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 ٞاملتذدٓد
ايٛسد ٠ايجٓآَ: ١ايؿهس ايعسب ٓ
ايكسا: ٠٤ايٓٗك ١ايعسب ١ٓٝاملتذدٓد : ٠تأٜٝد يًشَلٓ ْٚؿس ٠يًعدٍ
(ؾاسب ايطُ ٓٛاملًه ٓٞاألَري اسبطٔ بٔ طالٍ ،ؾشٝؿ ١ايػد).

ايؿكس ٠األٚىل:

تؤسست فً
حضاري وتراث
فً محاولة استٌعاب روح العصر وتحدٌّاته ،ندرك ما لدٌنا من مٌراث
سٌاسً ونهضة عرب ٌّة ّ
ّ
ّ
ّ
القرن الماضً على مبادئ القوم ٌّة والحر ٌّة والوحدة واالستقبلل والمساواة والتقدم .كما تجلت النظرة البعٌدة نحو المستقبل
فً هذه النهضة المباركة وهً تشقّ طرٌق العمل من أجل الحر ٌّة وال ُهو ٌّة القوم ٌّة .فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها جدّ ي
شرٌؾ الحسٌن بن علً  -ط ٌّب هللا ثراه  -وهو ٌرنو مع أبنابها إلى مستقبل مشرق أل ّمتنا العرب ٌّة ا
ال ّ
قاببل" :إنّ نهضتنا إ ّنما
قامت لتؤٌٌد الحقّ ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله".
املؿسدات:
استٌعاب ( :وعب) تل ّقاه واستوفاه  .تحدّ ٌاته ( :حدو) أخطار وعقبات .تجلّت( :جلو) أصبحت واضحة.
تؤٌٌد  :دعمه وقوّ اه .إعزاز  ( :عزز) قوّ اه وجعله عزٌزا.
ٌرنو إلى ٌ :دٌم ال ّنظر إلى ٌ /تطلّع إلى.
ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛمٌراث  :ورث .االستقبلل  :قلل .المساواة  :سوي .إحٌاء  :حًٌ.
األض:١ً٦
 -1اذنس ثالثَ ١بادئ قاَت عًٗٝا ايٓٓٗك ُ١ايعسب.ُ١ٓٝ
مبادئ القوم ٌّة والحرّ ٌّة والوحدة واالستقالل وال ُمساواة وال ّتقدم.
 -2سدٓد أٖداف ايٓٓٗكِ َٚ ١ؾل زؤ ١ٜاملػؿٛز ي٘ – بإذٕ اهلل  -ايػٓسٜـ اسبطني بٔ عً.ٓٞ
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله.
لتؤٌٌد
 -3عًٌٓٚ :ؾـ مس ٓٛاألَري اسبطٔ ايٓٓٗك ١باملُبازن.١
الخٌر فً نفس ك ّل عربًّ صادق فً انتمابه لوطنه ٌ ،سعى إلى االستقالل  ،وحققت انتصارا ٍ
ت كبٌر ٍة فً
بذور
أل ّنها زرعت
َ
ِ
سبٌله .
ٚ -4قٓح داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ يف ايعبازتني اآلتٝتني :
سٌاسً ونهضة عرب ٌّة.
حضاري وتراث
أ -فً محاولة استٌعاب روح العصر و تحدّ ٌاته ُ ،ندرك ما لدٌنا من مٌراث
ّ
ّ
ما ٌمٌّز عصرنا الحالًّ عن غٌره.
ّ
علً  -ط ٌّب هللا ثراه – وهو ٌرنو مع أبنابها إلى مستقبل مشرق
بن
الحسٌن
رٌؾ
ش
ال
ي
ب -فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها
جدّ
ّ
أل ّمتنا العرب ٌّة  .وحدة الرّ إٌة عند ال ّ
شرٌف الحسٌن بن علًّ وأبناء األمّة العربٌّة بمستقبل زاهر.
 -5عالّ ٜعٛد ايكُٓري  :ؾهاْت ٖرَ ٙطايب أَٓ ١محًٗا دد ٟايػٓسٜـ اسبطني بٔ عً.ٓٞ
(ها)  :المطالب ( ي ) كاتب سموّ األمٌر الحسن.
ايؿٓٛز ايؿٓ: ١ٓٝ
 وهً تشقّ طرٌق العمل .ؾٓٛز ال ّنهضة بشخص ٌّشق طرٌقه.
 فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها جدّ ي ال ّعلً .ؾٓٛز المطالب بشًء ماديّ ٌمكن حمْله.
شرٌؾ الحسٌن بن
ّ
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ايؿكس ٠ايجٓاْ:١ٝ

وبعد مرور ما ٌقارب المبة عام على هذه الدّعوة ،ما زلنا نستذكر بكل ّ اعتزاز المنطلق ٌْن األساس ٌْن لل ّثورة العرب ٌّة الكبرى:
السامٌة.
حفظ كرامة العروبة
والتمسك بقٌم اإلسبلم ال ّنبٌلة ّ
ّ
لقد تصدّ ت هذه الثورة لمظاهر استؽبلل الدّ ٌن الحنٌؾ كافة؛ مإ َّكدة فً الوق ِ
ت نفسه ،أنّ اإلسبلم والتقدّ م صِ ْنوان ال ٌفترقان،
اإلنسانً للمنطقة
الحضاري
ٌاسً ،وأولت البعد
والس
االجتماعً
كما طالبت بتطبٌق الشورى كوسٌلة من أه ّم وسابل اإلصبلح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مسك بال ّتراث واألصالة الحضار ٌّة فً مواجهة األخطار المحٌقة باألمة ُجل ّ اهتمامها وعناٌتها.
العرب ٌّة بؤكملها وال ّت ّ
املؿسدات:
السامٌة  (:سمو )  :النبٌلة .تصدّ ت ( :صدد ) منع حدوث.
اعتزاز ( :عزز) افتخار وتباهً.
ّ
ّ
استؽبلل ( :غلل ) :انتفع منه بغٌر وجه حق (جنى من ورابه أغراضا شخصٌة ).
صنوان  :واحدهما (صِ نو) وهو الم ِْثل و النظٌر.
الحنٌؾ  :المستقٌم الذي ال عِ َوج فٌه.
ُجل ّ  :أكثر .عناٌتها ( :عنً ) اهتمامها.
أولت  :منحت اهتمامها .ال ُمحٌقة ( :حٌق ) المُحٌط .
األض:١ً٦
َ -1ا املُٓطًكإ ايًٓرإ اْبجكت َُٓٗا ايجٓٛز ُ٠ايعسب ُ١ٓٝايهرب٣؟
ِح ْفظ كرامة العروبة وال ّتمسك بق ٌَم اإلسالم ال ّنبٌلة ال ّسامٌة.
 -2عًٌٓ :اإلضالّ ٚايتٓكدّٗ ؾِٔٓٛإ ال ٜؿرتقإ .ألنّ اإلسالم ٌدعو إلى التق ّدم فً تنوٌر األذهان البشرٌّة برسالة اإلسالم السّمحة
التً تدعو إلى النهضة والرقًّ اإلنسانًّ ومواجهة األخطار المُحٌقة.
َ -3ا األَٛز ايٓيت ضعت ايجٓٛز ٠إىل ذبكٝكٗا ؟
ٔ -تص ّدت هذه ّ
الثورةُ لمظاهر استغالل ال ّدٌن الحنٌف كا ّفة ؛ ُمإكدة فً الوقت نفسِ ه ،أنّ اإلسال َم وال ّتقدم صِ ْنوان ال ٌفترقان.
نظام الشورى كوسٌلة من أه ّم وسابل اإلصالح االجتماعًّ وال ّسٌاسًّ .
ٕ -طالبت بتطبٌق
ِ
ٖ -وأولَت البعدَ الحضاريّ اإلنسانًّ للمنطقة العرب ٌّة بؤكملِها وال ّتمسك بالتراث واألصالة الحضار ٌّة فً مواجهة األخطار
ال ُمحٌقة باألمة ُج ّل اهتمامها وعناٌتها.
ايؿٓٛز ايؿٓ: ١ٓٝفً مواجهة األخطار ال ُمحٌقة باأل ّمة ُجل ّ اهتمامها وعناٌتها .غبٓ٘ االخطار بشًء ٌحٌط فً األمّة وٌحاصرها.
ايؿكس ٠ايجٓايج:١

التواقٌن إلى الحر ٌّة والتؽٌٌر سلٌمان البستانً ،الذي كان ٌتط ّلع إلى مستقبل ٌتح ّقق فٌه اإلصبلح
وكان من أبناء األ ّمة ّ
المنشود ،وٌت ّم فٌه تفكٌك االستبداد كما ب ٌّن فً كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانٌة قبل الدّ ستور وبعده" .ٔ0ٓ1،وهنا
أقول  :ال ٌعدّ ال ّتارٌخ سٌرورة سرد ٌّة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخٌال على ال ّتفكٌر فً الممكن من دون قٌود أو حدود.
املؿسدات:
التواق)ال ّنازع إلى ال ّتغٌٌر .المنشود :المطلوب .االستبداد (:بدد) االنفراد بالرّأي من غٌر مشورة.
التواقٌن ّ (:
ّ
ّ
السٌرورة (:سٌر ) االمتداد واالستمرار .سرد ٌّة  :تروي أو تعرض أو تقصّ  .تحفز  :تدفعه على.
ّ
األض:١ً٦
 -1دا٤ت تطًٗعات ضًُٝإ ايبطتآَُْ ٞطذَُ ّ١عَ َبادئ ايٓٓٗك ١ايعسبٚ ، ١ٓٝقٓح ذيو .أل ّنه كان ٌَن ُ
شد الحرّ ٌّة
وٌتطلّ ُع إلى مستقبل ٌتح ّقق فٌه اإلصال ُح و تفكٌ ُ
ك االستبدا ِد كما بٌّن فً كتابه " ذكرى وعِ برة أو ال ّدولة العثمان ٌّة قبل ال ّدستور
وبعده" .ٔ0ٓ1 ،
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ٔ ايػسضَ َٔ تَعًِٗ ايتٓازٜذٔ .التارٌخ لٌس سٌرورة سردٌّة فقط  ،إنما هو ذكرى وعِ برة تحفز الخٌا َل على التفكٌر فً
 -2بٔ ٓٝ
ّ
ّ
مكن من دون قٌو ٍد أو حدو ٍد؛ فهو لٌس لتذكر الماضً فقط وإنما لإلفادة من مُنجزاتِه و ُبطوالته.
ال ُم ِ
ف بػدؿ( ١ٓٝضًُٝإ ايبطتاْ .)ٞأدٌب لبنانًّ  ،اشتغل بال ّتدرٌس  ،شارك فً تؤلٌف " دابرة المعارف " أتقن أكثر من
-3عسٓ ِ
ِب عضوا فً مجلس " الجامعة المصرٌّة ".
عشر لغات  ،قام بتعرٌب اإللٌاذة شعرا  ،ان ُتخ َ
ايؿٓٛز ايؿٓ- :١ٓٝالّذي كان ٌتطلّ ُع إلى ُمستقبل ٌتح ّققُ فٌه اإلصبل ُح المنشو ُد  ،وٌتم فٌه تفكٌ ُك االستبدا ِد.
ؾٓٛز االستبداد شٌبا مع ّقدا ُمتشابكا ٌت ّم تفكٌكه.
إ ّنما هو ذكرى وعِ برة ُتحف ُز الخٌال  :ؾٓٛز ال ّتارٌخ بشخص ٌح ّفز وٌشجّ ع الخٌال.
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ايؿكس ٠ايسٓابع:١

التنوع
العربً المنفتح على اآلخر؛ انطبل اقا من خصوص ٌّته التً تحترم
الثقافً ٌعٌد تجدٌد العقل
التمسك باستقبللنا
إنّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بؤشكاله والتعدّ د ٌّة الثقاف ٌّة التً تقودنا إلى الحدٌث عن مفهوم العٌش المشترك .وال ننسى أنّ الحضارات العظٌمة تفسح
شعارا .كذلك كانت الحضارة اإلسبلمٌة فً أوج ازدهارها ت ّتسع لدٌانات وثقافات
للتنوع وت ّتخذ من "ال ّتسامح للجمٌع"
المجال
ا
ّ
القوة ،واالختبلؾ أحد السنن الكون ٌّة التً قام
نوع من مكامن ّ
متباٌنة وتض ّم أفرادا ا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة ،فكان ال ّت ّ
ْ
على أساسها الوجود .وحٌنما تعجز العقول عن تفسٌر طبٌعة االختبلؾ ،وتؤبى القلوب تقبل اآلخر واستٌعاب نظرته فً
الحٌاة ،وٌتف ّ
شى
ّ
التعصب للطابفة أو العقٌدة سرعان ما تنشؤ الحواجز وٌزداد ال ّتباعد بٌن شرابح المجتمع الواحد ،وتختل ّ
ال ّتوازنات ّ
الطبٌع ٌّة لعبلقة اإلنسان بؤخٌه اإلنسان.
املؿسدات  :ت ّتخذ  :حذا حذوه وسار على نهجه.
أعراق :أجناس .مكامن ( :كمن ) مواضع.
السنن  :مفردها ( سنة) ما أودعه هللا فً الكون من أسباب وقوانٌن .تؤبى  :تكره وتمتنع.
ّ
ٌتف ّ
عصب  :ال َمٌْل واالنحٌاز تجاهه .تختل ّ ( :خلل) ضعُف وفسد.
شى ( :فشو ) انتشر .ال ّت ّ
أوج  :العلوّ .

ُمتباٌنة  :مختلفة ومتباعدة.

األض -1:١ً٦دعٌ مس ٓٛاألَري اسبطٔ اسبكاز ٠اإلضالَ ١ٓٝمنٛذدَا يًشكازات ايعع ، ١ُٝب ٔٓٝذيو.
كذلك كانت الحضارة اإلسبلم ٌّة فً أوج ازدهارها :
أ  -ت ّتخذ من " التسامح للجمٌع " شعارا .ب  -ت ّتسع لدٌانات وثقافات ُمتباٌنة.
ج  -وتض ّم أفرادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة وتقبّل اآلخر من غٌر تعصّب لطابفة أو عقٌدة.
ّ
المشترك
القوة ؛ ألنه ٌقو ُد إلى العٌش
-2ايتٓٓٓٛع ايجٓكايفٓ َٔ أِٖٓ َؿادز ق ٠ٓٛايػٓعٛب ٚ ،قٓح ذيو .فكان ال ّتنوّ ع من مكامن ّ
َ
الثقافًّ الّتً تحترم ال ّت ّنوع بؤشكاله وال ّتعددٌّة ّ
انطالقا من الخصوصٌّة واالستقالل ّ
العقل المُنفتح على اآلخر
الثقافٌّة فتقو ُد إلى
ِ
بخبراته المختلفة بعٌدا عن ال ّتعصب وال ّتقسٌم.
ـ؟
 -3نٝـ ُٜٛؾٚل اإلْطإُ ايعسب ٓٞبني االضتكالٍ ايجٓكايفٓ ٚاالْؿتاح عً ٢اآلخس يف قَ ٤ٛؾُٗوَ ايٓٓ ٓ
االستقالل ّ
الثقافًّ ال ٌعنً منع االنفتاح على ثقافات اآلخرٌن  ،بل ٌعنً هوٌّة ثقافٌّة مستقلّة بذاتها  ،وفً الوقت نفسه تتقبّل
اآلخر وتنفتح على ثقافاته  ،وتحترم ال ّتنوّ ع وال ّتعددٌّة ّ
الثقافٌّة وتحتكم إلى العقل.
َ -4ا ايٓٓتٝذ : ١سُٓٝا تعذص ايعك ٍُٛعٔ تؿطري طبٝع ١االختالفٚ ،تأِب ٢ايكًٛبُ تكبٌٗ اآلخس ٚاضتٝعاب ْعست٘ يف
اسبٝاٜٚ ، ٠تؿػٓ ٢ايتٓعؿٗب يًطٓا٥ؿ ١أ ٚايعكٝد٠؟
ب  -وٌزداد ال ّتباعد بٌن شرابح المجتمع الواحد.
أ  -تنشؤ الحواجز.
ّ
ج  -وتخت ّل التوازنات الطبٌع ٌّة لعالقة اإلنسان بؤخٌه اإلنسان.
العربً المنفتح على اآلخر.
العقل
قافً ٌُعٌد تجدٌد
ٚ -5قٓح داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ :إنّ
ّ
التمسك باستقبللنا ال ّث ّ
ّ
ِ
ّ
البُعد عن ال ّتعصّب  ،وتقبّل اآلخر  ،واالنفتاح على الثقافات المتع ّددة.
ايؿكس ٠اشباَط:١

الطابفً وشرور الفرقة وال ّتشرذم ال تنبا ّإال بالمزٌد من المعاناة اإلنسان ٌّة
إنّ أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسٌم والخطاب
ّ
العربً
كرمه هللا تعالى واستخلفه فً األرض .ومن المفارقات التً ٌعانً منها واقعنا
ّ
السافر لحقوق اإلنسان الذي ّ
واالنتهاك ّ
واإلسبلمً الفجوة بٌن ما ٌنبؽً أن ٌكون وما هو كابن.
ّ
املؿسداتّ :
ابفً ( طوؾ)  :متعصّب لطابفة .ال ّتشرذم  :ال ّتفرّ ق .المعاناة (:عنً ) تحمّل المش ّقة.
الط ّ
االنتهاك  :االبتذال واإلساءة .الفجوة  :م ّتسع بٌن شٌبٌن.
السافر  :المكشوف الواضح .استخلفه  :جعله خلٌفة .المفارقات  :تناقض.
ّ
األضَ -1:١ً٦ا املكؿٛد بايعباز ٠اآلت َٔٚ ( : ١ٝاملُؿازقاتٔ ايٓيت ُٜعاَْٗٓ ٞا ٚاقعُٓا ايعسبٚ ٓٞاإلضالَ ٓٞايؿذ ُ٠ٛبنيَ َا
ٜٓبػ ٞإٔ ٜهَٚ َٕٛا ٖ ٛنا ) ْٔ٥بٓا ٤عً ٢ؾُٗو اي ٓٓـٓ ؟
والخٌر ،
اإلعمار
اإلنسان فً األرض وكرّ م ُه ودعاهُ إلى
نتحارب  ،فاهللُ تعالى استخلف
ونتخاطب ال أن
نتحاور
ٌنبغً أن
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ّ
ٌ
ّ
فهناك مُفارقة بٌن دور اإلنسان فً اإلعمار والبناء ،وما هو كابنٌ الٌوم من أخطار الحروب ودعوات التقسٌم والخطاب الطابفًّ
وشرور الفُرقة وال ّت ُ
شرذم ال ُت ِنبا ّإال بالمزٌ ِد من ال ُمعاناة اإلنسانٌّة واالنتهاك ال ّسافر لحقوق اإلنسان.
َ-2ا ضبب املعاْا ٠االْطاْٚ ١ٓٝاالْتٗاى ايطٓاؾس سبكٛم اإلْطإ ؟ ٔ -أخطار الحروب - ٕ .دعوات ال ّتقسٌم.
ٖ -الخطاب ّ
ٗ  -شرور الفُرقة وال ّتشرذم.
ابفً.
الط ّ
- 3ايعباز ٠اآلت (: ١ٝايتٓطاَح يًذُٝع) َٛ،دص ٠يف نًُاتٗا عُٝك ١يف داليتٗا ٚ،قٓح َا ذبًُ٘ َٔ َعإٕ.
مع اآلخرٌن وتقبّلهم  ،على اختالف أدٌانهم أو أجناسهم أو أصولهم.
ال ّتساهل وال ّتٌسٌر فً ال ّتعامل َ
(
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ايؿكس ٠ايطٓادض:١

