا يتدفق منو ىذا الماء.
ماء يتدفق من كجو المسركر كصور الوجو ن
السركر ن
كيتدفق من كجهو :صور ٌ
ب-ال يستطيع أ ٍف يشترم ضحكة عميقة.

صور الضحكة سلعة تيشترل.
ٌ

ج -شعر بأ ٌف األعباء التي تثقل كاىلو كالقيود التي تثقل بها نفسو قد خ ٌفت شيئنا فشيئنا.
صور األعباء بقيود ثقيلة الوزف تقيد صاحبها عن االنطالؽ كالعمل.
ٌ
د -تتناج الهموـ في صدره.

ضا عل عواطفهم كأسرارىم.
صور الهموـ
أشخاصا ييطٍلعوف بعضهم بع ن
ن
ٌ

ق -فمنهم المظلم كالمصباح المحترؽ كمنهم المضيء بقدر كمصباح النوـ كمنهم ذك القدرة الهائلة كمصباح الحفالت.
احا محترقنا.
أم نوع من السركر مصب ن
صور من ال يستطيع خلق ٌ
فمنهم المظلم كالمصباح المحترؽ ٌ
ليال.
كمنهم المضيء بقدر كمصباح النوـ
السركر بضوء المصباح الخافت ن
ٌ
صور من فيو قليل من ٌ
مصباحا ينير في
صور من يقدر عل خلق السركر كبثٌو في اْلخرين حولو
ن
كمنهم ذك القدرة الهائلة كمصباح الحفالت ٌ :
الحفالت بطاقة كبيرة.

ط في ما يأتي:
مما تحتىو خ ٌ
ِ -ك ٌ
ضح الكنايات في ك ٌل ٌ

الصدر:كناية عن الراحة كالطُّمأنينة.
رضي الباؿ فارغ ٌ
أ -ى
ناـ ملء جفونو ٌ
ّ
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ج -ناكس البصر .كناية عن الحزف كالعيبوس.

النص بعض عناصر الطبيعة:
ّ -كظٌف الكاتب في ٌ
أ -اذكر اثنين منها.

الشمس القمر النجوـ البحار األنهار..

ب  -إل أم مدل نجح في توظيفها في رأيك ؟
السركر
السركر (الذم عالجو الكاتب ففي ٌ
توىج الشمس كالنجوـ أل هق كبري هق يبعث عل ٌ
جاءت منسجمة مع موضوع) ٌ

ككذلك القمر في تقلٌده ىالة .كاألنهار كالبحار كالنجوـ كالقمر كالشمس عناصر كظٌفها الكاتب خدمة للفكرة التي أرادىا
في كثرة تفكير اإلنساف بنفسو حت كأ ٌف ىذه العناصر يخلًقت لو فقط.
أ -غيٌػ ٍر مصباحك إف ضعيف.

كل عبارة مما يأتي:
ك ٌضح داللة ٌ

ي يد ُّؿ عل ضركرة أف يغير المرء من حياتو النفسيٌة كيبحث عن أسباب السركر كلٌما افتقدىا.
ب -كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتٌ كأنٌها مركز العالم .اىتمامو بذاتو كجعلها محور تفكيره في عالقتو مع اْلخرين.
في الفقرة الثالثة لوف بديع ٌي ىو المقابلة:أ -استخرجو.
ب  -بيٌن داللتو.

شقاء.
كفي النٌاس من يشق في النعيم كمنهم من ينعم في ال ٌ
ت يد ٌؿ عل براعة الكاتب في توكيد المعن

كتوضيحو كتقريبو من نفس المتلقي.

أكثر الكاتب من استخداـ أسلوب التفضيل:أ -استخرج مثالين عل ىذا.
ب  -علٌل كثرة استخدامو.

أكثر أش ٌد أقول.
المقارنة بين األشياء لبياف تميٌزىا كأفضليتها.
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لضبيب نغىيخ
اذلًزح
اضبط حرؼ الشين أك السين للكلمات اْلتية:ً
شأ م ً
مسؤكؿ يسئل.
نشء يػيٍن ًشئوف من ى
نشئ من ى
شأة ناشئ ٍ
نى ي
شأ ٍ
اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي:التعليمي) مالءمة مالئمة (
أ -يستخدـ المعلم استراتيجيٌات تدريس ..........للمحتول
ٌ
الجامعي .............ماليٌة لتميٌزه) .مكافئة /مكافأة (
فت للطٌالب
ص ًر ٍ
ب -ي
ٌ
بالسعادة) .أبذؿ /ابذؿ(
تشعر ٌ
ج ..........جه ىد ىؾ ي
ط في العبارات اْلتية.
ّ -بيٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما تحتىو خ ٌ
كبير .
أ -المسؤكليةي ٍ
عبءه ه

متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.

شيء بال ٌ ً
ٍكر .
ب-ال ٌ ٍ ي
ش ٍيء ييذ ي

متطرفة كما قبلها حرؼ م ٌد ساكن.

المعرفي .
التعليم نحو االقتصاد
تطوىر
جٌ -
ي
ٌ

ىمزة كصل /مصدر لفعل خماسي )اقتصد -اقتصاد(

ً
اليتيم .
د -ىأكت ٌ
المبرةي ى

فعل ثالثي مهموز الفاء.

العامل بع ىد عملً ًو .
اح
ق -استر ى
ي

ىمزة كصل /فعل و
ماض سداسي.
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أىم أسباب  ...كتحلٌلت شيئا فشيئا ) من نص القراءة كاستخرج منها
-عيد إل الفقرة الثامنة التي تبدأ ب ػ ػ ( كلعل ٌ

الكلمات المهموزة كبين سبب كتابة الهمزة بالصورة التي رسمت عليها.

المسائل :كتبت عل نبرة؛ ألنها مكسورة كما قبلها م ٌد ساكن .البيػ ٍؤس  :كتبت عل كاك؛ ألنها ساكنة كما قبلها مضموـ.
األعباء :كتبت منفردة عل السطر؛ ألنها متطرفة بعد حرؼ م ٌد ساكن.
شيئنا  :كتبت عل نبرة؛ ألف الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح" النصب" كالحرؼ الذم قبلها من الحركؼ التي
يمكن كصلها بما بعدىا.
الحزف األفق اإلنساف العالم الشمس القمر النجوـ البحار األنهار ..إلخ
) أؿ( التعريف ىمزتها كصل دخلت عل أسماء.
أفق إنساف أىم أسباب أفقو أعباء  ...إلخ
ىمزة قطع في بداية االسم/ألنها أسماء ليست من مجموعة األسماء التي فيها ىمزة كصل كىي :امرؤ كامراة كاثناف كاثنتاف
كابن كابنة كاسم.
كأ ٌف أل ٌف أ ٍف إ ٍف إل

إ ٌف

ىمزة قطع ألنٌها حركؼ مهموزة.
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ادلمبنخ
خطوات إعداد المقالة :

بعد كتابة المقالة عليك التأ ٌكد مما يأتي :
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انىحذح انثبنثخ :لصيذح واحش لهجبِ

ُ

حفظ ٖ أبيات
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عزيزم الطالب

التعريف بالشاعر

عليك االنتباه إل الحركات عل الكلمات أثناء قراءة النصوص

الكندم ( َّّ ّْٓ-ىػ ػ ) الشاعر الحكيم كلد في الكوفة
الكوفي
الجعفي
أبو الطيب المتنبي ىو أحمد بن الحسين
ٌ
ٌ
ٌ

في محلو ( كندة ) كنسب إليها كأحد مفاخر األدب العربي كأكثرىا عطاء في بالط سيف الدكؿ الحمداني في حلب

ككاف من أعظم شعراء العرب كأكثرىم تمكننا من اللغة العربية كأعلمهم بقواعدىا كمفرداتها كلو مكانة سامية لم تتح مثلها
لغيره من شعراء العربية.

مناسبة القصيدة
المحب المعاتب كطلب إل سيف الدكلة أف
عاتب المتنبي سيف الدكلة عل سماعو أقواؿ الواشين فيو كخاطبو بحديث
ٌ
عادال في معاملتو كدعاه إل الوفاء بعهوده لو كاكد في نهايتها أف عتابو لسيف الدكلة ما ىو ٌإال محبٌة كك ٌد كأظهر
يكوف ن
المتنبي في ىذه القصيدة براعة فائقة في نظم الشعر.

بي .
علٌل  :اتٌصاؿ المتنبي بسيف الدكلة
الحمداني ؟ كجد فيو طموحو للقائد العر ٌ
ٌ
كقربو كناؿ عنده الحظوة كالرعاية .
علٌل  :مدح المتنبي لسيف الدكلة
الحمداني ؟ ألنٌو ٌ
خصو بالعطف ٌ
ٌ
الشعرم للقصيدة ؟ العتاب
ما الغرض
ٌ
النص
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
ُ -مناسبة األلفاظ لموضوع القصيدة ِ -صدؽ العاطفة كالمشاعر كظهورىا ّ  -استخداـ ع ٌدة أساليب إنشائيٌة
المحسنات البديعيٌة
ْ -استخداـ
ٌ

ٓ -كثرة الصور الفنيٌة الخادمة للمعن
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ششح انمصيذح
كاح َّر قىلباهي ًم َّمن قىلبيوي ىشبً يم"
البيت األكؿ  :ى
سقم :مرض

شبم :بارد

" ىكىمن بً ًجسمي ىكحالي ًعن ىدهي ىس ىق يم

كاحر  :أسلوب ندبة
ٌ

حار من حبو كقلبو بارد من حبٌي كأنا
كاحر قلبي كاحتراقو بمن قلبو عني بارد ال اعتناء لو بي كال إقباؿ لو علي فقلبي ٌ
ٌ
كالتحسر
العاطفة  :األلم
ٌ

معتل الجسم.
عنده ٌ

من المخاطب في البيت ؟

قلبو شبم  :كناية عن قلٌة االىتماـ

الحمداني
سيف الدكلة
ٌ

كاحر قلباه
النص  :أسلوب ندبة :
استخرج من ٌ
ٌ
صورة فنيٌة

حر  /شبم )
محسن
بديعي  :طباؽ ( ٌ
ٌ
ٌ

شبو حبٌو لسيف الدكلة بالنار التي تحرؽ قلبو .
سدم
ِّم يحبًّا قىد بىرل ىج ى
البيت الثاني  :مالي أي ىكت ي

أكتٌم :أخفي

برل  :نحت  /أنهك .الجذر ( برم )

بس ً
يف ال ىدكلى ًة األ ىيم يم
ىكتى َّدعي يح َّ ى

ت ٌدعي  :تتظاىر  .الجذر ( دعو )

طباؽ  :أكتٌم  /ت ٌدعي

يقوؿ حبٌي لسيف الدكلة قد أنحل جسمي كأنا كاتم لو ألتجنٌب التملٌق بحبٌو كغيرم يتملقوف إليو بحبهم ك يتكلٌفونو.
أفعل ) في ( أكتٌم )
علٌل  :استخداـ الشاعر لصيغة ( ٌ
الصورة الفنيٌة

للمبالغة كالتكثير

الحب بالمرض العضاؿ الذم ينهك جسده .
شبٌو
ٌ
ب لًغيَّرتًًو
جم يعنا يح ٌّ
البيت الثالث  :إًف كا ىف يى ى

العاطفة :األلم كالحزف
التعجب
يفيد االستفهاـ ٌ :

ب نىقتى ًس يم
الح ِّ
فىػلى ى
يت أىنٌا بًىقد ًر ي

غرة الرجل كجهو  .الجذر ( غرر )إف كاف يجمعنا حبٌو كمو ٌدتو فليت أنٌا نقتسم المنازؿ عنده بقدر ما نحن عليو من
لغرتوٌ :
ٌ

محبتنا الخالصة كما نعتقده من مو ٌدتنا الصادقة فال ييب ىخس المخلص ح ٌقو كال يبذؿ للمتصنع ٌبره .أم إف كاف يجمعنا من
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حب لسيف ال ٌدكلة فليت أنا نقتسم ب ٌره كعطاياه كما نقتسم حبٌو كعل ق ٍد ًر حبٌنا لو تكوف عطاياه.
آفاؽ البالد المتباعدة ٌ
النص ؟
ما األسلوب
اللغوم المستخدـ في ٌ
ٌ
استخرج أسلوب إنشاء ( غير طلبي )

أسلوب شرط ( إف كاف  ...فليت )
الحب نقتسم
ليت أنٌا بقدر
ٌ

البيت الرابع  :يا أىع ىد ىؿ ً
عاملىتي
الناس إًال في يم ى
الخصاـ :الخالؼ

التحسر
العاطفة:
ٌ
ى ً
الح ىك يم
صاـ ىكأ ى
فيك الخ ي
صم ىك ى
ىنت ال ىخ ي

الحكم  :الفاصل بين الناس بالعدؿ  .الجمع ( ح ٌكاـ )

يقوؿ لسيف الدكلة  :أنت أعدؿ الناس ٌإال إذا عاملتني فإف عدلك ال يشملني؛ كفيك خصامي كأنت خصمي كحكمي
ألنٌك ملك ال أحاكمك إل غيرؾ فأنا أخاصمك إل نفسك.
ما المعن الذم خرج إليو النداء ؟

العاطفة  :الحزف كاالستعطاؼ

خرج النداء لمعن االستعطاؼ

ما نوع المنادل في البيت ( يا أعدؿ الناس )؟ منادل مضاؼ
شبٌو سيف الدكلة بالقاضي كالخصم داخل المحكمة .

صورة فنيٌة

نك ً
البيت الخامس  :أيعي يذىا نىظىر و
صادقى وة
ات ًم ى
الشحم  :السمن

كرـ  :منتفخ

كرـ  :انتفاخ ( بسبب المرض )

حموي ىكىريـ
ب ال ى
فيمن ىش ي
حم ى
حس ى
ش ى
أىف تى ى

تظن
أعيذ  :أحفظ  /أصوف  .الجذر ( عوذ ) تحسب ٌ :
نظرات  :مفردىا ( نظرة )

السقم صحة
شحما فتكوف كمن يحسب َّ
أعيذ نظراتك الصادقة أف ترل الشيء بخالؼ ما ىو عليو كأف تحسب الورـ ن
الحب لسيف الدكلة ك الكراىية للخصوـ
العاطفة:
كالورـ سمنا كقوة.
ٌ
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ناظ ًرهً
البيت السادس  :كما اًنتًفاعي أىخي ال يدنيا بً ً
ى
انتفاع  :فائدة .الجذر ( نفع )
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ً
ً
ىنوار ىكالظيلى يم
إًذا استىػ ىوت عن ىدهي األ ي

استوت  :عدـ تفضيل أحدىما عل اْلخر  .الجذر ( سوم )

الظيلىم  :مفردىا ( ظيلمة ) كتجمع عل ( ظيليمات ك ظيلٍمات )

يفيد االستفهاـ  :النفي

بيت حكمة

ممن لم يبلغ
إذا لم يميٌز اإلنساف البصير بين النور كالظٌلمة ُّ
فأم نفع لو في بصره أم يجب أف تميٌز بيني كبين غيرم ٌ

تميز بين النور كالظلمة.
درجتي بما ي
بديعي ؟
محسن
استخرج ٌ
ٌ
الصورة الفنيٌة

العاطفة :كراىية الخصوـ .

طباؽ ( أنوار  /ظلم )

شبٌو سيف الدكلة باألعم الذم ال يستطيع التفريق بين النور كالظلمة .
البيت السابع  :أىنا الَّذم نىظىىر األىعم إًل أ ىىدبي

ً
ً
ص ىم يم
ىسم ىعت ىكلماتي ىمن بًو ى
ىكأ ى

حاسة السمع
صمم  :انسداد األذف  /فقداف ٌ
األصم سمع شعرم يعني :أ ٌف شعره سار في آفاؽ البالد كاشتهر حت تح ٌقق عند األعم
أبصر أدبي ككذلك
إ ٌف األعم
ٌ
ى
كاألصم أدبو .ككأنٌو يريد أف يقوؿ لسيف ال ٌدكلة :أنا الذم ينظر األعم إل أدبي أفال تنظر إليو كأنت مبصر؟ كأسمعت
األصم كأنت سميع أفال تفهم ما أقوؿ؟
كلماتي
ٌ
ما داللة البيت ؟

العاطفة :الفخر كاالعتزاز بنفسو .

يدؿ ىذا البيت عل جودة شعره كانتشاره بين البالد كالعباد .
ٌ
البيت الثامن ً :
لء يجفوني ىعن ىشوا ًرًدىا
ي
أناـ م ى

شواردىا :قصائد سائرة تركل في كل مكاف  .الجذر ( شرد )

لق جراىا كيختى ً
ص يم
ىكيى ى
سه ير ال ىخ ي ى ٌ ى ى
جراىا :من أجلها  /بسببها  .جذر ( جرر )
ٌ

ناـ ملء جفوني؛ أم مطمئننا مرتاح الفكر عن قصائد الشعر ألني أدركها مت شئت بسهولة من غير إتعاب فكر أما غيرم
من الشعراء فإنهم يسهركف ألجلها كيتعبوف كيتنازعوف في دقيق معانيها كجودة مبانيها.
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بديعي ؟
محسن
استخرج ٌ
ٌ
الصورة الفنيٌة
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طباؽ ( أناـ  /يسهر )

العاطفة :الفخر كاالعتزاز بشعره .

يأرؽ الناس فال يستطيعوف النوـ
شبٌو المعاني بالشيء الذم ٌ

مأل جفوني  :كناية عن الطمأنينة كالراحة

البيت التاسع  :يا ىمن يىًع ُّز ىعلىينا أىف نيفا ًرقىػ يه ٍم
كل شيء :كل شيء نجده أك ندركو
كجداننا ٌ

يعز  :قوم  /اشت ٌد
ٌ

ًكجدانينا يك َّل ىش و
يء بىع ىد يكم ىع ىد يـ
طباؽ :كجداف  /عدـ

عدما يعني ال يخلفكم أحد كال يكوف لنا منكم بدؿ.
كل شيء كجدناه بعدكم ن
يا من يشت ٌد علينا فراقهم ٌ
علٌل  :استخدـ الشاعر ضمير الجمع في الحديث عن نفسو كعن سيف الدكلة ( علينا/نفارقهم/كجداننا/بعدكم )
تعظيما لقدره كقدر سيف الدكلة كليساكم بينو كبين سيف الدكلة
ً ً
كرىم وة
البيت العاشر  :ما كا ىف أىخلى ىقنا من يكم بتى ي
أمم :قريب

العاطفة :األلم كالحزف
َّ
ىمريك يم ًمن أىم ًرنا أ ىىم يم
لىو أىف أ ى

أخلقنا  :أجدرنا  /أكالنا

ببركم كتكرمتكم كإيثاركم لو أف أمركم في االعتقاد لنا عل نحو أمرنا في االعتقاد لكم كما نحن عليو من
ما أجدرنا ٌ
العاطفة  :البغض كالنفور لخصومو
الثقة بكم .بمعن :لو كنتم تحبوننا كما نحبكم لكنتم تكرموننا.
قاؿ ً
حاس يدنا
البيت الحادم عشر  :إًف كا ىف ىس َّريك يم ما ى
سركم  :أسعدكم  /أرضاكم
ٌ
اللغوم المستخدـ في البيت ؟
ما األسلوب
ٌ

رح إًذا أىرضا يك يم أىلى يم
فىما لً يج و
الحب لسيف الدكلة كالكراىية للخصوـ
العاطفة :
ٌ

الشرط ( إف كاف  ...فما لجرح )

إ ٍف سررتم بقوؿ حاسدنا كطعنو فينا فقد رضينا بذلك إف كاف لكم بو سركر فإ ٌف الجرح الذم يرضيكم ال نجد فيو ألمان.
الصورة الفنيٌة

شبٌو قوؿ الحاسدين بالجرح الذم أصابو كأرض سيف الدكلة .
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ؼ في أ ً
ىىل النيه ًذ ىم يم
المعا ًر ى
إً َّف ى

البيت الثاني عشر  :ىكبىينىنا لىو ىر ىعيتيم ى
ذاؾ ىمع ًرفىةه
رعيتم  :حفظتم  .جذر ( رعي )
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أىل النه  :أصحاب الحكمة كالقوؿ الراجح

ذمة ) كىي العهد
ذمم  :مفردىا ( ٌ

الحب فقد جمعتنا المعرفة كأىل العقل يراعوف ح ٌق المعرفة فالمعارؼ عندىم عهود كذمم ال
يقوؿ إ ٍف لم يجمعنا
ٌ
يضيعونها .أم أنٌو بيننا ذه كصائل معرفة إ ٍف أحسنتم مراعاتها فلن تضيع.
ما داللة استخداـ ( أىل النه ) في كصف سيف الدكلة؟
الصورة الفنيٌة

الحب كاالحتراـ لسيف الدكلة
العاطفة:
ٌ

لتعظيمو كرفع شأنو فهو من أصحاب العقوؿ الراجحة

شبٌو المتنبي سيف الدكلة بالرجل الحكيم الذم يحفظ ح ٌق العلم كالمعرفة .
البيت الثالث عشر :ىكم تىطليبو ىف لىنا ىعيبا فىػي ً
عج يزيك ٍم
ن ي

عيبا  :نقصا  /خلال

بيت حكمة

كرهي اللىوي ما تىأتو ىف ىكال ىك ىريـ
ىكيى ى
العاطفة :كراىية الخصوـ .

يعجزكم  :يصعب عليكم نيلو

يقوؿ تطلبوف أف تلحقوا بنا عيبا تعيبوننا بو فيعجزكم كجوده كىذا الذم تفعلونو مكركه عند اهلل كعند الكراـ.
يت الغىماـ الَّذم ًعندم ً
البيت الرابع عشر :لى ى
صواع يقوي
ى
ى
الغىماـ :مفردىا (الغىمامة) كىي السحابة

ييزيلي يه َّن إًل ىمن ًعن ىدهي الدِّيى يم

الصواعق :مفردىا( صاعقة) كىي النار التي تسقط من السماء في رعد شديد.

الديىم :مفردىا) ديمة) كىي المطر يدكـ في سكوف من غير برؽ أك رعد.
يقصد بالغىماـ  :سيف الدكلة

التحسر
يفيد التمني معن
ٌ

الصواعق :ما يلحقو من األذيٌة منو شبهها بالصواعق .

قصد الشاعر) بالغماـ (سيف الدكلة ك)صواعقو ( إيذاء سيف الدكلة للشاعر ك)الديم (عطاء سيف الدكلة عند غيره.
(بره كرضاه ( يزيل
يقوؿ :ليت الممدكح الذم يشبو الغماـ  -كالذم تصيبني صواعقو )أذاه كسخطو ( يصيب غيرم مطره ٌ
البر فينتصف الفريقاف.
ذلك األذل إل من عنده ذلك ٌ

الصورة الفنيٌة

العاطفة :كراىية الخصوـ .

شبٌو سيف الدكلة بالغيوـ كاألذل بالصواعق التي تصيبو .
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رحلى وة
البيت الخامس عشر :أىرل النىول تىقتىضيني يك َّل ىم ى
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ً ً
الر يس يم
ادةي ُّ
الو ٌخ ى
ال تىستىق ُّل بها ى

كل مرحلة ال تقوـ بقطعها اإلبل المسرعة لبعد منالها كال
يقتضيني :يطالبني  /يكلفني .أم يكلفني البعد عنكم قطع ٌ
تطيقها لش ٌدة أىوالها .النول :البعد

الرسم  :حسن المشي

الو ٌخادة  :سير من األبل كىو سعة الخطو في المشي

يلزمني البعد عنكم أف أقوـ بقطع المراحل كالمسافات التي ال تستطيع قطعها اإلبل حسنة المشي كاسعة الخطو
العاطفة  :األلم كالحزف
ضميرا عن م ً
ً
يامنًنا
كن ي ى ن ى ى
البيت السادس عشر  :لىئن تىػ ىر ى
ض ىمير :جبل عل اليمين قاص ندا مصر من الشاـ
ي

لىيىح يدثى َّن لً ىمن ىكدَّعتيػ يهم نى ىد يـ

ميامن  :مفردىا ( ميمنة ) اتجاه اليمين

ليحدثن لمن ك ٌدعتهم ندـ عل مفارقتي لهم كأسف عل رحيلي عنهم يشير بذلك إل سيف الدكلة أنو
قصدت مصر
إف
ي
ٌ

الحب كالندـ من سيف الدكلة .
العاطفة:
ٌ

يندـ عل فراقو.

البيت السابع عشر  :إًذا تػر َّحلت عن قى و
وـ ىكقىد قى ىدركا
ىى ى ى

أال تيفا ًرقىػهم فىالر ً
احلو ىف يى يم
يٍ

سرت عن قوـ كىم قادركف عل إكرامك حت ال تحتاج إل مفارقتهم فهم الذين اختاركا االرتحاؿ .يريد بهذا :أنتم
إذا ى
قائما
تختاركف الفراؽ إذا ألجأتموني إليو .كالمعن :أنو يخاطب نفسو كيشير إل سيف الدكلة حت ال َّ
يذمو في رحيلو ن

الحب كالندـ من سيف الدكلة .
العاطفة :
ٌ

ذلك عن نفسو بحجتو.

ً
ديق بً ًها
ص ى
البيت الثامن عشر  :ىش ُّر البًالد بال هد ال ى
شر  :أسوأ مكاف
ٌ

يكسب  :يحظ  /يناؿ

ً
كسب ا ًإلنسا يف ما ي ً
ص يم
ى
ىك ىش ُّر ما يى ي

يصم  :يعيب  .الجذر ( كصم )

بيت حكمة

كالمذمة.
كشر األعماؿ ما يجلب لصاحبو العيب
ٌ
شر البالد مكاف ال يوجد فيو صديق ٌ
إ ٌف ٌ
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ك إًال أىنَّوي ًمقةه
البيت التاسع عشر  :ىىذا ًعتابي ى
عتاب  :مالمة  /مؤاخذة .الجذر ( عتب )
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ض ِّم ىن ال يد َّر إًال أىنَّوي ىكلً يم
قىد ي
ضمن  :احتول
ٌ

مقة  :محبٌة  .الجذر ( كمق )

كلم  :مفردىا(كلمة)

در بحسن لفظو كنظمو
ىذا الذم أتاؾ من ال ٌ
شعر عتاب منٌي إليك ٌإال أنٌو محبٌة كك ٌد؛ أل ٌف العتاب يجرم بين المحبٌين كىو ٌ
الحب كالعتاب .
العاطفة :
ٌ

ك فهي محبٌة خالصة كمو ٌدة صادقة.
أزعج ٍت ى
ٌإال أنٌو كلمات كإف ى

شاعر ما نظمو من كالـ في قصيدتو بال ٌدر لحسن لفظو كنظمو.
الصورة الفنيٌة
صور ال ٌ
ٌ

ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ
ادلعجى وانذالنخ

عد إل أحد معاجم اللغة العربية كاستخرج معاني المفردات اْلتية:السير سريع.
الو ٍخد كىو ضرب من ٌ
الو ٌخادة :مفردىا )الواخدة) كىي اإلبل التي تسير ى
الدِّيم :مفردىا :ال ٌديمة كىي المطر يدكـ في سكوف.

ِّ
الذمم :مفردىا )ال ٌذ ٌمة) كىي العهد.

ُّهية) كىي العقل.
النُّه :مفردىا )النػ ٍ
لكل من:
الجذر
ماُّ
ي
اللغوم ٌ
كل من:
ما يجمع ٌ

مقة  :ىكًم ىق
ىس ىقم :أسقاـ

ص ىم
يصم  :ىك ى
ي

ت ٌدعي  :ىد ىع ىو.
غي ٌرة :غي ىرر.

صم :خصوـ
ىخ ٍ

ط في المجموعتين اْلتيتين:
كل كلمتين تحتهما خ ٌ
 ٍفرؽ في المعن بين ٌ
أ  -ىما كا ىف أخلى ىقنىا ًمن يك ٍم بتىك ًرىم وة لى ٍو أ ٌف ٍأم ىريك يم ًمن أم ًرنىا ىأم يم
َّغزًؿ
ب الت ُّ
 لى ىع ٍم ًرم لىئً ٍن أىخلى ٍق يت ثىػ ٍو ى
كل ىم ٍر ىحلى وة
ب  -ىأرل النٌػ ىول يىقتىضيني َّ

أج ىدرنىا

ت ىع ٍن ىع ٍي ًن الغىيوًر بً ىم ٍع ًزًؿ
ىصبى ٍح ي
كأ ٍ

ت
أبلي ي
ٍ

ً
الر يس يم
ادةي ُّ
الو ٌخ ى
ال تى ٍستىق ُّل بها ى

البعد
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بن ٌ ً
كليس لو ه
فرسوي كت يد ُّؽ النَّول لدابتًو
ماؿ كال مورهد فكانت ي
تزكجت أسماءي ي
بنت أبي بكر ٌ
تعلف ى
 ٌبير ى
الز ى
العواـ ى
جمع نواة كىي نواة التمر أم :بذرتها.

َ ْ ُ َ َّ ْ
انفهى وانتحهيم
الشعرم لهذه القصيدة؟
ما الغرضٌ

ُ

العتاب.

ىحر قلبو نتيجة ىذا الجفاء.
 َّألم بو كأ ٌ
مم يشكو الشاعر في البيت األكؿ؟ من جفاء سيف ال ٌدكلة كبركد قلبو كمن ىس ىقم ٌ
كحب اْلخرين لو بيٌن ىذا.
ّ -كازف الشاعر بين حبٌو لسيف الدكلة ٌ
كحب اْلخرين لسيف ال ٌدكلة ظاىره
شاعر لسيف ال ٌدكلة صادؽ ليس فيو تملٌق أك تكلٌف كقد أنحلو كأبرل جسده
حب ال ٌ
ٌ
ٌ

صادؽ كباطنو متكلٌف.

ضحها.
برزت الحكمة في أشعار المتنبي اذكر ثالثة أبيات تضمنت الحكمة في القصيدة كك ٌفأم نفع لو في بصره.
البيت السادس :إذا لم يميٌز اإلنساف البصير بين النور كالظٌلمة ٌ
البيت الثاني عشر :المعارؼ عند أىل العقوؿ عهود كذمم ال يضيعونها.
كالمذمة لصاحبها.
البيت الثامن عشر :أسوأ البالد مكاف ال صديق فيو كأقبح األعماؿ تلك التي تجلب العيب
ٌ
ظهر عتاب الشاعر لسيف الدكلة جليٌا:عالـ عاتبو؟
أ -ى

عاتبو عل سماعو كالـ الواشين فيو.

ضح ذلك في ضوء األبيات اْلتية:
ب -عاتب ال ٌ
شاعر سيف ال ٌدكلة بلباقة كتأ ٌدب ك ٌ
سدم
ِّم يحبا قى ٍد بىرل ىج ى
مالي أي ىكت ي

بس ً
يف ال ٌد ٍك ًلة األ ىيم يم
ىكتى ٌدعي يح َّ ى
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الحب الذم أبرل جسده كأنحلو كىو كاتم لو ليتجنٌب التملٌق في حبٌو كما ي ٌدعيو غيره
عاتبو بإظهار مدل حبٌو لو ىذا
ٌ
بقلوب غير خالصة كنيٌات غير صادقة.

ً
قه ٍم
يا ىم ٍن يىع ٌز ىعلىٍينا أ ٍف نيفا ًر ي

و
كم ىع ىد يـ
ًكجدانينا يك َّل شيء بىع ىد ٍ

ال يستطيع االفتراؽ عن سيف ال ٌدكلة كال أحد يمكن أف يخلف سيف الدكلة عند المتنبي أك أف يكوف للشاعر منو بدؿ.
ك ٌإال أنٌوي ًم ىقة
ىىذا ًعتابي ى

ض ِّم ىن ُّ
الد َّر ٌإال أنٌوي ىكلًم
قد ي

در بحسن لفظو كنظمو ٌإال أنٌو كلمات كإف
أ ٌكد ال ٌ
شاعر أ ٌف عتابو ما ىو ٌإال محبة أل ٌف العتاب يجرم بين المحبٌين كىو ٌ
ت سيف الدكلة فهي محبٌة خالصة كمو ٌدة صادقة.
أزعج ٍ
ى

ضح ذلك.
ج -لجأ ال ٌ
بالرحيل كالتٌذكير بالواجب ك ٌ
شاعر إل أساليب شتٌ في عتابو منها :التٌعريض ٌ
التعريض بالرحيل :في قولو:

كل ىم ٍر ىحلى وة
أرل النٌول يىقتىضيني َّ

ً
الر يس يم
ادةي ُّ
الو ٌخ ى
ال تى ٍستىق ُّل بها ى

ضميران عن م ً
ً
يامنًنا
لىئ ٍن تىػ ىرٍك ىن ي ى ى ٍ ى

لم ٍن ىك َّد ٍعتيػ يه ٍم نى ىد يـ
لىيى ٍح يدثى ٌن ى

عن قىػ ٍووـ ىكقىد قى ىدكا
إذا تىػ ىر ٌحل ى
ٍت ٍ
التذكير بالواجب :في قولو:

أ ٍف ال تيفا ًرقىػ يه ٍم فالرا ًحلو ىف يى يم
ؼ في ٍأى ًل النُّه ًذ ىم يم
إ ٌف المعا ًر ى

ىكبىػ ٍيػنىنا لى ٍو ىر ىع ٍيتي ٍم ى
ذاؾ ىمع ًرفىةه

دلٌل ببيت من القصيدة عل كل من:شاعر بنفسو.
أ -اعتداد ال ٌ

أناـ ًملء جفوني ىعن ىش ً
واردىا
ٍ
ي ٍى ي

شاعر بشعره.
ب  -اعتداد ال ٌ

أدبي
أنا الذم نىظىىر األ ٍعم إل ى

ٍق جراٌىا كي ٍختى ً
ص يم
ىكيى ٍس ىه ير ال ىخل ي ى ى

ك ً
ت ذا كروـ ".أعي يذىا نىظر و
صادقىةن
ات ًم ٍن ى
ج  -مضموف المثل " :استى ٍس ىم ٍن ى
ٌ
ى

كأسمع ٍ ً
ً
ص ىم يم
ت ىكلماتي ىم ٍن بو ى
ى ٍ ىى
حم فيمن شحموي ىكىريـ
ب ال ٌ
تحس ى
ش ى
أ ٍف ى
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استخلص ثالثنا من القيم اإليجابية التي حملتها القصيدة.الصديق العدؿ في معاملة الناس االلتزاـ بالعهود عدـ االنخداع بالمظاىر.
احتراـ ٌ
كل موقف مما يأتي:
كيف تتصرؼ في ٌأ -حينما تجد عيبنا في صديقك.

يترؾ الطالب

ب -حينما يجافيك صديقك.

ثمة فرؽ بين االعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها كالغركر بيٌن رأيك في ىذا.الرقي كالتق ٌدـ ٌ .أما
الثقة بالنفس اعتزاز اإلنساف بنفسو كبقدرتو عل تحقيق أىدافو كىو أمر إيجابي يدفع اإلنساف نحو ٌ
يترؾ للطالب

سلبي .
الغركر فهو ٌ
توىم اإلنساف الشعور بالكماؿ كالعظمة كىو سلوؾ ٌ

يترؾ للطٌالب

لو كنت مكاف الشاعر ىل تختار الرحيل عن سيف الدكلة ك ضح كجهة نظره؟ً
األحباب":
العتاب ىديةي
يقاؿ "  :يتضمن ىذا المعن .
أ -أشر إل البيت الذم ٌ

ك ٌإال أنٌوي ًم ىقة
ىىذا ًعتابي ى

ض ِّم ىن ُّ
الد َّر ٌإال أنٌوي ىكلً يم
قد ي

شاعر ىذه المقولة.
ب  -بيٌن إل أم مدل التزـ ال ٌ
يترؾ للطالب

ملتزما ذلك فما عتابو ٌإال محبٌة لسيف الدكلة .
أرل ال ٌ
شاعر ن
قاؿ أبو العتاىية:و
كفيف بصي ًر الفؤاد
كم من
كٍ

كىكم من و
ً
البص ٍر
فؤاد
كفيف ى
ٍ

أ -أشر إل البيت الذم ينسجم مع قوؿ أبي العتاىية.
كما انٍتًفاعي أخي ال ٌدنٍيا بً ً
ناظ ًره
ى

إذا استػو ٍ ً
وار ىكالظُّلى يم
ت ع ٍن ىدهي األنٍ ي
ٍىى
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أشرت إليو.
ضح رأيك في ذلك في ضوء البيت الذم
ب-البصر ييرم اإلنساف ظاىر األشياء كالبصيرة تيريو حقائقها ك ٌ
ى
متعقال فطننا مدرنكا ذا
ال فائدة لإلنساف في بصره إف لم تكشف لو بصيرتو حقائق األمور .بمعن يجب أف يكوف اإلنساف ن
يترؾ للطالب

بصيرة كبعد نظر .
ُْ -ما أىمية أف يتحقق اإلنساف من صدؽ ما يسمع في بناء عالقات إنسانية مستقرة في تصوره؟
يجنٌب اإلنساف كثيران من الخالفات كالخصومات التي قد تقع إذا لم يتحقق من صدؽ ما يسمع.

يترؾ للطٌالب

قيل" :إذا رأيت من أخيك زلة فاطلب لو سبعين عذران فإف لم تجد فلي ٍم نفسك":شاعر كصديقو قد تمثٌال ىذا المعن من كجهة نظرؾ؟
أم مدل تجد أ ٌف ال ٌ
أ-إل ٌ
يصا عل صلتو بسيف ال ٌدكلة فعاتبو
سيف الدكلة استمع إل كالـ الواشين كص ٌدقو كأعرض عن المتنبي .المتنبٌي كاف حر ن
يترؾ للطٌالب

المحب.
عتاب
ٌ

ب -ما القيم اإليجابية التي تركها ىذا القوؿ في نفسك؟
للصديق مراجعة النفس ترقٌب الخير .
التماس العذر ٌ
-كيف تنظر إل من يكثر من ذكر محاسنو؟

يترؾ للطٌالب

مقنعا لتثنيىو عن ىذا /.أ ٌف اهلل تعال كاىب المحاسن في
نصحا ن
ق ٌدـ لو ن

تغتر بما لديك .
النفس اإلنسانيٌة /كىي ليست من عند البشر فال ٌ

يترؾ للطٌالب
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ُّ

ضح الصورة الفنيٌة في كل مما يأتي:
ك ٌييزيلي يه ٌن إل ىم ٍن ًع ٍن ىدهي الدِّيى يم

ت الغىماـ الذم عندم ص ً
واع يقو
لىٍي ى
ى
ى

صور عطايا سيف الدكلة
صور ال ٌ
السحاب كما ٌ
شاعر سيف الدكلة سحابنا ٌ
ٌ
كصور إيذاء سيف الدكلة صواعق تنتج عن ىذا ٌ
غيوما ماطرة.
إل غيره ن
ىىذا ًعتابيك إالٌ أنٌو ًم ىقةه

ض ٌم ىن ُّ
الد َّر ٌإال أنٌوي ىكلً يم
قد ي

شاعر ما نظمو من كالـ في قصيدتو بال ٌدر لحسن لفظو كنظمو.
صور ال ٌ
ٌ
ط في البيتين اْلتيين:
كل مما تحتىو خ ٌ
كضح الكناية في ٌمم ٍن قىػلٍبيوي ىشبً يم
ى
كاح َّر قىػلٍباهي ٌ

كمن ً
بج ٍسمي ىكحالي ًعن ىدهي ىس ىق يم
ىى ٍ

كناية عن قلٌة اىتماـ سيف الدكلة بالمتنبٌي كص ٌده عنو.
أناـي ًم ٍل ىء يجفوني ىع ٍن ىش ىوا ًرًدىا

ٍق ج اٌ رىا كي ٍختى ً
ص يم
ىكيى ٍس ىه ير ال ىخل ي ى
ى

كناية عن راحة الفكر كاالطمئناف.
ط في كل من ما يلي:
ما داللة التركيب الذم تحتىو خ ٌىكبىػ ٍيػنىنا لى ٍو ىرعيتي ٍم ى
ذاؾ ىمع ًرفىةه

ؼ في ٍأى ًل النُّه ًذ ىم يم
إ ٌف المعا ًر ى

ذكك العقوؿ الٌراجحة كمنهم سيف ال ٌدكلة.
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أكثر الشاعر من استخداـ األساليب اإلنشائية من استفهاـ كنداء كتم ون:لكل منها في القصيدة.
أ-اذكر مثاال ٌ
ب-ما داللة استخداـ مثل ىذه األساليب؟
االستفهاـ :
سدم
ِّم يحبا قى ٍد بىرل ىج ى
ما لي أي ىكت ي
كما انٍتًفاعي أخي ال ٌدنٍيا بً ً
ناظ ًره
ى

بس ً
يف ال ٌد ٍك ًلة األ ىيم يم
ىكتى ٌدعي يح َّ ى
إذا استػو ٍ ً
وار ىكالظُّلى يم
ت ع ٍن ىدهي األنٍ ي
ٍىى

يفيد االستفهاـ ىنا التعجب.
يفيد االستفهاـ ىنا النفي.

النداء :
يا أع ىد ىؿ النٌ ً
عاملىتي
اس إ ٌال في يم ى

ى ً
ص يم ىكالح ىك يم
صاـ ىك ى
أنت ال ىخ ٍ
فيك الخ ي

يفيد النداء ىنا االستعطاؼ.

يا ىم ٍن يىًع ٌز ىعلىٍينا أ ٍف نيفا ًرقىػ يه ٍم

و
كم ىع ىد يـ
ًكجدانينا يك َّل شيء بىع ىد ٍ

يفيد النداء ىنا االستعطاؼ.

مم ٍن قىػلٍبيوي ىشبً يم
ى
كاح ٌر قىػلٍباهي ٌ

كمن ً
بج ٍسمي ىكحالي ًعن ىدهي ىس ىق يم
ىى ٍ

يفيد النداء ىنا الندبة.

التمنٌي :
ب لًغيٌرتًًو
إ ٍف كا ىف يى ٍج ىم يعنا يح ٌّ
ت الغماـ الٌذم عندم ً
لىٍي ى
صواع يقوي
ى

ب نىػ ٍقتى ًسم
الح ِّ
فىػلىٍي ى
ت أنٌا بًىق ٍد ًر ي

حسر.
يفيد التمنٌي ىنا التٌ ٌ

ييزيلي يه ٌن إل ىم ٍن ًع ٍن ىدهي الدِّيى يم

حسر.
يفيد التمنٌي ىنا التٌ ٌ

شاعر كغرض القصيدة فاستطاع بها أف ينفث آالمو كيبث عتابو.
ٓ -جاءت األساليب اإلنشائية منسجمة مع حالة ال ٌ
لماذا عبر الشاعر بالفعل الماضي) نظر أسمعت (في قولو:
أنا الذم نظر األعم إل شعرم

ص ىم يم
كأسم ىع ٍ
ت كلماتي من بو ى
ى

لبياف تح ٌقق معناىما كثبوتو.

ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل

58

ّ
األستاذ مصطفً البىريني  -من األلف إىل الياء يف مهارات االتصال  -املستىي الثالث

987-8747577/980-8747577

كل مما يأتي :
ما العاطفة البارزة في ٌمم ٍن قىػلٍبيوي ىشبً يم
ى
كاح َّر قىػلٍباهي ٌ

كمن ً
بج ٍسمي ىكحالي ًعن ىدهي ىس ىق يم
ىى ٍ

كالتحسر
عاطفة األلم
ٌ

يا ىم ٍن يىًع ٌز ىعلىٍيػنىا أ ٍف نػي ىفا ًرقىػ يه ٍم

و
كم ىع ىد يـ
ًكجدانينا يك َّل شيء بىع ىد ٍ

الحب
عاطفة
ٌ

أدبي
أنا الذم نىظىىر األ ٍع ىم إل ى

ً
ً
ص ىم يم
ىك ٍ
أس ىم ىعت ىكلماتي ىم ٍن بو ى

عاطفة الفخر

ضا من مظاىر الطبيعة في قصيدتو:
كظٌف المتنبي بع نأً -
أش ٍر إل ذلك.

األنوار الظُّلىم الغماـ ال ٌديم الصواعق.

ب-ما القيمة الفنيٌة لتوظيفها؟
كمنسجما معها فمثال كصف المطر كمتعلٌقاتو يشي بحزف
توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر
ن
يدؿ عل قدرتو في
الشاعر كعتابو كاألنوار كالظلم تنسجم مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصالها في مضموف البيت بما ٌ
استلهاـ عناصر الطبيعة في صوره شعرية.
مما كرد في القصيدة.
استخرج مثالين عل الطباؽ ٌالحكم)
(الخصم  /ى

( ت ٌدعي/أكتٌم)

ُّ
حر )
(األنوار/الظلىم) ( شبمٌ /

(أناـ/يسهر)
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َ َ َ ُ َ ّ
لضبيب نغىِيخ
انششط
استخرج مما يأتي أدكات الشرط الجازمة كغير الجازمة مبيٌنا فعل الشرط كجوابو:ٍت بً ىخل وٍق ج ًد و
شأ ي ٍذ ًى ٍب يكم كيأ ً
يد"
ى
ٍ ىى
أ -قاؿ تعال " :إً ٍف يى ى ي
يشأٍ /فعل الشرط

إ ٍف  :حرؼ شرط جازـ

ذىب/جواب الشرط
يي ٍ

ض ل ىف ً
ً
ب -قاؿ تعال  ":كلى ٍوال ىدفٍ يع اللَّو النَّاس بىػ ٍع ى ً
ين"
ض ىكلى ًك َّن اللَّو ذيك فى ٍ
س ىدت األ ٍىر ي
ى
ض ول ىعلى الٍ ىعالىم ى
ى
ض يهم ببىػ ٍع و ى
لوال  :حرؼ شرط غير جازـ
فعل الشرط :جملة اسمية من المبتدأ)دفع(كخبره محذكؼ تقديره موجود :أم لوال دفع اهلل الناس بعضهم موجود.
جواب الشرط :جملة فعلية) فسدت األرض(
ف ىكإًذا ٍاؤتي ًم ىن ىخا ىف".
المنافً ًق ه
ثالث إًذا ىح َّد ى
ب ىكإًذا ىك ىع ىد أى ٍخلى ى
ث ىك ىذ ى
ج -قاؿ رسوؿ اهلل صلٌ اهلل عليو كسلٌم " :آيىةي ي
إذا :اسم شرط غير جازـ

)متفق عليو(
ب
فعل الشرط :ح ٌدث جوابو :ك ىذ ى

فعل الشرط :كعد جوابو :أخلف

فعل الشرط :اؤتمن جوابو :خاف.

الحطىيئة:
د -قاؿ ي
فع ًل ال ىخ ىير ال يىع ىد ٍـ ىجوا ًزيىوي
ىم ٍن يى ى
من  :اسم شرط غير جازـ
ٍ

يفعل  :فعل الشرط
ٍ

ين اللَّو ىك ً
الناس
ب العي ي
ال يى ى
رؼ بى ى
ذى ي
يعدـ  :جواب الشرط
ال ٍ
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يكثر ىس ىقطيك.
ق -مت
يكثر ي
كالمك ٍ
ٍ
مت :اسم شرط جازـ

يكثر  :جواب الشرط
ٍ

يكثر:فعل الشرط
ٍ

استخرج أسلوب الشرط الوارد في كل من البيتين اْلتيين ثم صنفو إل جازـ كغير جازـ:أ-

ب لًغيٌرتًًو
إ ٍف كا ىف يى ٍج ىم يعنا يح ٌّ

إ ٍف :أداة شرط جازمة

حب
جملة) فعل الشرط (/كاف يجمعنا ٌ
عن قىػ ٍووـ ىكقىد قى ىدركا
إذا تىػ ىر ٌحل ى
ٍت ٍ

إذا :أداة شرط غير جازمة

ترحلت
فعل الشرط ٌ :

ب نىػ ٍقتى ًس يم
الح ِّ
فىػلىٍي ى
ت أنٌا بًىق ٍد ًر ي
نقتسم
جملة) جواب الشرط)ليت أنٌا
ي

أ ٍف ال تيفا ًرقىػ يه ٍم فالرا ًحلو ىف يى يم
جواب الشرط :الجملة االسمية) الراحلوف ىم(

أدخل إحدل أدكات الشرط الجازمة عل األفعاؿ اْلتية ثم كظٌفها في جملة مفيدة من إنشائك مع إجراء التغييرالالزـ:

يحترـ تجتهدكف يلق .

من ً
يحترـ الناس يحترموهي // .إ ٍف تجتهدكا تنالوا مبلىغىكم  //مهما تفعل في ً
تلق خي نرا.
تلق في كًبى ًر ىؾ // .مت
صغى ى
تحسن ى
رؾ ى
ٍ
ىٍ
ٍ
ى
أعرب ما تحتىوي خط في العبارة اْلتية:تتواضع للنٌ ً
ركؾ.
إ ٍف
اس يق ٌد ى
ٍ
فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو السكوف كىو فعل الشرط كالفاعل ضمير مستتر تقديره) أنت(.
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انصفخ ادلشجهخ
ىج يمل ىع ًطش ىس يهل ىزًرؽ ىرعين.

صغ الصفة المشبهة من األفعاؿ اْلتية:
يىج يمل :جميل.

ىع ًطش  :ىعطٍشاف  /ىعطٍش .

ىزًرؽ  :أزرؽ /زرقاء.

ىرعين :أرعن /رعناء.

 ًىات صيغة المبالغة من األفعاؿ اْلتية:

ىس يهل  :ىس ٍهل.

ضاؼ ً :مضياؼ.
ى

صواـ.
ى
صاـ ٌ :

شكر  :ىشكور.
ى

 ميٌز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة في ما يأتي:أ -قاؿ تعال  ":سيػعلىمو ىف غى ندا م ًن الٍ ىك َّذاب ً
األش ير "
ي
ى
ىى ٍ ي

الك ٌذاب :صيغة مبالغة .

ىذاف ىخ ٍ ً
ب  -قاؿ تعال ً ":
ص يموا فًي ىربِّ ًه ٍم "
صماف ا ٍختى ى

األ ً
ىشر :صفة مشبهة

خصم (:صفة مشبهة.
خصماف) ٍ

ج -قاؿ المتنبٌي:
جوا هد ىعل ً
الع ٌال ً
ً
بالماؿ يكل ًٌو
ت
ى

ً
ً
خيل
ىكلىكنٌوي بال ٌدا ًرع ى
ين بى ي

الحل ىس ٍه هل.
د-ظن ٍن ي
ت أ ٌف ٌ

ىجواد بخيل :صفة مشبهة.

ىس ٍهل :صفة مشبٌهة.

عيد إل األبيات األربعة األكل من القصيدة كاستخرج منها صفتين مشبهتين مبيننا كزنهما.ىشبًم :فى ًعل .

صم :فىػ ٍعل.
ال ىخ ٍ
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ّ
انشسبنخ انشخصيخ
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ّ
انىحذح انشاثعخ  :احلسبسيخ

النص :مقالة علميٌة
نوع ٌ
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التعريف بالكاتب
نصر معوض عالم مصرم حاصل عل الدكتوراه في تكنولوجيا تحلٌل األحماض األمينيٌة لو مؤلفات ككتب منشورة مثل:

النص.
(التكنولوجيا الحيوية لمنتجات اللبن الثانوية) ك(الغذاء كالوقاية من األمراض ) كمنو أخذ ىذا ٌ

النص
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
ُ -استخداـ المصطلحات العلميٌة

ِ -االعتماد عل الحقائق في إثبات آرائو

ّ -مخاطبة العقل كاالعتماد عل المنطق

ْ -قلٌة ( ندرة ) الصور الفنيٌة
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ّ

الحساسيٌة مرض من أمراض العصر الشائعة كالسيٌما األطفاؿ كلها أسباب شتٌ كتنشط في مواسم معينة كخاصة في نهاية

الربيع الذم يكثر فيو غبار الطٌلع.
موسم البرد كفي موسم ٌ

كالحساسيٌة تفاعل غير طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة مثل :غبار الطٌلع أك مواد التجميل أك
الحيوم البًنسلين فضال عن الدخاف الناتج عن عوادـ
السامة أك بعض األدكية مثل المضا ٌد
ٌ
ىشعر الحيوانات أك المواد ٌ
كالستائر كالسجاد
السجائر كعن كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرؼ المكتظٌة بالكتب ٌ
السيارات كدخاف ٌ
ٌ

كالمالبس كىي تصل إل داخل الجسم عن طريق الفم أك األنف أك اللمس أك الحقن فتهيٌج األماكن التي كصلت إليها
فيؤدم ذلك إل تولُّد أجساـ مضا ٌدة دفاعيٌة تؤثر في النسيج المصاب كالشعيرات ال ٌدمويٌة المحيطة المسبٌبة ألغراض

الحساسيٌة.

الفكرة  :مفهوـ الحساسيٌة ككيفية تأثيره بالجسم كآثاره كالمواد التي تؤثر بالجسم .
عوادـ السيارات :مفردىا( عادـ ) كىو ما ينتج عن احتراؽ الوقود في السيارة
البنسلين :عقار يقف نمو الجراثيم كيفيد في كثير من أمراض التلقيح

المكتظٌة :المزدحمة .الجذر( كظظ)
مواسم  :أزماف .مفردىا ( موسم )

الطالئي
أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ كالتي تحمل كظيفة محددة كالنسيج
ٌ
شت  :متع ٌددة  .مفردىا ( شتيت ) تهيج  :تثير  .الجذر ( ىيج )
كالنسيج العصبي كغيرىا من أنسجة الجسم.
غبار الطلع  :لقاح األزىار التي تطير في الهواء .
ما ىي الحساسيٌة ؟

اذكر أسباب الحساسيٌة ؟

ما المواسم التي تنتشر بها الحساسيٌة ؟

ما الفئة األكثر تأثٌرا بالحساسيٌة ؟

ما ىي كيفية إصابة الجسم بالحساسيٌة ؟
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الصبي)
(الربٍو
كالحساسيٌة أنواع ع ٌدة؛ منها حساسيٌة الجلد كحساسيٌة الجهاز
التنفسي التي تشمل حساسيٌة ٌ
الصدر ٌ
ٌ
ٌ
كحساسيٌة األنف كقد ثبت علميان كجود عدد من الفطريات في كسائد غرؼ النوـ تتٌجو أبواغها بشكل رئيس إل الجيوب
كالرئتين كقد تسبب التهابات في العيوف كيزداد األمر خطورة في حالة نقص مناعة جسم المريض.
األنفيٌة ٌ

الفكرة  :أنواع الحساسيٌة كاكتشاؼ نوع جديد من الفطريات .

كسائد  :مفردىا ( كسادة ) اسم آلة

األبواغ :مفردىا )بىػ ٍوغ) كىي خلية تكاثر ال جنسي تنقل النبات من حالة الركود إل حالة النشاط أك العكس
الجيوب  :مفردىا ( جيب ) كىي فتحة من فتح عظاـ الجمجمة تتٌصل مع ثقوب األنف .
ع ٌدد أنواع الحساسيٌة ؟

ما ىو سبب حساسيٌة األنف أك الرئتين أك التهاب العيوف ؟

عل من يعود الضمير في الكلمات اْلتية ( تتٌجو /

أبواغها )؟

الفطريات

كيمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد عل فترات متقاربة كاستعماؿ مواد التنظيف كالمطهرات الجيدة أسبوعيا
الصناعي في الوسائد كضركرة التٌهوية الدائمة المستمرة للمنازؿ كتعريض محتويات
الطبيعي بدال من
كاستعماؿ القطن
ٌ
ٌ

الغرؼ ألشعة الشمس من كقت إل آخر لتعقيمها من الجراثيم عالكة عل تجنب تكديس حجرة النوـ بالمالبس خارج

التلوث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفسو.
أىم مصادر ٌ
أماكنها كتجنٌب ترؾ األحذية فيها؛ ألنٌها من ٌ
الفكرة  :طرؽ الوقاية من الفطريات داخل الوسائد .
الوقاية  :الحماية  .الجذر ( كقي )
اذكر ثالث طرؽ للوقاية من الفطريٌات ؟

تكديس :تجميع األشياء بعضها فوؽ بعض .الجذر ( كدس )
علٌل  :تجنٌب ترؾ األحذية داخ غرفة النوـ .

عل من يعود الضمير في األلفاظ اْلتية ( لتعقيمها /أماكنها  /فيها )؟
محتويات الغرؼ  /المالبس  /حجرة النوـ
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فأم نوع من البركتينات الغذائيٌة التي تناكلها
كمن أنواع الحساسيٌة أيضا حساسيٌة اإلنساف نحو نوع معيٌن من الغذاء ؛ ٌ

صعيب امتصاص األمعاء لهذه البركتينات غير المهضومة .أما إذا
اإلنساف ال بد أف ييهضم قبل كصولو إل األمعاء ٌ
كإال ى

استطاعت األمعاء أحيانان امتصاص ىذه البركتينات بصعوبة فإ ٌف الخطورة في ىذه الحالة تكمن في تعامل الجسم معها عل

أنٌها أجساـ غريبة كعندىا تتكوف أجساـ مضا ٌدة تتصدل لها فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائيٌة تعرؼ بأمراض الحساسيٌة

أم بركتين غذائي ينجح في الوصوؿ إل خاليا
كيمكن القوؿ إ ٌف ىذا النٌوع من الحساسيٌة ىو معارؾ كيميائيٌة تحدث بين ٌ
الجسم أك أنسجتو من غير ىضم كبين األجساـ المضا ٌدة التي تتكوف من أنسجة الجسم؛ لحمايتها من ىذا البركتين

الغريب الذم يجب التٌص ٌدم لو.
الفكرة  :حساسيٌة جسم اإلنساف نحو بعض أنواع الغذاء كتأثيرىا في جسمو .
تكمن  :تتركز  /تتمحور  .الجذر ( كمن )

تتصدل  :تواجو  /تحاكؿ منعو  .الجذر ( صدم )

كاألجباف كغير ذلك
كيبي األحماض األمينيَّة تيوجد بكثرة في يحبوب ال ىق ٍرنيٌات كاللٌحوـ ٍ
البركتين :ما ٌدة عضويٌة أساسها التَّر ٌ

حيواني )
الرئيسيَّة لغذاء اإلنساف كالحيواف ) البركتين ال
كىي إحدل الموا ٌد الثَّالث َّ
ٌ
ما يحدث إذا لم يهضم الطعاـ قبل كصولو لألمعاء ؟

ما نتيجة امتصاص األمعاء للبركتين بصعوبة ؟

ما ىي كظيفة األجساـ المضا ٌدة ؟
صورة فنٌػيٌة

أم بركتين غذائي كبين األجساـ المضا ٌدة.
ىذا النٌوع من الحساسيٌة ىو معارؾ كيميائيٌة تحدث بين ٌ

شبٌو البركتين كاألجساـ المضا ٌدة بجيشين يتقاتالف يحاكؿ أحدىما احتالؿ أرض اْلخر كالسيطرة عليها .
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كقد تسبب بعض األغدية الحساسيٌة لإلنساف من مثل اللٌبن فيع ٌد جزمء البركتين في اللبن مسؤكالن عن حدكث الحساسيٌة

منو كقد تحدث من سكر اللبن (الالكتوز) الذم يسبب انتفاخان في المعدة كيصاحب االنتفاخ مغص كإسهاؿ بعد فترة
كالسمك.
كجيزة من تناكلو كمن األغذية األخرل التي تسبب الحساسيٌة لدل بعض األشخاص البيض ٌ
الفكرة  :تأثير اللبن كآثاره خاصةن كالبيض كاألسماؾ عامة في حساسيٌة الجسم
كجيزة  :قصيرة  .الجذر ( كجز )

يصاحب  :يرافق

النص ؟
ما ىي األطعمة التي تسبب الحساسيٌة كما كرد في ٌ

مغص  :ألم
ما ىو تأثير اللبن في الجسم ؟

ما ىي أعراض إصابة اإلنساف بحساسيٌة اللبن ؟
عل من يعود الضمير ( منو  /تناكلو ) ؟

جزمء البركتين /

سكر اللبن ( الالكتوز )

كثمة عوامل طبيعيٌة قد تسبب الحساسيٌة مثل درجات الحرارة العالية أك المنخفضة فضالن عن أشعة الشمس كتظهر

الربٍويٌة أك الطفح
أعراض الحساسيٌة ىنا بالقيء كاإلسهاؿ كالمغص
الرشح أك األزمات ٌ
المتكرر في البطن أك العطس أك ٌ
ٌ

الجلدم المعركؼ باألكزيما التي يكثر انتشارىا بين األطفاؿ كقد تظهر أكراـ كانتفاخات في مناطق مختلفة من الجسمٌ .أما
ٌ

الهضمي
أكثر أنسجة الجسم تعرضان لإلصابة بالحساسيٌة فهي أنسجة الجلد كاألغشية المخاطيٌة للجهازين :الجهاز
ٌ
التنفسي.
كالجهاز
ٌ
الفكرة  :العوامل الطبيعيٌة التي تسبب الحساسيٌة .

ثمة  :ىناؾ ( اسم إشارة )
ٌ

األزمات الربويٌة  :ضيق التن ٌفس  .القيء  :االستفراغ

جلدم ( انتفاخ )
أكزيما  :طفح
ٌ

النص ؟
ما ىي أعراض الحساسيٌة كما كرد في ٌ

ما ىي العوامل الطبيعيٌة التي تسبٌب الحساسيٌة ؟

ما ىو عرض الحساسيٌة الذم يكثر عند األطفاؿ ؟

تعرضان للحساسيٌة ؟
ما ىي أكثر أنسجة الجسم ٌ
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كتصيب الحساسيٌة الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة كقد أشارت بعض ال ٌدراسات إل أ ٌف للمرأة دكران أساسيان

التنفسي عل نحو خاص؛ أل ٌف التركيب
في الوقاية من ىذا ال ٌداء عل نحو عاـ كحساسيٌة الجهاز
لألـ أش ٌد تأثيران
الجيني ٌ
ٌ
ٌ
الجيني لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض الحساسيٌة .كتزداد نسبة اإلصابة بهذا
من التركيب
ٌ
كالعمات كأ ٌكدت بعض الدراسات أف نسبة اإلصابة
المرض كلٌما كاف األخواؿ كالخاالت المصابوف بو أكثر من األعماـ ٌ
الصدر تصيب الفتيات أكثر من الفتياف.
باألنواع ال ٌ
شديدة من حساسيٌة ٌ
عاـ .
الفكرة  :انتشار الحساسيٌة بين الماليين كأثر المرأة في الوقاية منها بشكل ٌ
المعمورة :العالم  /الدنيا  /كوكب األرض
ما ىي الحساسيٌة التي تقي منها المرأة مواليدىا ؟

أرجاء  :أنحاء  /رحاب  .مفردىا ( الرجا أك رجاء )  .الجذر ( رجو )
التنفسي ؟
ما الذم يزيد نسبة اإلصابة بحساسيٌة الجهاز
ٌ

التنفسي عل نحو خاص.
علٌل  :للمرأة دكران أساسيان في الوقاية من ىذا ال ٌداء عل نحو عاـ كحساسيٌة الجهاز
ٌ
المعرضة لإلصابة بحساسيٌة الصدر ؟
ما الفئة ٌ
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ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ
ادلعجى وانذالنخ
ُ -عي ٍد إل أحد المعاجم اللغوية كاستخرج معاني المفردات اْلتية:
الوجيزة :القصيرة.

التهيٌج :ح ٌدة التأثر.

المعمورة :األرض المبنيٌة أك المسكونة.

مما يأتي:
كل ٌ
ابحث في أحد معاجم المصطلحات الطبيٌة عن معن ٌأنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ كالتي تحمل كظيفة محددة كالنسيج الطالئي
كالنسيج العصبي كغيرىا من أنسجة الجسم.
شعيرات ال ٌدمويٌة :قنوات دقيقة ج ندا تشبو الشعر كيتكوف جدارىا من طبقة خلوية كاحدة لتسمح للمواد الغذائية الصغيرة
ال ٌ

بتغذية الخاليا حولها.

الجيوب األنفيٌة :فراغات مليئة بالهواء تتٌصل بالتجويف األنفي عبر فتحات خاصة تقع ضمن عظاـ الجمجمة كالوجو.
األجساـ المضا ٌدة :بركتينات تتواجد في الدـ كالسوائل الجسميٌة األخرل يفرزىا الجسم إلضعاؼ األجساـ الغريبة من

بكتيريا كفيركسات كغيرىا.

األغشية المخاطيٌة  :تبطينات تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم كالفم كاألذنين كاألنف تستخدـ في الهضم كاإلفراز.
الربٍو القصبي :مرض يسبب تضيق متغير في القصبات الهوائية تجاكبنا مع مثيرات مختلفة.
َّ
األبواغ :مفردىا بىػ ٍوغ كىي خلية تكاثر ال جنسي تنقل النبات من حالة الركود إل حالة النشاط أك العكس كلها أشكاؿ
كثيرة كمختلفة في الفطريات كالطحالب كالجراثيم كغيرىا.
حي.
التركيب
الجيني :مجموعة المعلومات الوراثية التي يحملها ٌ
كل كائن ٌ
ٌ
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لكل كلمة من الكلمات اْلتية:
الجذر
ماُّ
ي
اللغوم ٌ
ب.
التهابات :لى ًه ى

ظ.
ظ :ك ٌ
مكت ٌ
ظ  /كظى ى

االستعداد :ع ٌد /ع ىد ىد.

ٓ -عي ٍد إل أحد المعاجم كاستخرج مفرد كلمة ) جراثيم(

يج ٍرثوـ.

اضبط بالشكل حرفي الميم كالعين في كلمة) معدة (بالرجوع إل أحد المعاجم مبيننا أكجو ضبط الكلمة.ىم ًعدة

ك

ًم ٍعدة.

اضبط بالشكل حرؼ الفاء في كلمة ) الفطريات( ك الراء في كلمة ) الربٍوية(.-استعمل تركيب) كال سيما (في جملة مفيدة من إنشائك.

ال يفطريات

الربٍويٌة.
َّ

كتب األدب.
أحب
ٌ
الكتب كال سيٌما ى
ى
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ُ
َ ْ ُ َ َّ ْ
انفهى وانتحهيم:
النص أجب عن ما يأتي:
في ضوء فهمك ٌأ -ما المقصود بالحساسيٌة؟
مواسم معينة كخاصة في
ط في
الحساسيٌة مرض ًمن أمراض العصر الشائعة كال سيٌما لدل األطفاؿ كلها أسباب شتٌ كتنش ي
ى
الربيع الذم يكثر فيو غبار الطٌلع.
نهاية موسم البرد كفي موسم ٌ
ب  -اذكر أربعة أسباب للحساسيٌة.
طبيعي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة مثل :غبار الطٌلع أك مواد التجميل أك شعر
تفاعل غير
ٌ
الحيوم البًٍنسلين.
السامة أك بعض األدكية مثل المضاد
ٌ
الحيوانات أك المواد ٌ

ج -كيف تحدث الحساسيٌة في داخل الجسم؟
تصل مسببات الحساسيٌة إل داخل الجسم عن طريق الفم أك األنف أك اللمس أك الحقن فتهيٌج األماكن التي كصلت
ي
إليها ما يؤدم إل تولُّد أجساـ مضا ٌدة دفاعيٌة تؤثر في النسيج المصاب كالشعيرات الدموية المحيطة المسبِّبة ألعراض
الحساسيٌة.