الحرة المسإولة ال تنفصل عن تؽلٌب العقل والحكمة ،كما تنسجم مع القٌم اإلنسان ٌّة المشتركة التً ٌإدّ ي
إن اإلرادة العرب ٌّة
ّ
ّ
طرؾ ،وفً إطار
التمسك بها إلى تحقٌق األمن للجمٌع .إنّ البحث فً هذه القٌم المشتركة ٌسهم فً كشؾ الوجه
الحقٌقً للت ّ
ّ
ّ
هذا المسعى ،نحن بحاجة إلى ال ّتركٌز على المشتركات العالم ٌّة واإلقلٌم ٌّة ،وتفعٌل دور المإسسات اإلقلٌم ٌّة والعرب ٌّة ،التً
العربً ٌكمن فً فضاء ٌدعم ال ّتعاون وال ّتكامل
تحمل أولو ٌّاتنا وتحدّ د معالمها بصورة مستقلة .وال رٌب فً أنّ مستقبل العمل
ّ
الحضاري ٌإ َّكد الحاجة إلى الحاجة إلى التجدّ د فً
الصعٌد
ّ
بٌن دول اإلقلٌم وشعوبه ،فما نعانٌه الٌوم من أعراض الوهْ ن على ّ
مختلؾ المٌادٌن ،وتعزٌز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز.
املؿسدات :
اإلرادة ( :رود ) تصمٌم واع على أداء فعل مُعٌّن.
الصعٌد :المُستوى.
الوهْ ن  :الضّعْ ف.
ّ
طرؾ ( :طرف) المُغاالة السٌّاسٌّة أو ال ّدٌنٌّة أو الفكرٌّة أو المذهبٌّة.
ال ّت ّ
األض:١ً٦
 -1عًٌٓ  :إٕٓ اإلزاد َ٠ايعسب ١َ ٓٝاسبسٓ َ ٠املطؤٚي َ١ال تٓؿؿٌُ عٔ تػًٝبٔ ايعكٌٔ ٚاسبهُ .ٔ١أل ّنها تر َكنُ إلى العقل وتعتمد علٌه ،
األمن واالستقرار وتقبّل اآلخر ونبْذ ال ّتطرف.
مع ال ِق ٌَ ِم اإلنسانٌّة المُشتركة الّتً ٌُإ ّدي ال ّتمسك بها إلى تحقٌق
وتنسج ُم َ
ِ
 -2أغاز مس ٓٛاألَري اسبطٔ إىل قسٚز ٠ايتُٓطٓو بايك ِٝاإلْطاْ ١ٓٝاملُػرتن ١يًبػس عً ٢اختالف أدٓاضِٗ
سه ُم فً
ٚطٛا٥ؿِٗ ٚأؾٛهلِ  ،ب ٔٓٝأُٖ ١ٓٝذيو .إنّ التمسّك بالقٌم اإلنسانٌّة المشتركة ٌإ ّدي إلى تحقٌق األمن للجمٌع و ٌُ ِ
ت اإلقلٌم ٌّة والعربٌّة ،
ت العالم ٌّة واإلقلٌم ٌّة  ،وتفعٌل دور المإ ّسسا ِ
ك ْشفِ الوجه الحقٌقًّ لل ّتطرف  ،بال ّتركٌز على ال ُمشتركا ِ
الّتً تحم ُل أولوٌا ِتنا و ُتح ّد ُد معال َمها بصوّ رة ُمستقلّة.
ٚ ، ٞقٓشٗا.
 -3يطُْ ٙٓٛعسَُ ٠طتكبً ١ٓٝيف ذبطني ٚاقع ايعامل ايعسب ٓ
ب  -تعزٌز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز.
أ  -ال ّتجدد فً مختلف المٌادٌن.
ج  -دعم ال ّتعاون وال ّتكامل بٌن دول اإلقلٌم وشعوبه.
ِ مساتٔ اإلزاد ٠ايعسب ١ٓٝاسبسٓ ٠املطؤٚي ١؟
َ -4ا أٖ ٓ
ب  -تنسج ُم مع الق ٌَم اإلنسان ٌّة ال ُمشتركة.
أ  -ال تنفصل عن تغلٌب العقل والحكمة.
 -5نٝـ ْتُهٓٔ َٔ نػِـ ايٛد٘ اسبكٝك ٓٞيًتٓطسٓف؟
أ  -ال ّتركٌز على ال ُمشتركات العالم ٌّة واإلقلٌم ٌّة.
بصورة مستقلّة.
ّ
ب  -وتفعٌل دور المإ ّسسات اإلقلٌم ٌّة والعربٌّة  ،الّتً تحمل أولوٌا ِتنا وتح ّد ُد معال َمها
-6عالّ ٜعٛد اضِ اإلغازٖ( ٠را ) يف ايعبازٚ( ٠يف إطاز ٖرا املطع )٢البحث فً القٌم ال ُمشتركة.
ٚ -7قٓح داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ يف ايعباز ٠اآلت:١ٝ
طرؾ.
 إنّ البحث فً القٌم اإلنسان ٌّة المشتركة ٌسهم فً كشؾ الوجهالحقٌقً لل ّت ّ
ّ
إظهار حقٌقة ال ّتطرّف الّذي ٌتس ّتر وراء رداء آخر ال ّ
ٌمثله.
الحضاري ٌإ ّكد الحاجة إلى ال ّتجدد.
الصعٌد
ّ
ايؿٓٛز ايؿٓ - :١ٓٝفما نعانٌه الٌوم من أعراض الوهْ ن على ّ
ّعف الّذي ٌُصٌبُ أبنا َء األمّة الٌو َم مرضا له أعراضٌ تظه ُر على صاحبه.
ؾٓٛز الض َ
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ايؿكس ٠ايطٓابع:١

وإذ نحتفً بعد أٌام قلٌلة بقدوم شهر رمضان الفضٌل ،فإننً أزجً ال ّتهنبة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلً وأبناء وطنً
ا
السبلم واألمن واالستقرار فً ربوع وطننا
واأل ّمتٌن العرب ٌّة واإلسبلم ٌّة؛
ساببل المولى العلً القدٌر أنْ ٌعٌده علٌنا وقد حل ّ ّ
هجرٌن والبلجبٌن من
م
وال
عٌن
قتل
م
ال
عن
اإلنسان
لكرامة
ارخة
الص
واالنتهاكات
المعاناة
أشكال
العربً الكبٌر كافة ،و ُرفعت
ُ َّ
ُ
ّ
ّ
أبنابه إخوتنا فً اإلنسان ٌّة.
املؿسدات :نحتفً (:حفو ) نحتفل.

أزجً  :أق ّدم.

األضَ -:١ً٦ا ايدٓعا ٤ايٓرٜ ٟسد ٛمس ٓٛاألَري ذبكٝك٘ يف ايػٓٗس ايؿكٌٝ؟
أ  -أنْ ٌعٌده علٌنا وقد ح ّل ال ّسال ُم واألمنُ واالستقرا ُر فً ربوع وطننا العربًّ الكبٌر كا ّفة.
صارخة لكرامة اإلنسان عن ال ُمقتلَعٌن والمُهجَّ رٌن والالجبٌن.
ب  -ورُفعت أشكا ُل المعانا ِة واالنتهاكات ال ّ
هجرٌن.
الصارخة لكرامة اإلنسان عن المقتلعٌن و ال ُم َّ
ايؿٓٛز ايؿُٓ - :١ٓٝرفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات ّ
ت إنسانا ٌصرخ ٚ ،ؾٓٛز المهجّ رٌن من بالدهم شجرا
ؾٓٛز أشكال المعاناة ثقال ٌُر َفع عن صاحبه ٚ ،ؾٓٛز االنتهاكا ِ
مُقتلَعا من األرض.
العربً الكبٌر كا ّف اة.
السبل ُم واألمنُ واالستقرا ُر فً ربوع وطننا
ّ
 وقدْ حل ّ ّواالستقرار بضٌوفٍ ٌحلّون فً ربوع الوطن العربًّ .
واألمن
ؾٓٛز ال ّسال َم
َ
َ
ايؿكس ٠ايجٓآَ:١

للصبلت بٌن المسلمٌن؛ نقؾ عند
لقد أراد هللا تعالى لشهر رمضان المبارك أن ٌكون شهر عبادة وتربٌة وتوجٌه وتوثٌق
ّ
عالمً ّ
للزكاة
عظاته وعِ بره ،ونستفٌد من معانٌه ودروسه .وال ٌسعنً فً هذا المقام ّإال أنْ أذ ّكر بؤهم ٌّة تؤسٌس صندوق
ّ
وال ّتكافل ،فمنذ أنْ أطلقت هذه الدّ عوة قبل ثبلثة عقود ون ٌّؾ ،لم أتوقؾ ٌو اما عن ال ّتذكٌر بها وبؤهمٌة االستفادة من نظام
ّ
نموا ،وضمان الحٌاة الكرٌمة لؤلفراد فً المجتمعات
الزكاة فً سبٌل تحقٌق األهداؾ التنمو ٌّة للبلدان اإلسبلم ٌّة األقل ّ اّ
والسلطة األخبلق ٌّة والكرامة اإلنسان ٌّة.
اإلسبلم ٌّة ،وتعزٌز قٌم الؽٌر ٌّة
ّ
املؿسدات  :ن ٌّؾ ( :نوف) زابد على الع ْقد.
الصبلت ( :وصل ) .عظاته  ( :وعظ )ٌ .سعنً  :وسع.
ازبرٚز ايًٓػّ : ١ٜٓٛ
 ٞيًصٓناٚ ٠ايتٓهاؾٌ االدتُاع ٓٞ؟
األضَ -:١ً٦ا أُٖٓ ١ٓٝتأضٝظ ؾٓدٚم عامل ٓ
أ  -تحقٌق األهداف ال ّتنمو ٌّة للبلدان اإلسالم ٌّة األق ّل نموّ ا.
ب  -ضمان الحٌاة الكرٌمة لألفراد فً المجتمعات اإلسالم ٌّة .
ج  -تعزٌز ق ٌَم الغٌر ٌّة وال ّسلطة األخالق ٌّة والكرامة اإلنسان ٌّة.
ايؿكس ٠ايتٓاضع:١

تتعرض إلى أقسى أشكال ال ّتشوٌه من قِبل أولبك الذٌن ٌمارسون اإلرهاب
اإلسبلمً
السمحة للدٌّن
ّ
ّ
الصورة الحقٌقٌة ّ
ال تزال ّ
طرؾ باسم الدٌن .إنّ ال ّتركٌز من خبلل ّ
الرحمة واإلحسان إلى المحتاج وابن
الزكاة على القٌم اإلنسانٌة مثل ّ
والعدوان وال ّت ّ
ّ
االجتماعً س ٌُسهم فً إشاعة رسالة اإلسبلم الحقة المبن ٌّة
السبٌل وتفوٌض اإلنسان من حٌث هو إنسان ،وتعزٌز ال ّتكافل
ّ
والسبلم ،وٌنؤى بها عن مس ّمٌات اإلرهاب والرهاب.
على العدل
ّ
ٌنؤى ٌ :بتعد.

السمحة  :فٌها ٌُسر وسهولة .تفوٌض  :توكٌل.
املؿسدات ّ :
الرهاب  :الخوف المرضًّ .
اإلرهاب  :خوّ فه وأفزعه.
ّ

األضْ -:١ً٦عاّ ايصٓنا ٠ؾٓٛز ٠سكٝك ١ٓٝعٔ مساس ١اإلضالّ  :أ -اشرح هذا.
ٔ  -نظام ّ
وابن ال ّسبٌل
واإلحسان إلى ال ُمحتاج
الزكا ِة دلٌل على ِق ٌَ ِم إنسان ٌّة سامٌة فً االسالم كالرّ حم ِة
ِ
ِ
ٕ  -وتعزٌز التكافل االجتماعًّ .
ّ
ب والرهاب.
س
ّ
وال
العدل
على
ة
ٌ
ّ
بن
م
ال
ة
ق
الح
اإلسالم
ة
رسال
ُسه ُم فً إشاع ِة
ت اإلرها ِ
الم ،وٌنؤى بها عن ُمس ّمٌا ِ
ِ
َ
ِ
ٖ  -وهو بهذا ٌ ِ
ِ
ِ
ب-ها ِ
س ّببل أخرى ٌمكن أن ُتسهم فً إبراز صورة اإلسبلم الحقٌقٌة  ،من وجهة نظرك.
ت ُ
ْ
ّ
ّ
والع َج َزة.
ٌوخ
ش
وال
ء
سا
ن
وال
األطفال
ل
ت
ق
عن
م
اإلسال
نهى
ٔ-
َ
ِ
ُ
ِ
ِ
ٕ  -أمر اإلسال ُم بالوفا ِء بالعهودِ.
ّ
ّ
ٌِن  ،وٌدعو إلى مُراعاة حقوقِهم
نٌن
ٖ -كان الرّسو ُل  -صلّى هللا علٌه وسلم ٌ -وصً
وسابر المُعاهد َ
بؤهل الذ ّم ِة والمُستؤ َم َ
ِ
ِ
واإلحسان إلٌهم  ،وٌنهى عن إٌذابهم.
وإنصافِهم
ِ
(
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ـ:
د ٓٛايٓٓ ٓ
َ -1ت ٢أؾدز ٖرا املكاٍ يؿاسب ايطُٓ ٓٛاملًه ٓٞاألَري اسبطٔ بٔ طالٍ ؟
قبل حلول شهر رمضان المبارك عام ٖٔٗٙهـٕٓٔ٘/م.
َ -2ا ايٓر ٟاضترنس ٙمس ٙٓٛيف ٖرا املكاٍ؟
أمجاد الثورة العرب ٌّة الكبرى التً أطلقها المؽفور له ال ّ
شرٌؾ الحسٌن بن علً ،وما واكبها من نهضة ا ّتخذت من قٌم الحقّ
والعدل ركٌزة لها.
َ -3ا ايٓر ٟدعا إي ٘ٝمس ٙٓٛ؟
عصب بؤشكاله.
ٌدعو إلى تعزٌز ثقافة الحوار وال ّتسامح فً المجتمعات اإلنسان ٌّة ،ونبذ ال ّت ّ
َ -4ا ٖ ٞزؤ ١ٜمس ٙٓٛ؟
ّ
الثقافً الذي ٌإمن بال ّتشارك ٌّة وقبول اآلخر،
طور فً ظل ّ االستقبلل
ٌرى أنّ ال ّتراث
ّ
الحضاري عنصر مه ّم من عناصر ال ّت ّ
ّ
ّ
جسرا نحو اإلبداع والتطور.
وٌ ّتخذ من التارٌخ
ا

املعذِ  ٚايدالي:١
 -1أقـ اىل َعذُو ايًٓػ:ٟٓٛ
الص ْنوان  :واحدهما الصَّ ْنو ،وهو الم ِْثل وال ّنظٌر.
 َّالسٌرورة  :االمتداد واالستمرار.
 ّ ال ّتشرذم  :ال ّتفرق. الرهاب  :الخوف المرضًّ .مما ٜأت:ٞ
-2عد إىل أسد َعادِ ايًٓػ ١ايعسبٚ ، ١ٓٝاضتدسز َعٓ ٢نٌٓ ٓ
 ٌرنو إلى ٌ :دٌم النظر إلىٌ ،تطلّع إلى.األوج  :العلوّ .
 ْ االستبداد  :االنفراد بالرّ أي من غٌر مشورة. -3اضتدسز َعاْ ٞاملؿسدات اييت ذبتٗا خطٚ ٙؾل ايطٓٝام ايرٚ ٟزدت ؾ: ٘ٝ
التنوع من مكامن القوة  ،واالختبلؾ أحد السنن الكون ٌّة التً قام على أساسها الوجود.
أ -فكان
ّ
اإلداب : ١السنن  :مفردها ُس ّنة ،وهً ما أودعه هللا فً الكون من أسباب وقوانٌن.
التواقٌن إلى الحر ٌّة والتؽٌٌر سلٌمان البستانً.
ب -وكان من أبناء األ ّمة ّ
اإلجابة  :التوّ اقٌن  :مفردها التوّ اق ،وهو النازع إلى التغٌٌر.
السافر لحقوق اإلنسان.
ج -ال تنبا ّإال بالمزٌد من المعاناة اإلنسان ٌّة واالنتهاك ّ
اإلداب : ١السّافر  :المكشوف الواضح.
د -إ ّننً أ ُ ْزجً التهنبة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلً وأبناء وطنً.
اإلداب : ١أ ُ ْزجً  :أقدم.