أنفسنا من خطر اإلصابة بها؟
تقيم بعض مسببات حساسية الصدر كاألنف كالجلد ىم ىعنا في البيوت كيف نقي ىيمكن الوقاية منها بتغيير الوسائد عل فترات متقاربة كاستعماؿ مواد التنظيف كالمطهرات الجيدة أسبوعيا كاستعماؿ
كالمستمرة للمنازؿ كتعريض محتويات الغرؼ ألشعة
الصناعي في الوسائد كضركرة التهوية الدائمة
بدال من
ٌبيعي ن
ٌ
ٌ
القطن الط ٌ
شمس من كقت إل آخر لتعقيمها من الجراثيم عالكة عل تجنٌب تكديس حجرة النوـ بالمالبس خارج أماكنها كتجنٌب
ال ٌ
ترؾ األحذية فيها.
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الغذائي.
بالتحسس
ضح المقصود
ك ٌٌ
ٌ
حساسيٌة اإلنساف نحو نوع معيٌن من الغذاء لوصوؿ أم بركتين غذائي إل خاليا الجسم أك أنسجتو من غير ىضم.
لكل من:
اذكر ىعرضين ٌ
أ-حساسية اللبن.

انتفاخ في المعدة مغص كإسهاؿ.

ب -الحساسيٌة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أك المنخفضة.
الجلدم المعركؼ باألكزيما
الربٍويٌة أك الطٌفح
القيء كاإلسهاؿ كالمغص
ِّ
ٌ
الرشح أك األزمات ٌ
المتكرر في البطن أك العطس أك ٌ

كقد تظهر أكراـ كانتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم
علٌل ما يأتي:أ-الحساسيٌة مرض من أمراض العصر.

ألنٌها تصيب الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة.

ب -ال يجوز االستهانة بمرض الحساسيٌة.

كل من يصاب بو.
ألخطاره عل ٌ

حرصا عل كقاية نفسها من الحساسيٌة.
يجب عل المرأة أف تكوف أكثر ن
ج -ي
َّ
ألف التركيب الجيني لألـ أشد تأثيران من التركيب الجيني لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض
الحساسيٌة.
التلوث كمرض الحساسيٌة.
ك ٌضح العالقة بين ٌ
كتحسسها.
مما يؤدم إل تهيٌج األنسجة
الهضمي
التلوث يعني إمكانية كصوؿ أم نوع من الجراثيم إل الجهاز
كالتنفسي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ما أكثر أنسجة الجسم عرضة لإلصابة بالحساسية؟نفسي.
أنسجة الجلد كاألغشية المخاطيٌة للجهازين :الجهاز
الهضمي كالجهاز التٌ ٌ
ٌ
ّ
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مت تزداد نسبة إصابة الطفل بمرض الحساسية؟كالعمات.
أكثر من األعماـ ٌ
كلٌما كاف األخواؿ كالخاالت المصابو ىف بو ى
كل حالة من
بعد دراستك ٌالنص اقترح تدابير يمكن أف تجنٌبنا اإلصابة بمرض الحساسية في حياتنا اليوميٌة في ٌ
الحاالت اْلتية:
أ -سوء استخداـ المنظفات.
اتباع اإلرشادات كالتعليمات الصحيحة في استخداـ المنظفات كاستخداـ الكمامات كالقفازات.
السكن.
ب -انتشار سحب دخاف المصانع بالقرب من أماكن ٌ
سن قوانين دكليٌة كمحليٌة لمنع المصانع من إطالؽ
السامة ٌ
كضع الفالتر عل مداخن المصانع للتقليل من انبعاث الغازات ٌ
الغازات بنسبة تتجاكز الح ٌد المسموح بو زراعة األشجار لتنقية الهواء السكن في أماكن بعيدة عن المصانع قدر
المستطاع.
ج -ارتفاع درجات الحرارة أك انخفاضها.
استخداـ التدفئة المناسبة كالمالبس الواقية في حالة انخفاض درجات الحرارة كاستخداـ أجهزة التكييف المناسبة في حالة
التعرض ألشعة الشمس المباشرة
ارتفاع الحرارة كتجنٌب ٌ

يترؾ للطالب

النص.
يقاؿ :المعدة بيت الداء كالحمية ىي الدكاء ناقش ىذا الرأم في ضوء فهمك ٌكل فرد .
تجنٌب األطعمة التي تسبٌب الحساسيٌة عن ٌ

يترؾ للطٌالب

اذكر أىم الموضوعات الصحيٌة التي ينبغي أف نمتلك ثقافة كافية عنها كي نتجنب أضرارىا في رأيك.كالسمنة كغيرىا .
السكرم كالسرطاف كارتفاع ضغط الدـ ٌ
أمراض ٌ :

يترؾ للطالب
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اذكر سلوكات يقوـ بها اإلنساف يمكن أف تؤثر في حياتو إيجابنا كسلبنا.سلبنا :التدخين تناكؿ الوجبات السريعة.
إيجابنا :شرب الماء الكافي تناكؿ الغذاء المتوازف ممارسة الرياضة.

يترؾ للطٌالب

حققت الثورة الصناعية للبشرية فوائد كثيرة جلبت معها أضر نارا صحية بيٌن كيف نفيد من منجزاتها كنتجنبأضرارىا من كجهة نظره ؟
السامة الناتجة عنها كأضرارىا.
أجهزة االتٌصاؿ الحديثة كأضرارىا أكياس البالستيك كأضرارىا الصناعات كاألبخرة ٌ

كل منها لالستفادة منها كتجنٌب أضرارىا .
التٌعامل بحذر مع ٌ

يترؾ للطالب
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ّ

ضح الصور الفنيٌة في العبارة اْلتية :
ك ٌ"إ ٌف ىذا النوع من الحساسيٌة ىو معارؾ كيميائية تحدث بين أم بركتين غذائي ينجح في الوصوؿ إل خاليا الجسم أك

أنسجتو من غير ىضم كبين األجساـ المضا ٌدة لو".

صور الكاتب الحساسية معركة كصور البركتين الغذائي كاألجساـ المضادة جيشين يخوضاف ىذه المعركة.
لكل كاحدة
-من خصائص المقالة العلميٌة استخداـ المصطلحات العلميٌة كاالستناد إل الحقائق كمخاطبة العقل مثل ٌ

النص.
من ىذه الخصائص من ٌ

الربٍو القصبي ال يفطريات سكر اللبن ...إلخ
المصطلحات العلميٌة مثل ٌ :
االستناد إل الحقائق مثل :تسبب بعض األغذية الحساسيٌة لإلنساف.
مخاطبة العقل مثل  :استخداـ لغة علميٌة مباشرة كندرة الصور الفنيٌة
بيٌن إل أم مدل يكفق الكاتب في عرض الموضوع بشكل كاضح كمفهوـ كفي تثقيف المتلقي صحيًّا كالتأثير فيو.العلمي من حيث تسلسل األفكار كاالعتماد
كاف الكاتب موفٌػ نقا في إيصاؿ فكرتو إل ح ٌد كبير؛ ألنو التزـ سمات المقاؿ
ٌ

عل الحقائق العلمية كعرض ذلك بلغة سهلة كاضحة مع قصر العبارات كالمعاني المباشرة مخاطبنا العقل ال العاطفة؛ إذ

عرؼ الحساسية كذكر مسبٌباتها كأنواعها كأعراضها كطرؽ الوقاية منها.
ٌ
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َ َ َ ُ َ َّ
لضبيب نغىيخ
انجذل
ُ -عيٌن البدؿ في ما يأتي كاذكر نوعو:
صر و
إنك لىتىػ ٍه ًدم إًل ً
ً َّ
اط يم ٍستى و ً ً َّ
صير
"ك ى
أ -قاؿ تعال  :ى
قيم صراط اللو الذم لو ما في ٌ
السموات كما في األرض أال إل اللو تى ي
صراط) الثانية(بدؿ مطابق.

ٍاأليمور"

باتت تحرس في سبيل
عين بكت من ىخ ٍشية اللَّو
كعين ٍ
ه
سهما النىار  :ه
ب -قاؿ رسوؿ اهلل صلٌ اهلل عليو كسلٌم " :عيناف ال تم ٌ
عين األكل :بدؿ تفصيل.
ه

اللٌوى ".ركاه التٌرمذم.

بدؿ مطابق عل كجو التفصيل

أك

شاعر:
ج -قاؿ ال ٌ
ً
القلباف  :و
ارحم
كال يستوم
قاس ك ي

حود ً
القلب بالبً ِّر كالتُّػ ىق
أداكم يج ى
و
قاس  :بدؿ تفصيل.

أك

بدؿ مطابق عل كجو التفصيل

د -أفادتني المكتبةي مراجعيها.

كل.
مراجعها :بدؿ بعض من ٌ
تقمصوي :بدؿ اشتماؿ.
ٌ

تقمصوي شخصيٌة البطل في المسرحيٌة.
ق -أدىشني الطالب ٌ
اضبط بالشكل أكاخر الكلمات التي تحتىها خط:الطعاـ مذاقو .
ف
أ -استل ٌذ الض ٍَّي ي
ى

ىمذاقىوي

البحث خطٌتو
الطالب
ب  -أع ٌد
ى
ي

يخطٌتىوي
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تاما:
أعرب ما تحتىو خ ٌط في ما يأتي إعرابنا ن
ً ًًَّ ً
شر الٍم ٍؤًمنً َّ ً
الصالًح ً
ات أ َّ
أ -قاؿ تعال َّ :
ىج نرا ىكبً نيرا"
ىف لى يه ٍم أ ٍ
ين يىػ ٍع ىمليو ىف َّ ى
ين الذ ى
"إف ىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف يىػ ٍهدم للتي ى ىي أىقػ ىٍو يـ ىكيػيبى ِّ ي ي ى
القرآف :بدؿ مطابق منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عل آخره.
حت ال ٌديوا ىف نص ىفوي.
ب  -تص ٌف ي
كل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عل آخره كىو مضاؼ .كالهاء :ضمير متٌصل مبني عل
نص ىفوي :بدؿ بعض من ٌ
جر باإلضافة.
ال ٌ
ضم في محل ٌ

و
كاألدب كالع ٌفة كاألمانة.
العلم
بع
خصاؿ ي
ي
ج -أر ي
يسود بها المرءي  :ي
الضمة الظاىرة عل آخره / .بدؿ مطابق عل كجو التفصيل ...
العلم :بدؿ تفصيل مرفوع كعالمة رفعو ٌ
يجها.
شم ٍم ي
ت الوردةى أر ى
د -ى
محل
أر ى
يجها :بدؿ اشتماؿ منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عل آخره كىو مضاؼ كالهاء ضمير متٌصل مبني في ٌ
جر باإلضافة.
ٌ
عيد إل الفقرات :الثانية كالسابعة كاألخيرة كاستخرج منها أمثلة عل البدؿ.
الحيوم البًٍنسلين.
الفقرة الثانية :بعض األدكية مثل المضاد
ٌ
نفسي.
الفقرة السابعة :للجهازين :الجهاز
الهضمي كالجهاز التٌ ٌ
ٌ

البنسلين :بدؿ مطابق.
الجهاز ( األكل ) :بدؿ تفصيل.

الفقرة األخيرة :أشارت بعض الدراسات إل أ ٌف للمرأة دكران أساسيا في الوقاية من ىذا ال ٌداء.

الداء :بدؿ مطابق.
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امسب انزيبٌ وادلكبٌ
صغ اسم المكاف أك الزماف من األفعاؿ اْلتية مع ضبط عين الكلمة:
يأكل  :ىمأ ىٍكل.

ص ف.
ستو ى
استوصف  :يم ٍ

لعب  :ىمل ىٍعب.
ى

التق  :يملتىق .

كع ىد  :ىم ٍو ًعد.

عرض األلبسة"
يخطئ بعض الناس في لفظ كلمة) معرض (كما في قولهم"  :يزٍر يت ىم ى
اعتمادا عل ما كرد في القواعد
اذكر اللفظ الصحيح
ن
الصواب كسر الراء ) عين الكلمة (:مع ًرض أم عل كزف) م ً
فعل (
ٌ
ى
ى

عرض مكسور العين  :يع ًرض.
ألف مضارع ى

ميٌز اسم المكاف من اسم الزماف في ما يأتي.سالـ ىي حتٌ ىمطٍلىع الفجر "
أ -قاؿ تعال  ":ه

مطلع :اسم زماف.

ك يجزك ىف الٍغيرفىةى بًما صبػركا كيػلى َّقو ىف فًيها تى ًحيَّةن كس ىالما ىخالً ًد ً
قرا ىكيم ىق ناما"
سنى ٍ
ب  -قاؿ تعال  ":أيكلىئً ى ي ٍ ى ٍ ٍ ى ى ى ي ى ي ٍ ى
ىى ن
ى
ت يم ٍستى ن
ين ف ىيها ىح ي
ستقرا :اسم مكاف.
يم ن
الش ٍنفرل :كفي األ ٍىر ً
ج -قاؿ َّ
ض ىم ٍنأل لً ٍل ىكر ًيم ىع ًن األىذل

قاما :اسما مكاف.
يم ن
خاؼ ً
القلى يمتىػ ىع َّز يؿ
ىكفً ىيها لً ىم ٍن ى

د -النادم الثقافي يملتق الشباب.

يملتق :اسم مكاف.

الزحاـ.
الع ٍذب كثير ِّ
الم ٍوًرد ى
ق -ى

الم ٍوًرد :اسم مكاف.
ى

ك  -ىم ٍو ًعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح اليوـ.

ىم ٍو ًعد :اسم زماف.

منأل :اسم مكاف.
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النص كاستخرج منهما اسم زماف كاسم مكاف.
عيد إل الفقرتين األكل كالرابعة من ٌاسم زماف :موسم كمواسم :مفردىا م ً
وسم.
ى

اسم مكاف :منازؿ :كمفردىا ىمن ًزؿ.

انتهخيص
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انىحذح اخلبيسخ  :سأكتت عُك يب وطُي
المقطع األكؿ

حفظ َُ أسطر متتالية

عزيزًا كنت ولتبْقَ
مدى األيامِ يا وطين
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المقطع الثاني
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المقطع الثالث
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المقطع الرابع

التعريف بالشاعر
محمود فضيل التل كلد في إربد عاـ َُْٗـ تول مناصب عديدة منها مستشار في السفارة األردنية في الكويت كأين
عاـ في كزارة الثقافة كىو عضو رابطة الكتاب األردنيين .من دكاكينو  :أغنيات الصمت كاالغتراب كنداء للغد اْلتي
النص.
كجدار االنتظار كىامش الطريق كشراع الليل كالطوفاف الذم أيخذ منو ٌ
اإلنساني من
دكلي مميٌز كيؤكد احترامو لإلنساف كلما ق ٌدمو للمجتمع
ٌ
لماذا يعشق الشاعر األردف ؟ أل ٌف لألردف حضور ٌ
إنجازات في مختلف المجاالت .

ما الذم أشار إليو الكاتب في ىذه القصيدة ؟ أياـ اغترابو عن الوطن .

ما الذم أ ٌكد عليو الشاعر في طيٌات القصيدة ؟ أ ٌف األردف يعيش داخلو كيسكن في جسده .
علٌل  :عدـ شعور الشاعر بالغربة ؟ أل ٌف األردف كركحو التي ال تفارؽ جسده .
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ششح لصيذح
المقطع األكؿ

عزيزًا كنت ولتبْقَ
مدى األيامِ يا وطين
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الفكرة  :عشق كشوؽ كمحبٌة الشاعر لألردف كفخره بما يشعر اتٌجاه الوطن .
أحب  .الجذر ( ىوم )
أىول ٌ :
أشعة الشمس .
ظالؿ  :ما يقي من ٌ
أطوم  :أثني  .الجذر ( طوم )

السار المفرح .
البشرل  :الخبر ٌ

ىتفت  :صاحت  /نادت

يربىاؾ  :مفردىا ( ىربوة أك ًربوة ) ما ارتفع من األرض بين سهلين .
المحن  :مفردىا ( محنة ) المصيبة

الطهر  :النقاء

كصور ىذه القصيدة لوحة
شاعر عن شوقو إل كطنو حين كاف بعي ندا عنو فيدفعو شوقو إل كتابة قصيدة في كطنو
يعبٌر ال ٌ
ٌ

تعبيرا عن حنينو كانتمائو
حل .كيرفع راية حبٌو لألرد ٌف ن
جميلة بما فيها من عبارات يبعثها إل الوطن الذم يسكن كجدانو أينما ٌ
لكل من يحتاجو فهو
كل ما يليق ببلده من عبارات جميلة كيذكر ال ٌ
شاعر أ ٌف األرد ٌف بلد الخير كالعطاء ٌ
إليو كيكتب ٌ

لينهي أكجاع غربتو
شمسا أك ظلمة
نهارا
البيشرل كاألمل كيلبٌي الشاعر دعوة كطنو عندما يناديو في كل األكقات ليال أك ن
ن
ى
كجوا كفي نهاية المقطع يدعو
مدفوعا بانقياده إل كطنو الغالي كشوقو إليو
فيأتي
ن
ن
كبرا ن
بحرا ن
كل العوائق الماديٌة ن
مجتازا ٌ
كالعزة.
ال ٌ
شاعر لوطنو بالبقاء ٌ

ما ىي مظاىر الشوؽ التي عبٌر بها الشاعر عن شوقو للوطن ؟
يحب .
بكل ما ٌ
ِ -الكتابة عن الوطن ٌ

ُ -تلبية الدعوة عندما يناديو الوطن .
ّ -يرسم لوحة الشوؽ التي تسكن في داخلو .

يدؿ ) عل أ ٌف األردف بلد خي ور كعطاء ؟
استخرج من المقطع السابق ما ( يثبت ٌ /
سأذكر أنٌك البشرل

/

للشر
كل الخير ٌ
ٌ

ما ىي العبارات التي اختارىا الشاعر ليظهر حبٌو لوطنو ؟
كيف يلبي الشاعر نداء الوطن ؟

السطر ( ّ ) ٓ/ ْ/

يأتي في شعاع الشمس كالظلماء كالقمر بال طير كال خيل كال سفن
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الصور الفنٌػيٌة
صور كالمو في كطنو ) القصيدة التي كتبها ( لوحة جميلة دفعو شوقو إل كتابتها.
أرسم لوحة لل ٌ
شوؽ تسكن رحلة الزمن ٌ
صور الوطن باإلنساف يم ٌد يده للشاعر كي يعانقو .
آتي كلٌما امتدت ذراعك كي تعانقني ٌ
فآتي كلٌما ىتفت ظالؿ الشوؽ تطلبني ص ٌور ظالؿ الشوؽ باإلنساف الذم يطلب من الشاعر العودة للوطن .
صور الرب الطاىرة باإلنساف الذم يسأؿ الشاعر العودة للوطن .
سآتي كلٌما نهضت رباؾ الطهر تسألني ٌ
المقطع الثاني
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كالتوحد مع الوطن كأنٌهما شخص كاحد .
الفكرة  :الوفاء كاإلخالص للوطن
ٌ
مدل  :طواؿ الحياة كاألياـ كالزمن .
الطيف  :الخياؿ

تسام  :ارتق  /ارتفع  .الجذر ( سمو ) مغترب  :بعيد عن الديار

الوجداف  :نفسو كقواه الباطنيٌة

يفرؽ
يبدد  :يشتت ٌ /

شاعر تحيا في كطنو حت لحظة قى ىدره ) موتًو( كإف كاف بعي ندا عنو كىي
التوحد بين ذاتو كالوطن فذات ال ٌ
يعبٌر ال ٌ
شاعر عن ٌ
دائما ال يهول غيره  .ك جعل تراب كطنو
حالة التحاـ كامتزاج بين ذات الشاعر كذات الوطن فالوطن أماـ مرأل الشاعر ن

فبعلو تراب الوطن ينبض قلبو كبمياىو يزيل قسوة غربتو كبربيعو تبهج
صورا يعبٌر بها عن انتمائو للوطن؛ ٌ
كمياىو كربيعو ن

ثم
أيامو .كيرفض الشاعر فكرة اغترابو
النفسي عن كطنو كيقوؿ :ال أكوف مغتربا عن كطني إذا تنقلٌت ٌ
كترحلت بعي ندا عنو ٌ
ٌ
أم كقت
عدت إليو ن
حامال أشواقي كحبٌي الذم ال حدكد لو .كيبدك الشاعر ٌ
متله نفا للعودة في الليل أك الفجر كفي ٌ
السارة كالخير في نفسو  .كيعبٌر عن مدل عمق ارتباطو بوطنو
كاإلعصار فاألردف مزركع في ذات ال ٌ
شاعر كىو البشارة ٌ

كل األفكار كالصور في مخيلة
كعن ٌ
التوحد بينهما" أنت أنا "فالوطن ىو الشاعر كالوطن ىو منبع الشعور كالملهم كىو ٌ
شاعر كىو حاضر في كجدانو كإ ٍف كاف بعي ندا عنو.
ال ٌ

استخرج المظاىر الطبيعيٌة التي عبٌر بها الشاعر عن حبٌو كحنينو للوطن ؟ التراب  /المياه  /الربيع  /الليل  /العالم المزركع
الصور الفنيٌة
كأغسل في مياىك ما يبدد قسوة الدىر
فأنت العالم المزركع في ذاتي

شبٌو القسوة بالمادة القذرة التي تزيلها مياه األردف.

شبٌو ذاتو باألرض الخصبة كاألردف بالزرع المزركع في ىذه األرض.

كأنسج من ربيعك ما يخلد بهجة العمر شبٌو الربع بالحرير الذم ينسج منو الثوب الجميل
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المقطع الثالث

الفكرة  :الحديث عن مكانة األردف العظيمة في التاريخ كالسير كالعطاء كالدعاء لو بالحماية كالحفظ .
نعليها  :الجذر ( علو )

المدكنة  /التاريخ
السير  :الكتب ٌ

تنام  :الجذر ( نمو )

المجد  :الرفعة كالشرؼ

ملهمة  :قادرة عل توليد األفكار كالمعاني .الجذر ( لهم )

حص  :تجمع  .الجذر ( حصي )
تي ى

رؤيا  :ما يراه النائم  .الجذر ( رأم )

حنايا  :أعماؽ  /دكاخلو .مفردىا ( حنيٌة )

ُّ
الدنا  :مفردىا ( دنيا )

ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل

91

ّ
األستاذ مصطفً البىريني  -من األلف إىل الياء يف مهارات االتصال  -املستىي الثالث

عما يتساءؿ الشاعر في المقطع السابق ؟
ٌ

كيف يكوف مغتربا كالوطن يسكن فيو .

البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ في المقطع ؟
ما المعن
ٌ
بديعي من المقطع ؟
محسن
استخرج ٌ
ٌ

987-8747577/980-8747577

التعجب
ٌ

طباؽ ( بدك  /حضر )

بحب أبنائو فأحبٌهم كأحبوه كىو مبعث للفخر كاالعتزاز
يدعو ال ٌ
شاعر اهلل تعال أف يحمي األرد ٌف ىذا الوطن الذم كبر ٌ
شاعر براية األرد ٌف
في ماضيو كحاضره فلألرد ٌف سيرة تاريخيٌة مش ٌرفة بمواقفو كبطوالت أبنائو كسير أبطالو العظماء .كيفخر ال ٌ

شاعر كيف
كمجده كرفعتو كمكانتو في التاريخ كأسمائو التي ارتبطت ببطوالتو كأرد ٌف الكرامة كأرد ٌف العزة .كيتساءؿ ال ٌ
يكوف مغتربنا كالوطن يسكن في داخلو بصحرائو كسهولو ببدكه كحضره كبوادم العرب .
المقطع الرابع
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لتوحده مع الوطن .
الفكرة  :اإلخالص لألردف كالفخر بها كعدـ شعوره بالغربة ٌ
مستمرة لألبد .
خالدة  :دائمة
ٌ

الظفر  :النصر

تنادمني  :تحاكيني كتجالسني كتسليٌني

العزة
الفخر ٌ :

الصور الفنيٌة
الحب بالنبات الذم لو بذكر زرعت في تراب األردف .
ب خالدة إل األبد شبٌو
ٌ
ترابك قد زرعت بو بذكر الح ٌ
كصور قلبو بالبيت كاألردف باإلنساف الذم يسكنو .
صور األردف بالبيت الذم يسكنو ٌ
فأنت الدار يا أردف أسكنها كتسكنني ٌ
الحب أبناء يعشقوف األردف كيدافعوف عنو لتعلو رايتو رمزان للنصر كاإليماف
بالحب كالخير كثمرة ىذا
تراب الوطن مزركع
ٌ
ٌ
يوما فهو كظلٌو يسير معو ككركحو تجالسو
مرة أخرل أنو كإف كاف بعي ندا عن كطنو فاألرد ٌف لم يفارقو ن
كالفخر كيؤٌكد ٌ
يوما سكننا مثلو.
كتالزمو كيعود إل
التوحد مع الوطن فالوطن يسكن كجداف ال ٌ
فكرة ٌ
شاعر كركحو التي ما أرت ن
ٌ

النص
النص  /خصائص ٌ
سمات ٌ
جلي .
ُ -ظهور العواطف كالمشاعر بشكل ٌ

ِ -مناسبة األلفاظ لموضوع القصيدة .

ّ -التقلٌب بين استخداـ صيغة الماضي كالمضارع إلظهار حبٌو الدائم للوطن .
ْ -كثرة الصور الفنيٌة المظهرة للعواطف كاألحاسيس .

ٓ -استخداـ عناصر الطبيعة .
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ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ
ادلعجى وانذالنخ
عد إل أحد المعاجم كاستخرج معاني الكلمات اْلتية:ال ًوجداف :منبع الشعور.

الط ٌٍيف :الخياؿ الطائف كما يراه النائم .كالجمع أطياؼ.

يملهمة :لى ًه ىم.

شع ىع.
لكل من :شعاع ٌ :
شع  /ى
-ما الجذر اللغوم ٌ

كل من :البيشرل كالبًشارة.
عد إل المعجم الوسيط كتبيٌن جمع ٌالربٍوة.
الرب َّ :
كل مما يأتيُّ :
-ما مفرد ٌ

الظَّىفر :الفوز.

المحن ً :
ً
الم ٍحنة.
ى

امت ٌدت :م ٌد /م ىد ىد.
البًشارة :البىشائر.

شر .
البي ٍشرل :البي ى
السيرة.
ِّ
السيىر ٌ :

الح ٌد.
الحدكد ٌ :

يخلط بعض الناس بين استخداـ ) رؤيا( ك)رؤية(كل منهما.
أ -عي ٍد إل المعجم كبيٌن معن ٌ
ئي(
رؤية :ما ييرل في اليقظة ) إدراؾ ى
الم ٍر ٌ

رؤيا :ما ييرل في النٌوـ .

ضح ذلك.
ب-ىل كفٌق ال ٌ
شاعر في استخداـ) رؤيا (لتح ٌقق المعن الذم أراده ؟ ك ٌ
شاعر) رؤيا ( كأراد بها التطلٌع نحو أمر ما
استخدـ ال ٌ

لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم يح ٌقق المعن الذم أراده.

ط في ما يأتي:
ف ًرؽ في المعن بيناللتين تحتىهما خ ٌ
الكلمتين ٍ
ٍ
أ-

ت ىس ىكننا
فركحي ما ىأر ٍ
سواؾ يا كطني
سواؾ  ...ى
ى

ب -قاؿ الشاعر:

لو ً
رت من ىس ىقمي ىشبيوى ًسواؾ
ص ي

( غيرؾ )
األناـ ً
اخترت من ً
دكف ً
سواؾ
ما
ي
)عود يتخذ من شجر األراؾ كنحوه ييستاؾ بو )
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ُ

 اقرأ المقطع الشعرم األكؿ ثم أجب عن األسئلة اْلتية:شاعر عن شوقو لوطنو اذكر مظهرين لهذا الشوؽ.
أ -عبٌر ال ٌ
"كأرسم رحلة للشوؽ "ك" ظالؿ الشوؽ تطلبني "ك" بشوؽ ثم تحضنني".
كتابتو شعر في كطنو كرسمو لوحةن في شوقو إل كطنو كالعودة إل كطنو كلٌما ناداه.
كل ما ىو جميل من الكلمات ليعبٌر بها عن حبٌو لوطنو أين تجد ذلك في المقطع؟
ب  -انتق ال ٌ
شاعر ٌ
كل ما أىول كما يحلو إل الوطن".
قولو" :سأكتب ٌ
ج -األردف بلد الخير مع قلة موارده
استخرج من المقطع ما ي يد ُّؿ عل ىذا؟شر".
في قولو "
كل الخير للبى ى
ي
سأذكر أنٌك البشرل ك ٌ

لكل من يحتاجو كيلجأ إليو.
األرد ٌف بلد الخير كالعطاء كالمساعدة ٌ

صورا من ىذا الخير في كقتنا الحاضر.
اذكر نيستقبل األردف الالجئين من مختلف مناطق الوطن العربي كيق ٌدـ لهم العوف كال ٌدعم .

يترؾ للطٌالب

د -ال تقف العوائق أماـ الشاعر في تلبية نداء الوطن:
شاعر عن ىذا المعن ؟
كيف عبٌر ال ٌشاعر في تلبية نداء كطنو حالما
في قولو " :سنتي حالما تدعو بال خيل كال طير كال سفن "بمعن أ ٌف العوائق ال تقف أماـ ال ٌ
حاجزا أمامو.
يدعوه حت كإف لم تتوافر لديو كسيلة للنقل بحرا أك برا أك جوا تقلٌو إل كطنو فهذا العائق ال يقف ن
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عالـ ُّ
يدؿ ذلك؟
 ىي يد ُّؿ ذلك عل ش ٌدة شوقو لوطنو كتعلٌقو بو.
الشعرم الثاني ثم أجب عن األسئلة اْلتية:
أنعم النظر في المقطعٌ
شعرية في المقطع المشار إليو.
ضح ذلك في ضوء فهمك األسطر ال ٌ
أ -عبٌر ال ٌ
التوحد بين ال ٌذات كالوطن ك ٌ
شاعر عن ٌ
شاعر تحيا في كطنو حت لحظة قى ىدره كإف كاف بعي ندا عنو كىي حالة التحاـ كامتزاج بين ذات الشاعر كذات
ذات ال ٌ
شاعر كىو فيو " :أنت أنا".
دائما ال يهول غيره كالوطن متٌحد في ال ٌ
الوطن فالوطن أماـ مرأل الشاعر ن
ب  -تضمن المقطع ما ي يد ُّؿ عل لهفة الشاعر كشوقو إل العودة إل كطنو أين تجد ذلك؟
أحالما".
إعصارا كآتي في نسيم الفجر
في قولو " :سنتي في رياح الليل
ن
ن
ج -استنتج ما ي يد ُّؿ عل مدل عمق ارتباط الشاعر بوطنو.
كالصور "يعبٌر عن مدل عمق ارتباطو بوطنو فالوطن
قولو " :كأنت
الحب يا أرد ٌف " " أنت الطٌيف في الوجداف كاألفكار ٌ
ٌ

شاعر كإ ٍف كاف
شاعر كىو حاضر في كجداف ال ٌ
كل األفكار كالصور في مخيلة ال ٌ
ىو منبع الشعور كالملهم للشاعر كىو ٌ
بعي ندا عنو.

الشعرم الثالث ث ٌم أجب عن األسئلة اْلتية:
اقرأ المقطعٌ
شاعر األردف بأنٌو مبعث للفخر كاالعتزاز في ماضيو كحاضره بيٌن ذلك.
أ -كصف ال ٌ
شاعر براية األرد ٌف كمجده كرفعتو كماضيو من
مشرفة بمواقفو كبطوالت أبنائو كيفخر ال ٌ
بيٌن الشاعر أ ٌف لألرد ٌف سيرة تاريخيٌة ٌ

معركة مؤتة إل معارؾ الثورة العربية الكبرل إل بطوالت الكرامة كغيرىا من البطوالت التي ت يد ٌؿ عل مكانة األردف في
التاريخ كسير أبطالو العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أكؿ شهيد أردني عل أرض فلسطين عاـ
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كسمي
ك
ب  -أشار ال ٌ
فسجلنا ل ى
شاعر بقولو " ٌ :
األسماء ال تيحص "إل عدد من الصفات كالفضائل التي يمتاز بها األردف ٌ
ى
بها مثل قولنا ُّ :
أردف الكرامة اذكر صفات أخرل تعرفها ارتبطت باألرد ٌف مبيٌنا داللتها.
كعزىم.
العزة كالنخوة داللة عل شهامة رجالها ٌ
أرد ٌف ٌ
ضا للطالب.
أرد ٌف أرض العزـ :داللة عل إرادة أىلو القويٌة .كيترؾ أي ن
الشعرم الرابع أجب عن األسئلة اْلتية:
في ضوء المقطعٌ
الزرع؟
أ -الوطن مزركع
بالحب ما ثمرة ىذا ٌ
ٌ
رفع الراية األردنية رمز االستقالؿ.
ضح ىذا.
ب  -يرل ال ٌ
شاعر أنٌو بعيد كقريب من كطنو في الوقت نفسو ك ٌ
شاعر كظلٌو ال يفارقو كيجالسو كركحو فهو بعيد جغرافيا عن كطنو لكنٌو قريب منو نفسيٌا.
الوطن يسير مع ال ٌ
شاعر بقولو
ج -ماذا قصد ال ٌ

أرت ىس ىكنا
فركحي ما ٍ
سواؾ يا كطني
سواؾ  ...ى

شاعر تسكن جسده ليعيش -ألنو ال حياة للجسد من
شاعر سكننا يأكم إليو أفضل من كطنو فإذا كانت ركح ال ٌ
لم يجد ال ٌ
الركح ال ترل الحياة إال في أرض الوطن.
غير ركح -فإ ٌف ىذه ٌ
استخرج من القصيدة ما ي يد ُّؿ عل :
ٍ
شاعر فكرىة االغتراب النٌفسي
أ -رفٍض ال ٌ

"فما أحسست في يوـ بأني كنت مغتربا".
"فكيف أكوف مغتربنا".