ايؿِٗ  ٚايتشً:ٌٝ
 -1اذنس ثالثَ ١بادئ قاَت عًٗٝا ايٓٗك ١ايعسب.١ٝ
القومٌّة والحرٌّة والوحدة واالستقالل والمساواة والتقدم.
 -2سدٓد أٖداف ايٓٗكٚ ١ؾل زؤ ١ٜاملػؿٛز ي٘ ايػسٜـ اسبطني بٔ عً.ٞ
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله.
تؤٌٌد
َ -3ا املٓطًكإ ايًرإ اْبجكت َُٓٗا ايجٛز ٠ايعسب ١ٝايهرب٣؟
حفظ كرامة العروبة والتمسّك بقٌّم اإلسالم النبٌلة السّامٌة.
 -4دا٤ت تطًعات ضًُٝإ ايبطتآَْ ٞطذَُ ١ع َبادئ ايٓٗك ١ايعسبٚ ،١ٝقٓح ذيو.
ذلك أل ّنه كان ٌنشد الحرٌّة ،وٌتطلّع إلى مستقبل ٌتح ّقق فٌه اإلصالح وتفكٌك االستبداد كما بٌّن فً كتابه "ذكرى وعبرة أو
الدولة العثمان ٌّة قبل الدستور وبعده".ٔ0ٓ1،
(
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 -5ب ٔٓٝايػسض َٔ تعًِٓ ايتازٜذ.
التارٌخ لٌس سٌرورة سردٌّة فقط ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخٌال ،وتدفعه إلى ال ّتفكٌر فً الممكن من دون قٌود أو حدود؛
فهو لٌس لتذكر الماضً فقط ،وإ ّنما لإلفادة من منجزاته وبطوالته.
 -6دعٌ مس ٓٛاألَري اسبطٔ اسبكاز ٠اإلضالَ ١ٓٝمنٛذدّا يًشكازات ايعع ،١ُٝب ٔٓٝذيو.
أل ّنها ت ّتخذ من "التسامح للجمٌع" شعارا ،وكانت الحضارة اإلسالمٌة فً أوج ازدهارها ت ّتسع لدٌانات وثقافات متباٌنة ،وتض ّم
أفرادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة ،وتقبل اآلخر من غٌر تعصب لطابفة أو عقٌدة.
 -7ايتٓٓٛع ايجٓكايف َٔ أِٖ َؿادز ق ٠ٓٛايػعٛبٚ ،قٓح ذيو.
التنوّ ع من مكامن القوّ ة ،أل ّنه ٌقود إلى العٌش المشترك انطالقا من الخصوص ٌّة واالستقالل الثقافًّ التً تحترم التنوّ ع بؤشكاله
وال ّتعدد ٌّة الثقاف ٌّة ،فتقود إلى العقل المنفتح على اآلخر بخبراته المختلفة بعٌدا عن التعصّب والتقسٌم.
َ -8ا املكؿٛد بايعباز ٠اآلت َٔ( : ١ٝاملؿازقات اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ٚاقعٓا ايعسبٚ ٓٞاإلضالَ ٓٞايؿذ ٠ٛبني َا ٜٓبػ ٞإٔ
ٜهَٚ ٕٛا ٖ ٛنا )ٔ٥بٓا ّ٤عً ٢ؾُٗو ايٓٓـٓ؟
ٌنبغً أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ،فاهلل تعالى استخلف اإلنسان فً األرض وكرّ مه ودعاه إلى اإلعمار والخٌر ،فهناك
مفارقة بٌن دور اإلنسان فً ا إلعمار والبناء ،وما هو كابن الٌوم من أخطار الحروب ودعوات التقسٌم والخطاب الطابفً
وشرور الفرقة وال ّتشرذم واالنتهاك السّافر لحقوق اإلنسان.
 -9أغاز مس ٓٛاألَري اسبطٔ إىل قسٚز ٠ايتُطٓو بايك ِٝاإلْطاْ ١ٓٝاملػرتن ١يًبػس عً ٢اختالف أدٓاضِٗ
ٚطٛا٥ؿِٗ ٚأؾٛهلِ ،ب ٔٓٝأُٖ ١ٓٝذيو.
إنّ التمسك بالق ٌَم اإلنسانٌّة المشتركة ٌإ ّدي إلى تحقٌق األمن للجمٌع وٌسهم فً كشف الوجه الحقٌقً للتطرّ ف ،بالتركٌز على
المشتركات العالمٌّة واإلقلٌمٌّة ،وتفعٌل دور المإسسات اإلقلٌمٌّة والعربٌّة التً تحمل أولوٌّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلّة.
 -10يطُْ ٙٓٛعسَ ٠طتكبً ١ٓٝيف ذبطني ٚاقع ايعامل ايعسبٚ ،ٓٞقٓشٗا.
التج ّدد فً مختلف المٌادٌن ،وتعزٌز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز ،ودعم ال ّتعاون وال ّتكامل بٌن دول اإلقلٌم
وشعوبه.
 ٞيًصٓناٚ ٠ايتٓهاؾٌ االدتُاع ٓٞ؟
َ -11ا أُٖ ١ٝتأضٝظ ؾٓدٚم عامل ٓ
االستفادة من نظام ّ
الزكاة فً سبٌل تحقٌق األهداف التنموٌّة للبلدان اإلسالمٌّة األقل نموا ،وضمان الحٌاة الكرٌمة لألفراد فً
المجتمعات اإلسالمٌّة ،وتعزٌز ق ٌَم الغٌرٌّة والسّلطة األخالقٌّة والكرامة اإلنسانٌّة.
ْ -12عاّ ايصناٜ ٠كدّٓ ؾٛز ٠سكٝك ١ٓٝعٔ مساس ١اإلضالّ :
أ -اغسح ٖرا .نظام الزكاة دلٌل على قٌم إنسانٌة سامٌة فً اإلسالم كالرّحمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبٌل وتعزٌز
التكافل االجتماعًّ  ،وهو بهذا ٌسهم فً إشاعة رسالة اإلسالم الح ّقة المبنٌة على العدل والسالم ،وٌنؤى بها عن مسمٌّات
اإلرهاب والرهاب.
ٕ تطِٗ يف إبساش ؾٛز ٠اإلضالّ اسبكٝكٚ َٔ ،١ٓٝدْٗ ١عسى.
بٖ -ات ضبًّا أخس ٣ميهٔ أ ِ
 نهى اإلسالم عن قتل األطفال والنساء والشٌوخ والعجزة. أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود. كان صلّى هللا علٌه وسلّم ٌوصً بؤهل الذ ّم ة والمستؤمنٌن وسابر المعاهدٌن وٌدعو إلى مراعاة حقوقهم وإنصافهم واإلحسانإلٌهم وٌنهى عن إٌذابهم .وٌترك أٌضا للطالب.
 -13عًٌٓ َا ٜأت:ٞ
أ ٚ -ؾـ مس ٓٛاألَري اسبطٔ ايٓٗك ١باملبازن.١
أل ّن ها زرعت بذور الخٌر فً نفس ك ّل عربًّ صادق فً انتمابه لوطنهٌ ،سعى إلى االستقالل ،وحققت انتصارات كبٌرة فً
سبٌله.
ب  -اإلضالّ ٚايتكدّ ؾِٔٓٛإ ال ٜؿرتقإ.ألنّ اإلسالم ٌدعو إلى التق ّدم فً تنوٌر األذهان البشرٌّة برسالة اإلسالم السّمحة التً
تدعو إلى النهضة والرقًّ اإلنسانًّ ومواجهة األخطار المُحٌقة.
دـ  -إٕٓ اإلزاد ٠ايعسب ١ٓٝاسبسٓ ٠املطؤٚي ١ال تٓؿؿٌ عٔ تػًٝب ايعكٌ ٚاسبهُ.١
أل ّنها تركن إلى العقل وتعتمد علٌه ،وتنسجم مع القٌم اإلنسانٌّة المشتركة التً ٌإ ّدي التمسّك بها إلى تحقٌق األمن واالستقرار
وتقبّل اآلخر ونبذ التطرّف.
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 -14نٝـ ٜٛؾٓل اإلْطإ ايعسب ٞبني االضتكالٍ ايجكايف ٚاالْؿتاح عً ٢اآلخس يف ق ٤ٛؾُٗو ايٓـٓ ؟
االستقالل الثقافً ال ٌعنً منع ا النفتاح على ثقافات اآلخرٌن ،بل ٌعنً هوٌّة ثقافٌّة مستقلة بذاتها ،وفً الوقت نفسه تتقبّل اآلخر
وتنفتح على ثقافاته ،وتحترم التنوّ ع والتع ّددٌة الثقافٌّة وتحتكم إلى العقل .وٌترك أٌضا للطالب.

ايتٓرٓٚم ازبُايٓٞ
ٚ -1قٓح مجاٍ ايتٓؿٜٛس يف ايعبازات اآلت:١ٝ
أ -الّذي كان ٌتطلّع إلى مستقبل ٌتح ّقق فٌه اإلصبلح المنشود وٌتم فٌه تفكٌك االستبداد.
ؾٓٛز االستبداد شٌبا معقدا متشابكا ٌت ّم تفكٌكه.
بُ -رفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الصارخة لكرامة اإلنسان عن المعتقلٌن والمهجرٌن.
صور أشكال المعاناة ثقال ٌرفع عن صاحبهٚ ،ؾٓٛز االنتهاكات إنسانا ٌصرخٚ ،ؾٓٛز المهجرٌّن من بالدهم شجرا مقتلعا عن
ّ
األرض.
الصعٌد الحضاري ٌإ ّكد الحاجة إلى التجدّ د.
جـ -فما نعانٌه الٌوم من أعراض الوهن على ّ
ؾٓٛز الضعف الّذي ٌصٌب أبناء األمة الٌوم مرضا له أعراض تظهر على صاحبه.
ٚ -2قٓح داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ يف ايعبازات اآلت: ١ٝ
سٌاسً ونهضة عرب ٌّة.
حضاري وتراث
أ -فً محاولة استٌعاب روح العصر وتحدّ ٌاته ،ندرك ما لدنٌا من مٌراث
ّ
ّ
أي ما ٌمٌّز عصرنا الحالً عن غٌره.
الحقٌقً لل ّتطرؾ.
ب -إنّ البحث فً القٌم اإلنسان ٌّة المشتركة ٌسهم فً كشؾ الوجه
ّ
إظهار حقٌقة ال ّتطرّف الذي ٌتستر وراء رداء آخر ال ّ
ٌمثله.
جـ -فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها جدّ ي ال ّ
شرٌؾ الحسٌن بن علً  -ط ٌّب هللا ثراه – وهو ٌرنو مع أبنابها إلى مستقبل مشرق
أل ّمتنا العرب ٌّة.
وحدة الرإٌة عند الشرٌف الحسٌن بن علً وأبناء األمة العربٌّة بمستقبل زاهر.
العربً المنفتح على اآلخر.
الثقافً ٌعٌد تجدٌد العقل
التمسك باستقبللنا
د -إنّ
ّ
ّ
ّ
البعد عن التعصّب ،وتقبّل اآلخر ،واالنفتاح على الثقافات المتع ّددة.
 -3ايعباز ٠اآلت( :١ٝايتٓطاَح يًذُٝع)َٛ ،دص ٠يف نًُاتٗا عُٝك ١يف داليتٗاٚ ،قٓح َا ذبًُ٘ َٔ َعإٕ.
التساهل والتٌسٌر فً التعامل مع اآلخرٌن ،وتقبّلهم ،على اختالف أدٌانهم أو أجناسهم أو أصولهم.

قكاٜا يػ١ٜٛ
ايعدد

مجرورا باإلضافة ،
جمعا
ا
 األعداد َٔ (  ) 10 - 3تخالؾ المعدود فً ال ّتذكٌر وال ّتؤنٌث  ،وٌؤتً معدودها اطالع زٌ ٌد ثالثة كت ٍ
قصص  ،وتعرب األرقام تبعا لموقعها فً الجملة.
ب وأربع
نحو :
ٍ
َ
 ايعددإ ( ٌ ) 12 - 11طابقان المعدود فً التذكٌر والتؤنٌث  ،وٌؤتً تمٌٌزهما مفردا ا منصو ابا.نحو  :فً األردنّ اثنتا َع ْش َر َة محافظة ْ ،
قرأ ُ
ت أَ َحدَ َع َش َر كتابا وإحدى َع ْش َر َة رواٌة.
تبعا لموقعه فً الجملة.
رفعا ونص ابا
وجرا ا
اّ
 ايعدد (ْ ٌُ )11بنى على فتح الجزأٌن اتبعا لموقعه فً الجملة  ،وجزإه الثانً ٌُ ْبنى على الفتح.
األول ٌعرب إعراب المثنى ا
 ايعدد ( )12جزإه ّ األعداد َٔ ( ) 19 - 13جزإها األول ٌخالؾ المعدود والجزء الثانً ٌوافقه  ،وٌؤتً تمٌٌزها مفرداا منصو ابا ،نحو  :اشترك فً الرّحلة خمس َة ع َش َر طالبا  ،فً مدرسة اإلناث تسْ َع ع ْشر َة معلّمة.
و ُتبْنى على فتح الجزأٌن رفعا ونصبا وجرّ ا تبعا لموقعها فً الجملة.
رفعا بالواو  ،ونص ابا
تبعا لموقعها فً الجملة ؛ ا
السالم  ،فتعرب إعرابه ا
 أيؿاظ ايعكٛد َٔ (  ) 90 - 20ملحقة بجمع المذكر ّوجرا بالٌاء  ،وٌؤتً تمٌٌزها مفرداا منصو ابا  ،وتلزم ألفاظ العقود صورة واحدة مع معدودها  ،سواء أكان مذ ّك ارا أم مإن اثا ،
اّ
ثالثٌن بٌتا م َِن ال ّ
ُ
شعر.
وحفظت
عشرون طالبة ،
نحو  :شاركت فً الحوار
َ
َ
ُ
كتبت فقرة فً مب ِة كلمةٍ.
مجرورا باإلضافة  ،نحو :
 األعداد ( َ ، ١٦أيـ ٌ ) ... ًَٕٛٝ ،ؤتً معدودها مفردا اا
الرّابع من الرّ واٌة.
األعداد الترتٌبٌّة على وزن فاعل تطابق المعدود  ،نحو  :قرأت الفص َل
َ
(
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 ًٜٚشل بايعدد نًُ( ١بكع)وهً تدل ّ على عدد مبهم ال ٌقل ّ عن ثبلثة وال ٌزٌد على تسعة  ،و ُتستعمل استعمال األعدادالمفردة من ( ٖ  ، ) 0 -وقد تر ّكب مع العشرة تركٌ ابا مزج اٌا  ،وقد ٌكون معطو افا علٌها أحد ألفاظ العقود  ،وحكمها من حٌث
التذكٌر والتؤنٌث أو اإلعراب كؤحكام األعداد من ( ٖ  ، ) 0 -نحو:
ُ
أعوام.
أقمت فً القدس ِبضْ ع َة
ٔ-
ٍ
َ
ّ
ُ
ٕ -مكثت فً مكة ِبضْ َع سنواتٍ.
ُ
ُ
رجال.
ضع َة َع َش َر
ٖ-
شاهدت ِب َ
َ
ٗ -كلّ ُ
مت ِبضْ َع ع ْش َر َة امرأة.
٘ -صافحْ ُ
وعشرٌن رجال.
ت بضعة
َ
 ٚنًُ ( ١ايٓٓٝـ ) ّالزابد على العقد  ،وتدل ّ على عدد من الواحد إلى ال ّثبلثة  ،وال تستعمل ّإال بعد العقود وبعد المبة واأللؾ،
عون و َنٌّفٌ ٌ ،
مبة و َنٌّفٌ  ،أّ ْلفٌ و َنٌّفٌ ) أي  :أكثر من  ،وزٌادة على .وتلزم حالة واحدة حالة واحدة من حٌث
نحو  ( :أَرْ َب َ
ْ
حفظ ُ
ال ّتذكٌر وال ّتؤنٌث  ،نقول  :جاء ثالثون رجال و َنٌّفٌ  ،أنف ْق ُ
عشرٌن قصٌدة و َنٌّفا.
ت
عشرٌن دٌنارا و َنٌّفا ،
ت
َ
َ

تدزٜبات
ٔ إىل نًُات:
 -1س ٍٓٛاألزقاّ اييت بني قٛضٔ ِٝ
وستٌن.
واثنتٌن
سست الجامعة األردنٌة سنة ( ٕ ) ٔ0ٙم .اإلداب : ١سن َة ألفٍ وتسعمب ٍة
َ
أ  -أ ُ َّ
ِ
ب  -مكث هارون الرشٌد فً الخبلفة ( ٖٕ سنة ) و ( ٕ شهر ) و ( ٌ ٔ1وم ).
وشهرٌن وثمانٌ َة َع َش َر ٌوما.
وعشرٌن سنة
اإلداب : ١ثالثا
َ
ِ
وخمسٌن.
البستانً عام (  ) ٔ1٘ٙم.اإلداب : ١عا َم ألفٍ وثمانمب ٍة وس ّت ٍة
ج ُ -ولد سلٌمان
َ
ّ
د ٌ -قع الدّ رس فً ( ٔٔ ) صفحة من الحجم المتوسط .اإلداب : ١إحدى ع ْش َرة صفحة.
ٌ
وثمانون.
سبعة
هـ ُ -عمر جدّ ي (  ) 18عا اما.اإلداب: ١
َ
و  -فً مكتبة بٌتنا ( ٕٓٓ ) كتاب.اإلداب : ١مبتا كتابٍ.
 -2أعسب َا ذبتَ٘ خط ٙيف َا ٜأت: ٞ
س َٗا ْىقَ ََ َر َرأَ ٌْرُ ُٖ ٌْ لًِ سا ِجدٌِن ".
أ  -قال تعالى  " :إِ ْذ قَا َه ٌُ٘ ُ
د إِنً َرأَ ٌْدُ أَ َد َذ َعش ََر َم ْ٘ َمثاا َٗاىش ََّْ َ
سفُ ِِلَتٍِ ِٔ ٌا أَتَ ِ
أَ َح َد َع َش َر :عدد مركب مبنى على فتح الجزأٌن فً محل نصب مفعول به.
سٍَِ أَ ْىفَ سنة ".
اىر ُ
ب  -قال تعالى  " :ت ْع ُر ُج ا ْى ََ َالئِ َنحُ َٗ ُّ
ٗح إِل ٌْ ِه فًِ ٌَ ًْ٘ كان ٍِ ْقذَا ُرُٓ َخ َْ ِ
خمسٌن  :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الٌاء  ،أل ّنه ملحق بجمع المذكر السالم  ،وهو مضاف.
َ
لِل ْاِلَ ٍْ ُر مِنْ قَ ْث ُو ومِنْ تَ ْع ُذ وٌ ْومبِذ ٌَ ْف َر ُح ا ْل ُم ْإ ِم ُنون ".
جـ  -قال تعالى  " :فًِ تِ ْ
سٍَِِْ ِ َّ ِ
ض ِع ِ
بضع  :اسم مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف.
ِ
ّ
ّ
ّ
د  -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :صبلة فً مسجدي هذا أفضل من ألؾِ صبلة فٌما سواه إال المسجد الحرام ".
ألفِ  :اسم مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف.
ٌ َٔ ايعدد ٚاملعدٚد يف َا ٜأت: ٞ
 -3اقبط أٚاخس ن ٓ
وقوة  ،فسؤلته عن سبب نشاطه ،
أ  -قال
األصمعً  :رأٌت فً البادٌة أعراب اٌّا له من العمر مبة وعشرون سنة  ،وفٌه عز ٌم ّ
ّ
ٌ
فقال ْ :
وعشرون سنة.
تركتُ الحسد  ،فبقً الجسد .اإلداب : ١مبة
َ
دٌنار.
ألف
ب  -قبض ال ّتاجر ألؾ دٌنار ثمن بضاعته .اإلدابَ : ١
ٍ
أربع ع ْشر َة شجرة.
ج ـ زر ْعنا فً حدٌقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة .اإلداب: ١
َ
أٌام.
الص ّ
د  -أمض ٌْتُ فً ال ّنادي ّ
ٌفً سبعة أٌام .اإلداب : ١سبع َة ٍ
 -4عُد إىل ايؿٔكِس ٠قبٌ األخريْ َٔ ٠ـٓ ايكساٚ ، ٠٤اضتدسز َٓٗا ايعدد ٚاملعدٚد ٚ ،أعسبُٗا.
أطلقت هذه الدعوة قبل ثبلث ِة عقود _ ون ٌّؾ.
 ثبلثة  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف. عقود  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه تنوٌن الكسر الظاهر على آخره. الواو  :حرف عطف  ،مبنً على الفتح  ،ال مح ّل له من اإلعراب. ن ٌّؾ  :اسم معطوف على ثالثة مجرور وعالمة جرّه تنوٌن الكسر الظاهر على آخره.(
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املؿدز ايؿٓسٜح
الصرٌح اسم ٌ ُد ّل على حدث غٌر مقترن بزمن ،
المصدر ّ
 َٔٚأٚشٕ َؿادز ايؿعٌ ايجٓالث ٞاملػٗٛز:٠
سهولة َ )4 ،ؾعٌَ  :مرض،
 )1ؾٔعاي : ١صِ ناعة  )2 ،ؾَعَالٕ  :جرٌان  )3 ،ؾُعٛيُ : ١
سعال.
ُ )5ؾعُ : ٍٛقُ ُدوم َ )6 ،ؾعٌِ  :ع ْرض  )7 ،ؾَع : ٌٝدبٌب  )8 ،ؾُعاٍ ُ :
أَٓا َؿادز غري ايجالث ، ٞؾًٗا أٚشإ ضبدٓد: ٠
 ايسٓباع: ٓٞ )1إؾعاٍ  :إنتاج  )2 ،إؾاي : ١إعادة  )3 ،تؿع : ٌٝتشدٌد  )4 ،تَؿعًٔ : ١تهدبة  )5 ،ؾٔعاٍ َُٚؿاعً : ١جدال ومجادلة ،
ٔ )6ؾعِالٍ ِ :و ْسواس َ )7 ،ؾعًًِ : ١ط ْمؤنة.
ٌ  :تباٌنُ  )4 ،تؿعٌٗ  :تعلم  )5 ،ا ِؾعٔالٍ  :اسوداد.
 اشبُاض )1 : ٓٞاؾتعاٍ  :اجتهاد  )2 ،اْؿعاٍ  :اندماج  )3 ،تؿاع ُ -ايطٓداض )1 : ٓٞاضِتٔؿعاٍ  :استؽفار  )2 ،اضِتؿاي : ١استجابة  )3 ،اؾعٝعاٍ  :اخشٌشان.