شاعر كمخ ٌفف كطأة ألمو
السركر في نفس ال ٌ
ب  -أ ٌف الوطن باعث ٌ

"كأطوم رحلة األكجاع ً
كالم ىحن".
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شاعر حتٌ مماتو " سأبق فيك ال أحيا سواؾ مدل كأحيا فيك حتٌ لحظة ال ىق ىدر".
حب الوطن يتنام في نفس ال ٌ
ج -أ ٌف ٌ
صورا يعبٌر بها عن انتمائو إل كطنو.
د -أ ٌف ال ٌ
كالربيع ن
جعل التٌراب كالماء ٌ
شاعر ى
الصدر
"سأجعل من ترابك إ ٍذ تسام خفقة ٌ
كأغسل في مياىك ما يب ٌدد قسوة العمر
كأنسج من ربيعك ما يخلٌد بهجة العمر".
 ًلال
مثاال من القصيدة عل التكرار في المعاني كاألفكار مع ن
أعط ن
كأنٌك في حنايا القلب تسكنني" " كأنت الدار يا أرد ٌف أسكنها كتسكنني" " فركحي ما أ رت سكننا " داللة عل أ ٌف الوطن
لتوحد مع ذات الوطن.
يسكن في ذات ال ٌ
شاعر" .أحيا فيك "ك " سأبق فيك "ك " أنت أنا "داللة عل تأكيد ا ٌ
مرة في القصيدة بيٌن القيم الوطنية السامية التي ترتبط بها.
كردت لفظة) الرايات (غير ٌكالهويٌة الوطنيٌة.
كالرفعة كالشرؼ كالكرامة كالنٌصر ي
الرايات رمز لالستقالؿ ٌ
ىف النَّبً َّي -صلَّ اللٌوى ىعلىٍي ًو كسلَّم  -ىكا ىف إً ىذا قى ًدـ ًمن س ىف ور فىػنىظىر إًلى ج يدرا ً
و ً
ضي اللَّو ىع ٍنو  -أ َّ
ض ىع
ت ال ىٍم ًدينى ًة أ ٍىك ى
ى
ي
ى ٍ ى
ى
ىى ى
 ىع ٍن أىنىس -ىر ىً
ً
ً
و
النص بمضموف الحديث الشريف.
راحلىتىوي ىكا ٍف ىكا ىف ىعلى ىدابَّة ىح َّرىك ىها م ٍن يحبً ىها) متفق عليو( .بين عالقة ٌ
شاعر :
حب الوطن كالحنين إليو
كتعجل العودة إليو .كقوؿ ال ٌ
ٌ
العالقة ٌ

ياح الل ً
إعصارا.
ٌيل
سنتي في ر ً
ن

ما الذم زاد من تعلق الشاعر بوطنو من كجهة نظره؟تجربة الغربة كاالبتعاد عن الوطن كمعاناة الشاعر في البعد عنو كاشتياقو إليو .

يترؾ للطالب

أم مقاطع القصيدة أحبٌها إليك كلماذا؟
ٌ -

يترؾ للطالب

كطنك.
صورا كمواقف من حياتك يمكن أف تعبر بها عن انتمائك إل
ى
-اذكر ن

يترؾ للطالب
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ب بحبيبو ىل يماثل الوطن األـ أك الحبيب في ىذا؟ بيٌن
بدت عالقة الشاعر بوطنو كأنها عالقة طفل بأمو أك مح ٌالوطن يحتضن أبناءه في أرض كاحدة كما تحتضن األـ أطفالها في بيت كاحد كىو الحبيب الذم يحمل
رأيك.
الخير كاألماف كىو الجذر كاألصل كمنبع الذكريات .

يترؾ للطالب

الحب؟ بين كجهة نظره.
أحب الشاعر كطنو بمسوغ كمن غير مسوغ فهل يحتاج الوطن إل مسوغات لهذاٌ
لمسوغ حت يحبٌو أبناؤه فهو األرض التي نشأ عليها أبناؤىا كشربوا من مائها كلعبوا في ربوعها.
ال يحتاج الوطن ٌ
يترؾ للطالب
التوحد بين الشاعر ككطنو كاضحة في القصيدة:
ظهرت حالة ٌأ -ىل تع ٌد ىذه الحالة من المبالغات الشعريٌة؟ علٌل إجابتك مواف نقا أك مخال نفا.
يحب
أجدىا مبالغة مقبولة فمبالغة ال ٌ
شاعر في ٌ
توحده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنو كشوقو إليو كمن الطبيعي أف ٌ
اإلنساف األرض التي نشأ عليها كيصبح جزءا ال ينفصل عنها.
شاعر ىذه الحالة؟
أم ح ٌد تشارؾ ال ٌ
ب  -إل ٌ

يترؾ للطالب
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ُّ

كل عبارة من العبارات اْلتية:
ك ٌضح الصورة الفنيٌة في ٌ
أ  -كأرسم لوحة للشوؽ تسكن رحلة الزمن.
صور كالمو في كطنو) القصيدة التي كتبها ( لوحة جميلة دفعو شوقو إل كتابتها.
ٌ
الؿ ُّ
خاصا تناديو كتطلبو.
ت ًظ ي
شاعر شوقو لوطنو ن
صور ال ٌ
ب -فآتي كلٌما ىت ىف ٍ
كصور الظالؿ أش ن
ظالال تالزمو ٌ
الشوؽ تطلبينيٌ .
ك كي تعان ىقني.
ج -كآتي كلٌما امت ٌدت ذراعي ى

شاعر الوطن إنسا نا يم ٌد ذراعو ليعانقو.
صور ال ٌ
ٌ

نهضت يرباؾ الطُّ ٍه ير تسأليني.
د -سنتي كلٌما
ٍ

أشخاصا تسألو العودة.
شاعر الجباؿ في كطنو
صور ال ٌ
ن
ٌ

حب خالدةن.
بذكر ال ِّ
ق -ترابيك قد زر ٍع ى
ت بو ى

بذكرا تيزرع.
كصور
صور ال ٌ
ٌ
شاعر الوطن إنسا نا يزرع األرض ٌ
ٌ
الحب ن

كل من:
ِ -ما داللة ٌ
أ -كأطوم رحلةى األياـ كاألكجاع ً
كالم ىحن.

قرار العودة إل الوطن بعد أف أتعبتو الغربة.

ك في حنايا القلب تسكنني.
ب  -أنٌ ى

شاعر بوطنو.
مدل تعلٌق ال ٌ

مس كالظَّل ً
ش ً
ٍماء كالقم ًر.
ج -سنتي في شعاع ال ٌ

كل الظركؼ.
عودة ال ٌ
شاعر إل كطنو في ٌ

كالصور.
أنت الط ي
د -ى
ٌيف كال ًوجدا يف في األفكا ًر ٌ

شاعر كفي مخيلتو كعقلو.
حضور الوطن في نفس ال ٌ

ب أحمليها كتحمليني.
للح ِّ
كأرفع رايةن ي
ق -ي

شاعر ككطنو.
حب الوطن متبادؿ بين ال ٌ
ٌ

ّ -ما الغرض من:

أ -تكرار ال النافية في قولو" بال خيل كال طير كال سفن".

شاعر إل كطنو متحققة مع نفي كجود كسيلة تقلٌو.
تأكيد النفي بمعن عودة ال ٌ
ّ
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ب  -استخداـ السين في قولو :سأذكر سنتي سأجعل سأبق .
السين ت يد ُّؿ عل المستقبل القريب بمعن تحقق إنجاز ىذه األفعاؿ في القريب.
أفعاال من مثل " :تسام
ْ -ما قيمة توظيف الشاعر ن

تعلو تنام "؟

شاعر؛ كطنو الحبيب األرد ٌف.
السمو كالرفعة
كل ىذه األفعاؿ فيها معن
كالنمو كىي صفات الوطن الذم اشتاؽ إليو ال ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
جلي في القصيدة ك ضح داللة ذلك.
االتكاء عل عناصر الطبيعة ٌربيعك الليل سهال صحراء" عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشعوريٌة لدل

الرب
"رباؾ ال ٌ
شمس القمر ٌ
شاعر كالذم أش ٌد ما يكوف في غربتو خارج حدكد الوطن ككشفت عن تعلٌقو بو أل ٌف ىذه العناصر
شاعر فأظهرت شوؽ ال ٌ
ال ٌ
جزء من كطنو فعبٌر بها عن حبٌو لوطنو بعيدا كاف أـ قريبا.
كي:
برزت صورة الوطن ببعديوالوجداني كالحر ٌ
ٌ
النص.
أ -دلٌل عل ذلك من ٌ
الوجداني كمنها:

" لم تفارقني"
/

حب يا أردف"
" أنت ال ٌ
الحركي كمنها :
طوفت في الدنيا"
" إذا ٌ

/

كالصور "
" أنت الطٌيف كالوجداف في األفكار ٌ

" كما ركحي تنادمني "

"سنتي في شعاع الشمس"
/

كخفقة كادم العرب"

/
/

" فأنت العالم المزركع في ذاتي".
إعصارا"
"سنتي في رياح الليل
ن

/

" لتخفق في ديار المجد".

النص؟
الفني لألبعاد الحركيٌة كالوجدانيٌة في ٌ
ب  -ما األثر ٌ
الوجداني امتزجت بو عواطف الشاعر في صور جماليٌة فهو ملتزـ اتجاه كطنو الذم ينتمي إليو بإخالص كصدؽ.
البعد
ٌ
الوجداني ملبيٌا لو لبث الحيويٌة في الصورة الشعريٌة.
منسجما مع البعد
كي جاء
ن
ٌ
البعد الحر ٌ
ّ
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ىل نجح الشاعر في المراكحة بين عواطف الشوؽ كالفخر كاالنتماء في رأيك؟ بين ذلك.نعم فقد ظهر الشاعر مشتاقا لوطنو فخورا ببطوالتو صادقا في انتمائو إليو .

يترؾ للطالب

سهال كصحراء"؟
أحبك في الدنا ن
معا في كطن كاحد في قوؿ الشاعر "  :ى
ما داللة كجود السهل كالصحراء نكل فئاتو.
يحب جغرافيٌة بلده المتنوعة؛ ن
بمعن أ ٌف الشاعر ٌ
سهال كصحراء ببدكه كحضره ك ٌ
حماه اهلل يا ُّ
أردف"؟
ما المعن الذم أفاده قوؿ الشاعر في جملة"  :ىال ٌدعاء لوطنو بالحماية.
خاطب الشاعر كطنو مخاطبة اإلنساف لإلنساف ما الذم يضفيو ىذا األسلوب عل القصيدة من كجهة نظره؟شاعر
شاعر العميق بالمكاف كإحساسو بو كارتباطو كعن مدل حضور الوطن في نفس ال ٌ
ىذا الخطاب يكشف عن كعي ال ٌ
اتجاىا تشخيص يا في
كعمق االتٌصاؿ بين الشاعر ككطنو حت كأنٌو شخص يكلمو مما دفع الشاعر إل أف يتجو بلغتو ن
الصورة الشعرية في القصيدة كيجعلها أكثر قدرة عل
شكل مناجاة أك مخاطبة ذاتيٌة للوطن .كىذا يضفي جمالية عل
ٌ
التعبير عن المشاعر الداخليٌة.
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ّ

إعشاة انفعم ادلضبسع ادلعتم اآلخش
ط في ما يلي:
أعرب ما تحتىوي خ ٌض كلىن تىػ ٍبػلي ىغ ال ً
ش فًي ٍاأل ٍىر ً
أ -قاؿ تعال  ":ىكال تى ٍم ً
وال "
ٍجبى ى
اؿ طي ن
ض ىم ىر نحا إًنَّ ى
ك لى ٍن تى ٍخ ًر ىؽ ٍاأل ٍىر ى ى ٍ
فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلٌة) الياء (من آخره كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ً
ً ً
ً
ين "
ب-قاؿ تعال  ":قىاليوا يىا يموس إ َّما أى ٍف تيػلٍق ىي ىكإ َّما أى ٍف نى يكو ىف نى ٍح ين ال يٍملٍق ى
فعل مضارع منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عل آخره كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ً ً ًً
فور "
ج -قاؿ تعال  ":إًنَّ ىما يى ٍخش اللَّوى م ٍن عباده الٍعيلىماءي إً َّف الل ىٌو ىع ًزهز غى ه
فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عل آخره منع من ظهورىا التعذر.
ورثو) ".متٌفق عليو(.
ي
د -قاؿ رسوؿ اهلل صلٌ اهلل عليو كسلٌم " :ما زاؿ جبريل يوصيني بالجار حتٌ
ظننت أنٌو سيي ٌ
يوصي :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عل آخره منع من ظهورىا الثقل كالفاعل ضمير مستتر تقدير ىو.
ف  :نوف الوقاية مبنية ال محل لها من اإلعراب م  :ضمير متٌصل مبني في محل نصب مفعوؿ بو .
ق -قاؿ الشاعر

ً
ف ىع ٍي ي
يص ي
شوي
لم ٍ
إذا ضا ىؽ ى
ص ٍد ير المرء ٍ

يستطيب العيش ٌإال الم ً
كما ً
سام يح
ي ىٍ ى
ى
ي

فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلٌة ) الواك ( من آخره.
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 علٌل حذؼ ألف الفعل الذم تحتىو خط في قوؿ أبي األسود الدؤلي:ال ت ٍنوى ٍ و
ٍتي مثلىوي
عن يخليق كتأ ى

عظيم
علي ى
ك إذا فىعل ى
عار ٍ
ه
ٍت ي

ألنو مجزكـ بػ ػ ػ) ال (الناىية /عالمة جزـ الفعل المضارع المعتل اْلخر حذؼ حرؼ العلٌة من آخره.
سليما:
اضبط آخر ما تحتىو خ ٌط ضبطنا ن
احرص عل أ ٍف تؤ ٌدم كاجباتك بانتظاـ.

م
تؤ ٌد ى

عي ٍد إل المقطعين الشعريين األكؿ ك الرابع كاستخرج منهما األفعاؿ المضارعة المعتلٌة اْلخر كأعربها.أىول :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عل آخره منع من ظهورىا التعذر الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
يحلو :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عل آخره منع من ظهورىا الثقل كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىو.
آتي :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عل آخره منع من ظهورىا الثقل ك الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
أطوم :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عل آخره منع من ظهورىا الثقل كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
تدعو :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عل آخره منع من ظهورىا الثقل كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
محل لو من اإلعراب.
ى
لتبق :الالـ :الـ األمر حرؼ جزـ مبني عل الكسر ال ٌ
تبق :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلٌة) األلف (من آخره كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ى
محل لو من اإلعراب.
ى
لتعلو :الالـ :الـ التعليل حرؼ مبني عل الكسر ال ٌ
تعلو :فعل مضارع منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عل آخره.
ى
مالحظة  :يجب ذكر الفاعل المستتر عند إعراب الفعل المضارع ( لكن
تأ ٌكد من عدـ كجود الفاعل في الجملة قبل أف تقوؿ أنٌو مستتر )
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ّ
اسى ادلشح و اسى اذليئخ
المرة من األفعاؿ اْلتية :نزؿ أجاب باع غطٌ زار سع .
يص ٍغ اسم ٌ
نىػ ٍزلة

إجابة كاحدة

تغطية كاحدة

بىػ ٍيعة

ىز كقف.
ص ٍغ اسم الهيئة من األفعاؿ اْلتية  :ى
مات ٌ
-ي

ىزٍكرة
ًميتة

ىس ٍعية.
ًى َّزة

ًكقٍػ ىفة.

عيٌن اسم الهيئة كاسم الم ٌرة في ما يأتي:ً
ض يرك ىف
أ -قاؿ تعال  ":إ ٍف ىكانى ٍ
يع لَّ ىديٍػنىا يم ٍح ى
ص ٍي ىحةن ىكاح ىدةن فىًإذىا يى ٍم ىج ًم ه
ت إًَّال ى

ص ٍيحة كاحدة
مرة  :ى
اسم ٌ

شركهي بغالـ علين"
ب-قاؿ تعال  ":فأكجس منهم ًخيفة قالوا ال ٍ
تخف كب ٌ

اسم ىيئة ً :خيفة

ً
بدت منوي ىزلٌةن.
ج -ال
تجاؼ ى
أخاؾ إ ٍف ٍ

مرة  :زلٌة
اسم ٌ

رب ىرٍم وية من غير راـ
دٌ -

مرة  :ىرٍمية
اسم ٌ

ش نفا كسوء كً و
يلة؟
أح ى
ق -ى
ى

اسم ىيئة  :كً و
يلة

يعيش المؤمن ًعيش نة كريم نة.
ك -ي

اسم ىيئة  :عيشة

ط بما يتناسب كالمعن المقصود في ما يأتي:
كل كلمة تحتىها خ ٌ
ْ -اضبط) فاء ( ٌ
تماـ:
أ -قاؿ أبو ٌ

ىم ٍج هد ىرع تىػلىعات ال ٌدى ًر كىو فت

اله ًرًـ
ىر يمشي مشية ى
حتٌ غدا ال ٌد ي

ًم ٍشيى ىة  :ألنٌها اسم ىيئة.
الج ٍهم:
ب -قاؿ ُّ
بن ى
علي ي

لجلسة ىمع أ و
ىديب في يمذا ىك ورة

ً
ب الطَّىربا
أىنفي بًها ى
اله َّم أ ٍىك استىجل ي

لىجل و
مرة.
ٍسة  :ألنٌها اسم ٌ
ى ى
ّ
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ً
يبدؿ اهللي من و
حاؿ
حاؿ إل

كال منهما كاذكر فعلو.
مرة عيٌن ٌ
في ىذا البيت اسما ٌ
ض.
غى ٍم ى
ضة :غى ىم ى
مرة.
عي ٍد إل المقطعٌ
الشعرم الثالث كاستخرج منو اسم ٌ

انتباىة /انٍػتىبىوى.
ىخ ٍف ىقة
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يالحظتبٌ

عزيزم الطالب

األسئلة عل النصوص النثريٌة تكوف إجاباتها داخل الفقرة المدرجة فال تحاكؿ اإلجابة
اللغوم الوزف
من خارجها ٌإال إذا كاف جواب السؤاؿ من خارج الفقرة  .مثل  :الجذر
ٌ

اللغوم  ...إلخ .
النص داللة كناية األسلوب
رفي صورة فنيٌة سمات ٌ
ٌ
الص ٌ

عليك االنتباه إل
الحركات عل الكلمات

أثناء قراءة النصوص

التعريف بالكاتب
عبد العزيز المقالح أديب يمني كلد عاـ ُّٕٗـ في قرية المقالح لو ع ٌدة دراسات ككتب نقديٌة منها :إضاءات نقدية

كعمالقة عند مطلع القرف كيوميات يمانية في األدب كالفن كأزمة القصيدة الجديدة كغيرىا إل جانب مجموعة كبيرة من
الدكاكين الشعريٌة.

النص
جو ٌ
األسئلة عل ٌ
النص؟
ع ٌرؼ بكاتب ٌ

أىم دراستو ككتبو النقديٌة ؟
اذكر ٌ

ماذا تناكؿ الكاتب في مقالتو ؟

أىم الموضوعات التي تناكلها الكاتب في مقالتو ؟
اذكر ٌ
التمسك بو ؟
بيٌن موقف الكاتب ممن يدعوف إل التحلل من التراث كالذين يدعوف إل
ٌ
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ّ

م الذم يربط الماضي بالحاضر كىو يش ٌكل بمعطياتو الحضاريٌة كالفكريٌة
الرباط ُّ
الس ٌر ٌ
التٌراث الحي في أبسط تفسير لو ىو ٌ
ًحزاـ األماف الذم يش ٌد المسافر جيالن بعد جيل إل لغتو ككطنو كمن ىنا فالحديث عنو كاالىتماـ بو يشكل البداية
كالركماف كاليوناف
األدبي
الصحيحة نحو النهضة إذ بدأ عصر النهضة في أكركبا بإعادة اكتشاؼ التٌراث
ٌ
كالعلمي للعرب ٌ
ٌ
ٌ

الرائعة لعصور االزدىار المتمثٌلة في أشعار العرب
بي معتمدة النماذج ال ٌ
شعرية ٌ
كما بدأت حركة اإلحياء األدبية في الوطن العر ٌ

بي في
في الشرؽ كاألندلس من أمثاؿ أبي تماـ كالبحترم كالمتنبٌي كابن زيدكف كابن خفاجة كغيرىم من قمم ال ٌ
شعر العر ٌ

عصور االزدىار.

الفكرة  :أىمية التراث كأثره في النهضة .
التراث :ما انحدر إلينا من عادات كآداب كعلوـ كفنوف كينتقل من جيل إل آخر /الجيل :ثلث قرف يتعايش فيو الناس.
كالرقي .
النهضة  :التق ٌدـ
ٌ

قمم الشعر  :كبراء  /مشاىير

بماذا شبٌو الكاتب التراث ؟

ما ىو أساس حركة النهضة في أكركبا ؟

أىميٌة التراث كللمثقفين العرب  -اْلف – إزاء التٌراث مواقف مختلفة فمنهم من يراه أمانة ال يمكن تجاىلها أك إغفالها أك
الصلة الي تربط األجياؿ الماضية بالالحقة بما
التٌر ٌدد في العناية بها؛ ألنٌها تراث فحسب كمنهم من يرل أف التٌراث ىو ٌ

يضمو من ألواف الثقافة كالمعرفة؛ فالتٌراث ىو الماضي كالمعاصرة ىي الحاضر كال حاضر من غير و
ماضي من
ماض كال
ٌ
ى

تظل البشريٌة تقيم عليو أبنيتها
غير أف تكوف لو أفكاره كثقافتو التي تسهم في صنع الحاضر كتشكل لو لبنة في البناء الذم ٌ
العلميٌة كالثقافيٌة.

الفكرة  :اختالؼ موقف المثقفين العرب اتجاه التراث .

اللبنة :قالب مربع أك مستطيل مضركب من الطين يستعمل في

كالتصرفات كاالستفادة مما فيو من إنجازات كتسخيرىا لخدمة البشريٌة كارتقائها .
البناء .المعاصرة  :معايشة الحاضر بالركح
ٌ
قارف بين موقف المثقفين العرب اتجاه التراث ؟

ما الصورة التي منحها الكاتب للتراث ؟
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صورة فنٌػيٌة أفكاره كثقافتو التي تسهم في صنع الحاضر شبٌو األفكار كالثقافة بمواد البناء كالحاضر بالبناء الذم صنع منها
كالتوازف قائم بين الطرفين ال أقوؿ بين النقيضين؛ ألنٌو ال تناقض بين األصل الذم ىو لتٌراث كبين الفرع الذم ىو المعاصرة
كحين يغيب ىذا التٌوازف تحدث المشكلة فمن ينظر بالعين العابرة إل كاقعنا كما يعيش فيو إنساننا من بعض ظركؼ األلم
كالوجداني يجد من أسبابو الرئيسة االنفصاؿ بين حاضره كما فيو من المعاصرة كبين التٌراث بين فكره
كالفكرم
النفسي
ٌ
ٌ
ٌ
المشوش المنقطع عن جذكره كبين الواقع الذم يدفع برياحو القادرة عل اقتالع كل األجساـ المعلٌقة في الفضاء.
ٌ

الفكرة  :التوازف بين التراث كالمعاصرة كأثر ىذا االختالؿ .
المعارض.
النقيض :المخالف  /ي

التوازف  :التساكم  .الجذر ( كزف )

العابرة  :سريعة  /خاطفة

اقتالع  :اجتثاث  /انتزاع  .الجذر ( قلع )
ما أىمية التوازف بين الماضي كالحاضر ؟
صورة فنٌػيٌة الواقع الذم يدفع برياحو القادرة عل اقتالع كل األجساـ المعلٌقة في الفضاء
شبٌو الواقع بالرياح العاتية التي تزيل األشياء من مكانها .
المشوش المنقطع عن جذكره
فكره
ٌ

شبٌو الفكر بالشجرة كالتراث بالجذكر التي قطعت ىذه الشجرة عنها .

حوؿ
كباستقراء سريع للماضي القريب كالبعيد نرل أ ٌف إعالف التحلٌل من التٌراث ظاىرة غير جديدة بل ىي ظاىرة تالزـ التٌ ٌ

متكررة عبر العصور.
الحضارم كال تتعارض مع إقباؿ بعض المث ٌقفين عل الجديد كنفورىم من القديم في سلسلة ٌ
ً
التحرر كالتحلٌل من التراث .
الفكرة  :ق ىدـ فكرة ٌ
عامة .
استقراء  :التتبع  /المشاىدة  /المعاينة عن كثب للوصوؿ إل أحكاـ ٌ
نفورىم  :ابتعادىم

التحرر .
التحلٌل ٌ :

سلسلة  :خطوات متتابعة .

ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل

113

ّ
األستاذ مصطفً البىريني  -من األلف إىل الياء يف مهارات االتصال  -املستىي الثالث

987-8747577/980-8747577

علٌل  :تع ٌد ظاىرة التحلٌل من التراث ظاىرة قديمة .
النص ؟ طباؽ ( قريب  /بعيد ) ( الجديد  /القديم )
محسن
بديعي كارد في ٌ
استخرج ٌ
ٌ
ككثيران ما يكوف الميل إل المعاصرة أك األخذ بأسلوب الحياة الجديدة أقرب إل ميوؿ اإلنساف أكثر تعبيران عن ىمومو
كل
كانسجامو مع تطلٌعاتو نحو الجديد لكن ىذا ال يستدعي ضركرة مناصبة اإلنساف المعاصر التراث العداء أك يقف من ٌ
أثر يعود إل الماضي موقف المجابهة كاإلنكار ثم إ ٌف التٌراث ليس الماضي عينو لهذا ليس لنا أف نتساءؿ :ما شأننا بو كقد
بكل جهودنا نحوه؟ إف التٌراث
ذىبت أسبابو؟ كبالمقابل ليست المعاصرة ىي الحاضر نفسو فنتساءؿ :لماذا ال ننصرؼ ٌ

كالمعاصرة كليهما في دمائنا في اللغة التي نتكلٌم بها كنكتبها كفي الماء النٌظيف الذم نشربو كفي القيم التي نسير عل

شعر كالموسيقا كاألعياد كالتقاليد كالفنوف كال ٌدكاء في األزىار كالتٌماثيل.
السيارة كفي ال ٌ
ضوء توجيهاتها كىما معنا في ٌ
الفكرة  :أسباب ميل اإلنساف نحو المعاصرة مع عدـ العداء للتراث كالماضي .
ميوؿ  :رغبات  .مفردىا ( ميل )

انسجاـ  :توافق  .الجذر ( سجم )

مناصبة  :بياف  /إظهار

المجابهة  :المواجهة  .الجذر ( جبو )

علٌل  :ما سبب ميل اإلنساف نحو المعاصرة ؟

تطلٌعات  :نظراتو كطموحاتو

بكل جهودنا نحو المعاصرة ؟
لماذا ال ننصرؼ ٌ

عل ماذا يعود الضمير في اللفظ اْلتي (نحوه  /تطلعاتو  /انسجامو )

الحاضر  /االنساف  /االنساف

كل منهما نفسو في مساحة ضيٌقة ال تتٌسع ٌإال للخصومات كالمشاحنة بين أتباع الفريقي ًن
إ ٌف المفهوـ الضيٌق للتٌراث يحصر ٌ

المتعصبي ًن للماضي أك للحاضر فحين تسود الخصومة تضيق رقعة الفهم بين الطٌرفين كيضيع العقل كتتشابك النظرات.
الفكرم النابع من الواقع كمن
كالتعصب كفقداف المنظور
كيمكننا القوؿ إ ٌف مجابهة من مثل ىذا النٌوع مر ٌدىا إل الجهل
ٌ
ٌ
لألمة الواحدة.
العناصر الثقافيٌة ٌ

المتعصب للماضي كالحاضر .
الفكرة  :المفهوـ الضيٌق للتراث من أسباب الخصومة كالمشاحنة بين
ٌ
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تسود  :تسيطر  .الجذر ( سود )
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( النظٍرات  /النظىرات )  :مفردىا ( نظرة )
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تتشابك  :تتجابو  /تتواجو

تعصب  :شديد التعنٌت برأيو كال يتنازؿ عنو .
ال ٌ

كلكل قطر من أقطارنا العربية رصيده الثٌمين من التٌراث العربي الذم يجمع بين التٌراث الديني كاألدبي كبين النٌقوش ً
كالعمارة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

كيكوف مع تراث سائر األقطار كحدة ذات قيمة حضاريٌة إنسانيٌة كبرل .كقد بقي ىذا
كالفنوف األخرل بمختلف أنواعها
ٌ

ضياع فما كاف منو مخطوطان فهو في كثير من األحياف حبيس الخزائن كما كاف نقشان أك معماران فهو
التراث عرضة للتٌلف كال ٌ

للرياح كاألمطار كاألتربة كاأليدم العابثة التي ال تقيم كزنان للتٌراث.
عرضة ٌ
العالمي القيٌم للحضارة اإلنسانيٌة .
اثي يش ٌكل كحدة من التراث
الفكرة ٌ :
ٌ
لكل بلد مخزكف تر ٌ
قيطر :بلد

التلف :الهالؾ /الفساد/الضياع

المدمرة
العابثة  :المتلفة ٌ /

ط  /خطط )
المخطوط  :المكتوب باليد .الجذر ( خ ٌ
المعرض للخطر بحسب الفقرة السابقة ؟
ما التراث ٌ

ما سبب عرضة التراث للتلف كالضياع ؟

صورة فنٌػيٌة األيدم العابثة التي ال تقيم كزنان للتٌراث

شبٌو التراث بالما ٌدة التي لها كزف ال يق ٌدره من يزنها

ككم ىو مفزع كالـ شاب طائش يسخر من التٌراث بدعول االنتماء إل العصر كيرل االىتماـ بو نوعان من االنقياد إل
يكن أدن تعاطف مع الحاضر أك
الماضي كالوقوؼ عل األطالؿ كيقيني أ ٌف انتماءه إل الحاضر ال يزيد عل كالـ فهو ال ٌ
محل
المستقبل؛ إذ أ ٌف الحاضر بما فيو سيكوف ماضيان كفيو من الجوانب المضيئة في بعض المجاالت ما سوؼ يصبح ٌ

يقل في محصلتو النهائية
اعتبار كتقدير من األجياؿ القادمة كإ ٌف اإلسراؼ في رفض التٌراث كاتٌهاـ المنتمي إليو بالرجعية ال ٌ

خطران عن اإلسراؼ في رفض المعاصرة كع ٌدىا بًدعة منافية لمناقب الماضي فكال الموقفين إدانة غير علميٌة كال موضوعيٌة

للماضي كالحاضر معان كال يخدماف سول الجهل كالتخلٌف كاالنسالخ عن الذات.
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الفكرة  :رأم الكاتب ممن يرفضوف التراث بدعول االنتماء للعصر كالرجعيٌة .

شاخصا من آثار الديار كنحوىا.
األطالؿ :جمع طلل كىو ما بقي
ن
كالم ٍفخرة
الم ٍنػ ىقبىة ) كىي الفعل الكريم ى
المناقب :مفردىا ) ى
طائش  :خارج عن النهج الصحيح  .الجذر ( طيش )
بدعة  :حديثة  /جديدة
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رجعي :متمسك بالقديم
ٌ

االنسالخ :االنكشاؼ كاالنفصاؿ.
االنقياد  :الخضوع  .الجذر ( قود )

مناقب  :صفات

الشاب من التراث ؟
علٌل  :سبب سخرية
ٌ

ما الذم ( أفزع  /أزعج ) الكاتب ؟

النص ؟ طباؽ ( الماضي  /الحاضر أك المستقبل ) ( التراث  /المعاصرة )
المحسن
ما
البديعي الوارد في ٌ
ٌ
ٌ
كلعل من الضركرم أف نتذ ٌكر أ ٌف تق ٌدـ الطٌب لم ً
يأت فجأة كأ ٌف كثيران من مكاسب اإلنساف في العصر الحديث ليس نبتان
ٌ
ٌ

عصريان نما كترعرع كازدىر في سنوات إنٌو حصيلة الرحلة الطويلة التي قطعها اإلنساف في آالؼ السنين كمن المعلومات
الصغيرة كمن الخبرات المحدكدة تكونت المعارؼ اإلنسانية كاتٌسعت بذلك التطورات العلميٌة كاستطاع اإلنساف أف
ٌ

كالجمالي كأ ٍف يق ٌدـ للبشريٌة من المخترعات الحديثة الكثيرة
الحضارم
التطور
ٌ
يمتلك في مناطق ع ٌدة من العالم زماـ ٌ
ٌ
كالمختلفة ما كاف الحديث عنها ضربان من ال يخرافة كنوعا من األساطير.
الطب فهو حصيلة سنوات عديدة .
الفكرة  :أثر التراث في تق ٌدـ ٌ
الم ٍستملىح المكذكب
ال يخرافة :الحديث ي

مجرد
باعي ٌ
ترعرع  :نشأ  .الجذر ( رعرع ) ر ٌ

األساطير :الحكايات كاألحاديث العجيبة.

كبع يد؛ فإ ٌف تراثنا عظيم كمجيد كلكن أعظم منو أف نسع إل إحياء ىذا التٌراث كتحويلو إل أداة نافعة كدافعة للخلق
ظ البشريٌة اليوـ من المعاصرة عظيم كمجيد فلم يعد أمامنا إزاء االختيارات التي طرحها عصرنا سول
كاالبتكار كإ ٌف ح ٌ
االقتناع الجا ٌد بضركرة التوازف بين تراث حضارم نحافظ بو عل جذكرنا كمعاصرة تقبل بها حضارة العصر.

الفكرة  :الموازنة بين التراث كالمعاصرة كاالستفادة من التراث في ابتكار الحضارة كمعاصرتها دكف إىماؿ التراث .
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ََ َ
ُ ْ َ
ادلعجى وانذالنخ
 عي ٍد إل المعجم كاستخرج معاني المفردات اْلتية:ع.
استي ٍح ًدث في ال ٌدين كغيره جمعها :بً ىد ه
البً ٍدعة :ما ٍ

كالم ٍفخرة.
الم ٍنػ ىقبىة كىي الفعل الكريم ى
المناقب :مفردىا  :ى

الم ٍستملىح المكذكب .األساطير :األباطيل كاألحاديث العجيبة.
االنسالخ :االنكشاؼ كاالنفصاؿ .ال يخرافة :الحديث ي
ط في ما يأتي:
كل كلمتين متشابهتين تحتهما خ ٌ
ٌفرؽ في المعن بين ٌ
بي.
أٌ -
كلكل قيطٍر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العر ٌ

)بلد(

يمر بمركزىا؟
أتعرؼ أف قيطٍر الدائرة يجب أف ٌمارا بمركزىا (
) الخ ٌ
ط المستقيم الذم يقسم ال ٌدائرة كمحيطها قسمين متساكيين ن
ب -يقدـ للبشريٌة من المخترعات الحديثة ما كاف الحديث عنها ُّ
يعد ضربنا من الخرافة.

نوعا(
) ن

اىل أى ٍغنًي ً
رض يحسبػهم ال ً
يل اللَّو ىال يستى ًطيعو ىف ى ً
ً ً َّ ً
يح ً
َّع ُّف ً
ص يركا فًي ىسبً ً
ف"
ين أ ٍ
اء م ىن التػ ى
ىٍ ي
ض ٍربنا في ٍاأل ً ى ٍ ى ي ي ي ى
ٍج ي ى ى
قاؿ تعال  ":ل ٍل يف ىقراء الذ ى
كسفرا(.
)سعينا ن
كل كلمة م ٌما يأتي:
ْ -يع ٍد إل المعجم كاضبط فاء ٌ
ىكحدة

يرقعة.

فىرع

مما يأتي:
ما الجذرلكل كلمة ٌ
ٌ
اللغوم ٌ
سرىر.
ُّ
السرم  :ىس َّر  /ى

التٌماثيل  :ىمثى ىل.

م.
ال ٌدكاء  :ىد ًك ى

إحياء  :ىحيً ىي.

ث.
التراث  :ىكًر ى

ٍس ىل.
سلسلة  :ىسل ى
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ُ

ً
النص ما يؤكد ىذا.
تراث أم ٌأمة أحد أبرز أسباب نهضتها ىات من ٌكالركماف كاليوناف كما بدأت حركة اإلحياء
األدبي
بدأ عصر النهضة في أكركبا بإعادة اكتشاؼ التٌراث
كالعلمي للعرب ٌ
ٌ
ٌ

شرؽ كاألندلس من
شعرية الرائعة لعصور االزدىار المتمثٌلة في أشعار العرب في ال ٌ
بي معتمدة النماذج ال ٌ
األدبيٌة في الوطن العر ٌ
أمثاؿ أبي تماـ كالبحترم كالمتنبي كابن زيدكف كابن خفاجة كغيرىم من قمم الشعر العربي في عصور االزدىار.
بي في صناعة النهضة الحديثة في أكركبا؟
 عالـ ي يد ٌؿ إسهاـ التراث العر ٌاإلسالمي كفي الثقافة العربيٌة اإلسالميٌة ضالتهم المنشودة في غياىب
يدؿ عل أ ٌف األكركبيين كجدكا في التراث العربي
ٌ
ٌ
العصور الوسط

كثيرا في تق ٌدـ العلم كالطب
بينما كانت الحضارة اإلسالمية في أكج ازدىارىا فقد أسهم العلماء العرب ن

كالفلسفة كغيرىا.

مت يكوف الماضي جديران بالعناية؟تظل البشرية تقيم عليو أبنيتها العلميٌة
إذا كانت لو أفكاره التي تسهم في صنع الحاضر كتش ٌكل لو لبنة في البناء الذم ٌ

كالثقافيٌة.

أشار الكاتب إل سلبيات التحيٌز المفرط للتراث أك المعاصرة:لألمة الواحدة.
كالتعصب كفقداف المنظور
إالـ ير ٌد ىذا؟ ير ٌده إل الجهل
ٌ
الفكرم النابع من الواقع كمن العناصر الثقافيٌة ٌ
أ -ى
ٌ
السلبيات عل الطرفين.
ب  -اذكر أبرز تلك ٌ
المتعصبي ًن للماضي أك للحاضر فحين تسود الخصومة تضيق رقعة الفهم بين
يقي ًن
ٍ
الخصومات كالمشاحنة بين أتباع الفر ٍ

الطرفين كيضيع العقل كتتشابك النظرات.
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بي ما يخصو من التراث:
ألمح الكاتب إل أ ٌف ٌلكل بلد عر ٌ
أ -اذكر اثنين من أشكالو.
كاألدبي كبين النقوش كالعمارة كالفنوف األخرل بمختلف أنواعها.
الديني
التراث
ٌ
ٌ
كل بلد في سياؽ تراث األمة.
ب  -بين قيمة تراث ٌ
يكوف مع تراث سائر األقطار كحدة ذات قيمة حضارية إنسانيٌة كبرل.
ٌ
بي مما يأتي:
اقترح نحال مناسبنا ٌ
لكل مشكلة يعانيها تراثنا العر ٌ
يظل في كثير من األحياف حبيس الخزائن.
أ -ما كاف منو مخطوطنا ٌ
إحياء ىذا التراث بالعمل عل تحقيقو كدراستو كنشره.
للرياح كاألمطار كاألتربة.
ب  -ما كاف نق ن
شا أك معماران فهو عرضة ٌ
ترميم كإصالح ما تأثٌر منو بالعوامل المختلفة من قبل جهات خاصة كميزانية خاصة.

يترؾ للطٌالب

معمارا فهو عرضة لأليدم العابثة التي ال تقيم كزنا للتراث.
شا أك
ج -ما كاف نق ن
ن
التوعية بأىميٌة ىذه اْلثار من خالؿ النشرات التثقيفية كإحاطة المستطاع منها بحاجز.
-علٌل ما يأتي:

كالوجداني.
كالفكرم
النفسي
أ -تعاني بعض الشعوب من بعض ظركؼ األلم
ٌ
ٌ
ٌ

النفصاؿ حاضرىا عن ماضيها كفكرىا المشوش المنقطع عن جذكره.
تعبيرا عن ىمومو كانسجامو مع تطلعاتو
ب  -يميل اإلنساف إل الحداثة كالمعاصرة .ألنٌها أقرب إل ميوؿ اإلنساف كأكثر ن

نحو الجديد.
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ج -يجب ٌأال يعادم محبٌوا الحداثة كالمعاصرة التراث.
أل ٌف التراث في اللغة التي نتكلٌمها كفي الماء النظيف الذم نشربو كفي القيم التي نسير عل ضوء توجيهاتها كىو معنا
شعر كالموسيقا كاألعياد في الفنوف كالتماثيل.
في ال ٌ
د -يقف الشباب أحيا نا موق نفا سلبينا من التراث.
نوعا من االنقياد إل الماضي كالوقوؼ عل األطالؿ فيكوف
بدعول االنتماء إل العصر في ركف االىتماـ بالتراث ن
انتماؤىم إل الحاضر ال يزيد عل كالـ فهم ال يكنوف أدن تعاطف مع الحاضر أك المستقبل.
خطرا عل األجياؿ.
ق -يع ٌد اإلفراط في رفض ٌ
أم من التراث كالمعاصرة ن
كال الموقفين إدانة غير علميٌة كال موضوعيٌة للماضي كالحاضر معا كال يخدماف سول الجهل كالتخلٌف كاالنسالخ عن
الذات.

الطب كغيره إل ضركرة االلتفات إل الماضي في صناعة الحاضر.
ك -يدفعنا التق ٌدـ
العلمي الواسع في مجاؿ ٌ
ٌ
الرحلة
كثيرا من مكاسب اإلنساف في العصر الحديث ليست نبتنا عصرينا نما كترعرع كازدىر في سنوات إنٌو حصيلة ٌ
أل ٌف ن
تكونت المعارؼ
الطويلة التي قطعها اإلنساف في آالؼ السنين كمن المعلومات الصغيرة كمن الخبرات المحدكدة ٌ
الطب.
التطورات العلميٌة كمنها ٌ
اإلنسانية كاتٌسعت بذلك ٌ

ٖ -س ِّم بعض العادات السلبية الموركثة التي يجب التخلٌص منها في مجتمعنا األردن ٌي .
الزكاج إطالؽ العيارات النارية في األفراح المبالغة في تقديم الطعاـ .
تجنٌب تغريب ٌ

يترؾ للطالب

حججا أخرل تقنع بضركرة االىتماـ بالتراث.
اذكرن
العدك من احتاللنا فكر يا كعقائد يا كثقاؼ يا كما أف التقدـ الحالي ال ينفصل بحاؿ
إ ٌف انسالخنا عن تراثنا األصيل يم ٌكن ٌ

عن أمجادنا التليدة .

يترؾ للطالب
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دافعا إل الخلٍق كاإلبداع في رأيك؟
كيف يكوف النظر في تراث األمم السابقة نَّ
التطور الحضارم فلو تأثيره في الحاضر فالتراث ينحدر مع األجياؿ إل
إف ُّ
التأمل في تراث األمم َّ
السابقة جزء مهم في ٌ
الحاضر .فتراث األمم السابقة كعاء كبير من الخبرات ً
كالتبصر فيها.
كالعبر كممتلكات تركها األكلوف يجب االستفادة منها
ٌ
في رأيك كيف يستطيع الجيل الحالي أف يستثمر كسائل التقنية التي فتح لها العالم أبوابو بما ينفعنا كال يضرنا؟يترؾ للطٌالب
إل أم مدل يمكن أف يسهم التراث في حفظ يىوية األمة في تصوره؟الهويٌة كينقل حضارتها في فنوف
إل ح ٌد كبير فالتراث يحمل يىويٌة األمة في عاداتها كتقاليدىا كثقافتها كيوطٌد ىذه ي
العمارة كاألدب كغيرىا.
ُّ -بعي ندا عن رأم الكاتب إل أ م رأم تميل مما يأتي معلٌ نال:
أ -أف ننتصر للتراث بمعزؿ عن المعاصرة.
ب -أف نتخلٌ عن التراث كننطلق من المعاصرة.
يضرنا .يترؾ للطٌالب.
ج -أف نأخذ من التراث كالمعاصرة ما ينفعنا كنترؾ ما ٌ
ما سمة التراث الذم ترغب في أف تتركو لألجياؿ القادمة من كجهة نظره؟فنوف العمارة األمثاؿ الشعبيٌة عاداتنا الحسنة .

يترؾ للطالب
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ّ

ط مما يأتي:
ضح الصورة الفنيٌة في ما تحتو خ ٌ
ك ٌم الذم يربط الماضي بالحاضر كىو يشكل بمعطياتو الحضارية
الرباط ُّ
الس ٌر ٌ
الحي في أبسط تفسير لو ىو ٌ
أ -التراث ٌ
جيال بعد جيل إل لغتو ككطنو.
كالفكرية ًحزاـ األماف الذم يش ٌد المسافر ن
الحي.
ٌ
صور التراث بالكائن ٌ
السرم الذم يربط األـ بالجنين.
صور التراث الذم يربط الماضي بالحاضر بالحبل ُّ
ٌ
سالما معاف .
صور معطيات التراث بحزاـ األماف الذم يحمي المسافر كيعيده إل أىلو ككطنو ن
تظل
ب  -كال ماضي من غير أف تكوف لو أفكاره كثقافتو التي تسهم في صنع الحاضر كتشكل لو لبنة في البناء الذم ٌ
البشرية تقيم عليو أبنيتها العلميٌة كالثقافيٌة.
صور الماضي بحجر األساس الذم يوضع في األرض ليبني عليو اْلخركف منازلهم.
ط في ما يأتي:
ما داللة العبارات التي تحتىها خ ٌبي.
أ -أبو تماـ كالبحترم كالمتنبي كابن زيدكف كغيرىم من قمم ال ٌ
شعر العر ٌ
داللة عل شهرتهم كفحولتهم
يضمو من ألواف المعرفة كالثقافة.
ب-إ ٌف التراث ىو الصلة التي تربط األجياؿ الماضية باألجياؿ الالحقة بما ٌ
تنوع المشارب التراثيٌة كاختالفها.
داللة عل ٌ
المشوش المنقطع عن جذكره كبين الواقع الذم يدفع برياحو القادرة عل اقتالع كل األجساـ
ج -االنفصاؿ بين فكرة
ٌ
المعلٌقة في الفضاء.
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المشوش :اختالط أفكاره كتخبٌطها.
فكره
ٌ
الواقع الذم يدفع برياحو القادرة عل اقتالع كل األجساـ المعلٌقة في الفضاء :سير الشباب المعاصر مع رياح التغيير
كابتعادىم عن ثوابت األصالة.
بي.
دٌ -
كلكل قطر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العر ٌ

بي.
قيمة التراث في ٌ
كل بلد عر ٌ

ق  -فهو في كثير من األحياف حبيس الخزائن.

غير منشور كغير مح ٌقق.

ط في العبارة اْلتية:
ضح الكناية في ما تحتىو خ ٌ
ك ٌككم ىو مفزع كالـ شاب طائش يسخر من التراث كيرل االىتماـ بو نوعا من االنقياد إل الماضي كالوقوؼ عل األطالؿ.
االنقياد إل الماضي كالتعلٌق بو.
 في ضوء المقالة التي درستها:الربط بين عناصرىا؟ كلم؟
أ -ىل كفق الكاتب في ٌ
بدءا من تعريف التراث كتوضيح أىميتو ثم ذكر
أرل أ ٌف الكاتب قد كفٌق في الربط بين عناصر مقالتو كرتٌبها ترتيبنا منطق يا ن

ثم التذكير بأ ٌف الماضي جزء كبير من الحاضر كأخيران
بي ٌ
مواقف المثقفين من التراث كالمعاصرة كأىميٌة تراث كل بلد عر ٌ
الدعوة إل المحافظة عل التراث كالعيش بحاضر تقبلو حضارة العصر.
العقلي أحيانا فما غايتو من ىذا؟
ب -لجأ الكاتب إل االستدالؿ
ٌ
الوصوؿ إل النتائج من مق ٌدمات تقنع المتلقي.
ج -تفتقر المقالة التي بين يديك إل أساليب اإلنشاء بم تعلٌل ذلك؟

ألنٌها تخاطب العقل أكثر من إثارة العاطفة.
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أكثر الكاتب من ذكر الثنائيات المتضادة من مثل ) التراث كالمعاصرة( ك)الماضي كالحاضر( ك)القديم كالجديد(ما داللة ذلك؟
الرغم من تضادىا إال أنها أكجدت
لكشف العالقات الداخلية في النص كانسجامها كتجاذبها فهذه المتضا ٌدات عل ٌ

قوم بينهما.
عالقات بين األصالة كالمعاصرة فال معاصرة من غير ت ا رث كأصالة كال جديد من غير قديم ٌ
فثمة رباط ٌ
اذكر مواقف من المقالة برزت فيها العواطف اْلتية:شعرية الرائعة لعصور االزدىار المتمثٌلة في
بي معتمدة النماذج ال ٌ
اإلعجاب كمنو" :بدأت حركة اإلحياء األدبيٌة في الوطن العر ٌ

شرؽ كاألندلس من أمثاؿ أبي تماـ كالبحترم كالمتنبي".
أشعار العرب في ال ٌ

كاألدبي كبين النقوش
الديني
بي الذم يجمع بين التراث
" ٌ
ٌ
ٌ
كلكل قطر من أقطارنا العربيٌة رصيده الثٌمين من التراث العر ٌ

كيكوف مع تراث سائر األقطار كحدة ذات قيمة حضارية إنسانيٌة كبرل".
كالعمارة كالفنوف األخرل بمختلف أنواعها
ٌ
كالجمالي كأ ٍف يق ٌدـ للبشريٌة من المخترعات
الحضارم
"كاستطاع اإلنساف أف يمتلك في مناطق ع ٌدة من العالم زماـ التطور
ٌ
ٌ
الحديثة الكثيرة كالمختلفة ما كاف الحديث عنها ُّ
كنوعا من األساطير".
يعد ضربنا من ال يخرفة ن
نوعا من
الخوؼ كمنو" :ككم ىو مفزع كالـ شاب طائش يسخر من التراث بدعول االنتماء إل العصر كيرل االىتماـ بو ن
االنقياد إل الماضي كالوقوؼ عل األطالؿ".
ضياع فما كاف منو مخطوطنا فهو في كثير من األحياف حبيس
اإلشفاؽ :كمنو" :كقد بقي ىذا التراث عرضة للتٌلف كال ٌ
للرياح كاألمطار كاألتربة كاأليدم العابثة التي ال تقيم كزنا للتراث".
الخزائن كما كاف نق ن
شا أك معماران فهو عرضة ٌ
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َ َ َ ُ َ َّ
لضبيبنغىيخ
انتىكيذ
ط في ما يأتي:
 ح ٌدد العالمة اإلعرابيٌة للكلمتين اللتين تحتهما خ ًٌ
ت أي يكلى ىها ىكلى ٍم تىظٍلًم ِّم ٍنوي ىش ٍيئنا ىكفى َّج ٍرنىا ًخ ىاللى يه ىما نىػ ىهران" الضمة المق ٌدرة عل األلف للتع ٌذر
ٍجنَّتىػ ٍي ًن آتى ٍ
أ -قاؿ تعال ":كلٍتىا ال ى
ً
ً
ثم ىر ًغم أنفو قيل  :ىمن يا رسوؿ اهلل ؟ قىاؿ" :من أدرؾ
ثم ىرغم أنفو ٌ
ب -قاؿ رسوؿ اهلل صلٌ اهلل عليو كسلٌم "  :ىرغم أنفو ٌ
الياء؛ ألنو ملحق بالمثن .
ثم لم يدخل الجنٌة".
كالديو عند الكبر أىحدىما أك كليهما ٌ
لفظي في ما يأتي:
 ميٌز التوكيدٌ
المعنوم من ال ٌ
األسماء كلَّها "
أ -قاؿ تعال  ":كعلٌم آدـ
ى

معنوم
كلٌها /
ٌ
ب  -ىذا الفرع من السؤاؿ محذكؼ كغير مطلوب

ج-اقتصرت المحاضرة عل المحاض ًر عينً ًو ساعتين.

معنوم
عينو ٌ /

يق النٌجاح.
د -االجتهادي االجتهادي طر ي

االجتهاد) الثانية (/لفظي

اضبط الكلمتين اللتين تحتىهما خط بالحركة اإلعرابيٌة المناسبة مبيننا ما كاف منهما للتوكيد:أ -قاؿ زىير بن أبي يسلٍم :

عدكا صدي ىقو
كم ٍن يىغت ًرب ٍ
ى
يحسب ٌ

كرًـ
نفسو ال يي َّ
كمن ال يي ِّ
ٍ
كرـ ى

نفسو  :مفعوؿ بو ) ليست توكي ندا (
ى
القصة.
ب -حضر الوزير نفسو االحتفاؿ
الخاص بتكريم الطٌلبة الفائزين بمسابقة ٌ
ٌ

معنوم
نفسوي  :توكيد
ٌ
ي
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النص كاستخرج منها ألفاظ التوكيد كأعربها " إ ٌف التٌراث ليس الماضي عينىو".
عد إل الفقرة الخامسة من ٌالضم
معنوم منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عل آخره كىو مضاؼ كالهاء :ضمير متٌصل مبني عل
عينىو :توكيد
ٌ
ٌ
جر باإلضافة.
في محل ٌ
"ليست المعاصرة ىي الحاضر نفسو".
الضم في
معنوم مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عل آخره كىو مضاؼ كالهاء :ضمير متٌصل مبني عل
نفسو :توكيد
ٌ
ٌ

جر باإلضافة.
محل ٌ

"إ ٌف التٌراث كالمعاصرة كليهما في دمائنا"
كليهما :توكيد معنوم منصوب كعالمة نصبو الياء؛ ألنو ملحق بالمثن

كىو مضاؼ كالهاء :ضمير متٌصل مبني في محل

ٌجر باإلضافة.
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اسى اآلنخ
صغ من األفعاؿ اْلتية اسم آلة:
يربط ً :م ٍربىط.

كول ً :م ٍكواة.

ربط

كول

طرؽ

طرؽ ً :مط ىٍرقىة.

كزف .
كزف ً :ميزاف.

ط مما يأتي:
ميٌز اسم اْللة من صيغة المبالغة في ما تحتىو خ ٌاؿ كال ًٍميزاى ىف بًال ًٍقس ًط كىال تىػب ىخسوا النَّاس أى ٍشياءىم كىال تىػعثىػوا فًي ٍاألىر ً ً ً
ين "
أ-قاؿ تعال  ":ىكيىا قىػ ٍوًـ أ ٍىكفيوا ال ًٍم ٍكيى ى
ٍ
ى ى ىي ٍ ى ٍ ٍ
ض يم ٍفسد ى
ٍ ى ٍ ي
المكياؿ الميزاف  /اسم آلة.
ً
شر
احةه لِّلٍبى ى
قر ال تيػ ٍبقي ىكال تى ىذ ير لىَّو ى
ب  -قاؿ تعال  ":ىكىما أى ٍدرا ىؾ ىما ىس ي

ٌلواحة /صيغة مبالغة.

لسيارة في الفضاء.
ج -تبهرني عظمةي الخالق في اتٌساؽ األجراـ ا َّ

السيٌارة /صيغة مبالغة.

الم ٍحرا ً
رع الحقل ب ً
ث.
د -ى
حرث المزا ي
ى

المحراث /اسم آلة.

رجل ًم ٍعطاء.
ق -ج ٌدم ه

معطاء :صيغة مبالغة.

ط في الجمل اْلتية مبيٌػننا ما كاف منها السم اْللة أك اسم المكاف.
التاـ الكلمات التي تحتها خ ٌ
اضبط بالشكل ٌشوائب.
الزيت نقيا خالينا من ال ٌ
أخر ىجت المعصرة ٌ
أ -ى

ً
صرةي :اسم آلة.
الم ٍع ى

السالـ.
ب  -قاؿ ابن بطوطة عن جبل قاسيوف :إنٌو مصعد األنبياء عليهم ٌ

ص ىع يد  :اسم مكاف.
ىم ٍ

األطلسي.
ج-مضيق جبل طارؽ ىو معبر يصل بين مياه البحر األبيض المتوسط كمياه المحيط
ٌ
النص كاستخرج منها اسم آلة كاذكر كزنو.
-عي ٍد إل الفقرة الخامسة من ٌ

ىم ٍعبىػ هر  :اسم مكاف.
فعالة .
السيارة ) سيٌارة ) ٌ
ٌ
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احلكبيخ
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مالحظة  :ىذا المل ٌخص باإلضافة إل المالحظات كاألسئلة

املصبدر بأنىاعهب

المقترحة كالشرح يضمن لك إف شاء اهلل العالمة الكاملة في
القواعد كالعركض

انًصدر انصريح/انًصدر انقيبس ّي
نستدؿ عل فعلو من خالؿ الحرؼ ( قد )
يدؿ عل حدث لم يقترف بزمن معين  /يقبل كلمة عملية أك قاـ ب ػ ػ ػ /
ٌ
ٌ
يأتي عل أحد األشكاؿ اْلتية :
ثالثي
مصدر لفعل للثالثي  :أم أ ٌف فعلو الذم صيغ منو ٌ
قوال
قاؿ ٍ :

جلس  :جلوس

ر ٌد  :ردًّا

نبح  :نباح

حمر  :يحمرة

سعل  :يسعاؿ
تعب  :تعبنا

أصل  :أصالة

ىدؿ  :ىديل

غال  :غلياف

حمض :حموضة

باعي
باعي  :أم أ ٌف فعلو الذم صيغ منو ر ٌ
مصدر لفعل ر ٌ
أكرـ  :إكراـ

أقاـ  :إقامة ( كزنها إفالة )

زلزؿ  :زلزلة أك زلزاؿ

دحرج  :دحرجة

أنشأ  :إنشاء

مزؽ  :تمزيق
ٌ

جاىد  :جهاد أك مجاىدة

شأ  :تنشئة
نٌ
أسس :تأسيس
ٌ

زٌك  :تزكية
كابد  :مكابدة

خماسي
خماسي  :أم أ ٌف فعلو الذم صيغ منو
مصدر لفعل
ٌ
ٌ
اسو ٌد  :اسوداد

انته  :انتهاء

انصرؼ  :انصراؼ

تقاض  :التقاضي أك و
تسل
تقاض
تمزؽ ُّ :
ضم الحرؼ الرابع ) تسلٌ  :التسلِّي أك ٍّ
ٌ
تمزؽ( الفرؽ ٌ

تقاسم
تقاسم  :ي

تدحرج
تدحرج :ي

اختار  :اختيار

تأس
التأسي أك ٍّ
تأس ٌ :
ٌ

ترأٌس  :ترٌؤس ( انتبو لكتابة الهمزة )

اتٌصف  :اتٌصاؼ

تفاءؿ  :تفاؤؿ ( انتبو لكتابة الهمزة )
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سداسي
سداسي  :أم أ ٌف فعلو الذم صيغ منو
مصدر لفعل
ٌ
ٌ
احدكدب  :احديداب ( كزنها افعيعاؿ )
استعاد  :استعادة ( كزنها استفالة )

استأسد :استئساد ( انتبو لكتابة الهمزة )
افعالؿ )
اطمأ ٌف  :اطمئناف ( كزنها ٌ

استقبل  :استقباؿ

استقرأ :استقراء

انًصدر انًؤ ّول
يؤكؿ بكلمة كاحدة ىي المصدر الصريح )
يتكوف من حرؼ
مصدرم  +جملة اسميٌة أك فعليٌة ( ٌ
ٌ
تركيب ٌ
المؤكؿ  :أ ٍف  +فعل مضارع
أشكاؿ المصدر ٌ
أمثلة  :لن أعصي اهلل ما حييت /

قرأت المقاؿ لكي أعرؼ فحواىا

المؤكؿ
المصدر ٌ
في محل نصب عل الظرفيٌة
( أ ٍف تصوموا خير لكم )
المؤكؿ في محل رفع مبتدأ
المصدر ٌ

 ( /ما /لو/كي ) +فعل

/

 /أ ٌف  +جملة اسميٌة ( اسمها  +خبرىا )
/

أ ٌف الماء يتب ٌخر عند درجة معيٌنة

المؤكؿ
المصدر ٌ

المؤكؿ
المصدر ٌ

الجر
جر بحرؼ ٌ
في محل ٌ

في محل رفع مبتدأ

يعمر ألف سنة )
( يو ٌد أحدىم لو ٌ
المؤكؿ في محل نصب مفعوؿ بو
المصدر ٌ
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انًرة  /اسى انً ّرة
يصدر ّ
يدؿ عل كقوع الحدث مرة كاحدة  /يصاغ من الفعل الثالثي عل كزف ( فىعلة )

فتحة للفاء

المرة يجب التأ ٌكد من المصدر الصريح باستخداـ ( عملية أك قاـ ب ػ ػ ػ ) فإذا كاف المصدر
مالحظة  :قبل صياغة مصدر ٌ
الصريح عل كزف (فىعلة) نضيف كلمة ( كاحدة ) للتفريق بينهما .

الفعل

المصدر الصريح

المرة
مصدر ٌ

عاد

ىعودة

ىعودة كاحدة

قسا

قىسوة

قىسوة كاحدة

سجد

سجود

ىسجدة

رحم

ىرحمة

ىرحمة كاحدة

سأؿ

سؤاؿ

ىسألة

ساؿ

سيال
ن

ىسيلة

الثالثي  :الفعل
المرة من الفعل غير
يصاغ اسم ٌ
ٌ

المصدر الصريح

المصدر الصريح  +ة

( مالحظة  :كإذا كاف المصدر الصريح يحتوم عل ( ة مربوطة ) بأصلو نضيف كلمة كاحدة )
الفعل

المصدر الصريح يحتوم ( ة)

المصدر الصريح يحتوم ( ة)  +كاحدة
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الفعل

المصدر الصريح

المرة
مصدر ٌ

انتقل

انتقاؿ

انتقالة

رٌكب

تركيب

تركيبة

نم  /دحرج
استغاثٌ /

استغاثة /تنمية/دحرجة

استغاثة كاحدة /تنمية كاحدة /دحرجة كاحدة

يصدر انهيئت  /اسى انهيئت
الثالثي عل كزف ( ًفعلة ) كسرة للفاء
يدؿ عل ىيئة ( طريقة ) كقوع الحدث يصاغ من الفعل
ٌ
ٌ
ليدؿ عل ىيئة الحدث
المصدر الصريح  (+ة ) أك دكف إضافتها  +اسم ٌ

الثالثي  :الفعل
يصاغ من غير
ٌ
الفعل

اسم ىيئة

الفعل

اسم ىيئة

عاد/مات

ًع ً
يدة/ميتة ( تقلب الواك ياء)

قض /أكل

قًضية/إكية

قسا

قًسوة

سأؿ/نشأ

ًسئلة/نًشأة ( انتبو للهمزة )

سجد /رحم

ًسجدةً /رحمة

ساؿ

ًسيلة

كبٌر

الحاج
الحاج أك تكبيرة
تكبير
ٌ
ٌ

استقاـ

استقامة المؤمن

سامح

مسامحة الصحابة

تناقش

تناقيش العلماء أك تناقيشة العلماء

استنبط

استنباط الحكيم أك استنباطة الحكيم

تناج

تناجي األحبٌة أك تناجية األحبٌة
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ّ
املشتقبث بأنىاعهب
اسى انفبعم  :سبنِى ُيسهِى
الثالثي
يصاغ من الفعل غير
ٌ
المضارع المعلوـ

الفعل

الثالثي عل كزف فاعل
يصاغ من الفعل
ٌ
تبديل حرؼ المضارع ( يـ مضمومة )

كسر الحرؼ الذم قبل اْلخر

الفعل

اسم الفاعل

الفعل

اسم الفاعل

جلس  /ر ٌد

جالس  /را ٌد

ساؿ

سائل

أخذ

آخذ

سما

و
ساـ  /السامي

سأؿ

سائل

قض

و
قاض  /القاضي

قرأ

قارئ

كق

و
كاؽ  /الواقي

كقف

كاقف

كول

كا وك  /الكاكم

يئس

يائس

أكل

آ وك  /اْلكم

عاد

عائد

أس

و
آس  /اْلسي

ابتدع

م ً
بتدع
ي

استعاد

يمستعيد

تقاض

يم و
المتقاضي
تقاض  /ي

تساءؿ

يمتسائل

أعاد

يمعيد

انته

و
/المنت ًهي
يمنتو ي
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اسى انًفعىل  :يحًىد ُيح ًَّد
الثالثي
يصاغ من الفعل غير
ٌ
الفعل

الثالثي عل كزف مفعوؿ
يصاغ من الفعل
ٌ

المضارع المجهوؿ

تبديل حرؼ المضارع ( يـ مضمومة )

فتح الحرؼ الذم قبل اْلخر

مالحظة  :تأ ٌكد من أ ٌف الفعل الزـ أـ ٍّ
ثالثي فإذا كاف الزما أضف لو شبو جملة
ثالثي أـ غير ٌ
متعد قبل الصياغة سواء كاف ٌ
كتستطيع التمييز من خالؿ ( ىػ ػ المفعوليٌة ) أك كضع الفعل داخل جملة
الفعل

اسم المفعوؿ

الفعل

اسم المفعوؿ

جلس  /ر ٌد

مجلوس عليو /مردكد عليو

ساؿ

مسيل منو

أخذ

مأخوذ

سما

مسمو منو
ٌ

سأؿ

مسؤكؿ

قض

مقضي
ٌ

قرأ

مقركء

كق

موقي
ٌ

كقف

موقوؼ عليها

كول

مكوم
ٌ

يئس

ميئوس منها

أكل

مأكم إليو
ٌ

عاد

معود

أس

مأسي عليو
ٌ

ابتدع

يمبت ىدع

استعاد

يمستعاد

تقاض

تقاض
يم ى

تساءؿ

تساءؿ
نم ى

أعاد

يمعاد

انته

نته منو
يم ى
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مالحظة  :يتشابو اسم الفاعل مع اسم المفعوؿ في بعض الصيغ كنميٌز بنهما من خالؿ السياؽ .
اختار  :مختار