تدزٜبات
ٖ -1اتٔ املؿدز ايؿسٜح يهٌٓ ؾعٌ َٔ األؾعاٍ اآلت: ١ٝ
استوطن  ،طالع  ،علّم  ،أخرج  ،أشرؾ ْ ،
اخض ّر  ،انهزم.
ف ِهم ،
ْ
ْ
َفهْم  ،استٌطان  ،مطالعة  ،تعلٌم ،إخراج  ،إشراف  ،اخضِ رار  ،انهزام.
 -2س ٍٓٛاملؿادز املؤٓٚي ١إىل َؿادز ؾسحي ١يف َا ٜأت: ٞ
أ ٌ -عجبنً أنْ تستثمر طاقاتك فً أعمال مفٌدة .استثمار.
ب  -أحب أنْ أطالع الكتب العلم ٌّة .مطالعة.
 ٞيف اي ٓٓـٓ اآلت:ٞ
 -3ع ٔٓٝاملؿادز ايؿٓسحي َٔ ١غري ايجالث ٓ
الرجل فٌكم؟ قال  :بالدّ ٌن والكرم  ،وال ّ
شجاعة  ،وتجنب الكذب  ،واالشمبزاز منه  ،واالبتعاد عن
"قٌل
ألعرابً  :بم ٌسود ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السوء  ،والتقرب إلى الناس  ،باحترام الكبار واالستماع إلى آرابهم والتشاور معهم واالستفادة من تجاربهم ،
جلساء ّ
الصؽٌر  ،واالعتناء بذي الحاجة الملهوؾ".
والعطؾ على ّ
اإلداب : ١تجنب  ،االشمبزاز  ،االبتعاد  ،ال ّتقرب  ،احترام  ،االستماع  ،ال ّتشاور  ،االستفادة  ،االعتناء.
ـ ( ايٓٗك ١ايعسب ١ٓٝاملتذدٓدٚ ، ) ٠اضتدسز َٓٗا:
 -4عُد إىل ايؿكس ٠األخريٓ ْ َٔ ٠
ثبلثً .عبادة  ،ال ّدعوة  ،نموّ ا.
صرٌحا لفعل
مصدرا
أ-
ّ
ا
ا
رباعً .تربٌة  ،توجٌه  ،توثٌق  ،تؤسٌس  ،التذكٌر  ،تحقٌق.
صرٌحا لفعل
صدرا
ّ
ا
ب-م ا
خماسً .التكافل.
صرٌحا لفعل
مصدرا
ج-
ّ
ا
ا
سداسً .االستفادة.
صرٌحا لفعل
مصدرا
د-
ّ
ا
ا

(
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ايهتاب١
عٓٛإ املكاي١
موضوعا فً ال ّ
الفكري
الوجدانً بل اإلقناع
شإون الحٌات ٌّة ،لٌس الؽاٌة منها االنفعال
نثري ،تتناول فكرة أو
املكاي :١فنّ
ّ
ّ
ا
ّ
بؤسلوب شابق ،وتتض ّمن المقدمة والعرض والخاتمة.
ومثٌرا الهتمامه.
ٍ عًَٛ ٢قٛعٗا .أل ّنه ّأول ما ٌطالعه القارئ ،فٌنبؽً أنْ ٌكون الف اتا
ٌ َكاي ١عٓٛإ ٜدُ ٗ
عًٌٓ :يه ٓ
ا
اذنس ايطُٓات اييت جيب إٔ تتٛاؾس يف ايعٓٛإ.
ّٔ ٌ -تصؾ بال ِجدّ ة واالبتكار.
ٌٕ -عالج فكرة واحدة فقط.
ٌٖ -وجز من ؼٌر تكرار لؤللفاظ.
ٌٗ -تج ّنب اللهجة العام ٌّة.
ٌ٘ -تم ٌّز بالوضوح الّذي ال تعقٌد فٌه وال ؼموض.
ٌ -ٙتج ّنب العبارات المهجورة والؽرٌبة.
اقسأ املكاي ١اآلت ،١ٝثِ أدب عٔ األض ١ً٦اييت تًٗٝا :
ايػٓباب ثسٚ ٠ٚثٛز٠
لعل ّ أكبر عقبة فً طرٌق ال ّناس إلى ال ّتجدّ د هً أ ّنهم ٌؤلفون ا
نمطا من العٌش ،إلى حدّ أن ٌعدّ وه ؼٌر قابل لل ّتؽٌٌر وال ّتحسٌن،
وخطرا جسٌ اما على راحتهم وبقابهم.
خروجا على ال ّنظام ،وتصدّ اعا فً ُبنٌان حٌاتهم،
بل إلى حدّ أن ٌعدّ وا كل ّ تؽٌٌر فٌه
ا
ا
فحالهم من هذا القبٌل حال العصفور ٌؤلؾ قفصه وال ّنحلة خل ٌّتها ،ولوال قلّة من ال ّناس تتطلّع أبدا ا إلى أبعد من عٌدان
أقفاصها ،لما خطت البشرٌة خطوة واحدة إلى األمام.
ّ
تلك القلّة هً فً الؽالب من ال ّ
شباب الذي ٌُطِ ل ّ على الحٌاة بعٌنٌن ما اختطؾ برٌقهما الملل من تكرار المشاهد ،وال شلهما
الخوؾ من الفشل والهزٌمة.
إنّ ثروة ال ّ
الركود والجمود ،وعلى القٌود
شباب هً فً صفاء بصره وبصٌرته ،وفً مضاء عزٌمته ،وفً ثورته على ّ
الصفات هً التً تم ٌّز ال ّ
بر ،وال
شباب من ؼٌرهم ،والتً لوالها ما جرى مركب فً بحر ،وال دار دوالب فً ّ
والسدود ،وهذه ّ
ّ
كان حرؾ وال كان كتاب.
شباب هذه ال ٌندر أن تجدها فً بعض الكهول وال ّ
وصفات ال ّ
شٌوخ ،الذٌن كان العمر وأثقاله أضعؾ من أن تسدل الؽشاوات
الكثٌفة على أبصارهم وبصابرهم ،فما ألفوا قٌودهم ،وال انكمشوا ضمن حدودهم وسدودهم ،فهم بركة ال ّناس إال أ ّنهم وإن
قاموا بقسط من تجدٌد البشر ٌّة ،فالقسط األكبر ٌقوم به ال ّ
شباب من ؼٌر شكّ.
ّ
ّ
وٌقٌنً أنّ ما فً دم شبابنا من حرارة ،وما فً عقله من اتزان ،وما فً قلبه من إٌمان بالعدل والنظام واإلخاء والحر ٌّة
ا
جوا ،وأفسح أف اقا ،وأعذب صو اتا من عالم نعٌش فٌه اآلن.
لكفٌل بؤن ٌقطع بنا
شوطا بعٌداا نحو عالم ألطؾ ا
( َٝداْ ٌٝ٥ع ،١ُٝدزٚب ،بتؿسٓف )

َ -1ا ايؿهس ٠ايعاَ ١يف املكاي١؟
ال ّ
شباب هو الدّ ور الذي تستكمل فٌه الحٌاة البشر ٌّة جمٌع معداتها ومقوماتها ،بالتجدّ د والتقدّ م.
ٚ ٌٖ -2اؾل عٓٛإ املكايَ ١كُْٗٛا؟ ب ٔٓٝزأٜو.
أٌضا للطالب.
نعم ،فقد جاء متن المقالة مواف اقا لعنوانها ،مفس ارا له .وٌترك ا
 -3قع عٓٛاّْا آخس َٓاضبّا يًُكاي.١
أٌضا للطالب.
قدرة الشباب ،كلمة إلى الشباب ،التجدّ د مرتهن بالشباب ،عزٌمة الشباب .وٌترك ا
انتب َكاي ١مبا ال ٜكٌٓ عٔ َٚ ١٦مخطني نًُ ١يف ٚاسد َٔ املٛقٛعني اآلتٝني ٚ ،اقرتح عٓٛاّْا َٓاضبّا هلا:
ٔ -درجة التقدّ م فً المجتمع المعاصر تقاس بمدى اهتمامه بشبابه.
ٕ -تماسك المجتمع ٌتجلّى بمدى ال ّتكافل بٌن فباته على اختبلؾ مذاهبهم.
ايتك ِٜٛايرات ٓٞبعد كتابتً المقالة أتؤ ّكد من أ ّننً :
ٔ -ر ّتبت األفكار وعرضتها فً فقرات متسلسلة ومترابطة.
وحررتها من األخطاء اللؽوٌة.
ٕ -ن ّقحت مقالتً
ّ
ٖ -اخترت عنوا انا مناس ابا لها.

(
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ايٛسد ٠ايتٓاضعَ: ١ؿاتٝح ايكًٛب
ايكسا : ٠٤ايهًُ ١اسبً٠ٛ
(ضبُٓد ايٓٓكٓاؽ َٛ ،ايٝد األزم  ،بتؿسٓف)

ايؿكس ٠األٚىل:

سم ِْع ُتها تقول وصو ُتها ٌختنق بالبكاء" :هذه حٌاة ال ُتطاق! نعمل سحابة ال ّنهار وبعض اللٌل ،وال ُنكافؤ ّإال بال ّتؤنٌب واالنتهار،
ال نسمع من أحد كلمة ُح ْلوة ،إ ّنها حٌاة ال تطاق!" كانت المتكلمة عاملة أم ٌّة ،تخاطب فتاة البٌت التً انتهر ْتها ،وص ّبت
الصباح الباكر ،وأنّ
قصرت فً أداء واجب .وٌظهر أنّ ر ّبة البٌت كانت قد أمطر ْتها بمثل هذا الوابل فً ّ
علٌها اللّوم؛ أل ّنها ّ
فتفجر البركان ،بركان اإلنسانٌة فً أبسط مطالبها ،وتكلّمت الخادمة األم ٌّة
رب البٌت لم ٌوفر صوته فً المساء الذي سبق،
ّ
ّ
بلؽة فٌلسوؾ.
املؿسدات :االنتهار َّ :
الزجْ ر.
ُتطاقُ  (:طوق ) ٌحتمل.

الوابل  :المطر ال ّشدٌد.
بال ّتؤنٌب (:أنب ) وبّخه والمه وع ّنفه.

األض:١ً٦
 -1عً َٔ ٢تعٛد ايكُا٥س يف ايؿعٌ (مسٔعِتُٗا)؟
التاء على الكاتب  ،والهاء على العاملة.
-2عاًَت ؾتا ٠ايبٝت اشبادََ ١عاًَ ١قاض:١ٝ
صورا من هذه المعاملة .التؤنٌب واالنتهار واللوم وغٌاب الكلمة ْ
أ  -ها ِ
الحُلوة.
ت
ا
ب  -ما سبب هذه المعاملة؟ تقصٌر الخادمة فً أداء الواجب.
ج  -هل تظنّ أ ّنها تستحقّ هذه المعاملة ؟ ب ٌّن رأٌك.
ّ
ّ
تستحق هذه المعاملة بدل تقصٌرها ؛ إذ ٌمكن ألهل البٌت توجٌهها باللفظ الطٌّب.
ال أظ ّنها
د  -ما الذي كانت تتو ّقعه العاملة من أهل البٌت مقابل عملها ؟ كلمة ح ُْلوة.
ٖ -3ات عباز ٠تعين إٔٓ ضٓٝد املٓصٍ أٜكا ٚبٓذ ايعاًَ.١
ت لم ٌوفرْ صو َته فً المساء الّذي َس َ
بق.
ربَّ البٌ ِ
ٚ -4قٓح دالي ١نٌٓ عباز َٔ ٠ايعبازات اآلت:١ٝ
أ  -تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء  .ش ّدة الضٌق والحزن.
ّ
ب  -تكلّمت الخادمة األم ٌّة بلؽة فٌلسوؾ  .تجربتها جعلتها تتكلم كالحكماء رغم أ ّمٌّتها  ،داللة على قهرها وضعْ ف احتمالها.
ج -نعمل ُ سحابة ال ّنهار وبعض ال ّلٌل  .العمل طوال الٌوم.
فتفجر البركانُ  ،بركانُ اإلنسان ٌّة .داللة على أنّ الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة  ،فثارت واضطربت.
د-
ّ
َ -5ا دالي ١تهساز عباز ( : ٠سٝا ٠ال تطام ) يف ايٓٓـٓ يف زأٜو؟ تؤكٌد أنّ هذه المعاملة لم تعد ُتح َتمل.
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
ٌ يف ايؿٓباح ايبانس.
ٕ زبٓ ١ايبٝت ناْت قد أَطسَتِٗا مبجٌ ٖرا ايٛاب ٔ
 ٜٚعٗس أ ّٓ
ؾٓٛز كالم التؤنٌب واالنتهار الذي صبّته ر ّبة البٌت على العاملة مطرا شدٌدا.
 ؾتؿذٓسَ ايبُسنإُ  ،بسنإُ اإلْطاْ ١ٓٝيف أبططٔ َطايبٔٗا :ؾٓٛز الفتاة العاملة ببركان ٌنفجر لتعبّر عن مطالبها. -ؾبٓت عًٗٝا ايًٓ : َّٛؾٓٛز اللّوم بسابل تصبّه الفتاة على العاملة.
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايؿكس ٠ايجٓاْ:١ٝ

الكلمة ال ُح ْلوة ،الكلمة اللطٌفة ،ما أحوج أسماعنا إلٌها ،بل ما أحوج قلوبنا! إنّ كلمة شكر أو ثناء ،كلمة ّ
تلطؾ أو دعاءُ ،تقال
فً حٌنها ،تفعل فعل الس ْحر ،ف ُتفرح القلب الحزٌن ،وتمسح عرق المتعب ،وتحرك اله ّمة والمروءة .إ ّنها مفاتٌح القلوب،
أجٌرا لك ،من فضلك أو اعمل معرو افا ،كن واث اقا أ ّنه
فؤنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة ،ولو كان دونك مقا اما أو كان
ا
ا
ّ
ّ
سٌإدّ ي العمل على خٌر وجه؛ أل ّنه سٌإدٌّه بمح ّبة ،ثم متى كافؤت ُه بكلمة ال ّ
وحرصا
شكر أو الثناء أو الدّ عاء ،زدته تعلقا بك،
ا
على إرضابك.
املؿسدات :ثناء (ثنً)  :مدح.
اله ّمة (همم )  :إصرار وعزم قويّ .
ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛزدته  :زود.

مقا اما (قوم )  :منزلة أو مكانة.
ال ُمروءة (مرأ )  :محاسن األخالق.

ٌإدّ ي  :أدي.