مثل  :ارت ٌد  :يمرت ٌد

المرت ٌد عن الدين عقوبتو القتل  .اسم فاعل

/

المرت ٌدة  .اسم مفعوؿ
تناقش الح ٌكم حوؿ الهجمة ي

صيغت انًببنغت
الثالثي بحسب األكزاف اْلتية :
تدؿ عل ( من أك ما ) يقوـ بالحدث بكثرة كتشت ٌق من الفعل
ٌ
ٌ
فى ًعل فىػ ٌعاؿ ًمقداـ ً
ص ٌديق

صدكؽ
فاركؽ الح ٌق رحيم ى

( احفظو ليسهل عليك حفظ األكزاف )

أشهر األكزاف  ( :فى ًعل  /فىػ ٌعاؿ  /مفعاؿ ً /ف ٌعيل  /فاعوؿ  /فعيل ( فعلها ٍّ
متعد )  /فىعوؿ )
جميع األكزاف التي تأتي عليها صيغة المبالغة
( فيعاؿ /فيػ ٌعاؿ  /فىػ ٌعاؿ ً /مفعاؿ  /فىعوؿ  /فاعوؿ  /فً ٌعيل  /فىعيل  /مفعيل  /فيعلة  /فى ًعل )
قواؿ  /مضياع  /كذكب  /سميع  /ىج ًحد ً /د ٌريس  /ليمزة  /ساكوت  /معطير  /يىماـ  /يكبٌار
ٌ

ىامة
مالحظة ٌ
إذا طلب منك صياغة أحد المصادر أك المشت ٌقات فإنٌك يجب أف تتأ ٌكد أ ٌف
أم اسم من
الفعل جاء بصيغة الماضي فإذا كاف أمر أك مضارع أك مصدر أك ٌ
ثم تقوـ بصياغة
األسماء فإنٌك تعيده لماضيو من خالؿ الحرؼ ( قد ) ٌ

المطلوب من السؤاؿ.
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انصفت انًشبّهت
تدؿ عل ( من أك ما ) يتٌصف بالحدث بشكل دائم أك شبو دائم
ٌ
الثالثي بحسب األكزاف اْلتية :
تصاغ من الفعل
ٌ
أبيض الوجو حيراف ىجواد
أفعل

فعالف فىعاؿ

زكجتو زرقاء العيوف ىحيرل
فعالء

فىعل

ص ٍعب جرمء بىطىل البالد
ى
فىػ ٍعل فعيل ( فعلها الزـ ) فىػ ىعل

األكزاف المتشابهة بين صيغة المبالغة كالصفة

المشبٌهة نر ٌدىا إل ماضيها
الثالثي فإذا كاف
ٌ
الزما تكوف صفة مشبٌهة كإذا كاف
الفعل ن
الفعل متع ٌدينا تكوف صيغة مبالغة

فهو يشجاع ىش ًره تخشاه العباد
فيعاؿ فى ًعل

تصاغ الصفة المشبٌهة من غير

الثالثي كصياغة اسم الفاعل من غير
ٌ

الثالثي
جميع األكزاف التي تأتي عليها الصفة المشبٌهة المصاغة من الفعل
ٌ

الثالثي
ٌ

( أفعل – فعالء  /فعالف – فعل  /فىػ ىعل  /فى ًعل  /فىػ ٍعل  /فً ٍعل  /فيػ ٍعل  /فىعاؿ  /فيعاؿ  /فعيل  /فاعل )
أىيف  /ىيفاء  /جوعاف  /جوع  /بىطىل  /لىبًق  /ىس ٍهل ً /ملٍح  /يحلٍو  /ىجباف  /يشجاع  /طويل  /طاىر

اسى انسيبٌ  /اسى انًكبٌ
ليدؿ عل زماف أك مكاف كقوع الحدث .
اسم يشتق ٌ
يصاغ من الثالثي عل كزف مفعل أك م ً
الثالثي
الثالثي كصياغة اسم المفعوؿ من غير
فعل  /يصاغ من غير
ى ى
ى
ٌ
ٌ
ٌ
الصيغة كاحدة كنميٌز أنٌها للزماف أك المكاف من خالؿ المعن داخل السياؽ
فعل ( العين مفتوحة ) إذا كاف الفعل :
يصاغ عل كزف ىم ى
ُ -صحيح األكؿ كاْلخر كعين الفعل في المضارع ( الحرؼ األكسط ) مفتوح أك مضموـ
ّ
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معتل الوسط بالواك
ٌّ -

يصاغ عل كزف م ً
فعل ( عين مكسورة ) إذا كاف الفعل :
ى
ُ -صحيح األكؿ كاْلخر كعين الفعل في المضارع ( الحرؼ األكسط ) مكسور
معتل األكؿ
ِ -إذا كاف الفعل ٌ

معتل الوسط بالياء
ٌّ -

الفعل

المضارع

اسم المكاف أك الزماف

درج  /قاـ

يدرج  /يقوـ
ي

درج  /ىمقاـ
ىم ى

لعب

يلعب
ى

لعب
ىم ى

سع

معتل اْلخر
الفعل ٌ

سع
ىم ى

عرض  /باع

يع ًرض  /يبيع

ىمع ًرض  /ىمبيع

كعد

معتل األكؿ بالواك
الفعل ٌ

م ً
وعد
ى

مالحظة  :يتشابو اسم المفعوؿ مع اسم الزماف كالمكاف كنميٌز من خالؿ السياؽ
ملتق الشباب اليوـ
اسم زماف

سأراكم في الملتق
اسم مكاف

مالحظة :بعض أسماء الزماف كالمكاف يلحقها تاء مربوطة ( ة )

الطالب الملتق معهم مميزكف
اسم مفعوؿ
جزرة
درسة  /ىم ى
زرعة  /ىم ى
ىمطبىعة  /ىم ى
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اسى انتفضيم
اسم يشت ٌق للمفاضلة بين اثنين اشتركا في صفة أك أكثر كزاد أحدىما عل اْلخر في تلك الصفة .
يأتي عل صيغة المفرد أك المثن أك الجمع
الثالثي بالصيغ اْلتية :
يصاغ من الفعل
ٌ
أكبر

أكبراف

كبرل

أكابر

كبرياف

كبريات

أىم  /أبرز  /أحسن  /أعل  /أعلوف  /أحفظ  /أحرص ... /
أمثلة  :أفضل ٌ /
شر ) تكوناف اسما تفضيل إذا دلٌتا عل معن التفضيل
كلمتا ( خير ٌ /
اْلخرة خير من األكل
الثالثي :
يصاغ من غير
ٌ
انتقل

شر البالد مكاف ال صديق بو ...
ٌ
الثالثي
خارجي  +المصدر الصريح للفعل غير
إحضار اسم تفضيل
ٌ
ٌ
انتقاال من أىل المدينة
أىل البادية أكثر ن

اسى اآلنت
يتم الحدث أك الفعل بواسطتها .
ىو اسم ٌ
دؿ عل أداة أك آلة ٌ
أكزاف اسم اْللة  :نحتاج إل ًمطرقة ك ًمفتاح ك ًمربط ك قطٌاعة لتركيب الحاسوب .
ً
ً
ً
فعالة
مفعلة مفعاؿ مفعل ٌ

فاعوؿ

أسماء اْللة السماعيٌة  :ليس لها كزف مح ٌدد كمن األمثلة عليها
خالط  /سيف  /رمح  /ىاتف  /موبايل  /مكثٌف
ٌ
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اننداء
دعوة المخاطىب بواسطة حرؼ من أحرؼ النداء لالنتباه أك اإلقباؿ .
أحرؼ النداء  :يا  :للقريب كالبعيد /

أ ٍم  :للقريب /

أيا  :للبعيد /

أ  :للقريب /

كا  :للندبة

يقسم المنادل إل قسمين بحسب إعرابو :
الضم في محل نصب )
ِ -منادل مبني ( مبني عل
ٌ

ُ -منادل معرب ( منصوب )
ُ -المنادل المنصوب ( المعرب )
* منادل مضاؼ
نكرة  +معرفة

أشكالو  /أنواعو :

كيفية االستدالؿ عليو داخل الجملة :
 /نكرة  +نكرة  +معرفة  /نكرة  +نكرة مجركرة بالتنوين

سامع القرآف
يا ى

يا سامع ً
كلمة الح ٌق
ى

* منادل شبيو بالمضاؼ

سامع كلمةو
يا ى

كيفية االستدالؿ عليو داخل الجملة :

منونة  +نائب فاعل
منونة  +فاعل  /نكرة ٌ
منونة  +جار كجركر  /نكرة ٌ
منونة  +اسم منصوب  /نكرة ٌ
نكرة ٌ
جبال  /يا ساعينا للخير
طالعا
طالعا ن
الجبل أك يا ن
أم ن
ٍ
ى

/

خبره
جميال خل يقو  /أ
أم ن
ن
منشورا ي

نكرة من ٌونة  +اسم فاعل  +مفعوؿ بو  +مضاؼ إليو
* نكرة غير مقصودة

كيفية االستدالؿ عليو داخل الجملة :

ً
المسجد ...
سامعا أذا ىف
يا ن
رجال ن
عما بعده
منونا
ن
كمقطوعا ٌ
ال يقصد بو أحد معيٌن  /يأتي ٌ

مثاؿ عل المنادل النكرة غير المقصودة  :أيا طالبنا ال تهمل دركسك

ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل

139

ّ
األستاذ مصطفً البىريني  -من األلف إىل الياء يف مهارات االتصال  -املستىي الثالث

987-8747577/980-8747577

الضم الظاىر إذا كاف صحيح اْلخر )
ِ -المنادل المبني ( مبني عل
ٌ
* العلم ( أسماء أشخاص  /دكؿ  /بلداف  /مدف ) .../

محم يد ً
ألق ما في يدؾ
يا ٌ

يا ُّ
أردف أنت أرض األحرار

كاتب ماذا طلبت منك ؟
* نكرة مقصودة ( تحتوم الجملة عل ما ٌ
طالب اترؾ ما في يدؾ كانتبو  /يا ي
يدؿ أنٌو أمامك ) يا ي
ىامة في النداء
مالحظات ٌ
* المنادل العلم كالمضاؼ كالنكرة المقصودة ال يقبلوف التنوين .
ينوناف .
* المنادل الشبيو بالمضاؼ كالنكرة غير المقصودة ٌ
* يجوز حذؼ حرؼ النداء نحو:

يوسف اعرض عن ىذا )  /أخي جاكز الظالموف المدل
( ي

* يجوز حذؼ الياء في المنادل المضاؼ كإبقاء الكسرة دليالن عليها مثل:
إلي )
( ِّ
رب السجن ٌ
أحب ٌ

منادل منصوب كعالمة نصبو الفتحة المق ٌدرة عل ما قبل الياء المحذكفة منعان من ظهورىا اشتغاؿ المحل بحركة الحرؼ
للمناسبة ( ياء المتكلم محذكفة)
نوع المنادل  :منادل مضاؼ
* تيح ىذؼ نوف المثن كنوف جمع المذكر السالم عند اإلضافة نحو :يا فاىمي القرآف تح ٌدثوا للناس

* إذا كاف المنادل جمعا مؤنثا سالما كمنصوبا فإ ٌف عالمة النصب الكسرة عوضا عن الفتحة
ً
منادل منصوب كعالمة نصبو الكسرة عوضا عن الفتحة ألنٌو جمع مؤنث سالم
حرصا أكثر
يا معلمات الجيل ن

بأؿ التعريف عن طريق ( ىذا  /ىذه  /أيٌها  /أيٌتها ) كتصبح ىذه األلفاظ ىي المنادل
المعرؼ ٌ
* ينادل ٌ
يا أيُّها الرجل  /يا أيُّها الذين آمنوا  /يا أيُّتها النفس المطمئنٌة  /يا ً
ىذه المرأة
الضم في محل نصب
منادل مبني عل
ٌ

اسم إشارة مبني في محل نصب
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عالمات إعرابيٌة لألسماء إذا كانت منادل
المنادل

منصوب

العالمة اإلعرابيٌة

مبني

العالمة اإلعرابيٌة

اسم مفرد

طالب
طالبنا  /ى

فتحة أك تنوين

طالب
ي

الضمة

مثن

طالبين

الياء

طالباف

األلف

جمع مذ ٌكر سالم

طالبين

الياء

طالبوف

الواك

جمع مؤنٌث سالم

ً
طالبات

الكسرة

طالبات
ي

الضمة
ٌ

معتل اْلخر
ٌ

منته

فتحة مق ٌدرة

منته

ضمة مق ٌدرة
ٌ

أسهىة انشرط
يتكوف أسلوب الشرط من ثالثة أركاف  * :أداة شرط * فعل شرط * جواب شرط
ٌ
أدكات الشرط الجازمة

أسلوب الشرط الجازـ

أم )
( إ ٍف  /إذما  /من  /ما  /مهما  /مت  /أين  /أيٌاف  /أنٌ  /أينما  /كيفما  /حيثما ٌ /
من يهن يسهل الهواف عليو  /إف تبذؿ الجهد المطلوب تنل النجاح العظيم  /أين تلتفت بنظرؾ تجد أثر الحضارة
أسلوب الشرط غير الجازـ

أدكات الشرط غير الجازمة
لما )
( لو  /لوال  /لوما  /كلٌما  /إذا ٌ /أما ٌ /

لوال المش ٌقة ساد الناس كلٌهم  /إذا الشعب يوما  ....فال ب ٌد أف يستجيب القدر

مالحظة  :يأتي فعل الشرط كجوابو
مضارعين أىك ماضيين أىك ماضيان
فمضارعان أك مضارعان فماضيان كقد
يأٍتي الجواب جملة مقركنة ً
بالفاء أىك إًذا
الفجائية

كلٌما أكقدكا نارا للحرب أطفأىا اهلل  /كلىو ىشاء اللَّوي لى ىذ ىىب بً ً
ِّث
ك فى ىحد ٍ
صا ًرًى ٍم  /ىكأ َّىما بًنً ٍع ىم ًة ىربِّ ى
س ٍمع ًه ٍم ىكأىبٍ ى
ن
ىٍ ى
ى ى
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انبدل
اسما سابق لو في اإلعراب يسم المبدؿ منو .
تابع مقصود بالحكم يتبع ن
أنواع البدؿ :

كل
*بدؿ بعض من ٌ

* بدؿ مطابق

* البدؿ المطابق

كيفية االستدالؿ عليو داخل السياؽ ( أشكالو )

المهنة أك الصنعة  +اسم علم
اللقب  +اسم علم

الحداد داكد

الكاتب محمد
الحطيئة جركؿ أمير الشعراء أحمد

الكنية  +اسم علم

ابو آدـ مصطف

اسم علم  +بن  /بنت  +اسم علم
مكرر
اسم  +اسم ٌ

* بدؿ اشتماؿ

القائد سعيد

مجنوف ليل قيس

ابو القاسم محمد
فاطمة بنت محمد بن عبد اهلل

جاء المعلٌم معلٌم اللغة العربية

اىدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

كإنٌك لتهدم إل صراط مستقيم صراط اهلل
معرؼ بأؿ التعريف
اسم اشارة  +اسم ٌ

ىذا األمر عجيب

أيٌها  /أيٌتها  +اسم من المعارؼ

المجرد بالفال
أيٌها الرجل ما األمر يا أيٌتها النفس المطمئنٌة يا أيٌها السيف
ٌ

فعل مقترف بضمير الجماعة  +اسم موصوؿ عائد عليو
االسم  +أقسامو ( أجزاؤه )

ىذه الساعة جميلة أكلئك الرجاؿ أش ٌداء

نجحوا باالمتحاف الذين درسوا ًّ
بجد

النجداف  :طريق الح ٌق كطريق الباطل

المضراف  :الملح كالسكر
ٌ

ضا إذا لم تسبقا بحرؼ عطف .
مالحظة  :تكوف كلمتا ( طريق الثانية كالسكر ) بدؿ أي ن
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كيفية االستدالؿ عليو داخل السياؽ

يكوف جزء ملموس ( محسوس ) من المبدؿ منو  /يحتوم غالبا عل ضمير يعود عل المبدؿ منو كيتوافق معو في العدد
كالجنس ٌإال إذا كانت الجملة استثناء تاـ منفي  (.قد يأتي البدؿ مجركر إذا كاف المبدؿ منو مجركر )
دينارا
قم الليل ٌإال قليال نصفو أك انقص منو قليال  /ما تناكلت الوجبة إال
القليل  /ما أخذت الماؿ ٌإال ن
ى
حج البيت من استطاع إليو سبيال  /لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوة حسنة لمن
قرأت القرآف غالبو  /كهلل عل الناس ٌ
كاف يرجو اهلل كاليوـ اْلخر كذكر اهلل كثيرا

بدؿ االشتماؿ

كيفية االستدالؿ عليو داخل السياؽ

يكوف من متعلقات ( األمور المتعلٌقة ) بالمبدؿ منو  /يحتوم غالبا عل ضمير يعود عل المبدؿ منو كيتوافق معو في العدد
كالجنس .
أعجبني النظاـ ش ٌدتو  /شممت الوردة رائحتها

غدكىا كركاحها
 /إ ٌف السيوؼ ٌ

كت ىوازف مثل قرف األغضب
تر ٍ

قتل أصحاب األخدكد النار ذات الوقود

انتىكيد
يتبع ما قبلو في حالتو اإلعرابيٌة سواء أكانت جملة أك اسم أك شبو جملة

كىو نوعاف :

لفظي  :عن طريق تكرار االسم أك الفعل أك الحرؼ أك الجملة أك شبو الجملة .
ٌُ -
أعز ذخ ور  ...إذا نابتك نائبة الزماف  /حذار حذار من االستعجاؿ /
إ ٌف إ ٌف الجنة تحت أقداـ األمهات  /أخاؾ أخاؾ فهو ٌ
علي مواث نقا كعهودا
الشر د ٌعاء
فإياؾ إياؾ المراء فإنٌو  ...إل
كللشر جالب  /ال ال أبوح ٌ
ٌ
ٌ
بحب بثنة إنٌها  ...أخذت ٌ
وع يدك ىف )  /النجاح حليفكم النجاح حليفكم بإذف اهلل
ات ىى ٍيػ ىه ى
( ىى ٍيػ ىه ى
ات لً ىما تي ى
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معنوم  :عن طريق ألفاظ تستخدـ للتوكيد أغلبها يقترف بالضمير يعود عل المؤٌكد كيتوافق معو في الجنس كالعدد
ِ-
ٌ

كبعضها يخلو من الضمير .

كل  /كال  /كلتا )
أسماء تضاؼ للضمير لتكوف توكيد ( نفس  /عين  /جميع  /عامة ٌ /
أسماء تخلو من الضمير ( أجمع  /جمعاء  /أجمعين  /يج ىمع )

ىج ىمعيو ىف )
س ىج ىد ال ىٍم ىالئً ىكةي يكلُّ يه ٍم أ ٍ
حي خوالف  ...جميعهم كىمداف ( /فى ى
( ما صاـ رسوؿ اهلل ن
شهرا كلٌو ٌإال رمضاف )  /فداؾ ٌ
ً
ً
اىم كقىػومهم أ ً
ين )
( فىانظيٍر ىك ٍي ى
ف ىكا ىف ىعاقبىةي ىم ٍك ًرى ٍم أىنَّا ىد َّم ٍرنى ي ٍ ى ٍ ى ي ٍ ٍ
ىج ىمع ى
ىامة عل التوكيد
مالحظات ٌ
المعنوم بمؤٌكد يؤٌكده .
* يجب أف يسبق التوكيد
ٌ
م ضمير يعود عل المؤٌكد كيتوافق معو في العدد كالجنس .
* يجب أف يرتبط بالتوكيد المعنو ٌ
جر باإلضافة )
* جميع الضمائر المتٌصلة بالتوكيد
ٌ
المعنوم تعرب ( ضمير متٌصل مبني في محل ٌ
* قد تأتي ألفاظ التوكيد بإعراب غير التوكيد كتعرب حسب سياقها  .مثل :
جميع القوـ إل الفرح  / .عامة الناس يسيركف عل منهج اهلل .
بحب الدنيا  / .جاء
ي
نفسو ٌ
أىلك اإلنساف ى
مفعوؿ بو

فاعل

مبتدأ

كتجر بالياء )
* ( كال  /كلتا ) تعرباف توكيد كتأخذاف إعراب الملحق بالمثن إذا اتٌصل بهما ضمير أم(ترفع باأللف كتنصب ٌ
( كال  /كلتا ) تعرباف حسب سياؽ كركدىما كبحركة مق ٌدرة عل األلف للتع ٌذر إذا لم يتٌصل بهما ضمير .
( كال  /كلتا ) الضمير المتٌصل بهما أك االسم الواقع بعدىما يعرباف دائما مضاؼ إليو .
ً
ت أي يكلى ىها ىكلى ٍم تىظ ًٍلم ِّم ٍنوي ىش ٍيئنا ىكفى َّج ٍرنىا ًخ ىاللى يه ىما نىػ ىه نرا )
ٍجنَّتىػ ٍي ًن آتى ٍ
( كلٍتىا ال ى
ضمة مق ٌدرة عل األلف منع من ظهورىا التع ٌذر كىو مضاؼ
مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو ٌ
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رأيت كال الفريقين يبذؿ الجهد لنيل لقب البطولة .
مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو فتحة مق ٌدرة عل األلف منع من ظهورىا التع ٌذر كىو مضاؼ

إعراة انفعم انًضبرع
العالمات اإلعرابيٌة للفعل المضارع
نوع الفعل

في حالة الرفع

في حالة النصب

في حالة الجزـ

صحيح اْلخر

الضمة الظاىرة

الفتحة الظاىرة

السكوف الظاىر

معتل اْلخر
ٌ

ضمة مق ٌدرة عل
ٌ

فتحة مق ٌدرة عل

فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو

األلف للتع ٌذر

األلف للتع ٌذر

حذؼ حرؼ العلٌة .

ضمة مق ٌدرة عل
ٌ

فتحة ظاىرة عل

عوضا
* إذا حذؼ حرؼ العلٌة يوضع ن

(ل/ك/م)
ينه  /يسمو  /يبني

الواك كالياء للثقل

الواك كالياء

عنو حركة تناسب الحرؼ المحذكؼ
ضمة  /م كسرة)
(ل فتحة  /كاك ٌ

أفعاؿ خمسة ( تنتج من خالؿ
إسناد ( ألف االثنين  /كاك
الجماعة  /ياء المخاطبة ) للفعل
المضارع )
يفعالف  /تفعالف  /يفعلوف /

مرفوع كعالمة رفعو

منصوب كعالمة

مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ النوف ألنٌو

ثبوت النوف ألنٌو من

نصبو حذؼ النوف

من األفعاؿ الخمسة.

األفعاؿ الخمسة

ألنٌو من األفعاؿ
الخمسة

تفعلوف  /تفعلين
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يرفع المضارع إذا لم يسبق بحرؼ نصب أك حرؼ جزـ  /ينصب المضارع إذا سبق بأحد حركؼ النصب  /يجزـ
المضارع إذا سبق بأحد حركؼ الجزـ أك كاف جواب للطلب .
حركؼ النصب
( أ ٍف  /لن  /كي  /إذف  /الـ التعليل  /فاء السببيٌة  /الـ الجحود ( تسبق بكاف منفيٌة )  /كاك المعيٌة ( بمعن مع ) /
أك ( بمعن إل )  /حت ( بمعن االنتهاء أك التعليل ) )
ً ًً
ً
ش ور أىف يي ىكلِّ ىموي اللَّوي إًَّال ىك ٍحينا أ ٍىك ًمن ىكىر ًاء ًح ىج و
اب أ ٍىك يػي ٍر ًس ىل
وس  /ىكىما ىكا ىف لًبى ى
ين ىحتَّ يىػ ٍرج ىع إًلىٍيػنىا يم ى
قىاليوا لىن نػَّ ٍبػ ىر ىح ىعلىٍيو ىعاكف ى
ً ًً ًً
شاء إًنَّوي ىعلً ٌّي ح ًكيم  /كح ًسبوا أ َّىال تى يكو ىف فً ٍتػنىةه فىػعموا كص ُّموا ثي َّم تىاب اللَّوي ىعلىٍي ًهم  /يكليوا ًمن طىيِّب ً
ات
ى
ىي ى ى
ى
ى ه ىى ي
ٍ
ىر يسونال فىػييوح ىي بإ ٍذنو ىما يى ى ي
َّ ً
ً
ً
ين ىخلى ٍوا ًمن قىػ ٍب ًل يكم
ىما ىرىزقػٍنىا يك ٍم ىكىال تىطٍغى ٍوا فً ًيو فىػيى ًح َّل ىعلىٍي يك ٍم غى ى
ضبًي  /أ ٍىـ ىحس ٍبتي ٍم أىف تى ٍد يخليوا ال ى
ٍجنَّةى ىكلى َّما يىأٍت يكم َّمثى يل الذ ى
َّ ً
ًً
ب ىكىما ىكا ىف اللَّوي لًييط ًٍل ىع يك ٍم ىعلى الٍغىٍي ً
يث ًم ىن الطَّيِّ ً
ب/
ين ىعلى ىما أىنتي ٍم ىعلىٍي ًو ىحتَّ يى ًم ىيز الٍ ىخبً ى
َّما ىكا ىف اللوي ليى ىذ ىر ال يٍم ٍؤمن ى
كتأتي مثلو  ...عار عليك إذا فعلت عظيم
ال تنو عن خلق ى

ط تحتو
أعرب ما خ ٌ

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ثم نقوؿ في
مالحظة  :إذا كاف فعل الشرط أك جوابو ن
فعال ماضينا فإنٌنا نعرب إعرابنا طبيعيًّا ٌ
محل جزـ فعل الشرط أك جواب الشرط إذا كانت أداة الشرط جازمة .

لما  /الـ األمر  /ال الناىية )
حركؼ تجزـ فعل كاحد فقط ( لم ٌ /
أم  /أين  /أيٌاف  /أينما  /أنٌ  /حيثما/
أدكات تجزـ فعلين ( أدكات الشرط الجازمة )( إ ٍف  /إذما  /ىم ٍن  /ما  /مهما  /مت ٌ /

كيفما )
أمثلة

أىلىم ي ًج ٍد ىؾ يتًيما فىآكل  /كأ ً
ً
س بً ىما ىكانيوا يىػ ٍف ىعليو ىف
يكح ىي إًلى ني و
وح أىنَّوي لىن يػي ٍؤًم ىن ًمن قىػ ٍوًم ى
ك إًَّال ىمن قى ٍد ى
ٍى
ى ن ى ى
آم ىن فى ىال تىػ ٍبتىئ ٍ
كقاليوا م ٍهما تىأٍتًنا بً ًو ًمن آي وة لًتىسحرنا بًها فىما نى ٍحن لى ى ً ً ً
ين  /ىكىم ٍن يى يك ًن َّ
ساء قى ًرينان
ى
ى
الش ٍيطا يف لىوي قى ًرينان فى ى
ك ب يم ٍؤمن ى
ي
ٍ ى ٍ ىى
و
كتأتي مثلو  ...عار عليك إذا فعلت عظيم
ال ى
تنو عن خلق ى

ط تحتو
أعرب ما خ ٌ

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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تدؿ عل ذلك ألنٌو مبني
كلكن حركتو ال ٌ
مالحظة  :قد يأتي الفعل المضارع مرفوع أك منصوب أك مجزكـ ٌ
يكوف الفعل المضارع مبنيًّا إذا :
ُ -إذا اتٌصل بنوف النسوة ( يبن عل السكوف )
يكتبن الشعر النابع عن العاطفة الجيٌاشة .
الشاعرات ٍ
فعل مضارع مبني عل السكوف التٌصالو بنوف النسوة في محل رفع  /.نوف النسوة  :ضمير متٌصل مبني في محل رفع فاعل
ِ -إذا اتٌصل بنوف التوكيد الخفيفة ( الساكنة ) أك الثقيلة ( المش ٌددة ) فإنٌو ( يبن عل الفتح )
يدرس ٌن الطالب ما طيلب منو .
ص ىر َّف اهلل ىم ٍن يىػ ٍن ي
ىكلىيىػ ٍن ي
ص يرهي  /كاهلل ألحاربى ٍن الجهل ما حييت  /لم ى
ينصر ٌف  :فعل مضارع مبني عل الفتح التٌصالو بنوف التوكيد الثقيلة في محل رفع
ى
نوف التوكيد  :مبنيٌة ال محل لها من اإلعراب
......................................................................................................................
......................................................................................................................
أرجو التفريق بين الفعل المضارع المجزكـ كالفعل األمر

مبني دائما كما يأتي :
فعل األمر ٌ

أكرـ )
ُ -إذا كاف صحيح اْلخر يبن عل السكوف إذا لم يتٌصل بو نوف التوكيد كعل الفتح إذا اتٌصلت بو ( اجته ٍد ٍ /
يتم التعويض عن الحرؼ المحذكؼ بحركة مناسبة للحرؼ المحذكؼ)
معتل اْلخر ييبن عل حذؼ حرؼ العلٌة ( ٌ
ِ -إذا كاف ٌ

يبني

اب ًن  /يسمو

اسم
ي

/

يرق

ار ىؽ

ّ -حذؼ النوف إذا اتٌصل ب ػ ػ ػ ( كاك الجماعة  /ألف االثنين  /ياء المخاطبة ) ابدعوا  /تقاسما  /تمالكي
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كتببت انهًسة
ىمزة الوصل  :ىي الهمزة التي تكتب بصورة ( ا ) كال تلفظ في درج الكالـ كتلفظ في بدايتو إذا لم تسبق بشيء .
مواطن ىمزة الوصل

ُ ( -أؿ التعريف ) إذا اتٌصلت باسم ( الدراسة الدقيقة تنفع صاحبها ) كيكوف التعليل ( أل ٌف أؿ

التعريف اتٌصلت باسم ) ِ -األسماء اْلتية ( ابن  /ابنة  /ابنم  /ايمن ( للقسم )  /اسم  /اسماف  /اسمين  /است (بمعن
أساس ) /اثناف  /اثنين  /اثنتاف  /اثنتين  /امرأ  /امرؤ  /امرئ  /امرأة ) كيكوف التعليل ( أل ٌف االسم من األسماء
المخصوصة بأنٌها ىمزة كصل )
الثالثي صحيح األكؿ ( درس – ادرس  /سجد – اسجد )
ّ -أمر الفعل
ٌ
استخرج – استخراج)
انتقل – انتقاؿ)( /استخرج –
الخماسي
ْ -ماضي الفعل
ٍ
كالسداسي كأمرىما كمصدرىما ( انتقل – ٍ
ٌ
ٌ
دائما .
ىمزة القطع  :ىي الهمزة التي تكتب بصورة ( أ  /إ ) كتلفظ ن

مواطن ىمزة القطع

ُ -أؿ التعريف إذا لم تتٌصل باسم ( نستخدـ أؿ التعريف في تعريف األسماء النكرة )
ِ -جميع األسماء مهموزة األكؿ ما عدا ما ذكر في ىمزة الوصل  .مثل ( أحمد  /آدـ  /أسبانيا  /أريحا  /إربد )
أمرا )
ّ -الفعل
الثالثي مهموز األكؿ كمصدره ( أخذ – أخ نذا  /أمر – ن
ٌ
أرسل – إرساؿ )
باعي المبدكء بهمزة كأمره كمصدره ( أرسل – ٍ
ْ -ماضي الفعل الر ٌ
أدرس  /ارشد – أرش يد  /استبعد – أستبع يد )
ٓ -الفعل المضارع المسند إل المتكلٌم ( درس – ي
يدؿ عل مضارع كالفاعل ىو المتكلٌم ( ضمير مستتر تقديره أنا )
مالحظة :انتبو ىنا أ ٌف الفعل ٌ
الجر ) ...
ٔ -جميع الحركؼ المهموزة في العربيٌة مثل ( حركؼ العطف  /حركؼ النصب  /حركؼ ٌ
مثاؿ  ( :أك  /إ ٍف  /أ ٌف  /إل  /أ ( االستفهاـ أك النداء ) ) ...
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كتابة الهمزة المتوسطة
* تكتب عل نبرة إذا كاف ما يسبقها مكسوران أك ىي مكسورة أك سبقت بحرؼ ( م ) بغض النظر عن حركتها
مثل  :عائم فئة بيئة النسيئة .
* تكتب عل كاك في حاؿ كانت ذاتها مضمومة كما سبقها ليس مكسوران أك إذا كاف ما يسبقها مضمومان كىي ذاتها غير
مكسورة كمن األمثلة عل ذلك  :رؤكؼ مؤازر.
* تكتب عل ألف في حاؿ كانت مفتوحة كسبقت بمفتوح كفي حاؿ كانت مفتوحة كسبقت بساكن كفي حاؿ كانت ساكنة
كسبقت بمفتوح كمن األمثلة عل ذلك  :زأر مرأة تأمين .
* تكتب عل السطر إف سبقت بألف ساكنة ككانت ىي نفسها مفتوحة أك إف كانت مضمومة أك مفتوحة كسبقت بالواك
مالءمة نبوءة.
الساكنة  .كمن األمثلة عل ذلك  :ى
مالحظة  :عند تعليل سبب كتابة الهمزة التي جاءت في كسط الكالـ فإنٌو يجب ذكر حركتها كحركة ما قبلها
الهمزة المتطرفة
تكتب عل الياء غير المنقوطة إف سبقت بمكسور كما في مبتدئ / .تكتب عل الواك إف سبقت بمضموـ كما في لؤلؤ.
تكتب عل األلف إف سبقت بمفتوح كما في يلجأ.
تكتب عل السطر إف سبقت بحرؼ ساكن أك بحرؼ م ٌد (األلف /الواك  /الياء) كما في :بدء نشوء ضياء نساء شيء
المنونة بالنصب
الهمزة
المتطرفة ٌ
ٌ
* إذا جاء ما قبل الهمزة ساكنان ككاف من األحرؼ الهجائية غير ً
حرؼ األلف؛ فإ ٌف التنوين ييكتب عل الهمزة كيلحقها ألف
ى
تنوين م و
جزنءا .
جزءٍ :
نفصلة إذا كانت الهمزة يمنفردة كلم يجز أف يتٌصل ما قبلها بها مثاؿٍ :
ي
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و
لقاء
كعاء
سماء
* إذا كاف ما قبل الهمزة حرؼ األلف فإنٌو ال يضاؼ ألف بعد الهمزة ال ٌ
ن
ن
منونة  .مثاؿ  :ن
* تكتب الهمزة عل نبرة كيلحقها ألف التنوين إذا جاز أف يتٌصل الحرؼ الذم قبلها بها  .مثاؿ  :دؼء  :دفئنا
شيء  :شيئنا
االسم

في حالة الرفع

في حالة النصب

الجر
في حالة ٌ

مثاؿ

صحيح اْلخر

الضمة الظاىرة

الفتحة الظاىرة

الكسرة الظاىرة

يوسف

معتل اْلخر ا  /ل
ٌ

ضمة مق ٌدرة
ٌ

فتحة مق ٌدرة

كسرة مق ٌدرة

مصطف  /ليل

ك

ضمة مق ٌدرة
ٌ

فتحة ظاىرة

كسرة مق ٌدرة

مدعو

م

ضمة مق ٌدرة

فتحة ظاىرة

كسرة مق ٌدرة

سامي

المثنٌ كما يلحق بو

األلف

الياء

الياء

مسلماف  /الل ىذين

جمع المذ ٌكر السالم

الواك

الياء

الياء

مسلموف  /أكلي

كما يلحق بو
جمع المؤنٌث السالم

الضمة الظاىرة

األسماء الخمسة

الواك

الكسرة عوض عن

مسلمات

الكسرة الظاىرة

الفتحة
األلف

أبو آدـ

الياء

( أب/أخ/حم/فو/ذك)
الممنوع من الصرؼ

الضمة الظاىرة

الفتحة الظاىرة

الفتحة عوض عن

آدـ  /موس

الكسرة
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عرؼ بأؿ التعريف  /نوف المثن كما لحق بو
مالحظات عل ما سبق  * :الممنوع من الصرؼ ال ٌ
ينوف كيصرؼ إذا أضيف أك ٌ
كجمع المذ ٌكر السالم كما لحق بو ( يحذفاف إذا أضيفا لما بعدىما ) /األسماء الخمسة يجب أف يكوف ما بعدىا مضاؼ إليو

لتعرب حسب الجدكؿ ( بشرط ٌأال تضاؼ لياء المتكلٌم )

ّ
ّ
احملسنبث البذيعيت

الكلمة كعكسها في المعن

الطباؽ

مثاؿ  :الليل :النهار /قاؿ تعال ) كليس الذكر كاألنث )

* طباؽ إيجاب  :الكلمة كضدىا في المعن

جملة عكس جملة مثاؿ :

* طباؽ سلب  :الكلمة كنفيها مثاؿ :ابيض :ال أبيض

المقابلة

كيحرـ عليهم الخبائث )
قاؿ تعال ( :
كيحل لهم الطيبات ٌ
ٌ

الكناية

لفظ أيطلق كأيريد بو الزـ معناه مع جواز إيراد المعن
األصلي أم أف تأتي بكالـ يتضمن معنيين حقيقيان كآخر مجازيان
ٌ
الحقيقي
كالمجازم ىو مقصود الكالـ كليس
ٌ
ٌ
كناية عن الفخر كاالعتزاز
كقف الجندم مرفوع الرأس:
فالف كثير الرماد :

كناية عن الكرـ
شبابا
ىما الواىي الذم ثكل ال ٌ

كلحم
قاؿ أحمد شوقي :كلي بين الضلوع دـه ه
قاؿ تعال  ( :كيكلٌم الناس في المهد ككهال من الصالحين)

كناية عن القلب

رضيعا
كناية عن صغر العمر أك كونو ن
طفال ن

ناـ مصطف فارغ الصدر:

كناية عن راحة الباؿ كالطمأنينة

فالف ناكس البصر:

الذؿ
كناية عن ٌ
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الجمل الخبريٌة كالجمل اإلنشائيٌة

الجملة الخبرية :جملة تحتمل الصدؽ أك الكذب

/

الجملة اإلنشائية :ال تحتمل الصدؽ أك الكذب

ال تكوف الجملة من أنواع اإلنشاء

/

الطلبي
الطلبي أك غير
تكوف من أشكاؿ اإلنشاء
ٌ
ٌ

يأتي اإلنشاء عل نوعين :
طلبي  :يطلب بو مطلوب غير حاصل كقت الطلب .
ُ -إنشاء ٌ
االستفهاـ

/

/

األمر

النداء

/

طلبي  :ال يطلب بو مطلوب غير حاصل كقت الطلب.
ِ -إنشاء غير ٌ
القسم

/

/

التعجب

أفعاؿ الرجاء  ( :عس  /حرل  /اخلولق )

كالذـ
المدح ٌ

النهي
/

/

الرجاء

التمني
/

صيغ العقود

دؿ عل البيع أك الشراء أك العقد أك الضماف أك الرىن أك الوكالة )
صيغ العقود  ( :ما ٌ
أمثلة عل ما سبق :

صبرا عل األذل  /حذار من الغركر /يا أخي ال تشح بوجهك عني /
ما ىو ٌ
تخصصك ؟  /ادرس بتر وك  /لتدرس بتر وك  /ن
مقر/
مسقر  /بئس النار ٌ
ليت الشباب يعود  /كاهلل ألكيد ٌف أصنامكم  /ما أجمل الهدكء!  /أكرـ بالرسل خل نقا!  /نعم الجنة ٌ
عقدت عقد القراف  /ككلتك في شؤكني .
عس الكرب أف يزكؿ  /بعتك البيت  /اشتريت السيارة /
ي

الطلبي
المعاني البالغيٌة ألساليب اإلنشاء
ٌ
( األمر  /االستفهاـ  /النهي  /النداء )

المعاني البالغية التي يخرج إليها األمر
متضمن معن النصيحة كالموعظة من غير إلزاـ مثاؿ :خذ من صحتك لسقمك .
* النصح كاإلرشادٌ :كل أمر ٌ
* ال ٌدعاء  :األمر من األدن إل األعل

كيكوف عل سبيل االستغاثة أك طلب المغفرة مثاؿ  :اللهم ارحمنا كاغفر لنا

* التخيير  :تخيير السامع أك المخاطب بين أمرين أك أكثر مثاؿ :فعش كاحدان أك صل أخاؾ فإٌنو مقارؼ ذنبو مرةن كمجانبو
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المعاني البالغية التي يخرج إليها النهي
* االلتماس  :كيكوف المتح ٌدث كالسامع متساكياف في المنزلة أك المكانة مثاؿ :
يقوؿ المعرم مخاطبان صديقيو

ال تطويا السر عني يوـ و
نائبة
ٌ

فإف ذلك أمر غير مغتف ًر

* التمني  :كيكوف المخاطب غير عاقل غالبنا فيستحيل تنفيذ المطلوب مثاؿ  :ال تغربي أيٌتها الشمس

المعاني البالغية التي يخرج إليها االستفهاـ
* االستبعاد  ( :أمر يستبعد كقوعو بشكل كبير ) مثاؿ  ( :أنٌ يكوف لو كلد كلم تكن لو صاحبة)  ( /أنٌ يكوف لي غالـ )
عوضا عن حرؼ االستفهاـ ) مثاؿ( :ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف)
* النفي( :نستطيع كضع ما النافية أك ال النافية ن

المعاني البالغية التي يخرج إليها النداء

* االستغاثة  :طلب العوف كالمساعدة كليس المقصود منو النداء بشكل حقيقي مثاؿ  :يا ألىل الخير لمساعدة المحتاج .
حر قلباه  /كا كبدم  /كا حسرتا .
الهم كا ٌ
* الندبة :للداللة عل الحزف أك األلم أك ٌ
* التعجب  :يا لك من رجل مهيب الجانب  /يا لك من ليل تقاصر طولو
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كتببت التعبري

يتم منها اختيار موضوع التعبير في الوزارة
المجاالت التي ٌ

األدبي المطلوب الكتابة فيو ( المقالة  /القصة  /المسرحية  /الخاطرة  /الرسائل ) كتكوف موضوعاتها :
الفن
نوع ٌ
ٌ

العلمي في المجاالت المختلفة ).
العلمي ( إبراز أثر التقنية الحديثة في الحياة المعاصرة كالتق ٌدـ
ُ -المجاؿ
ٌ
ٌ
ِ -المجاالت الوطنية كالقومية كالدينية ( المناسبات الوطنية المهمة الشخصيات الوطنية التي أثرت في بناء الوطن
كحدة األمة كتحرير األراضي المحتلٌة المناسبات الدينية المهمة القيم كالمثل العربية اإلسالمية ).
االجتماعي ( الحياة الديمقراطية كاحتراـ آراء اْلخرين المناسبات االجتماعيٌة المشكالت االجتماعية ).
ّ -المجاؿ
ٌ
البيئي ( الحفاظ عل المكاف كالنفس كالجسد كالمكاف ).
ْ -المجاؿ
الصحي ك ٌ
ٌ
ٓ -المجاالت اإلنسانيٌة ( القيم كالمثل اإلنسانيٌة العليا كالخير كالحق كالجماؿ كالعدؿ ) .
االقتصادم ( دكر االقتصاد في بناء الحياة ابتعاد المجتمع عن التبذير كاإلسراؼ االعتماد عل اإلنتاج
ٔ -المجاؿ
ٌ
الوطني دكر الفرد كالمجتمع في التنمية االقتصادية ).
ٌ
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الخطوات الرئيسة في كتابة موضوع التعبير
ُ -اختيار الموضوع
ُ -قراءة الموضوعات المطركحة للكتابة قراءة متأنية كاعية كتحديد الموضوع المراد الكتابة فيو بحسب قدرتك الكتابيٌة
فيو كمعلوماتك عنو .

تم اختياره لمعرفة استطاعتك عل الكتابة فيو أـ ال .
ِ -تحديد جوانب الموضوع الذم ٌ

ِ -كيفية البدء في كتابة الموضوع
ُ -تحديد األفكار الرئيسة كالفرعيٌة ككتابتها الستخدامها في الموضوع المختار .
ِ -النظر إل األفكار كترتيبها كمعرفة ىل استوفت عناصر الموضوع كأفكاره أـ ال ؟

الخارجي للموضوع
ّ -الشكل
ٌ
كل فقرة كمراعاة تسلسل طرح األفكار .
ُ -إبراز الفقرات بشكل مناسب كترؾ مسافة كلمة عند بداية ٌ
ِ -مراعاة تقسيم الموضوع الذم يتكوف من ( مقدمة عرض خاتمة )
ّ -استعماؿ عالمات الترقيم من ( فواصل كنقط كعالمات استفهاـ كتعجب كغيرىا ) .
عالمات الترقيم كطرؽ استعمالها

* -النقطة

( .

)

توضع في نهاية الجملة التامة المعن

* -الفاصلة

(

مكمالتها اللفظيٌة ككذلك توضع عند انتهاء الكالـ كانقضائو.
المستوفية كل ٌ

)

توضع بعد لفظ المنادل /بين الجملتين المرتبطتين بالمعن كاإلعراب /بين الجمل المعطوفة /بين المعطوفات من مفردات/
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بين الجمل الصغرل  /بعد حرؼ الجواب في أكؿ الجملة /بعد المنادل المتٌصل .

* -عالمة التنصيص

( " " )

نص بلفظو ليس من كالـ الكاتب حتٌ يميز القارئ بين كالـ الكاتب ككالـ غيره /عند ذكر عناكين كتب أك
عند اقتباس ٌ
مقاالت أك أبحاث  /عند الحديث عن لفظة كمناقشة معانيها كاستخدامها كليس في سياؽ الكلمة.

( )

* -عالمة الحصر( :

)

عاـ سابق عليها /شرح لمعن غامض /تمثيل لمجمل /إشارة إل موضع
كل عبارة يراد حصرىا /تحديد معن ٌ
يوضع بينهما ٌ

في كسط الكالـ كلفت النظر إليو /عبارة يراد االحتراس لها أك إضافات/

* -عالمة الحذؼ:

)

( ...

المهم  /للداللة عل أف للمذكور بقية /داللة عل استقباح
ألم سبب كمنها ( االقتصار عل ذكر
جزء من ٌ
النص محذكؼ ٌ
ٌ

نص لم يعثر الناقل عليو) .
ذكر المحذكؼ /للداللة عل ٌ
*-

الشرطة:

) ( -

للداللة عل حصر الجملة المعترضة /للداللة عل الشرح  /للداللة عل اإلضافة /للعوض عن تكرار أسماء المتحاكرين
بعد العدد الترتيبي .

* -الفاصلة المنقوطة ( ؛ )
كتستخدـ للشرح أك التفصيل  /بين جملتين بينهما عالقة في المعن  /بين جملتين بينهما مشاركة في المعن  /بين جملتين
تربطهما عالقة سببية؛ فتكوف ما قبلها سببا لما بعدىا .

* -النقطتاف المتوازيتاف( : ):
يلفتاف االنتباه إل أف تفسيرا كتجزيئنا سيأتي بعد أمر مجمل /يلفتاف االنتباه أيضا إل الكالـ المنقوؿ بحرفو أك المحكي
بمعناه .
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توضع للداللة عل السؤاؿ كالتساؤؿ .

التعجب القياسيٌة  /بعد صيغ
تدؿ عل
ٌ
التعجب من أمر أك شيء  /بعد صيغة ٌ
ٌ

تعجب  /بعد مواقف االنفعاؿ المؤثرة؛ كمنها:
يتعجب اإلنساف من فكرة دكف أف يصوغها في صورة ٌ
التعجب السماعيٌة ٌ /
ٌ
كالذـ  /تأتي بعد االستفهاـ االستنكارم.
الرىبة كالدىشة كالرغبة كالمدح
ٌ

ْ -ضركرة االىتماـ بما يلي  (:حسن الخط  /رسم الحركؼ  /نظافة الصفحة  /تجنٌب شطب الكلمات ).

الداخلي للموضوع ( مضموف الموضوع )
ْ -الشكل
ٌ
ُ -ينبغي أف تكوف المق ٌدمة مناسبة للموضوع كنابعة من عنوانو كمشوقة للقارئ .
ذـ  /كلمات إيحائيٌة أك دالليٌة ).
تعجب  /استفهاـ  /نداء  /مدح ٌ /
يتم البدء في المقدمة بعبارة إنشائية ( ٌ
ٌِ -
ِ -استخداـ الصور الفنيٌة أك األدبيٌة مع التقلٌب بين األساليب اإلنشائية كالخبرية .
النبوم الشريف  /الشعر  /الحكم ).
النقلي ( القرآف الكريم  /الحديث
ْ -دعم الموضوع بالدليل
ٌ
ٌ
النبوم في الكالـ كاإلشارة إليو (إذا لم تكن تحفظ الدليل)
القرآني أك
ٓ -تضمين المعن
ٌ
ٌ
ٔ -تجنب تكرار الكلمات ٌإال لسبب ما مثل  :تأكيد المعن .
ٕ -الحرص عل السالمة النحويٌة كاإلمالئيٌة .
يتم فيو شرح ( األفكار ك المعتقدات ) التي ترغب الكاتب في إيصالها للقارئ .
ٖ -تذ ٌكر أف العرض ٌ
تم تناكلو كقد تكوف الخاتمة أحد ما يلي :
ٗ -يجب أف تكوف الخاتمة مالئمة للموضوع الذم ٌ
تم طرحو  /دعوة إل أصحاب السلطة كاألمر في
( كلمة موجزة تختم بها الموضوع  /المغزل أك الفكرة من الموضوع الذم ٌ

الكف عنو  ...إلخ ) كتذ ٌكر أف ذلك بحسب الموضوع المتناكؿ آنفان .
سك في أمر ما أك ٌ
التم ٌ
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كيفية احتساب العالمات عل الموضوع ( تصحيح الموضوع )
توٌزع العالمات عند التصحيح عل أربعة محاكر ىي :
ُ -األفكار كينظر فيها إل :
صحة األفكار ككضوحها كعمقها كتسلسلها كترابطها كشمولها ألطراؼ الموضوع كارتباطها بالعنواف ك ظهور رأم الطالب
كشخصيتو فيها.
ِ -األسلوب  .كينظر فيو إل :
(سالمة األلفاظ كالتراكيب كمناسبتها للمعاني كاألفكار  /البعد عن الغموض أك التعقيد  /توظيف الخياؿ ( الصور الفنيٌة )
التنقل بين األساليب الخبريٌة كاإلنشائيٌة/االبتعاد عن استخداـ األلفاظ العاميٌة) .
ّ -التضمين كاالقتباس .كيتضمن ( توظيف القرآف كالسنة كالشعر كالنثر كاألقواؿ المأثورة كالحكم ) .
ط كجمالو  /سالمة اللغة  /تجنب األخطاء اللغويٌة كالنحويٌة
ْ -السالمة اللغويٌة كالنحويٌة كاإلمالئيٌة  .كيتضمن ( كضوح الخ ٌ
كاإلنشائيٌة /استخداـ عالمات الترقيم بالشكل الصحيح  /التفقير ( إظهار األفكار في فقرات ) .
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هالحظبث هبهت
يدؿ عل سعة اطالع الطالب .
ُ -إف استخداـ االقتباس كالتضمين ٌ

ِ -إذا لم تكن تحفظ ما ترغب في اقتباسو أك تضمينو فأشر إليو أك استفد من معناه في
موضوعك .

ّ -ينبغي أف تستحضر كافة القواعد التي تعلمتها أثناء كتابتك للموضوع دكف إغفالها لكي تخرج
بالنهاية بموضوع جيٌد .

ْ -مناسبة المقدمة كالخاتمة للموضوع .

ٓ-إف عالمات الترقيم تشبو إل ح ٌد ما إشارات المركر للسائق كلذلك يجب مراعاتها

كاستخدامها مثالن ( الفاصلة المنقوطة ) تنبو القارئ أف ىناؾ بياف سبب سيأتي لما قد قيل
تدؿ عل انتهاء الفكرة المطركحة كبدء فكرة جديدة .
( النقطة ) ٌ

ٔ -إف المظهر الجميل للورقة يترؾ انطباعان جيدان عن الكاتب قبل تناكؿ الموضوع كتصحيحو .

كل أسبوع أك أسبوعين عل األقل كأخضعو للمعايير
اكتب موضوع تعبير ٌ
السابقة كحت لو لم يطلب منك أحد كتابة موضوع تعبير
( اإلكثار من التدريب كالممارسة يؤدم إل اإلتقاف )
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ّ
هقذهبث تصلح ألكثر هن هىضىع
كجل – " كما أكتيتم من العلم ٌإال قليال "  .إ ٌف الكتابة في ىذا الموضوع الشيٌق يجعل القلم يرسل
يقوؿ اهلل – ٌ
عز ٌ

يمس جميع طوائف المجتمع عل
العبارات تلو العبارات في سبيل أف يوفٌيو مكانتو الصحيحة فإ ٌف ىذا الصدد يكاد ٌ

كيصوب الحاؿ
مختلف أجناسهم كألوانهم ؛ فيا لو من
و
لتعم الفائدة ٌ
موضوع ىاـ ! ينبغي علينا إعطاءه األىميٌة الصحيحة ٌ
كنعم الرجل من يسع إل إصالح نفسو كغيره .

أبث ما يجوؿ في بواطن عقلي ككجداني من
كم سعدت عندما رأيت ىذا الموضوع الشيٌق الذم أتيحت لي الفرصة أف ٌ

أفكار كمبادئ تعمل عل تعديل المعطيات الخاطئة عند األفراد أك الجماعات التي قد أخذكىا من مجموعة المرسالت

النبي – عليو
في الماضي أك الحاضر فيا ليت البشر يفكركف بالشيء قبل جعلو صخرة راسخة في عقولو  .كقد قاؿ ٌ

منكرا فليغيٌره بيده فإف لم يستطع بلسانو كإف لم يستطع فبقلبو كذلك أضعف
الصالة كالسالـ – "من رأل منكم ن
بحب شخص مخلص للخير كالعطاء .
اإليماف كسأجسد أفكارم كمشاعرم بأسط ور كتبت ٌ

يستطيع اإلنساف التعبير عن أفكاره كمشاعره بع ٌدة كسائل كسبل كمن ىذه الوسائل الكتابة كسأنقش في الصخر كتابتي
الهاـ الذم كم رجوت الخالق أف تتاح لي الفرصة أف أكتب فيو موضوع ............................
في ىذا الموضوع ٌ

منيعا بين األفراد مما يجعل المجتمع يعيش في سعادة كرخاء كقد سئل أحد العلماء عند مقدار علمو
جدارا متيننا ن
يبني ن

فقاؿ  " :كرشفة عصفور من ماء البحر ىذا علمي من علم اهلل "  .قد تكوف كتابتي ليست شاملة لهذا الموضوع كلكنٌني
أرجو اهلل أف أستطيع إيصاؿ أكبر قدر من المعلومات التي تعمل عل نشر المعرفة كتعديل األفكار الخاطئة .
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خىاتين تصلح ألكثر هن هىضىع
العلي العظيم أف أكوف قد كفٌقت في أفكارم التي قمت بإدراجها فما أصبت بو فمن اهلل كما
كفي الختاـ أسأؿ اهلل ٌ
كل منٌا عل تحسين كتطوير معطياتو الفكريٌة كالعلميٌة التي تسهم في تطوير الفرد
أخطأت فمن نفسي كالشيطاف كليعمل ٌ
جل جاللو – " كقل اعملوا فسيرل اهلل عملكم
كالمجتمع فما أركع من يسع إل التطوير كاإلصالح ! كقد قاؿ – ٌ

كرسولو كالمؤمنين"

كأخيرا كليس آخرا يقع عل عاتق األسرة كالفرد دكر كبير في موضوع . ....................كىذه من أبرز مقومات ىذا
الموضوع التي يعمل الجميع عل تماسكها كإبرازىا للجميع منطلقين من أىميٌة التعاكف كالتكاتف كالترابط كالتراحم

المرجو الذم ىو من أىم النعم علينا بعد نعمة اإلسالـ كىو
كالتالحم بين أبناء الجسد الواحد؛ لتحقيق الهدؼ
ٌ

صحي كغيرىا من النعم األخرل .
مفتاح لتحقق النعم األخرل التي نعيشها من تعليم كتطور اقتصادم كتطور
ٌ

قوة ألمتكم ككطنكم بالعلم كاإليماف كاتخذكا القدكة الحسنة من نبيكم كأصحابو كإياكم كانتظار
أيٌها القراء الكراـ  :كونوا ٌ

التفوؽ كالمجد كالعمل يدؽ عل باب أحد كيذىب إليو فال ب ٌد لكم من السعي لو
الح ٌق قبل أداء الواجب كال تظنٌوا أ ٌف ٌ

كالنشاط في تحصيلو كاهلل معكم كلن يضيع أعمالكم .

كل شيء لو بداية لو نهاية لن أستطيع أف أكفي مثل ىذا الموضع قدره من الشرح كالتفصيل ؛ فالمجاؿ ىنا ضيٌق فما
ٌ

ىذه اْلراء التي أبديتها ٌإال نقطة في بحر ىذا الموضوع كما أشق من كاف بعيدا عن جا ٌدة الصواب كأرجو أف أكوف قد
مما يجوؿ في فكرم ككجداني .
كفٌقت في عباراتي التي ال تعطي ٌإال القليل ٌ
مالحظة  :تستطيع أخذ مجموعة من الجمل من المق ٌدمات أك الخواتيم كاستخدامها داخل الموضوع كتذ ٌكر أف تضيف
تختص في صلب الموضوع المطركح ؛ لتكسر عموميٌة المق ٌدمة أك الخاتمة.
داخل المقدمات كالخواتيم جمل من إنشائك
ٌ
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ّ
شىاهذ تستخذم يف عذة هىضىعبث
العلم كأىميٌتو
* قاؿ تعال :

ك الَّ ًذم ىخلى ىق " "/يػرفى ًع اللَّوي الَّ ًذين آمنيوا ًمن يكم كالَّ ًذين أيكتيوا ال ًٍعلٍم ىدرج و
ات ىكاللَّوي بً ىما تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً هير "
اس ًم ىربِّ ى
" اقػ ىٍرأٍ بً ٍ
ى ىى
ى ى
ىٍ
ٍى ى
" كقيل َّر ِّ ً ً
ً ً ً
يم "
ب ًز ٍدني عل نٍما " " /ىكفىػ ٍو ىؽ يك ِّل ذم عل وٍم ىعل ه
ى
* قاؿ الرسوؿ – صلٌ اهلل عليو كسلٌم : -
" طلب العلم فريضة علي كل مسلم كمسلمة "  "/أطلبوا العلم من المهد إل اللحد ""/العلماء كرثة االنبياء"
* قاؿ الشاعر
* تعلم فليس المرء يولد عالما

كليس أخو علم كمن ىو جاىل

* العلم يبني بيوتا ال عماد لها

العز كالكرـ
كالجهل يهدـ بيت ٌ

* قم للمعلم كفٌو التبجيال

كاد المعلم أف يكوف رسوال

أنػا من ب ٌدؿ بالكتب الصحابػا
قاؿ اإلماـ علي بن أبي طالب

فلم أجػد لي كافيان إال الكتابػا

" علٌموا أكالدكم حسن الخط فإنٌو من مفاتيح الرزؽ "

السلم كالسالـ
* قاؿ تعال :
ً
اجنىح لى ىها كتىػوَّكل ىعلى اللَّ ًو إًنَّوي يىو َّ ً
يم "
" ىكإًف ىجنى يحوا لً َّ
السم ي
ى
لسل ًٍم فى ٍ ٍ ى ى ٍ
يع ال ىٍعل ي
َّ ً
ات َّ ً
السل ًٍم ىكافَّةن كىال تىػتَّبًعوا يخطيو ً
ين "
آمنيوا ا ٍد يخليوا فًي ِّ
ي
الش ٍيطىاف إًنَّوي لى يك ٍم ىع يد ٌّك ُّمبً ه
ين ى
ى
ى
" يىا أىيُّػ ىها الذ ى
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* قاؿ الشاعر
تردم النفوس كتهلك األبدانا

تعسا لثائرة الحركب فإنٌها
ن

العمل كالج ٌد كالمثابرة
* قاؿ تعال :
سيىػ ىرل اللَّوي ىع ىملى يك ٍم ىكىر يسوليوي ىكال يٍم ٍؤًمنيو ىف ىك ىستيػ ىردُّك ىف إًلى ىعالً ًم الٍغىٍي ً
ب ىك َّ
ادةً فىػييػنىبِّئي يكم بً ىما يكنتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف "
الش ىه ى
" ىكقي ًل ا ٍع ىمليوا فى ى
السل ًٍم ىكأىنتي يم ٍاألى ٍعلى ٍو ىف ىكاللَّوي ىم ىع يك ٍم ىكلىن يىتً ىريك ٍم أى ٍع ىمالى يك ٍم "
" فى ىال تى ًهنيوا ىكتى ٍدعيوا إًلى َّ

* قاؿ رسوؿ اهلل :

"إف اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أف يتقنو "  "/من رأل منكم منكرا فليغيٌره بيده فإف لم يستطع فبلسانو " ...

* قاؿ الشاعر

أضاع العمر في طلب المحاؿ

* من طلب العال من غير ك ٌد

يعش أبد الدىر بين الحفر

يحب صعود الجباؿ
* كمن ال ٌ

لن تبلغن المجد حت تلعق الصبرا

تحسبن المجد تمرا أنت آكلو
* ال
ٌ

التعاكف
* قاؿ تعال :
اإلثٍ ًم كالٍع ٍدك ً
ً
اف "
" ىكتىػ ىع ىاكنيوا ىعلى الٍب ِّر ىكالتَّػ ٍق ىول ىكىال تىػ ىع ىاكنيوا ىعلى ًٍ ى ي ى
* قاؿ الشاعر :
بالتعاكف كالمحبة يصبح الناس أحبة

كلهم يخدـ صحبو بالتآخي كالمحبة
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العدك
محاربة ٌ

قاؿ تعال :

آخ ًر ً
و ً
ً
ً
َّ ً
ً ًً
ين من يدكنً ًه ٍم ىال تىػ ٍعلى يمونىػ يه يم اللَّوي
" ىكأىع ُّدكا لى يهم َّما ٍ
استىطى ٍعتيم ِّمن قيػ َّوة ىكمن ِّربىاط الٍ ىخ ٍي ًل تيػ ٍرىبيو ىف بو ىع يد َّك اللو ىك ىع يد َّكيك ٍم ىك ى ى
يىػ ٍعلى يم يه ٍم "
ًً
ً ً ً
اجتىبىا يك ٍم ىكىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم فًي الدِّي ًن ًم ٍن ىح ىر وج "
" ىك ىجاى يدكا في اللَّو ىح َّق ًج ىهاده ۚ يى ىو ٍ

األمن كاألماف كالوطن
* قاؿ الرسوؿ – عليو السالـ( -مثل المؤمنين في توادىم كتعاطفهم كتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتك منو عضو
تداع لو سائر الجسد بالسهر كالحم ).
* قاؿ الملك الحسين – طيٌب اهلل ثراه – ( اإلنساف أغل ما نملك )
* قاؿ الشاعر :
* بوركت يا كطني العزيز محرران
* كطني لو شغلت بالخلد عنو
حر
كل ٌ
* كلألكطاف في دـ ٌ
* لنا كطن بأنفسنا نقيو
* كلي كطن آليت أال أبيعو
* بالدم كإف جارت عل عزيزة

كل القلوب حبيبا
سمحان كفي ٌ

لنازعتني إليو في الخلد نفسي
يد سلفت كدين مستحق
كبالدنيا العريضة نفتديو

كال أرل لي غيره الدىر مالكان
كأىلي كإف ضنوا عل كراـ

* كطني نشأت بأرضو

كدرجت تحت سمائو

كمنحت صدرم قوة

بنسيمو كىوائو

سأظل جنديان لو

كأعيش تحت لوائو

في السلم أعمل

مخلصان لرخائو كبنائو
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كأكوف في يوـ الوغ

أسدان عل أعدائو

* بوركت يا كطني العزيز محرران

سمحان كفي كل القلوب حبيبا

* قاؿ تعال :

كبرىما
فضل الوالدين ٌ

" ككصينا اإلنساف بوالديو حملتو أمو كىنان عل كىن "

/

" كبالوالدين إحسانا"

" فال تقل لهما أؼ كال تنهرىما كقل لهما قوالن كريما "  "/كاخفض لهما جناح الذؿ من الرحمة كقل رب ارحمهما كما
ربياني صغيرا"
النبي  -صلٌ اهلل عليو كسلٌم -
* عن ٌ

سأؿ رجل الرسوؿ -صلٌ اهلل عليو كسلٌم  : -من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قاؿ (ص)  :أمك قاؿ  :ثم من ؟
قاؿ  :أمك قاؿ  :ثم من ؟ قاؿ  :أمك قاؿ :ثم من ؟ قاؿ  :أبوؾ.
عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  :سألت النبي ( ص )  :أم العمل أحب إل اهلل تعال ؟ قاؿ :
الصالة عل كقتها قلت ثم أم ؟ قاؿ  :بر الوالدين قلت ثم أم ؟ قاؿ  :الجهاد في سبيل اهلل"
رأل رسوؿ اهلل ( ص ) رجالن يطوؼ بوالدتو الكعبة كىو يحملها عل كتفيو فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل  :ىل أديتها حقها ؟ قاؿ  :ال

كال بطلقة كاحدة" .
* قاؿ أحد الصالحين  " :الجنة تحت أقداـ األمهات"
* قاؿ الشاعر :
األـ مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبان طيب األعراؽ
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أقواؿ ألكثر من موضوع
البر كالتقول كال تعاكنوا عل اإلثم
البر كالبحر بما كسبت أيدم الناس "  "/كتعاكنوا عل ٌ
* قاؿ تعال " ظهر الفساد في ٌ
كالعدكاف"

* قاؿ أحد األدباء  " :إف الفرصة ال تسنح مرتين فاغتنم الفرصة عندما تسنح لك كإياؾ أف تحجم أك تتردد "
* قاؿ الشاعر :

إذا الشعب يومان أراد الحياة

فال ب ٌد أف يستجيب القدر

الناس للناس من بدك كحاضرة

بعض لبعض كإف لم يشعركا خدـ
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عهى انعشوض
ّ

انجحش انىافش

نّ تبو ونّ رلزوء

جميل
مفتاح البحر  :بحور الشعر كافرىا
ه

مفاعلتن مفاعلتن فعولن

ب/---ب–بب–/ب--
التغيرات التي تطرأ عل التفعيلة
مفاعلتن

ب -ب ب -

فعولن ب - -

صورتها الفرعيٌة مفاعلٍتن ب - - -
صورتها الفرعيٌة

فعوؿ ب – ب

فيتكوف من أربع تفعيالت
يكوف الوافر ٌ
مكوف من ست تفعيالت ٌأما الوافر المجزكء ٌ
التاـ ٌ
كل شطر .
المجزكء يكوف بحذؼ التفعيلة األخيرة من ٌ
ُ -قطٌع األبيات اْلتية من بحر الوافر كاذكر تفعيالتها مميٌػ نزا الوافر التٌاـ من مجزكئو :
بح ال يىأتي
كىذا ُّ
الص ي
ب  /- - -ب - - -
مفاعلٍتن
مفاعلٍتن  /ى
ى