األض:١ً٦
 -1دعٌ ايهاتب ايجٓا ٤ضبًّٝا يإلخالف يف ايعٌُ ٚ ،ايكَطِ ٠ٛطسٜكّا يإلسباط:
ص.
 اذكر بعض صور ال ّثناء وال ّتعزٌز كما وردت فً ال ّن ٌّ
حٌن تقو ُل ِل َمنْ لك عندهُ
كان دونك مقاما أو كان أجٌرا لك  ،من فضلك أو اعم ْل معروفا ،كنْ واثقا أ ّنه
حاجة  ،ولو َ
" فؤنت َ
ّ
خٌر وج ٍه ؛ أل ّنه سٌإ ّدٌه بمحبّة ،ث ّم متى كافؤ َت ُه بكلمة ال ّ
كر أو الثناء أو ال ّدعاء ِ ،ز ْد َته تعلقا بك  ،و ِحرصا
ش ِ
سٌإ ّدي العم َل على ِ
على إرضابك "
َ - 2ا أثس املعاًَ ١ايًطٝؿ ١يف ْؿٛع اآلخسٜٔ؟
َ
ب ،و ُتحر ُ
اله ّم َة وال ُمروء َة.
الحزٌن ،وتمس ُح
القلب
تفع ُل فع َل السحر ،ف ُتفر ُح
عرق ال ُمتع ِ
َ
َ
ك ِ
َ -3ا أثس نًُ ١ايجٓٓاٚ ٤املدح عً ٢األدري؟ ِز ْد َته تعلقا بك  ،و ِحرصا على إرضابك.
ٌ
كان دونك مقاما أو كان أجٌرا لك
حٌن تقو ُل لِ َمنْ لك عند ُه
حاجة  ،ولو َ
َ -4ا ايٓر ٟجيعٌ األدري ٜؤدٓ ٟعًُ٘ مبشبٓ١؟ " فؤنت َ
خٌر وج ٍه.
 ،من فضلك أو اعم ْل معروفا ،كنْ واثقا أ ّنه سٌإ ّدي العم َل على ِ
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
ز أمساعَٓا إىل ايهًُ ١اسبًُِ ، ٠ٛايًطٝؿ ،..... ١إْٓٗا َؿاتٝح ايكًٛب.
 َا أسَ ٛؾٓٛز القلوب أبوابا  ،وصوّ ر الكالم ّ
الطٌّب مفاتٌح لهذه األبواب.
 ؾتُؿسحُ ايكًبَ اسبصٚ ،َٜٔمتطحُ عسمَ املُتعبٔٚ ،تُشسِّىُ اهلُٔٓٚ َ١املُس.َ٠٤ٚؾٓٛز الكلمة الحلوة بشخص ٌدخل السّعادة على قلب الحزٌن.
ُتعب.
ؾٓٛز الكلمة الحلوة بشخص ٌمسح عرق الم َ
ؾٓٛز الكلمة الحلوة بشًء ما ّدي ٌحرّ ك الهمّة.
ايؿكس ٠ايجٓايج:١

والكلمة ال ُح ْلوة ال تؽنً عن األجر
المادي ،وال تكون على حسابه ،فتحاول أنْ تنتقص منه وتقتصد؛ ألنّ األجر واجب ،كما أنّ
ّ
الخدمة واجبة ،لكنّ الكلمة ال ُح ْلوة عطاء؛ فحٌن ٌدفع صاحب العمل األجر وهو ٌقول :سلمت ٌداك ،ومتى ٌقبض العامل أجره
عوض هللا علٌك ،أو ٌو ِجز االثنان فٌتبادالن كلمة أشكركٌ ،شعر كبلهما أ ّنه فعل أكثر من الواجب،
وهو ٌقول لصاحب العملّ :
وأنّ عبلقته باآلخر لم تعد عبلقة منفعة ماد ٌّة صِ ْرفة ،وأنّ القلب ٌْ ِن ّ
طابعا
حبل محل ّ الجٌب ٌْ ِن ،وإذا الخدمة الماد ٌّة ترتدي
ا
إنسان اٌا روحان اٌّا هو ّ
الطابع الوحٌد الذي ٌجب أن ٌسود العبلقات بٌن ال ّناس؛ أل ّنه ٌشٌع الطمؤنٌنة وٌنشر الهناء.
املؿسدات :الصرؾ  :الخالص لم ٌختلط بغٌره.
ال ُتؽنً (ؼنً)  :ال ٌُكتفى بها.
ازبرٚز ايًٓػّ : ١ٜٓٛ
الطمؤنٌنة  :طمؤن.

(

تقتصد  :تو ّفر.

ٌُو ِج ُز (وجز )ٌ :ختصر.

عطاء  :عطو.
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

األض:١ً٦
ٌقبض.
 -1اقبط بايػٓهٌ عني ايؿعٌ ٜ ( :كبض )ِ .
 -2دعٌ ايهاتب ايجٓا ٤ضبًّٝا يإلخالف يف ايعٌُ ٚ ،ايكَطِ ٠ٛطسٜكّا يإلسباط:
ص.
أ  -اذكر بعض صور ال ّثناء وال ّتعزٌز كما وردت فً ال ّن ّ
األجر وهو ٌقو ُل َ :سلِ َم ْ
حٌن ٌدف ُع صاحبُ
ب
العمل
أجره وهو ٌقو ُل لصا ِح ِ
العمل  :عوّ َ
ت ٌداك  ،ومتى ٌَ ْق ِبضُ العا ِم ُل َ
َ
" َ
ض هللاُ
ِ
ِ
َ
ُ
علٌك  ،أو ٌُو ِجز االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك ".
َ
ٕ دؾع ؾاسب ايعٌُ األدس يًعاٌَ ٚادب ٚ ،ايهًُ ١اسبًُِ ٠ٛعطا:٤
 -3أغاز ايهاتب إىل أ ٓ
أ  -هل تإ ٌّد الكاتب فً ذلك ؟ ولماذا ؟ أوافق الكاتب فً أنّ د ْفع األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل.
وأخالف الكاتب فً أنّ الكلمة الحلوة عطاء ولٌست واجبا ؛ فؤرى أ ّنها أٌضا واجبة على صاحب العمل كد ْفع األجر.
ب  -ما الّذي ٌضفٌه هذا العطاء على العبلقة بٌنهما؟
أنّ العالقة بٌنهما لم تعد عالقة مادٌّة صرفة  ،وأنّ قلبٌْهما ّ
حال مح ّل جٌبٌهما  ،بطابع إنسانًّ روحانًّ .
اإلنسانً.
ج  -ب ٌّن أثره فً المجتمع
ّ
ّ
عبارات ال ّتعاطف تش ّد رباط األلفة  ،وترصّ بنٌان الصّداقات  ،وتنشر الطمؤنٌنة والهناء فً المجتمع اإلنسانًّ .
َ -4ا املكؿٛد بك ٍٛايهاتب ":وأنّ القلبٌن ّ
حبل محل ّ الجٌب ٌْ ِن " .العالقة اإلنسانٌّة تطغى على العالقة المادٌّة.
َ -5ا ايؿسم بني ايهًُ ١اسبًٚ ٠ٛاألدس املاد ٟٓيألدري؟
الكلمة الحلوة ال تغنً عن األجر الماديّ أل ّنها عطاء أمّا األجر الماديّ هو واجب.
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
ُ
طابعا إنسان اٌا :ؾٓٛز الخدمة المادٌّة شخصا ٌرتدي رداء اإلنسانٌّة.
الخدمة الماد ٌّ ُة ترتدي
 وإذاا
 وأنّ القلب ٌْ ِن ّحبل محل ّ الجٌب ٌْ ِن  :ؾٓٛز الجٌب مكان والقلب ٌسكنه.
ايؿكس ٠ايسٓابع:١

الكلمة ال ُح ْلوة من مزاٌا اإلنسان ،فاآللة تو ّفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك ،ولٌست فً حاجة إلى أن تقول لها  :من
الصماء صمم اآللة ،ال ّنفوس المتن ّكرة
فضلك أو أشكرك ،وهً تإدّ ي العمل بد ّقة وأمانة قد ٌعجز عنها اإلنسان ،لكنّ ال ّنفوس ّ
تفضل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان ،فتصبح فلسفة ال ّتعامل بٌن ال ّناس على أساس عمل ٌُنجز وأجر
إلنسانٌتها
َّ
ٌُدفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه ،وتصبح الحٌاة  -كما قالت العاملة األم ٌّة  -شٌ ابا ال ٌطاق.
مزاٌا (مز ٌّة )  :فضٌلة.
املؿسدات :تصدع بؤمرك ُ :تن ّفذه.
المتن ّكرة  :جحد ولم ٌعترف بهٌ .نجز ٌ :ت ّم.
الص ّماء (صمم)  :ال تسمع.
ّ
األض:١ً٦
ٌعجز.
 -1اقبط بايػٓهٌ عني ايؿعٌ ( ٜعذص ).
َ
ٚ ، ٟإْطإ يًعاطؿ ١ق ١ُٝنبري ٠يف سٝات٘ ٚ ،قٓح ذيو.
 - 2ؾسٓم ايهاتب بني إْطإ َاد ٓ
اإلنسان الماديّ ٌتعامل مع اآلخرٌن فً أموره على أساس عمل ٌُنجز واجر ٌُدفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه.
اإلنسان الّذي ٌق ّدر قٌمة العاطفة والكالم ّ
الطٌّب  ،فالكلمة الحلوة طبْع فٌه  ،وهو ٌنظر إلى الحٌاة بمنظار اإلنسانٌّة.
ع َؿري صبتُع تطػ ٢ؾ ٘ٝايعالقات املاد ١ٜٓعً ٢ايك ِٝاإلْطاْ.١ٓٝ
 - 3تٛقٓ ِ
ستطغى فٌه المصالح الما ّدٌّة على الرّ وابط اإلنسانٌّة  ،وستضعف فٌه االهتمامات المعنوٌّة واالخالقٌّة لٌغدو مجتمعا جا ّفا فً
عالقاته  ،وٌشعر أفراده بالغربة والضٌّاع  ،والصّراع بٌن قٌمهم األخالقٌّة ومصالحهم الما ّدٌّة.
َ -4ا املكؿٛد بـ (ايٓٓؿٛعَ املُتٓهٚس َ٠إلْطآْٝتٗا) ؟ ال ّنفوس الّتً تتعامل مع اآلخرٌن بال إنسانٌّة.
َ -5ت ٢تؿبح اسبٝا ٠ال تطام ؟
ُ
ب وال للسان فٌه.
وأجر ٌُد َف ُع ال َن
ُنج ُز
اس على
عندما تصب ُح
صٌب للقل ِ
َ
أساس َع َم ٍل ٌ َ
فلسفة ال ّتعا ُم ِل َ
ٍ
ِ
بٌن ال ّن ِ
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
تفضل ال ّتعامل مع اآللة.
الص ّماء صمم اآللة هً التً
ّ
 لكنّ ال ّنفوس ّؾٓٛز ال ّنفوس الجا ّفة الّتً تفضّل ال ّتعامل مع اآللة آلة صمّاء ال تشعر.

(
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايؿكس ٠اشباَط:١

الح ْلوة أنْ تكون صادقة ،صادرة عن إخبلص وإٌمان ال ٌشوبها ز ٌْؾ أو نفاق .نحن ال نعلم ما فً القلوب؛
وٌنبؽً للكلمة ُ
ألنّ علمها عند ّ
عبلم الؽٌوب ،والكلمة الحلوة إذ ُتقال أو ُتكتب ،تصل إلٌنا مباشرة ،فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا وٌكون
مرة أنْ نحدّ د مدى إخبلصها ،وقد نفكر فً ذلك ،وقد ال نحاول ال ّتفكٌر فً ذلك،
لها صداها
المستحب .قد ال ٌتاح لنا فً كل ّ
ّ
وحس انا نفعل.
املؿسداتٌ :شوبها ٌ :خالطها.

ؾ  :الباطل الرّديء من ال ّ
شًء.
ز ٌْ ٌ

ح ( تٌح ) ٌ :تٌسّر.
ٌُتا ُ

األض:١ً٦
 - 1ؾسٓم يف املعٓ:٢
الكلمة ال ُح ْلوة لها صداها .الصّدى  :رجْ ع الصّوت  ،والمقصود :أثرها.
ب ْعد أنْ ح َّرقها حر صداها
علً بن الجارم  :وجرى فً األرض ٌ ْن ُبوع هُدا ى
قال
ّ
( عطشها ال ّ
شدٌد ) الصّدى  :العطش ال ّشدٌد.
ِ تتٓؿـ ايهًُ ١اسبً٠ٛ؟
 -2بٔ َ
و ٌَنبغً للكلم ِة ْ
وإٌمان ال ٌَشو ُبها َزٌْفٌ أو ِن ٌ
الحُلو ِة أنْ
فاق.
إخالص
تكون صادقة  ،صادرة عن
ٍ
َ
ٍ
 -3عالّ ٜعٛد اضِ اإلغاز( ٠ذيو ) يف ايعبازٚ( ٠قد ْؿهٚسُ يف ذيو ٚ ،قدِ ال ُْشا ٍُٔٚايتٓؿهريَ يف ذيو ).
مدى اإلخالص فً الكلمة الحلوة.
َ -4ا أثس ايهًُ ١اسبً ٠ٛعً ٢ايٓٓؿظ؟
قلوبنا  ،وٌكونُ لها صداها ال ُمستحب.
وتر من
أوتار ِ
َتصِ ُل إلٌنا ُمباشرة َ ،فتنقُ ُر على ٍ
ِ
ٚ - 5قٓح دالي ١ق ٍٛايهاتب يف ايعباز ٠اآلت: ١ٝ
ّ
ّ
(فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا) .األثر اإلٌجابً للكلمة الطٌّبة فً النفوس.
ايؿكس ٠ايطٓادض:١

عودت لسانك إرسال هذه العبارات" أشكرك ،من فضلك ،اسمح
ٌقول المثل" :بمزاولة الحِدادة تصبح حدّادا ا" ،كذلك إذا ّ
عوض هللا علٌك ،بارك هللا فٌك" ،فبلبدّ من أن تفعل فً نفسك فعل اإلٌحاء،
لً ،أسؤلك العفو أو المعذرة ،سلمت ٌداكّ ،
فالكلمات الط ٌّبة تصدر عن ال ّنفس ،وتصقلها فً الوقت ذاته.
املؿسدات:
ِب ُمزاول ِة (زول) :ممارسة.
اإلٌحاءِ  :اإللهام.

أسؤلُك  :أطلب منك.
صقُلُها ّ :
تهذبها.
وت ْ

ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛاإلٌحاء  :وحً.
األض:١ً٦
 -1دعٌ ايهاتب ايجٓا ٤ضبًّٝا يإلخالف يف ايعٌُ ٚ ،ايكَطِ ٠ٛطسٜكّا يإلسباط:
ص.
 اذكر بعض صور ال ّثناء وال ّتعزٌز كما وردت فً ال ّن ّالعفو أو المعذر َة َ ،سلِ َم ْ
فٌك".
علٌك ،
" أشكرك  ،من فضلك  ،اسمحْ لً  ،أسؤلُك
بارك هللاُ َ
َ
َ
ت ٌداك َ ،عوّ َ
َ
ض هللاُ
 ٟ؟ ٚقٓح إدابتو.
 ، ٞأَٖ ٛهتطبْ أّ ؾطس ٓ
 ٞإجياب ٓ
َ -2عاًَ ١اآلخس ٜٔبًباق ١ضًٛى ادتُاع ٓ
معاملة اآلخرٌن بلباقة عند بعض ال ّناس سجٌّة وطبع فٌهم  ،فال ٌبذلون فً هذه المعاملة عناء ومش ّقة  .ولكن اإلنسان متى ما
عوّ د لسانه ونفسه على المعاملة ّ
الطٌّبة – كما قال الكاتبِ " :ب ُمزاول ِة الحِدادة ُتصب ُح ح ّدادا " – ستصبح عندبذ طبعا مكتسبا فٌه ،
وٌعتادها.
َ -3ا املكؿٛد بك ٍٛايهاتب:
عود المرء نفسه ممارسة فعْ ل ما فإ ّنه ٌعتاده.
أ  " -بمزاولة الحِدادة تصبح حدّاداا "  .إذا ّ
ب " -إنّ الكلمات ال ُح ْلوة تصدر عن النفس  ،وتصقلها فً الوقت ذاته ".
عندما ٌصدر المرء الكالم ّ
الطٌّب فإ ّنه ال ّ
ٌبث السّرور فً متل ّقٌه فقط وإ ّنما فً نفسه أٌضا.
هلل عًٝو )  ( ٚبازى اهللُ ؾٝو )؟ ال ّدعاء.
َ - 4ا املعٓ ٢ايٓر ٟتؿٝد ٙمجٌ َٔ َجٌ ( عٓٛض ا ُ

(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

17

(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايؿكس ٠ايطٓابع:١

الربٌس والمرإوس ،والخادم والمخدوم ،فهً لٌست أقلّ لزو اما بٌن األنداد :بٌن ّ
الزوج
ولبِن كانت الكلمة ال ُح ْلوة الزمة بٌن ّ
الصحٌح،
والصدٌق وصدٌقه ،وال ٌحسبنَّ أحد أنّ رفع الكلفة ٌنفً كلمة المح ّبة ،بل العكس هو
وزوجته ،واألب وابنه،
ّ
ّ
سر بسماع كلمات ال ّثناء من الؽرباء ،فهو أكثر
الصداقات .وإذا كان المرء ٌُ ّ
فعبارات التعاطؾ تشدّ رباط األلفة وت ُرص ُبنٌان ّ
المقربٌن إلٌه أولبك الذٌن ٌعٌشون معه أكثر ساعات حٌاته ،والذٌن ٌإمن بهم وٌطمبنّ إلى
سرورا بسماعها من أفواه
َّ
ا
أقوالهم ،ولعل ّ أسعد ال ّناس منْ ٌفوز بإعجاب زو ِجه ا
أوال وٌسمعها دا اما تثنً علٌه.
املؿسدات:
ْ
االنداد  :مفردها ال ّند وهو المِثل وال ّنظٌر.

ترص  :ض ّم حجارته بعضها إلى بعض.
ّ

ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛاأللفة  :ألف.

ترص  :رصص.
ّ

األض:١ً٦
 -1اضتددّ ايهاتب ( ايصٓٚز ) يًدٓالي ١عً ٢املسأ ،٠عد إىل املعذِ ٚذبكٓل َٔ اضتعُاهلا بٗر ٙايؿٓٛز.٠
ٌستوي فٌها المذ ّكر والمإ ّنث  ،زوج المرأة  :بعلها  .وزوج الرّجل  :امرأته  ،فٌقال لالثنٌن  :هما زوجان.
 - 2عد إىل املعذِ ٚاقبطِ بايػٓهٌ ( ؾا ٤ايؿعٌ ٜ ( :ػ ٓد ))ُ ٌ .
ش ّد.
 - 3ال ٜكتؿس ايتٓعاٌَ بايهالّ ايطٓٓٝب عً ٢مجاع ١ضبدٓد ٠د ٕٚغريٖا يف اجملتُع  ،ب ٔٓٝزأٜو.
بمعنى أنّ ال ّتعامل بالكلمة ّ
الطٌّبة واستخدامها  ،أو تل ّقٌها لٌس حكرا على أحد  ،إذ ٌشمل ك ّل فبات المجتمع  ،بٌن أفراد العابلة أو
العمل أو الخادم والمسإول أو صاحب العمل وغٌرهم.
ّ
ع ايهًُؿ) ٔ١؟ االبتعاد عن الرّسمٌّة فً التعامل.
َ -4ا املكؿٛد بـ ( َز ِؾ َ
ُ
َ
ُ
ت.
ُنٌان الصّداقا ِ
َ -5ا أثس عبازات ايتٓعاطـ بني ايٓٓاع؟ َتشد ِرباط األلف ِة و َترُص ب َ
ب زو ِج ِه أوّ ال و ٌَسْ م ُعها دابما ُتثنً علٌه.
 َٔ -6أضعد ايٓٓاع؟ َمنْ ٌفو ُز بإعجا ِ
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
الصداقات  .ؾٓٛز الصّداقات بناء تقوٌة عبارات ال ّتعاطف.
ص ُبنٌان ّ
 عبارات ال ّتعاطؾ ت ُر ّايتٓعسٜـ بايهاتب ضبُد ايٓٓكٓاؽ كاتب وناقد لبنانً ،جمع مقاالته التً كتبها فً كتابه "َٛايٝد األزم" عام ٓٔ0ٙم
الذي ٌض ّم بٌن دفتٌه بض اعا وثبلثٌن مقالة ،ومنها المقالة التً بٌن أٌدٌنا.

ـ:
د ٓٛايٓٓ ٓ
اذنس املٛقٛع اير ٟتٓاٚيت٘ املكاي.١
أثر الكلمة الط ٌّبة و ُح ْسن ال ّتعامل فً إشاعة المح ّبة واأللفة بٌن ال ّناس ،وما ٌجب أن تكون علٌه العبلقات بٌن أفراد المجتمع
اإلنسانً ،بتوضٌح أهمٌة الكبلم الحسن واللباقة فً الحدٌث ،وأثره فً القلوب ،وفً تقوٌة أواصر األلفة بٌن ال ّناس واألهل
ّ
واألصدقاء ،وبٌن العامل وصاحب العمل.
َكاي( ١ايهًُ ١اسبًُِْٗ )٠ٛر ؾٗٝا ايهاتب ْٗذّا خاؾّا ٚ.قٓح ذيو.
ْ
فً ال ّتفكٌر وال ّتعبٌر بلؽة تبعث على األمل وال ّتفاإل فً ال ّتعامل بٌن ال ّناس ،ودفعهم نحو سبل الحقّ والخٌر؛ إذ بدا الكاتب
شعورا قو اٌا بما ٌعوزه لٌنهض وٌسمو ،وٌصبح أجمل المجتمعات وأفضلها.
ملتز اما نحو مجتمعه ومحٌطه ،وشعر
ا

املعذِ  ٚايدٓالي:١
 -1أقـ اىل َعذُو ايًٓػ:ٟٓٛ
 الوابل  :المطر ال ّشدٌد. ٌشوبها ٌ :خالطها. تصدع بؤمرك ُ :ت َن َّفذه.الص ْرؾ  :الخالص لم ٌختلط بغٌره.
 َّ-2عد إىل أسد َعادِ ايًٓػ ١ايعسبٚ ، ١ٓٝاضتدسز َعاْ ٞاملؿسدات اآلت: ١ٝ
 األنداد  :مفردها الند ،وهو الم ِْثل والنظٌر. االنتهار َّ :الزجْ ر.
الز ٌْؾ  :الباطِ ل الرّدي ُء من ال ّ
 َّشً ِء.
(
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ٌ َٔ:
َ -3ا ازبر ُز ايًٓػ ٟٗٛيه ٓ
ص.
ص َ :رصَّ /
ؤن.
رص َ
َ
 الطمؤنٌنة  :طمْ َ -ت ُر َّ

ِف.
 -األلفة  :أَل َ

 -اإلٌحاء َ :و َح ًَ.

ط يف َا ٜأت: ٞ
 -4ؾسٓم يف املعٓ ٢بني ايهًُتني ايًتني ذبتُٗا خ ٓ
ستحب" .اإلداب : ١الصّدى :رجع الصوت ،والمقصود :أثرها.
 "الكلمة ال ُح ْلوة لها صداها ال ُمّ
 قال ال ّض ٌ ْن ُبو ُع هُدا ى ب ْعد أنْ ح ّرقها حر صداها
شاعر :وجرى فً األ ْر ِ
اإلداب( : ١عطشها الشدٌد) الصّدى :العطش الشدٌد.
ط بايػٓهٌ عني ايؿعًنيٌ( :قبض ٌ ،عجز)  ،وفاء الفعل ٌ( :شدّ ).
 -5عد إىل املعذِ ٚاقب ِ
ُ
ٌعجز)  ،وفاء الفعل ٌ( :ش ّد)
(ٌقبض َ ،
عٌن الفعلٌن ِ :
 -6اضتددّ ايهاتب نًُ( ١شٚز) يًدٓالي ١عً ٢املسأ ،٠عد إىل أسد َعادِ ايًٓػ ١ايعسبٚ ،١ٓٝذبكٓل َٔ اضتعُاهلا بٗرٙ
ايؿٛز.٠زوج ٌستوي فٌها المذ ّكر والمإنثَ ،ز ْو ُج المرأة :بعلهاَ .
وزو ُج الرجل :امرأته ،فٌقال لالثنٌن :هما زوجان.

ايؿِِٗ  ٚايتٓشً:ٌٝ
 -1عاًَت ؾتا ٠ايبٝت اشبادََ ١عاًَ ١قاض: ١ٝ
ْ
أ -ها ِ
صورا من هذه المعاملة .التؤنٌب واالنتهار واللوم وغٌاب الكلمة الحُلوة.
ت
ا
ب -ما سبب هذه المعاملة؟ تقصٌر الخادمة فً أداء واجب.
جـ  -هل تظنّ أ ّنها تستحق هذه المعاملة؟ ب ٌّن رأٌك.
ال أظ ّنها تستحق هذه المعاملة بدل تقصٌرها؛ إذ ٌمكن ألهل البٌت توجٌهها باللفظ الطٌّب .وٌترك أٌضا للطالب.
د -ما الّذي كانت تتو ّقعه العاملة من أهل البٌت مقابل عملها؟ كلمة ح ُْلوة.
 -2دعٌ ايهاتب ايتٓعصٜص ٚايجٓٓا ٤ضبًّٝا يإلخالف يف ايعٌُٚ ،ايكَطِ ٠ٛطسٜكا يإلسباط:
النص.
أ -اذكر بعض صور ال ّثناء وال ّتعزٌز كما ورد فً
ّ
ض هللا
"حٌن ٌدفع صاحب العمل األجر وهو ٌقول :سلمت ٌداك ،ومتى ٌقبض العامل أجره وهو ٌقول لصاحب العمل :عوّ َ
علٌك ،أو ٌو ِجز االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك".
"فؤنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة ،ولو كان دونك مقاما أو كان أجٌرا لك ،من فضلك أو اعمل معروفا ،كن واثقا أ ّنه
شكر أو ّ
سٌإدي العمل على خٌر وجه؛ ألنه سٌإ ّدٌه بمحبّة ،ثم متى كافؤ َت ُه بكلمة ال ّ
الثناء أو ال ّدعاء ،زدته تعلقا بك ،وحرصا على
إرضابك".
" أشكرك ،من فضلك ،اسمح لً ،أسؤلك العفو أو المعذرة ،سلمت ٌداك ،عوّ ض هللا علٌك ،بارك هللا فٌك".
ب -بٌن رأٌك فً ما ذهب إلٌه الكاتب مواف اقا أو مخال افا.
أوافق الكاتب فً أنّ كلمات التعزٌز تشجّ ع العامل على عمله ،وتدفعه إلى اإلخالص فً العمل ومحبّته .وٌترك أٌضا للطالب.
 -3اضتٓتر َٔ ايٓـٓ سك٘ا َٔ سكٛم ايعُٓاٍ.
ّ
الحق فً الرّ احة ،تحدٌد ساعات العمل ومناسبتها لألجر.
حماٌة كرامة العمّال،
َ -4ا أثس املعاًَ ١ايًطٝؿ ١يف ْؿٛع اآلخسٜٔ؟
تفعل فعل السّحر ،فتفر ُح القلب الحزٌن ،وتمس ُح عرق المتعب ،وتحرك الهمّة والمروءة.
 -5نٝـ حيسف ؾاسب ايعٌُ عً ٢تٛطٝد عالقت٘ بايعُٓاٍٚ ،ذبؿٝصِٖ عً ٢ايعٌُ.
بالحفاظ على كرامتهم وتج ّنب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم الطٌّب وال ّ
شكر.
ٕ دؾع ؾاسب ايعٌُ األدس يًعاٌَ ٚادبٚ ،ايهًُ ١اسبًُِ ٠ٛعطا:٤
 -6أغاز ايهاتب إىل أ ٓ
أ -هل تإ ٌّد الكاتب فً ذلك؟ ولماذا؟
أوافق الكاتب فً أنّ دفع األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل.
وأخالف الكاتب فً أنّ الكلمة الحلوة عطاء ولٌست واجبا ؛ فؤرى أ ّنها أٌضا واجبة على صاحب العمل كدفع األجر.
وٌترك أٌضا للطالب.
ب -ما الّذي ٌضٌفه هذا العطاء على العبلقة بٌنهما؟
أنّ العالقة بٌنهما لم تعد عالقة مادٌة صِ رفة ،وأنّ قلبٌْهما ّ
حال محل جٌبٌْهما ،بطابع إنسانًّ روحانً.
جـ -ب ٌّن أثره فً المجتمع اإلنسانً.
عبارات التعاطف تش ّد رباط األلفة ،وترصّ بنٌان الصّداقات ،وتنشر الطمؤنٌنة والهناء فً المجتمع اإلنسانًّ .
(
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 -7ؾسٓم ايهاتب بني إْطإ َادٚ ،ٟٓإْطإ يًعاطؿ ١ق ١ُٝنبري ٠يف سٝات٘ٚ ،قٓح ذيو.
اإلنسان الماديّ ٌتعامل مع اآلخرٌن فً أموره على أساس عمل ٌُنجز وأجر ٌُدفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه.
اإلنسان الّذي ٌق ّدر قٌمة العاطفة والكالم الطٌّب ،فالكلمة الحلوة طبع فٌه ،وهو ٌنظر إلى الحٌاة بمنظار اإلنسانٌّة.
 -8ال ٜكتؿس ايتٓعاٌَ بايهالّ ايطٓٓٝب عً ٢مجاع ١ضبدٓد ٠د ٕٚغريٖا يف اجملتُع ،ب ٔٓٝزأٜو.
بمعنى أنّ ال ّتعامل بالكلمة الطٌبة واستخدامها ،أو تل ّقٌها لٌس حكرا على أحد ،إذ ٌشمل ك ّل فبات المجتمع ،بٌن أفراد العابلة أو
أفراد العمل أو الخادم والمسإول أو صاحب العمل وغٌرهم .وٌترك أٌضا للطالب.
َ -9عاًَ ١اآلخس ٜٔبًباق ١ضًٛى ادتُاع ٞإجياب ،ٓٞأَٖ ٛهتطبْ أّ ؾطسٟٓ؟ ٚقٓح إدابتو.
معاملة اآلخرٌن بلباقة عند بعض ال ّناس سجٌّة وطبع فٌهم ،فال ٌبذلون فً هذه المعاملة عناء ومشقة .ولكن اإلنسان متى ما عوّ د
لسانه ونفسه على المعاملة الطٌبة  -كما قال الكاتب" :بمزاولة الحدادة تصبح حدادا"  -ستصبح عندبذ طبعا مكتسبا فٌه،
وٌعتادها .وٌترك أٌضا للطالب.
َ -10ا املكؿٛد بك ٍٛايهاتب:
أ" -وأنّ القلبٌن ّ
حبل محل ّ الجٌب ٌْن" .العالقة اإلنسانٌة تطغً على العالقة المادٌّة.
ّ
ب" -بمزاولة الحِدادة تصبح حدّاداا" .إذا عوّ د المرء نفسه ممارسة فعل ما فإنه ٌعتاده.
جـ" -إنّ الكلمات ال ُح ْلوة تصدر عن النفس ،وتصقلها فً الوقت ذاته".
عندما ٌصدر المرء الكالم الطٌّب فإ ّنه ال ّ
ٌبث السّرور فً متلقٌه فقط وإ ّنما فً نفسه أٌضا.
ـ ٚ َٔ،دْٗ ١عسى.
ٚ -11قٓح إىل أَ ٟٓد ٣اضتطاع ايهاتب ايتٓأثري يف َتًك ٞايٓ ٓ
استطاع الكاتب التؤثٌر فً متلقً النصّ إلى ح ّد كبٌر بسوقه أمثلة من الواقع المعٌش  ،وسرده قصة وقعت على مسامعه بنى
علٌها النصّ  ،وافتتح بها مقالته تشوٌقا للقارئ وتؤثٌرا فٌه.
ٜ -12ػٝع عً ٢أيطٓ ١بعض ايٓٓاع إٔٓ ؾالّْا ٜطتددّ ايهًُات ايسقٝك ١متًٓكّا أ ٚزٜٔا ٤يتشكٝل َآزب َٓٚاؾع خاؾٓ،١
ب ٔٓٝزأٜو يف ٖرا ايهالّ يف ق ٤ٛؾُِّٗو ايٓٓـٌٓ.ترك لتقدٌر المعلم والطالب.
 -13أعطٔ ثالث ١أَجً ١يًهالّ ايطَٓٓٝب َٔ ٚاقع سٝاتٓا.
سعد ُ
ُكْ ،
جزاك هللا خٌرا ،و ّفقك هللاُ.
برإٌتك،
ت
َ
َ
فٌك ،طابت أٌام َ
أٌامك ،بارك هللاُ َ
َ
َ
أسعدَ هللاُ
ع َؿري صبتُعٕ تطػ ٢ؾ ٘ٝايعالقات املاد ١ٜٓعً ٢ايك ِٝاإلْطاْ.١ٓٝ
 -14تٛقٓ ِ
ستطغى فٌه المصالح المادٌّة على الرّ وابط اإلنسانٌّة ،وستضعف فٌه االهتمامات المعنوٌّة واألخالقٌة لٌغدو مجتمعا جافا فً
عالقاته ،وٌشعر أفراده بالغربة والضٌاع ،والصراع بٌن قٌمهم األخالقٌة ومصالحهم المادٌّة.
 -15ألضًٛب اإلْطإ يف تعاًَ٘ َع اآلخس ٜٔأثس يف نطب قًٛبِٗ أ ٚنطسٖاٚ ،قٓح ذيو يف زأٜو.
الكلمة الطٌّبة هً مفتاح لقلوب اآلخرٌن ،وهً عنوان المتكلّم ودلٌله ،فعلى المرء أن ٌنتقً ألفاظه فً خطابه مع اآلخرٌن،
وٌتج ّنب كسر خواطرهم ،فال ٌستهٌن أحد بالكلمة مهما كانت ،فربّ كلمة أضاءت ال ّدنٌا أو أظلمتها.

ايتٓرٓٚم ازبُايٓٞ
ٚ -1قٓح ايؿٓٛز ايؿٓ ١ٓٝيف َا ٜأت:ٞ
الوابل فً الصباح الباكر .
أ -وٌظهر أنّ ر ّبة البٌت كانت قد أمطر ْتها بمثل هذا
ِ
ؾٓٛز كالم التؤنٌب واالنتهار الّذي صبّته ربّة البٌت على العاملة مطرا شدٌدا.
الصداقات .ؾٓٛز الصّداقات بناء تقوّ ٌه عبارات التعاطف.
ص ُبنٌان ّ
ب -عبارات ال ّتعاطؾ ت ُر ّ
جـ -ما أحوج أسماعنا إلى كلمة شكر أو ثناء ،كلمة ّ
تلطؾ أو دعاء ،إ ّنها مفاتٌح القلوب.
ؾٓٛز القلوب أبوابا ،وصوّ ر الكالم الطٌّب مفاتٌح لهذه األبواب.
تفضل ال ّتعامل مع اآللة.
الصماء صمم اآلل ِة هً التً
َّ
د -لكنّ ال ّنفوس ّ
ؾٓٛز ال ّنفوس الجا ّفة التً تفضّل التعامل مع اآللة ألة صمّاء ال تشعر.
ٌ عباز َٔ ٠ايعبازات اآلت: ١ٝ
ٚ -2قٓح دالي ١ن ٓ
أ -تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء .ش ّدة الضٌّق والحزن.
ب -تكلّمت الخادمة األم ٌّة بلؽة فٌلسوؾ .تجربتها جعلت تتكلّم كالحكماء رغم أمٌّتها ،داللة على قهرها وضعف احتمالها.
هار وبعض ال ّلٌ ِل .العمل طوال الٌوم.
جـ -نعمل ُ سحابة ال ّن ِ
فتفجر البركانُ  ،بركانُ اإلنسانٌةِ .داللة على أنّ الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة ،فثارت واضطربت.
د-
ّ
قلوبنا .األثر اإلٌجابً للكلمة الطٌبة فً النفوس.
أوتار
من
وتر
على
ر
ق
فتن
هـ
ُ
ِ
ِ
ى ) (ؾٝو) ؟ ال ّدعاء.
َ -3ا املعٓ ٢اير ٟتؿٝد ٙمجٌ َٔ َجٌ( :عٓٛض ) (عًٝو) ( ٚباز َ
ـ يف زأٜو؟ تؤكٌد أنّ هذه المعاملة لم تعد ُتحْ َتمل ،وقد تجاوزت الح ّد.
َ -4ا دالي ١تهساز عباز( :٠سٝا ٠ال تطام) يف ايٓ ٓ
(
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قكاٜا يػ١ٜٛ
أضًٛب ايتعذٓب
التعجب قسمان :
 -1قٝاض ، ٓٞوله صٌؽتان  ،هما :
َ
َ
أ  ( -ما أفعل ) نحو  :ما أجم َل االبتسامة المرسومة على محٌّاك!
بقاض ٌعد ُل بٌن الناس!
ب  ( -أف ِعلْ بـ ) نحو  :أعظِ ْم
ٍ
 -2مساعٌ : ٓٞفهم من سٌاق الجملة ،
نحو  :هللا هللا على هذا اإلنجاز! ما شاء هللا ما شاء هللا! هلل در ال ّلؽة العرب ٌّة لؽة القرآن الكرٌم!
القٌاسً ( ما أفعل! ) على النحو اآلتً :
التعجب
ٌعرب تركٌب
ّ
ّ
ما أجمل المنظر !  -ما  :التعجبٌّة  ،اسم مبنًّ على السّكون فً محل رفع مبتدأ.
ماض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّ ب  ،وفاعله ضمٌر مستتر وجوبا تقدٌره هو ٌعود على (ما).
 أجمل  :فعل ٍالمنظر ) فً محل رفع
 والمنظر  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،والجملة الفعلٌّة ( أجم َلَ
خبر المبتدأ.