يقرب
كال يدنو كال ٍ
ب/ ---ب---
مفاعلٍتن  /مفاعلتن

مجزكء الوافر

ّ
األستاذ مصطفً البىريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علً الدرب وصل

168

ّ
األستاذ مصطفً البىريني  -من األلف إىل الياء يف مهارات االتصال  -املستىي الثالث

ٍت من دنياؾ حظًّا
إذا ما نًل ى
ب / - - -ب / - - -ب - -

للغني كللفقير
ٍ
فأحسن ٌ
ب / - - -ب – ب ب /-ب - -

مفاعلٍتن  /مفاعلٍتن /فعولن

مفاع ٍلتن  /مفاعلتن /فعولن

لم تستطع شيئنا فد ٍعو
إذا ٍ

كجا ًكزه إل ما تستطيع

ب / - - -ب  / - - -ب - -
مفاع ٍلتن  /مفاع ٍلتن /فعولن
ىي األخالؽ تنبت كالنبات
ى

إذا سقيت بماء المكر ً
مات
ي
ى ي

مفاعلٍتن  /مفاعلتن /فعولن
أيا من جاءني منو
ب/---ب---
مفاعلٍتن /مفاعلٍتن
كلىم ىأر في عيوب التٌاس شيئنا
ب – ب ب/ -ب  / - - -ب - -
مفاعلتن  /مفاعلٍتن /فعولن

الوافر التاـ

ب/---ب/---ب--
مفاع ٍلتن  /مفاع ٍلتن  /فعولن

ب  /- - -ب – ب ب /-ب - -
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الوافر التاـ

ب – ب ب /-ب  / - - -ب - -
الوافر التاـ

مفاعلتن  /مفاعلٍتن  /فعولن
صبا
ه
الو ى
كتاب يشتكي ى
ب/---ب–بب–
مفاعلٍتن  /مفاعلتن

مجزكء الوافر

ً
كنقص القادرين عل التماـ
ب / - - -ب – ب ب / -ب - -
مفاعلٍتن  /مفاعلتن  /فعولن

الوافر التاـ
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كل بيت من األبيات اْلتية :
ِ -افصل بين ٌ
األكقات حتٌ كأنٌك في ً
ابتساـ
فم ال ٌدى ًر
سنت بك
ي
ي
لقد ىح ي
ابتساـ
كأنك في فم ال ٌدىر
ى
ي

لقد حسنت ؾ األكقات حتٌ

للمدارس من ر و
ً
ياض لنا قد أنبتت منكم زىورا
فسقيا
فسقيا للمدارس ًم ٍن ر و
ياض

لنا قد أنبتت منكم زىورا

فما بلغ المقاصد غير ساع يردد في و
غد نظرا سدي ندا
و
نظرا سدي ندا
يردد في غد ن

فما بلىغ المقاصد غير ساع

ثم فصل اتٌصاؿ البيت
ثم فصل التفعيالت ٌ
مالحظة  :نجيب عن مثل ىذا السؤاؿ من خالؿ تقطيع البيت ككتابة تفعيالتو من ٌ
بحسب لتفعيالت
العركضي في األبيات اْلتية :
ّ -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ليستقيم الوزف
ٌ
ىؿ في  .............ذك صوا و
ب
 كييسأ يأ-المشكلة

ب -الموضوع

 لساني بالقريض كبالقوافيأ-الغىواص

ب -التٌأثير

الكرب الٌذم أمسيت فيو
 عسي

أٍ -بع ىده

ب -كراءه

فهل تىػ ىر ىؾ الجماؿي لوي صوابا
ج -الحوادث

الرأم
دٌ -

أمهر في ..............
كباألشعا ًر ي
ج -الحكمة

د -القوؿ

يب
فر ه
ج قر ي
يكو يف  ..............ى
د -منتهاه
ج -فيو

يتم اإلجابة عن مثل
مالحظة ٌ :

ىذا السؤاؿ من خالؿ تقطيع

نصف البيت السليم الذم ال
نستدؿ
ثم
ٌ
يوجد فيو نقص ٌ

ثم نضع
عل البحر
ٌ
الشعرم ٌ
الخيارات المتاحة داخل الفراغ
كنقوـ بتقطيعها مع البيت حت

يستقيم الوزف كالتفعيالت .
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ّ

انجحش ادلتمبسة

نّ تبو ونّ رلزوء
فعولن فعولن فعولن فعولن

مفتاح البحر  :عن المتقارب قاؿ الخليل
ب–ب/ب–ب/ب/--ب--

الشطر الثاني

الشطر األكؿ

التغيرات التي تطرأ عل التفعيلة
فعولن

ب- -

صورتها الفرعيٌة فعوؿ ب – ب

كصور فرعيٌة ال ترد ٌإال في آخر تفعيلة من الصدر كالعجز

فعو

ب-

/

ٍ
فعوؿ ب o -

فيتكوف من ست تفعيالت
يكوف المتقارب ٌ
مكوف من ثماني تفعيالت ٌأما المتقارب المجزكء ٌ
التاـ ٌ
كزف تفعيالت مجزكء المتقارب

ب / --ب / --ب-

ب / --ب / --ب-

كل شطر .
المجزكء يكوف بحذؼ التفعيلة األخيرة من ٌ
مميزا المتقارب التٌاـ من مجزكئو:
ُ -قطٌع األبيات اْلتية كاذكر تفعيالتها ن
كبيره عل النى ً
فس ىذا الى ىعفاءي
ب  / - -ب /- -ب  / - -ب – ب
فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعوؿ

ً
القلب ىذا الهمو ٍذ
كصعب عل
ٍ
ب  / - -ب  / - -ب / - -ب –
ٍ
/فعوؿ
فعولن  /فعولن  /فعولن

التاـ
المتقارب ٌ

مقطعا
مالحظة  :تفعيلة فعولن في عركض المتقارب جاءت (فعوؿ) بمعن أنها ال تشبع في عركض المتقارب إذا كاف آخره ن
الركم في الشطر الثاني كبصوت
قصيرا (حرفنا كاح ندا متحرنكا ) .كتشبع إذا كاف آخر حرؼ في الشطر األكؿ ىو نفسو
ٌ
ن

كاحد كما في البيت اْلتي :
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السن تًٍرب الهالؿ
لىئًن يك ٍن ى
ت في ٌ
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الحسن بىدر الكماؿ
ل ىق ٍد فقتى في ي

ب / --ب/ --ب/ --ب--

ب/ --ب/ --ب/ --ب--

فعولن فعولن فعولن فعولن

فعولن فعولن فعولن فعولن

عيني خبا نورىا
فإف ي
تك ٍ
ب – ب  /ب  /- -ب / - -ب -
ه
فعوؿ  /فعولن/فعولن /فعو
كي ً
مطلينا في الهول
ي
ب – ب /ب  / - -ب -
ه
فعوؿ  /فعولن  /فعو
ً
احتي
سأحم يل ركحي عل ر ى
ب – ب /ب / - -ب  / - -ب -
ه
فعوؿ /فعولن  /فعولن/فعو
بالح ً
ب لي
قض اهلل ُّ
ب / - -ب  / - -ب -
فعولن /فعولن  /فعو

التاـ
المتقارب ٌ

فكم ق ٍبػلىها نور عي ون خبا
ٍ
ب/--ب/--ب/--ب–
فعولن  /فعولن /فعولن  /فعو

التاـ
المتقارب ٌ

فنى ٍ ً
لل
صب ير ىر ٍغ ىم ى
الم ٍ
ب–ب/ب/--ب–
ه
فعوؿ  /فعولن  /فعو

مجزكء المتقارب

الردل
كأيلقي بها في مهاكم َّ
ب/--ب/--ب/--ب–
فعولن  /فعولن /فعولن /فعو

التاـ
المتقارب ٌ

ص ٍبػ نرا عل ما قض
فى ى
ب/--ب/--ب–
فعولن  /فعولن  /فعو

مجزكء المتقارب
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ش أىبد َّ
الح ىفر
يىًع ٍ
الدى ًر بيٌنى ي

صعود الجباؿ
حب
كم ٍن ال يي َّ
ى
ى

ب–ب/ب/--ب/--ب–

ب / - -ب – ب/ب  / - -ب – ب
فعولن  /ه
فعوؿ  /فعولن  /فعوؿ

فعوؿ  /فعولن  /فعولن  /فعو

التاـ
المتقارب ٌ

كل بيت من األبيات اْلتية:
ِ -افصل بيٌن ٌ
ب األمم
كر ٌ
الموالي ى
إذا مدحو آدميٌا م ىدحت مول ى
ب األمم
ي
كر ٌ
ت ٍ
الموالي ى
مول ى

إذا ىم ىدحوا آدميٌا م ىد ٍح

مرسال ً
و
فأرسل حكيما كال ً
توص ًو
إذا كنت في
حاجة ن
ن
فأرسل حكيما كال ً
توصو
ى ن

و
مرسال
إذا كنت في
حاجة ن

ً
ً
صابها
الورد
كشاى يدنا ي
كالم ٍس ًمعات بًيق ٌ
كالياسمين ي
ي
صابها
كالم ٍسمعات بًيق ٌ
يف ي

كالياسمي
كشاىدنا الورد
ى

العركضي في األبيات اْلتية:
ّ -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ليستقيم الوزف
ٌ
صحبىةي ..............
 أال حبٌذا يأ-الكتاب

ب -المكتب

 -إذا بىػلىغ  ............آمالو

كأحبب ً
بأيامو ً
أحبب
المدر ً
س
شريف
ج-ال ٌ
دٌ -
قترح
فليس لو بعدىا يم ٍ

د -المجتهد
الرجل
ب -اإلنساف
جٌ -
أ-المرءي
كثقت بمن ليس يؤمن من غى ٍد ًرهً
 كعلمك  ............إذا ما ىأػضائع

قليل
ب -ي

ج-معرفةن

د -ىج ٍه هل
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ّ

انجحش انشجز

نّ تبو ونّ رلزوء ونّ يشطىس

مفتاح البحر  :في أبحر األرجاز بحر يسهل

مستفعلن

مستفعلن

مستفعلن

  -ب  - - / -ب  - -/ -ب -التغيرات التي تطرأ عل التفعيلة
مستفعلن  - -ب -

صورىا الفرعيٌة

يمتىػ ٍف ًعلين ب – ب -

كصور فرعيٌة ال ترد ٌإال في آخر تفعيلة من الصدر كالعجز

مستفعل

يم ٍستى ًعلن – ب ب -
---

/

يمتىػ ٍفعل ب - -

فيتكوف من أربع تفعيالت ٌأما المشطور من ثالث تفعيالت .
يكوف الرجز ٌ
مكوف من ست تفعيالت ٌأما الرجز المجزكء ٌ
التاـ ٌ
كل شطر  .كالمشطور يكوف بحذؼ شطر( نصف ) البيت
المجزكء يكوف بحذؼ التفعيلة األخيرة من ٌ
التاـ من مجزكئو:
الرجز ٌ
ُ -قطٌع األبيات اْلتية كاذكر تفعيالتها ن
مميزا ٌ
الهول
ىم ٍن ذا يداكم
القلب من داء ى
ى

جود
دكاء للهول ىم ٍو ي
إذ ال ى

 --ب  - -/-ب  - -/ -ب -

 - -ب / -ب – ب - - - / -

مستفعلن /مستفعلن  /مستفعلن
غ ً
َّ
إف َّ
كالج ىد ٍه
باب كالفرا ى
الش ى
  -ب  /-ب – ب  /-ب – ب -مستفعلن /متفعلن  /متفعلن

الرجز التاـ

مستفعلن  /متفعلن  /مستفعل
أم مفسد ٍه
مفس ىدةه للمرءً ُّ
بب--/-ب/-ب–ب–مستعلن  /مستفعلن  /متفعلن

التاـ
الرجز ٌ
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ىم و
مكاف أرتقي
أ ُّ

أم و
عظيم أتٌقي
ُّ

 -ب ب  - - / -ب-

-بب--/-ب–

مستعلن  /مستفعلن

مستعلن  /مستفعلن

لس ًره كتوما
ىم ٍن ٍ
لم يكن ٌ

مجزكء الرجز

فال يىػلي ٍم في كشفو نديما

 - -ب  / -ب  -ب / -ب - -

ب–ب--/-ب/-ب--

مستفعلن  /متفعلن  /يمتفعل

متفعلن  /مستفعلن  /يمتفعل

ً
كشاد وف لما بىدا
ب–ب--/-ب-
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التاـ
الرجز ٌ

أسلى ىمني إل الردل
ٍ
-بب/-ب–ب–

متفعلن  /مستفعلن

مستعلن  /متفعلن

ال تىػ ٍعجبن ًمن ىالً و
ف ىول
كي ى
ك ٍ
ىى ٍ ٍ

مجزكء الرجز

بى ٍل فىا ٍع ىجبى ٍن ًم ٍن و
كيف نىجا
سالم ى

 - -ب  - -/ -ب  -/ -ب ب -

  -ب  - -/ -ب  - / -ب ب –مستفعلن  /مستفعلن  /مستعلن

مستفعلن /مستفعلن /مستعلن

التاـ
الرجز ٌ

كل بيت من األبيات اْلتية :
ِ -افصل بين شطرم ٌ
لك فوؽ لي و
تدب فوؽ مبرًد
جة كأنٌها
عقارب ُّ
كال يف ي
ه
كالفلك فوؽ و
لجة كأنٌها

عقارب تدب فوؽ و
مبرد
ه
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اب
إيٌ ى
اؾ أ ٍف يفتنك ال ٌ
باب كأ ٌف يغ َّر عينك السر ي
ش ي
اب
السر ي
كأ ٍف يىػغيَّر عينك ٌ

شباب
إيٌاؾ أ ٌف يفتنك ال ٌ

ً
كبدرهي ال َّ
يوما آفً يل
فإنٌما ال ٌ
ش ي
بد ن
ائل ي
باب ظلٌّ ز ه
ً
ائل
فإنٌما ال ٌ
شباب ظ هل ز ه

يوما آفً يل
كبدرهي ال ب ٌد ن
ي

عصفورتاف في الحجاز حلٌتا عل فىػنى ٍن
عصفورتاف في الحجا

ًز حلٌتا عل فىػنىن

العركضي في األبيات اْلتية:
ّ -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ليستقيم الوزف
ٌ
 الصمت ًالسلٍم
للمرء ِّ ..............
ٌ ي
أ -حليف

ب -مسانً يد

ج -أمل

الع ً
قل الٍهول فمن عال
 كآفةي ىأً -
نفس ًو

ب-ىواهي

كشاى هد لو ب ٍف ً
الح ٍكم
ضل ي

عل  ...............ىعقلو فقد نىجا
جً -
جنانو

ينفعو ما
لم يعظٍو ..........لىم ٍ
 ىمن ٍمن
أٌ -
الز ي

ب-كال يده

ً
ب
د -صاح ي

ىر
ج-ال ٌد ي

ً
عاطفتو
د-
راح ًبو ً
يوما ٍأك غدا
الواع ى
ظ ن
ى
د-أصحابيوي
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ثم قطٌعها عركضيًّا كاذكر تفعيالتها :
ٌْ -
تفهم معاني األرجوزة اْلتية ٌ
أس ىر ىعت في نقضي
إ ٌف اللٌيالي ٍ
 -ب  - -/ -ب - - - / -مستفعلن /مستفعلن  /مستفعل
أخ ٍذف بعضي كترٍكن بعضي
ى
ب – ب  -/ -ب ب / -ب - -
متفعلن /مستعلن /متفعل
نين طولي كطىوي ىن عرضي
ىح ى
ب – ب  - /-ب ب  / -ب - -
متفعلن  /مستعلن /متفعل

مالحظة
تتكرر فيو تفعيلة كاحدة مثل  :البحر المتقارب كالرجز كغيرىما .
البحر الصافي  :ىو البحر الذم ٌ
تتكرر فيو تفعيلتاف مثل  :البحر الوافر كالخفيف كالبسيط
البحر الممزكج أك المختلط  :ىو البحر الذم ٌ

كالطويل .
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عاـ عل البحور السابقة
تدريب ٌ
كل منها :
قطع األبيات اْلتية كاذكر تفعيالتها كاسم البحر في ٌ
شه ًر كبالصبح اختل ٍط
في آخ ًر ال ٌ

ناحال
ىالال ن
صار ن
كالبى ٍد ير قد ى

--ب-/-بب--/-ب–

 - -ب  -/ -ب ب  - - / -ب -

مستفعلن  /مستعلن  /مستفعلن

مستفعلن  /مستعلن /مستفعلن
ً
ظاـ الحياةً
ٌ
تأمل فإ ٌف ن ى

بديع فري ٍد
ه
نظاـ دقيق ه

ب / - -ب – ب /ب / - -ب – ب

ب  / - -ب  / - -ب / - -ب –
فعولن  /فعولن  /فعولن ٍ /
فعوؿ

فعولن  /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ
ىك يىم أصلي ىك يىم فرعي
ب/---ب---

التاـ
المتقارب ٌ

ب
أنس ٍ
كىم نىسبي إذا ى
ب–بب/-ب---

مفاعلٍتن  /مفاعلٍتن
ً
الزماف
فال تبتئس لصركؼ ٌ
ب  / - -ب – ب /ب  / - -ب – ب
فعولن  /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ

التاـ
الرجز ٌ
ٌ

مفاعلىتن  /مفاعلٍتن
ى

مجزكء الوافر

كد ٍعني فإ ٌف يقيني يقيني
ى
ب/--ب–ب/ب/--ب--
فعولن  /فعوؿ  /فعولن  /فعولن

التاـ
المتقارب ٌ
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العه ًد كف
ىم ٍن ىح ًف ى
ظ ٍ
 -ب ب  -/ -ب ب -

الس ٍم ىع فى ًه ٍم
أحس ىن َّ
ىم ٍن ى
--ب-/-بب–

مستعلن  /مستعلن

مستفعلن  /مستعلن

دع اللَّ ٍو ىـ يا عاذلي
ً

ً
بالعادؿ
انت
فىما ى

ب/--ب/--ب-

مجزكء الرجز

ب/--ب/--ب–

فعولن  /فعولن  /فعو
أخ ً
لبيب
يك هد
صحيح ًم ٍن و
ه
-ب–--/ب/-ب--مستفعلن  /مستفعلن /متفعل
السماء
ىي
الشمس مسكنها في ٌ
ي
ى
ب/--ب–ب/ب/--ب–ب
فعولن /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ
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فعولن  /فعولن  /فعو

مجزكء المتقارب

أفضل من قرابة القر ً
يب
ي
بب–/ب–ب/-ب--التاـ
الرجز ٌ

مستعلن  /متفعلن  /متفعل
اء جميال
فىػ ىع َّز
ى
الفؤاد عز ن
ب/--ب–ب/ب/--ب--
فعولن  /فعوؿ  /فعولن  /فعولن

التاـ
المتقارب ٌ
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ّ
ّ
نصىص تطبيقيت وزاريت وهقرتحت وأسئلت على القىاعذ
ثم أجب عما يليو أسئلة :
اقرأ ٌ
النص اْلتي ٌ
الحي كنظرت
" نظرت امرأة عمراف يوما في المرآة ككانت من أجمل النساء الودكدات فأعجبها حسنها من بين نسوة ٌ
إل عمراف – ككاف قبيحا – فقالت  :أبا شهاب تعاؿ فانظر في المرآة  .فجاء فنظر إل نفسو كىو إل جانبها ككأنو
قنفذ كرأل كجها قبيحا فقاؿ  :ىذا األمر أردت ؟ فقالت  :إنٌي ألرجو أف أدخل الجنة أنا كأنت  .قاؿ  :بم ؟ قالت :
ٍت مثلك فصبرت كالشاكر كالصابر في الجنة ".
كرزق ي
ألنٌك ير ى
زقت مثلي فشكرت ي
النص
ُ -استخرج من ٌ
اسم تفضيل

اسم فاعل

منادل منصوب

اسم آلة

صفة مشبهة
مؤكؿ
مصدر ٌ

مصدرا لفعل ثالثي

فعال مبنيٌا للمجهوؿ
صيغة مبالغة

بدال مطابقا

صفة

ط
ِ -أعرب ما تحتو خ ٌ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ّ
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ّ -علٌل  :كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في األلفاظ اْلتية
امرأة .......................................................................................................:
النساء .......................................................................................................:
فأعجبها .......................................................................................................:
إل

.......................................................................................................:

أردت .......................................................................................................:
مرة كاسم ىيئة من الفعل ( أرجو )
ْ -صغ اسم ٌ
....................................................................................................................
ٓ -صغ اسم فاعل كاسم مفعوؿ من الفعل ( رأل )
....................................................................................................................
ثم أجب عما يليو أسئلة :
اقرأ ٌ
النص اْلتي ٌ
المركزم :أنٌو كاف ال يلبس خ ٌفا كال نعال إل أف يذىب النبق اليابس لكثرة النيول في الطريق كاألسواؽ .قاؿ:
(حكي عن
ٌ

كرآني مرة تناكلت قصب السكر فجمعت ما تناكلتو * ألرمي بو فقاؿ( :إف كنت ال تنور لك كال عياؿ عليك فهبو
تعود نفسك ىذه العادة في أياـ خ ٌفة ظهرؾ فانك ال تدرم مت تأتيك العياؿ) )
لمن لو تنٌور كعليو عياؿ .كإياؾ أف ٌ
ُ -استخرج من الفقرة السابقة ما يلي
بدال مطابقا
اسم آلة

مؤكؿ
مصدرا ٌ

فعال مبني للمجهوؿ

ثالثي
اسم فاعل لفعل ٌ
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ط
ِ -أعرب ما تحتو خ ٌ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ّ -ما الوزف الصرفي لأللفاظ اْلتية
العياؿ ...........................:

النيول ..............................:

ْ -ما الما ٌدة اللغويٌة لأللفاظ اْلتية
األسواؽ ........................:

تناكؿ ............................:

ٓ -ضع عالمة الترقيم المناسبة عوضان عن النجمة .

العياؿ ............................:

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

ط
ٔ -أعرب ما تحتو خ ٌ
قاؿ تعال ( :ك ىشركهي بًثىم ون ب ٍخ و ً
كدةو كىكانيوا فً ًيو ًمن َّ ً ً
ين )
ىٍ ى ى
الزاىد ى
ى
س ىد ىراى ىم ىم ٍع يد ى ى
......................................................................................................................
السجن أىح ُّ ً
ؼ ىعنِّي ىكي ىدى َّن أىصب إًلىي ًه َّن كأى يكن ِّمن ال ً ً
ً
ين )
قاؿ تعال (قى ى
ص ًر ٍ
اؿ ىر ِّ
ب إًلى َّي م َّما يى ٍدعيونىنًي إًلىٍيو ىكإًَّال تى ٍ
ى ى
ب ِّ ٍ ي ى
ٍ ي ٍ ي ٍ ى
ٍجاىل ى
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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نفسو إل البعد عن المعصية
لم ي
يدع ى
......................................................................................................................
صوب األخطاء الواردة في الجمل اْلتية
ٌٕ -
لم يسقيني ٌإال القليل من ماءه
......................................................................................................................
يدخل المتكبٌر الجنة .
ال تمشي في األرض متكبىرا فاهلل ال
ٍ
......................................................................................................................
ثم ميٌز بين المنادل المعرب كالمبني مع بياف السبب
ٖ -ح ٌدد المنادل ٌ
يا أخي ال تمل بوجهك عني

ما أنا فحمة ال أنت فرقد

....................................................................................................................
َّ ً
َّ ً
ين ًمن قىػ ٍب ًل يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف )
َّاس ا ٍعبي يدكا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم ىكالذ ى
( يىا أىيػُّ ىها الن ي
....................................................................................................................
ً َّ ً ً
ث ًش ٍئتي ىما ىكىال تىػ ٍق ىربىا ىى ًذ ًه َّ
ين )
ٍجنَّ ىة ىكيك ىال ًم ٍنػ ىها ىرغى ندا ىح ٍي ي
ىنت ىكىزٍك يج ى
اس يك ٍن أ ى
( ىكقيػلٍنىا يىا ى
آد يـ ٍ
ك ال ى
الش ىج ىرةى فىػتى يكونىا م ىن الظالم ى
....................................................................................................................
ً ً ً
ً ً
ً
ً ً
ىنت َّ ً
ً
يم )
يل ىربَّػنىا تىػ ىقبَّ ٍل ًمنَّا إًنَّ ى
كأ ى
السم ي
يع ال ىٍعل ي
( ىكإ ٍذ يىػ ٍرفى يع إبٍػ ىراى ي
يم الٍ ىق ىواع ىد م ىن الٍبىػ ٍيت ىكإ ٍس ىماع ي
....................................................................................................................
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يا ناطحا صخرة يوما لتوىنا
.........................................................................................................
ط
ٗ -ما المعن
الصرفي لما تحتو خ ٌ
ٌ
فى ىكأىيِّن ِّمن قىػري وة أ ٍىىلى ٍكنى ً ً
كشها كبًٍئ ور ُّمعطَّلى وة كقىص ور م ًش و
ً
يد
ى
اىا ىكى ىي ظىال ىمةه فى ًه ىي ىخا ًكيىةه ىعلى عي ير ى ى ى ى ٍ ى
ٍى
.................................................................................................................
كإً َّف جهنَّم لىمو ًع يد يىم أ ً
ين
ى ىى ى ىٍ ٍ ٍ
ىج ىمع ى
...............................................................................................................
ىصبى ىح ىما يؤيك ٍم غى ٍونرا فى ىمن يىأٍتًي يكم بً ىم واء َّم ًعي ون ......................................................
قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم إً ٍف أ ٍ
ثم أجب عما يليو
اقرأ ٌ
النص اْلتي ٌ
مما علق بها من متاعب الدنيا كىمومها
عماف ؛ للتركيح عن أنفسنا ٌ
قصدت كعائلتي حدائق الحسين في العاصمة ٌ

رحب بنا الحراس مسؤكلهم أجمل ترحيب
كاالستمتاع بالمرافق المتع ٌددة كما إ ٍف دخلنا البوابة الرئيسة للحدائق حتٌ ٌ

كق ٌدـ لنا نبذة عن ىذه الحديقة التي أذىلنا تنسيقها ؛ فذكر أنٌها أينشئت في عهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني – حفظو

اهلل– تخلي ندا لذكرل المغفور لو – بإذف اهلل – الملك الحسين طيٌب اهلل ثراه .
النص ما يأتي
ُ -استخرج من ٌ
كل
بدؿ بعض من ٌ

بدال مطابقا

باعي
مصدرا لفعل ر ٌ

سداسي
مصدرا لفعل
ٌ

اسم مكاف

اسم تفضيل

أسلوب شرط
ثالثي
مصدر لفعل ٌ
اسم فاعل
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اسم مفعوؿ

مرة
مصدر ٌ

مؤكؿ
مصدر ٌ

صفة مشبٌهة
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اسم آلة

تاما
ِ -أعرب ما تحتو خ ٌ
النص إعرابنا ٌ
ط داخل ٌ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ّ -صغ اسم مفعوؿ من اللفظ ( متاعب ) ..................................................
ْ -صغ اسم مكاف من اللفظ ( ذكرل ) ...................................................
ٓ -علٌل سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها فيما يأتي
حدائق ..........................................................................................................:
أنفسنا ..........................................................................................................:
الرئيسة ..........................................................................................................:
مسؤكلهم ..........................................................................................................:
أينشئت ..........................................................................................................:
ابن ..........................................................................................................:
الحسين ..........................................................................................................:
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ط تحتو
ضح) المعن
الصرفي لما خ ٌ
ٔ -ميٌز ( بيٌن )( ك ٌ
ٌ
ذىبنا إل المعصرة لشراء زيت الزيتوف ......................................... .
قاـ جارنا بشراء معصرة للزيتوف تقوـ بتنظيف الحبوب قبل عصرىا كرأيت أنٌها ساكوت صوتها مقارنة بغيرىا .
..............................................................................................................
صباحا ككاف منطلقهم إل البحر الميٌت .
رأيت منطلق الراكضين من أماـ المدرسة ككاف منطلقهم عند الساعة الثامنة ن
..............................................................................................................
تاما
ابي كأعربو إعرابنا ًّ
ٕ -ميٌز نوع المنادل كحكمو اإلعر ٌ

أك علٌل مجيء المنادل ( معربنا  /مبنيًّا )

يصح أب ندا .
يا عبد الكريم إ ٌف ما فعلتو ال ٌ
....................................................................................................................
...................................................................................................................
يا معلموف اعتنوا بالطالب كعنايتكم بأبنائكم .
....................................................................................................................
....................................................................................................................
قالت الخنساء في ىجاء صخر :

أعيني جودا كال تجمدا
ٌ

أال تبكياف لصخر الندل

....................................................................................................................
....................................................................................................................
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اللهم ارحمنا فإنٌك بنا راحم كال تع ٌذبنا فأنت علينا قادر .
....................................................................................................................
....................................................................................................................
الصب مت غده
ليل
ُّ
يا ي

أ قياـ الساعة موعده

....................................................................................................................
....................................................................................................................
يا راحلين إلػ منػ بقيػادم

ىيٌجتموا يوـ الرحيػل فػؤادم

....................................................................................................................
....................................................................................................................
السػرل
كيقوؿ لي يا ن
نائما جػ ٍد ي

كل قلب صػادم
عرفات تجلو ٌ

....................................................................................................................
....................................................................................................................
رب أنت كصلتهم صلني بهػم
يا ِّ

رب فيػك قيػادم
فبحقهػم يػا ُّ

....................................................................................................................
....................................................................................................................
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صلٌ عليك اهلل يا عل ىػم الهػدل
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ما سار ركب أك ترنػم حػادم

....................................................................................................................
....................................................................................................................
شر الناس من يوافيك َّبزلتك فيعرض عنك كبحسنتك فيقبل عليك .
أم بيني :إ ٌف من ِّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ً ً
ً ً
ً ً
ٍح ِّق ىكإًلى طى ًر ويق ُّم ٍستى ًق ويم )
وس يم ى
ص ِّدقنا لِّ ىما بىػ ٍي ىن يى ىديٍو يىػ ٍهدم إًلى ال ى
( قىاليوا يىا قىػ ٍوىمنىا إًنَّا ىسم ٍعنىا كتىابنا أين ًز ىؿ من بىػ ٍعد يم ى
....................................................................................................................
ٖ -ح ٌدد أركاف ( عناصر ) أسلوب ( جملة ) الشرط فيما يأتي
ٍت بً ىخل وٍق ج ًد و
شأٍ ي ٍذ ًى ٍب يكم كيأ ً
يد )
ى
ٍ ىى
( إًف يى ى ي
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
وءا يي ٍج ىز بً ًو )
( ىمن يىػ ٍع ىم ٍل يس ن
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
ٍح ٍسنى )
( أىيًّا َّما تى ٍدعيواٍ فىػلىوي األ ٍ
ىس ىماء ال ي
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
ًَّ ً
ات قى ى َّ ً
( كإًذىا تيػ ٍتػلى ىعلىٍي ًهم آياتيػنىا بػيِّػنى و
س ين نى ًديًّا )
آمنيوا أ ُّ
ىم الٍ ىف ًري ىق ٍي ًن ىخ ٍيػ هر َّم ىق ناما ىكأ ٍ
ين ى
ٍ ى ى
ى
ين ىك ىف يركا للذ ى
اؿ الذ ى
ىح ى
أداة الشرط .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
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( كلما فتحوا متاعهم كجدكا بضاعتهم ردت إليهم )
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
فأما من تاب كآمن كعمل صالحا فعس أف يكوف من المفلحين )
( ٌ
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
( لو أنزلنا ىذا القرآف عل جبل لرأيتو خاشعان )
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
عما يأتي
اقرأ ٌ
ثم أجب ٌ
النص اْلتي ٌ
( يعيش الناس أجمعوف أكثر من مناسبة تجيش فيها مشاعره بما قد يصيبو من حزف أك فرح .فكيفما تحزف في حياتك
يحزف من يتعايش معك يوميٌا  .كإف أصابك الفرح فلن يتأ ٌخر الناس عن كصلك كالجلوس حولك فإذا كانت النفس متقلٌبة

فهي مكركىة عند الناس كلو انتبو أ ٌف الحزف كالفرح يأتي من المش ٌقة كالجهد لما أيجهد كقد قيل  :لوال المشقة ساد
يتعود ضبط النفس كينأل بها عن الميل كالهول فأجمل ما تكوف النفس متٌزنة )
الناس عل أ ٌف العاقل ٌ
النص ما يلي
ُ -استخرج من ٌ
مؤكال
مصدرا ٌ
توكيدا معنويٌا
حرؼ تحقيق
فعل شرط ألداة جازمة

اسم تفضيل
أداة شرط غير جازمة
اسم مفعوؿ

ثالثي
مصدرا لفعل ٌ
فعال مبنيٌا للمجهوؿ
خماسي
اسم فاعل لفعل
ٌ

جواب شرط ألداة غير جازمة
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ط تحتو حسب سياقو
ِ -أعرب ما خ ٌ
تحزف ..............................................................................................................:
ضبط ..............................................................................................................:
ّ -اضبط حركة ما قبل الهمزة في األلفاظ اْلتية  /علٌل كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها
يتأ ٌخر

ينأل

دؼء

تكافئ

سائد

أسئلة

سؤاؿ

أفئدة

ْللئ

نائية

سؤدد

لؤلؤ

شيء

مسؤكليٌة

أسأل اهلل نكى انتىفيك وانسذاد
األستبر
يصطفى انجىسيُي
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