تدزٜبات
 -1ب ٔٓٝايؿٓٝػ ١اييت دا ٤عًٗٝا أضًٛب ايتٓعذٓب يف اآلٜتني ايهسميتني اآلتٝتني :
أ  -قال تعالى  " :قُ ِل َّ
السماوا ِ
ض أ ْبصِ ْر ِب ِه وأ ْسم ِْع ما ل ُه ْم مِنْ دُونِ ِه ".
ت و ْاأل ْر ِ
ب َّ
هللاُ أ ْعل ُم ِبما ل ِب ُثوا ل ُه ؼ ٌْ ُ
أفعل بـ /تعجّ ب قٌاسً.
ْ
ب  -قال تعالى " :قُتِل اإلِ ْنسانُ ما أ ْكفرهُ" .ما أفع َل  /تعجّ ب قٌاسً.
 -2ؾؼ أضًٛب تعذٓب قٝاض٘ٝا َٔ األؾعاٍ اآلتٚٚ ، ١ٝظٓؿٗا يف مجٌ َٔ إْػا٥و.
ع ُظم  ،حسن  ،ج ُمل  ،ك ُرم.
أحس َن صفا َء الماء!
بؤٌام ال ّشباب نضارة!
 أحسِ نْ بالمجته ِد تلمٌذا!  /ما َ ما أعظ َم ال ُحر ٌّ َة!  /أعْ ظِ ْم ِبؤخٌك ضٌفا!  /ما أكر َم علٌّا!
أكر ْم
َ
 ما أجم َل انتصار الحق!  /أجْ ِم ْل بالطبٌع ِة ماء وخضر َة! ِ - -3أعسب َا ٜأتَ : ٞا أْكسَ خكس َ٠ايصٓزعٔ!
 ما  :التعجبٌّة  ،اسم مبنًّ على السكون فً محل رفع مبتدأ.ماض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّ ب  ،والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا تقدٌره هو ٌعود على (ما).
 أنضر  :فعل ٍ خضرة  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف. ّرع  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.
الز ِ
والجملة الفعلٌّة فً محل رفع خبر المبتدأ.
ب تعذٓب قٝاض٘ٝا ٚ ،أعسب٘.
 -4عُد إىل ايؿكس ٠ايجٓاْٚ ، ١ٝاضتدسز َٓٗا أضًَ ٛ
ما أحوج أسماعنا إلٌها  /ما أحوج قلوبنا /
 ما  :التعجبٌّة  ،اسم مبنًّ على السكون فً محل رفع مبتدأ.ماض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّ ب  ،والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا تقدٌره هو ٌعود على (ما).
 أحوج  :فعل ٍأسماع انا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف.
ا
ّ
 والناء  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة.والجملة الفعلٌّة ( أحوج أسماعنا ) فً محل رفع خبر المبتدأ.
املؿدز امل ُٓٞٝمصدر ٌبدأ بمٌم زابدة لغٌر المفاعلة  ،وٌ ُد ّل على ما ٌد ّل علٌه المصدر ،نحو َ :م ْطلب َ ،مسْ عى َ ،م ْنفعة ،
َمؤْخذ َ ،مسرّ ة َ ،م ْكسب.

تدزٜبات
َٓٝ -1ص املؿدز امل َٔ ُٞٝاضِ املؿع َٔ ٍٛامس ٞايصَإ ٚاملهإ يف اآلٜات ايهسمي ١اآلت:١ٝ
هلل رب ا ْلعالمٌِن" .محٌاي  /مماتً (مصدر مٌمً).
سكًِ وم ْحٌاي ومماتًِ ِ َّ ِ
أ  -قال تعالى  " :قُلْ إِنَّ صبلتًِ و ُن ُ
وب إِلى هللا متا ابا " .متابا (مصدر مٌمً).
ب  -قال تعالى  " :ومنْ تاب وعمِل صال اِحا فإِ َّن ُه ٌ ُت ُ
ج  -قال تعالى  " :إِنَّ لِ ْل ُم َّتقٌِن مف ا
ازا" .مفازا (مصدر مٌمً).
ض احى" .موعدكم (اسم زمان).
اس ُ
د  -قال تعالى " :قال م ْوعِ ُد ُك ْم ٌ ْو ُم الزٌن ِة وأن ٌُ ْحشر ال َّن ُ
(
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هـ  -قال تعالى " :هذا ذ ِْك ٌر وإِنَّ لِ ْل ُم َّتقٌِن ل ُح ْسن مآب []ٗ0ج َّنا ِ
اب" .مآب (مصدر مٌمً).
ت عدْ ن مف َّتح اة لَّ ُه ُم ْاأل ْبو ُ
مفتحة (اسم مفعول).
ٌِن وا ْلعا ِملٌِن عل ٌْها وا ْل ُمإلَّف ِة ُقلُو ُب ُه ْم وفًِ الرقا ِ
ب وا ْلؽا ِرمٌِن".
و  -قال تعالى  " :إِ َّنما َّ
الصدقاتُ لِ ْلفُقراء وا ْلمساك ِ
المإلفة ( اسم مفعول ).
ز  -قال تعالى  " :وأ َّما منْ خاؾ مقام رب ِه ونهى ال َّن ْفس ع ِن ا ْلهوى فإِنَّ ا ْلج َّنة هًِ ا ْلمؤْوى" .المؤوى ( اسم مكان ).
ط يف ازبٌُ اآلت: ١ٝ
 -2قع َؿدزّا َُّٝٝا َهإ املؿدز ايؿسٜح يف َا ذبتَ٘ خ ٓ
أ  -و ّفقك هللا فً نجاح سعٌك .مسعاك.
ب  -اقرأ القرآن لٌكون لك منه عظة .موعظة.
الصدق نجاة .منجاة.
ج  -فً ّ
دْ -
أؼ ِن نفسك عن سإال ال ّناس بالعمل .مسؤلة.
ـ ايكساٚ ،٠٤اضتدسز َٓ٘ ثالثَ ١ؿادز َ.١ُٓٝٝ
 -3عُد إىل ْ ٓ
مطالبها ( مطلب )  ،منفعة  ،معذرة  ،محبّة  ،مقام.

ايهتاب١
املكاي ١االدتُاع١ٓٝ
خاصا وفكرة عامة ،أو مسؤلة علم ٌّة أو اقتصاد ٌّة أو اجتماع ٌّة ٌشرحها الكاتب وٌإ ٌّدها
توضح رأ اٌا
نثري
املكاي ١فنّ
ا
ّ
ّ
بالبراهٌن.
وأفكارا م ّتصلة بظواهر اجتماع ٌّة.
َا ايٓرٜ ٟتٓاٚي٘ ايهاتب يف املكاي ١االدتُاع١ٓٝ؟ حقابق
ا
َا ٖ ٞعٓاؾس املكاي١؟ تعتمد على اللّؽة البسٌطة ،وتنؤى عن ال َّتعقٌد ،وت ّتسم ؼال ابا باإلٌجاز؛ قصٌرة أو متوسطة الطول،
وبسهولة األلفاظ ،وقربها من الحٌاة الواقع ٌّة ،ووضوح معانٌها وترابطها.
اقسأ املكاي ١اآلت ،١ٝثِ أدب عٔ األض ١ً٦اييت تًٗٝا :
ل َا ال ٜدزنُ ُ٘ بايعُِٓـ
ٜدزىُ املس ٤بايسَٓؾ ٔ
قال ال ّ
خرج الح ٌَّة مِنْ و ْك ِرها
أم ِر ِه
شاعر  :منْ ٌستعِنْ
بالر ْف ِق فً ْ
َّ
ٌ ْست ِ
ونجتذب
"اطلب ما ترٌ ُد بابتسامتِك" هً القاعدة األخبلقٌة التً تستطٌع أن تجعلنا محبوبٌن م ّمن حولنا ،وتستمٌلهم إلٌنا،
ُ
ْ
الس ْحر ،وقد ٌستعصً أمر من
جمٌعا ،فلٌس فً الدّ نٌا شًء
بها مح ّبة ال ّناس وإخبلصهم
كالرفق ٌفعل فً النفوس فعل َّ
ّ
ا
الرفق ،فمن ا ّتخذه وسٌلة له تم ّكن من تذلٌل أشدّ المصاعب ،وفاز بما
األمور على اإلنسان فبل ٌصل إلى حلّه ّإال عن طرٌق ّ
ٌطلب ولو ّ
عز الطلب.
ا
ٌبرر ذلك من علم أو مال ،أو
ور ّبما صاد ْفنا فً حٌاتنا
رجبل ٌحترمه ال ّناس وٌجلّونه ،وقد ال نجد نحن  -فً نظرنا  -ما َّ
الرفٌق ٌستطٌع أنْ ٌستولً على
الرفق؛
فالرجل ّ
ّ
السبب نجده ّ
منطق ،أو جاه أو ؼٌر ذلك ،وحٌن نمضً فً استكشاؾ ّ
العقول ،وأنْ تعنو أمامه النفوس وتؽدو طوع إرادته.
الرفق فً معالجة شإونه ٌستطٌع أن ٌقنع أصلب العقول بوجهة نظره ،فبعض المحامٌن
وحٌث ٌعتمد اإلنسان على ّ
ٌعمدون فً مرافعاتهم إلى أن ٌكون دفاعهم قانونً المنطق ،ولكن بؤسلوب رقٌق ل ٌّن ،ال عنؾ فٌه وال إٌماء بال ّتطاول ،وال
السهولة أنّ الحقّ بجانبه.
الصواب ،فاإلنسان اللَّ ِبق ال ٌعجز أنْ ٌثبت بمنتهى ّ
تجاوز للحدود ،وإذا بالمحكمة ترى رأٌهم ّ
(عً ٞزقا ،اإلْػا ٤ايطٌٓٗ ،بتؿسٓف).

َ -1ا ْٛع املكاي ١ايطٓابك١؟ اجتماع ٌّة.
َ -2ا ايؿهس ٠ايعاَ ١اييت تٓاٚيتٗا املكاي١؟ فضل الرّ فق وأثره فً المجتمع اإلنسانًّ .
 -3اضتدسز خؿا٥ؿٗا َٚؾِل َا تعًُٓت٘ يف املكاي ١االدتُاع.١ٓٝ
ّ
وتإثر فً عالقاته ،موجزة ،سهلة ،قرٌبة من الحٌاة الواقعٌّة ،معانٌها واضحة ومترابطة.
تناولت قضٌة ته ّم المجتمع
انتب َكاي ١مبا ال ٜكٌٓ عٔ َٚ ١٦مخطني نًُ ١يف ٚاسد َٔ املٛقٛعني اآلتٝنيَ ،ساعّٝا َا تعًُٓت٘ ضابكّا:
ٔ -الكلمة الط ٌّبة أساس دوام العبلقات.
َّٕ -
عب ٌء على المجتمعات اإلنسان ٌّة.
الز ٌْؾ وال ّنفاق ْ

ايتك ِٜٛايراتٓٞ

بعد كتابتً المقالة أتؤ ّكد من أ ّننً:

ٔ -ر ّتبت األفكار وعرضتها فً فقرات متسلسلة ومترابطة.
وحررتها من األخطاء اللّؽو ٌّة.
ٕ -ن ّقحت مقالتً
ّ
ٖ -كتبت مقالة اجتماع ٌّة مراع اٌا شروطها.
(
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ايٛسد ٠ايعاغس : ٠ايكدع يف قًٛب اهلامشٓٝني
ايكسا : ٠٤زضاي َٔ ١باب ايعاَٛد (سٝدز ضبُٛد).
َكسٓز اسبؿغ /حيؿغ ايطًٓب :١ثَاٍّح أتٍاخ ٍِ قصٍذج ( زضاي َٔ ١باب ايعاَٛد )

باب
دس ناد ْتك القِـــــ ُ
ٔ) ٌا حبٌب القُ ِ
ٕ) إ َّنـــــــــــها ُق َّرةُ عٌــــــن ٌْك وفـً

ٌاب
والمحارٌب فقدْ طال الؽـــــــ ُ
ُ
ز ْندِك الو ْ
ضاب
ؾ ال ِخـــــ
ُ
ش ُم وللك َّ

ٖ) واألح ّبا ُء عـــلى الع ْهــــــــ ِد الّذي

شباب
بع ُد -
ُ
قطــــعو ُه والهوى ْ -
وكتاب
ؾ
ُ
واس ُمك س ٌْ ٌ
راٌـــــــــ ٌة ْ

فارســـــ ُه ْم
٘) و ُهـــ ُم األهْ ل ُ فــــــٌا ِ
 )ٙوٌسِ ْر خ ْلــــــــفك ب ْحــــــ ٌر هاب ٌج

كاب
الر ُ
طاو ْعك َّ
ج ال ُم ْهر ٌُــــ ِ
أ ْس ِر ِ
ضاب
ج ؼِ ــ
ُ
ٌ ْفتدي األقصى وأموا ٌ

الساحــا ِ
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
 )8ك ْم على ّ

وردةٌ
ْ
حاب
فاحت وك ْم جاد ســـــ ُ
هاب
شع شِ ـــــــــ ُ
ُح َّرة د َّق ْت وك ْم َّ

 )0وه ُم األبــــــــطال ُ واألقصى لهم

الروابً وال َّ
عاب
شـــ ُ
وب ِه ْم ت ْزهو َّ
ِ

راس فِداى
ٓٔ) والجــبا ُه الس ْم ُر أعــ ُ

إهاب
وعلٌها مِنْ ســـــنا المج ِد
ُ

باب ال ُبـــــطوال ِ
ت د اما
ٔٔ) إنْ ٌكنْ
ُ

باب
فالجـــــــــبا ُه الس ْم ُر للج َّن ِة ُ

س مِنْ
دس ما للقُدْ ِ
ٕٔ) ٌا حبٌب القُ ِ

باب
ُم ْنقِذ ّإالك
ح ٌــــــــــــ ُ
فالسا ُ
ّ

ٖٔ) المـــبلٌٌنُ التً ِملْ ُء الــــمدى

ِساب
ما لـها فً نظ ِر الؽازي ح ُ

ٗٔ) ؼٌر أنَّ القدس فً محــــنتِها

وحدها صــــابرةٌ واألهل ُ ؼابوا

٘ٔ) ولك ْم ناد ٌْت لكنْ ال صـــــــدا ى

جواب
معت لكنْ ال
ُ
ولك ْم أســــــ ْ

ٌ )ٔٙا حبـــــٌب القدس ٌا بٌرقها

حاب
الر ُ
سوؾ ت ْلـــقاها ون ْلقاها َّ

 )ٔ8وؼداا ش ْمــــــل ُ الحِمى ُم ْجتم ٌِع

آب
وؼداا للـــمسج ِد األقصى مـــ ُ

داب ِه ْم
ٗ) ر ْس ُمك الؽـالً على أهـــــــ ِ

 )1وعلى با ِ
ب ال ُعـــــــلى ك ْم مِنْ ٌد

أردنً معاصر ،ولد فً ح ٌْفا عام ٕٗٔ0م ،عٌُ فً اإلعبلم،
ايتعسٜـ بايػٓاعس سٝدز ضبُٛد شاعر
ّ
سفٌرا للمملكة فً تونس ،ث ّم ٚشٜسّا للثقافة.
ث ّم َدٜسّا لدابرة الثقافة والفنون ،ثم ُعٔٓٝ
ا
الرشٌق.
مب اغتٗس أ ٚعُسف ب٘ ايػاعس؟ بقصابده الوطن ٌّة،
 َوبحسه العذب وأسلوبه ّ
ّ
 اذنس دٚا ٜ٘ٓٚايػعس.١ٜٓٔ) شجر الدّ فلى على ال ّنهر ٌؽنً )ٕ .من أقوال ال ّ
شاهد األخٌر)ٖ .عباءات الفرح األخضر ،ومنه أخذت هذه القصٌدة.
َ -ا اضِ ايدٜٛإ اير ٟأخرت َٓ٘ ايكؿٝد .٠عباءات الفرح األخضر.

ـ:
د ٓٛايٓٓ ٓ
 َا ٖ ٞاملٓاضب ١اييت قًٝت هلا ايكؿٝد٠؟ألقى ال ّ
شاعر هذه القصٌدة بٌن ٌدي جبللة المؽفور له الملك الحسٌن بن طبلل  -ط ٌّب هللا ثراه –
العربً بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام ٓٔ08م.
فً احتفال للقوات المسلّحة األردن ٌّة  -الجٌش
ّ
ٓر ٟعسق٘ ايػاعس يف ايكؿٝد٠؟ ( 2018غت)١ٜٓٛ
 َا ايمكانة القدس فً وجدان الهاشمٌٌن الّذٌن أولوا القدس والمقدسات الدّ ٌن ٌّة عناٌة واهتما اما كبٌرٌن.
( 2018غت)١ٜٓٛ

(
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 َا ايٓر ٟأظٗس ٙايػٓاعس يف ايكؿٝد٠؟مشاعر الفخر واالعتزاز بالعبلقة التً تربط الهاشمٌٌن بالقدس ،فاحتفى ال ّ
دٌنً عمٌق،
شاعر بتصوٌرها بما تم ّثله من رمز
ّ
ضحى ال ّ
العربً تضحٌاته على أسوارها.
شهداء من أجلها ،وقدّ م الجٌش
فهً بوابة المح ّبة
ّ
والسبلمّ ،
ّ

ايتشً ٌٝاألدب ٓٞألبٝات ايكؿٝد :٠غسح قؿٝد ( ٠زضاي َٔ ١باب ايعاَٛد )(/دي ٌٝاملعًِٓ)
(2018غت)١ٜٓٛ

باب
دس ناد ْتك القِـــــ ُ
ٌ )1ا حبٌب القُ ِ

ٌاب
والمحارٌب فقدْ طال الؽـــــــــ ُ
ُ

ِباب (قبب)  :بناء سقفه مستدٌر مقوّ س.
املؿسدات :الق ُ

ب ( :حرب ) مفردها( محراب ):المسجد.
المحارٌـ ُ

ايػٓسح ٌ :خاطب ال ّ
شاعر جاللة المغفور له الملك الحسٌن بن طالل ،وٌقول لهٌ :ا حبٌب القدس ،فقد نادتك القدس بمحارٌبها
وقِبابها ،مستغٌثة بك.
األض:١ً٦
َ -1ا َؿسد :ايكٔباب؟ القُبّة.
ْ -2ادت ايكٔباب ٚاحملازٜب يف َطًع ايكؿٝد ٠املًو اسبطني بٔ طالٍ طٓٝب ثساَ ، ٙا دالي ١ايكٔباب ٚاحملازٜب نُا
ٚزدت يف ايكؿٝد٠؟ داللة دٌنٌّة  ،ما ّ
تمثله المق ّدسات من رمز دٌنًّ أوالها الهاشمٌّون الرّ عاٌة 2018 ( .غت)١ٜٓٛ
 -3بحٓ ايػٓاعس اسبٝا ٠يف املهإ  ،ؾعٗست ايكدع يف ايكؿٝد ٠ؾاَد ٠تطتػٝح مبشبٓٗٝا:
أ – ما داللة بعْ ث ال ّ
شاعر الحٌاة فً القدس ؟ تؤكٌدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
ب – أٌن تكمن قوّ ة صمودها فً رأٌك ؟ تكمن قوّ ة صمودها فً أهلها  ،وإٌمانهم بقضٌّتهم.
َ -4ا دالي ١ايتٓهساز يف ق ٍٛايػٓاعسٜ ( :ا سبٝب ايكدع)؟ داللة على تؤكٌد عالقة المحبّة الّتً تربط جاللته بالقدس.
َ -5ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت ؟ دٌن ٌّة.
ُ
الؽٌاب
ـب فقدْ طال
ِباب
ُ
والمحارٌ ُ
دس ناد ْتك الق ُ
ٚ - 6قٓح ايؿٓٛز ٠ايؿٌٓ - :١ٓٝا حبٌب الق ِ
ؾٓٛز ال ّ
شاعر القدس محبوبة تنادي جاللة الملك  ،وتستغٌث به.

 )2إ َّنــــها قُ َّرةُ عٌـــــن ٌْك وفـً

ز ْندِك الو ْ
ضاب
ؾ ال ِخـــ
ُ
ش ُم وللك َّ
الزند  :مُوصل طرف ّ
َّ
الذراع فً الكفّ .

املؿسدات :الخِضاب  :ما ٌ ُْخضَّب وٌُتلَ َّون به من ِح ّناء ونحوه.
الو ْ
ش ُم :رسم على الجلد.
دك وشمُها ،وتخضّب فً ك ّفك
ايػٓسح  :وٌتابع مخاطبا جاللته :القدس مبعث السّرور واالطمبنان فً قلبك ،فقد ارتسم فً َز َن َ
لو ُنها ،داللة على ثبات العالقة بٌن جاللته والقدس.
األض:١ً٦
 -1ؾسٓم يف املعٓ ٢يف َا ذبت٘ خطٓ:
ز ْندِك الو ْ
ِضاب (الرّ احة مع األصابع ).
ش ُم وللكؾ الخ
 إ َّنها قُ َّر ُة ع ٌْن ٌْك وفـــًُ
 من حقوق ّالسبلم  ،واألمر بالمعروؾ
الرسول صلّى هللا علٌه وس ّلم :
"ؼض ا ْلبص ِر ،وكؾ األذى  ،وردّ ّ
ّ
الطرٌق كما ب ٌّنها ّ
 ،وال ّنهً عن ال ُم ْنكر" ( .م ْنع  ،صرْ ف).
 -2عبٓس ايػٓاعس عٔ َهاْ ١ايكدع ايسٓؾٝع ١عٓد املًو اسبطني بٔ طالٍ طٓٝب ثسا،ٙ
َٚهاْ ١اسبطني عٓد أًٖٗا .ب ٔٓٝذيو .حظٌت القدس بمكانة رفٌعة عند الحسٌن بن طالل ؛ إذ تعهّدها بالرّ عاٌة واالهتمام
منذ تولٌّه سلطاته ال ّدستورٌّة  ،وهذا شاه ٌد على عالقته الرّ وحٌّة بمدٌنة القدس  ،فهً قرّة عٌنه  ،وهً كالوشم فً َزنده ،
وكالخضاب الّذي ٌلوّ ن ٌده  ،وأهلها ٌبادلونه هذا الحبّ أ ّنهم باقون على العهد معه فً ال ّدفاع عنها.
ز ْندِك الو ْ
ِضاب
ش ُم وللكؾ الخ
َ -3ا داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ ؟  -إ َّنها ُقـ َّرةُ ع ٌْن ٌْك وفـــً
ُ
للكؾ الخضاب  :ثبات العالقة بٌن جاللته والقدس.
قرة عٌنٌك  :مبعث سرورك ورضاك.
ّ
ّ

(
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(2018غت)١ٜٓٛ

 )3واألح ّبا ُء عـــلى الع ْهـ ِد الّذي

شباب
بع ُد -
ُ
قطـعوهُ والهوى ْ -

ايػٓسح :أهل القدس الذٌن ٌحبّون جاللته باقون على عهدهم معه فً ال ّدفاع عنها ،وهواهم ما زال فت ٌّا ،فٌهم عُنفوان ال ّ
شباب
واندفاعه.
األض:١ً٦
 -1ؾسٓم يف املعٓ ٢يف َا ذبت٘ خطٓ:
بع ُد -شباب (الوعد).
 واألح ّبـا ُء على الع ْه ِد الّذيقطعو ُه والهوى – ْ
ُ
الصخرة فً ع ْهد الدّ ولة األمو ٌّة ( .زمن ).
شٌدت ق ّبة ّ
ّ
 ِٖ ََِٔ -2األسبٓا ٤؟ أهل القدس الذٌن ٌحبّون جاللته وٌنتمون لمدٌنتهم.
َ -3ا ايعٗد ايٓر ٟقطعٙٛ؟ الوفاء واالنتماء لِ َبنً هاشم ّ
ٌمثلهم الملك الحسٌن بن طالل – طٌّب هللا ثراه – فً ال ّدفاع عن
للعدو الغاصب.
ّ
القدس  ،ور ْفض الخنوع
ٚ -4قٓح ايؿٓٛز ٠ايؿٓ : ١ٓٝؾٓٛز أهل القدس بال ّ
شباب القويّ فً عنفوانه واندفاعه 2018( .غت)١ٜٓٛ
(2018غت)١ٜٓٛ

 )4ر ْس ُمك الؽـالً على أهدابِ ِه ْم

تاب
ؾ وكــ ُ
واس ُمك س ٌْ ٌ
راٌــــــ ٌة ْ

املؿسدات :أهـــدابِ ِه ْم :شعر جفون العٌن (الرّ موش).
ايػٓسح :وصورتك الغالٌة راٌة مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلتك عند أهل القدس وأحبابها ،واسمك بك ّل ما فٌه من قوّ ة
سٌف ٌدافعون بهم ،وحكمتك وحنكتك كتاب ٌتعلّمون منه.
األض:١ً٦
َ -1ا َؿسد :األٖداب ؟ الهـ ُ ْ
ـــــدب 2018( .غت)١ٜٓٛ
 -2ؾسٓم يف املعٓ ٢يف َا ذبت٘ خطٓ:
ٌ
اب (صورتك ).
داب ِه ْم
ؾ وكتـ ُ
واس ُمك س ٌْ ٌ
راٌة ْ
أ  -ر ْس ُمك الؽالً عــــلى أهــ ِ
تردادي بها وعنابً (األثر الباقً من ال ّدٌار).
قال أبو نواس  :لقد طال فً رسم الدّ ٌار بكابً
وقد طال ْ
ٚ -3قٓح ايؿٓٛز ٠ايؿٓ :١ٓٝؾٓٛز صورة الملك الحسٌن راٌة على أهداب أهل القدس.
ٌ
(القوة والحنكة) 2018( .غت)١ٜٓٛ
ّ
ــــــاب
ؾ وكتـــــــ
َ -4ا داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ ؟-
ُ
اس ُمك س ٌْ ٌ
راٌة و ْ
(2018غت)١ٜٓٛ

فارسـ ُه ْم
 )5و ُهـــ ُم األهْ ل ُ فــٌا ِ

كاب
الر ُ
طاو ْعك َّ
ج ال ُم ْهر ٌُـــ ِ
أ ْس ِر ِ

املؿسدات:
الركاب  :حلقة من حدٌد ُتعلَّق فً السَّرْ ج ٌ ،ضع فٌها الفارس قد َمه.
طاو ْعك ٌ :نقاد لك وٌفعل ما تؤمره.
ٌُ ِ
ايػٓسح :صوّ ر ال ّ
شاعر جاللته فارسا متى ٌسرج خ ٌْلَه للدفاع عن القدس،
سٌطاوعه أهل القدس ومحبّوها وٌسٌرون معه مإٌّدٌن له.
األض:١ً٦
 -1اغتكٓت ايعسبُ أؾعا ّال َٔ األمسا ٤ازباَد ، ٠عب : ٛأزبِ َٔ ايًٓذاّ ٚ ،أضسز َٔ ايطٓسز  ،أنٌُ غؿٜ٘ٛا :
خٌّم من الخٌمة  ،أبحر من البحر  ،استحجر من الحجر  ،ذهّب من ّ
الذهب  ،تخ َّشب من الخشب ،
بلو َر من البلّور.
أصحر من الصّحراء َ ،
َ
و ايسٔٓنابُ
ِ أَضِسٔزٔ املُِٗ َس ُٜطاِ ٔٚع َ
 -2يف ق ٍٛايػٓاعس  َُُِٖٚ :األَِٖـٌُ ؾَٝـا ؾـازٔضَُٗ ِ
أ  -من الفارس الّذي ٌتحدّ ث عنه ال ّ
شاعر؟ الملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا.
ب  -من األهل؟ أهل القدس.
ج ال ُم ْهر "؟ الفروسٌّة والقٌادة.
ج -ما داللة  " :أ ْس ِر ِ
كاب"؟ داللة على تؤٌٌد أهل القدس لجاللته وسٌرهم معه لل ّدفاع عنها.
طاو ْعك الر ُ
د -ما داللة ِ ٌُ ":
َ -5ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت ؟ وطن ٌّة.

(
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 )6وٌسِ ْر خ ْلــفك ب ْحــ ٌر هاب ٌج

ضاب
ج ؼِ ــ
ُ
ٌ ْفتدي األقصى وأموا ٌ

املؿسدات:
هـاب ٌج (هٌج) :مضطرب وامواجه متحرّ كة.

ٌ ْفتدي(فدي) ٌ :نقذ وٌخلّص من األسر بماله أو نفسه.

ايػٓسح :صوّ ر أهل القدس ومحبٌّها من العرب بحرا هابجا ٌسٌر خلف جاللته لفداء األقصى ،كما صوّ رهم أمواجا شدٌدة
تتالطم غاضبة من عدوها.
ـح ٌر هـاب ٌج (جمْ ع كبٌر ثابر).
األضَ -:١ً٦ا داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ؟  -وٌسِ ْر خـ ْلفك ب ْ

ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
 )7ك ْم على السّاحا ِ

وردةٌ
ْ
حاب
فاحت وك ْم جاد ســـــ ُ

جاد (جود) :أمطر.
املؿسدات :فاحتْ (فوح) :انتشرت رابحته.
ايػٓسحٌ :تح ّدث الشاعر عن تضحٌات ال ّ
أرجُها ،وصوّ ر دماءهم التً
شهداء فً سبٌل فلسطٌن ،وصوّ ر الشهداء ورودا فاح َ
بُذلت غٌوما ماطرة تسقً األرض.
األض - 1 :١ً٦أغاز ايػٓاعس إىل إٔٓ ايكدع ٖ ٞأزض ايبطٛيٚ ١ايػٓٗادٚ ، ٠قٓح نٝـ عبٓس ايػٓاعس عٔ ذيو.
شهداء فً سبٌل فلسطٌن  ،فهإالء ال ّ
شاعر عن تضحٌات ال ّ
األبٌات (  ) 0 ، 1 ، 7تح ّدث ال ّ
شهداء هم األبطال  ،والقدس بلدهم ،
واألقصى رمزهم ال ّدٌنًّ  ،وتفتخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
حاب ( ال ّ
شهٌد).
َ -2ا داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ ؟ وردةٌ فاحتْ وك ْم جاد س ُ

 )8وعلى با ِ
ب ال ُعــلى ك ْم مِنْ ٌد

هاب
شع شِ ـــــــ ُ
ُح َّرة د َّق ْت وك ْم َّ

املؿسدات :شهاب  :نجم مضًء المع.
ايػٓسح :كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس ،فكانوا كال ّنجوم المضٌبة الالمعة فً سماء العال.
األض - 1:١ً٦أغاز ايػٓاعس إىل إٔٓ ايكدع ٖ ٞأزض ايبطٛيٚ ١ايػٓٗادٚ ، ٠قٓح نٝـ عبٓس ايػٓاعس عٔ ذيو.
شهداء فً سبٌل فلسطٌن  ،فهإالء ال ّ
شاعر عن تضحٌات ال ّ
األبٌات (  ) 0 ، 1 ، 7تح ّدث ال ّ
شهداء هم األبطال  ،والقدس بلدهم ،
واألقصى رمزهم ال ّدٌنًّ  ،وتفتخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
بهٌ ٕ ٜد َُكسٓد ُٕٜ ١دَمٗ
ِّ
ت َٔ ايٓٓـٓ َا ٜتٛاؾل َٚعٓ ٢ق ٍٛأمحد غٛقٚ : ٞيًشس ٔ١ٜٓاسبُسا ٔ ٤بابْ
ٖ -2ا ٔ
البٌت ّ
ُحرَّ ٍة دَ َّق ْ
ت وك ْم شعَّ شِ هابُ
ب العُلى َكـــــــــ ْم مِنْ ٌ ٍد
الثامن  :وعلى با ِ
ع غٔٗابُ
ِغٖ
سُسٖ ٕ ٠دَ ٖقتِ ٚن ِ
ٔ ٕ ٜد
ِ َٔ ِ
ب ايعًُ ٢نَـــــــــ ِ
ٚ -3قٓح ايؿٓٛز ٠ايؿٓٚ - :١ٓٝعً ٢با ٔ
ؾٓٛز العلى بابا وأٌادي ال ّ
شهداء ّ
تدق علٌه فً سبٌل حرٌّة القدس.
( 2018غت)١ٜٓٛ

 )9وه ُم األبــطال ُ واألقصى لهم

الروابً وال َّ
عاب
شــ ُ
وبِ ِه ْم ت ْزهو َّ

املؿسدات:
الشعاب  :مفردها الشعب  ،وهو انفراج بٌن جبلٌن 2018( .غت)١ٜٓٛ
الروابً (ربو )  :ما ارتفع من األرض.
ت ْزهو  :تفتخر.
َّ
ايػٓسح :القدس فً جبالها وشعابها تفتخر وتزهو بؤبطالها الذٌن ٌدافعون عنها.
األض:١ً٦
َ -1ا َؿسد :ايسٓٚاب ٞ؟ الرّابٌة.
ٕ ايكدع ٖ ٞأزض ايبطٛيٚ ١ايػٓٗادٚ ، ٠قٓح نٝـ عبٓس ايػٓاعس عٔ ذيو.
 -2أغاز ايػٓاعس إىل أ ٓ
ّ
ّ
ّ
األبٌات (  ) 0 ، 1 ، 7تح ّدث الشاعر عن تضحٌات الشهداء فً سبٌل فلسطٌن  ،فهإالء الشهداء هم األبطال  ،والقدس بلدهم ،
واألقصى رمزهم ال ّدٌنًّ  ،وتفتخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
َ -3ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت ؟ وطن ٌّة.

(
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راس فِداى
 )10والجـباهُ الس ْم ُر أعـ ُ

إهاب
وعلٌها مِنْ ســـــنا المج ِد
ُ

الزند  :مُوصل طرف ّ
املؿسداتَّ :
الذراع فً الكفّ .
سنا (سنً )  :ضوء  ،نور.

اإلهاب  :ال ِج ْلد.

شاعر بالمواقف البطولٌّة التً ق ّدمها الجٌش العربً على أرض القدس ،والتضحٌات التً ّ
ايػٓسحٌ :شٌد ال ّ
سطرها على ثراها،
شهدا ُء الذٌن ُزٌّنت جباههم بنور المجد وال ّ
وصوّ رها أعراسا أبطالُها ال ّ
شرف.
األض:١ً٦
َ -1ا َؿسد :ازبباٙ؟ الجبهة.
 َٔ ٞأدٌ ايكدع :
 -2ذبدٓخ ايػٓاعس عٔ تكشٝات ازبٝؼ ايعسب ٓ
أ  -حدّ د موطن ذلك فً القصٌدة  ( .البٌتان ٓٔ .) ٔٔ ،
ب  -اذكر صورا من هذه ال ّتضحٌات لم ت ِردّ فً القصٌدة .
ق ّدم الجٌش العربًّ تضحٌاته فً معارك القدس  ،كمعركة اللطرون  ،وباب الواد ٔ0ٗ1م .
العربً عندما تقؾ على تضحٌاته فداء للقدس ؟
ج -ما االنطباع الّذي تخرج به عن الجٌش
ّ
ّ
ّ
ّ
ال ّدور العظٌم الّذي ٌضطلع به الجٌش العربًّ  ،وما ٌتمتع به الجٌش العربًّ من قدرة وكفاءة عالٌة  ،التفانً  ،الشجاعة.
َ -3ا داليَ ١ا ذبت٘ خطٓ ؟
أعراس فِـــــدا ى (الجٌش العربًّ ).
 والجباهُ الس ْم ُرُ
َ -4ا دالي ١ايتٓهساز يف ق ٍٛايػٓاعس ٚ( :ازببا ٙايطُٓس) ؟
تؤكٌد دور الجٌش العربًّ وتضحٌاته على أرض فلسطٌن .
َ -3ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت ؟ قوم ٌّة.

باب ال ُبـطوال ِ
ت د اما
 )11إنْ ٌكنْ ُ

باب
فالجـــــــــباهُ الس ْم ُر للج َّن ِة ُ

ايػٓسح :إذا كانت الطرٌق إلى البطولة ال تتح ّقق ّإال بذرف دماء األبطال من الجٌش العربًّ  ،فجباههم السمراء التً أضاءت
بنور الرّ فعة وال ّ
شرف والشهادة هً طرٌقهم إلى الج ّنة.
األض:١ً٦
 َٔ ٞأدٌ ايكدع :
 -1ذبدٓخ ايػٓاعس عٔ تكشٝات ازبٝؼ ايعسب ٓ
أ  -حدّ د موطن ذلك فً القصٌدة  ( .البٌتان ٓٔ .) ٔٔ ،
ب  -اذكر صورا من هذه ال ّتضحٌات لم ت ِردّ فً القصٌدة .
ق ّدم الجٌش العربًّ تضحٌاته فً معارك القدس  ،كمعركة اللطرون  ،وباب الواد ٔ0ٗ1م .
العربً عندما تقؾ على تضحٌاته فداء للقدس ؟
ج -ما االنطباع الّذي تخرج به عن الجٌش
ّ
ال ّدور العظٌم الّذي ٌضطلع به الجٌش العربًّ  ،وما ٌتم ّتع به الجٌش العربًّ من قدرة وكفاءة عالٌة  ،ال ّتفانً  ،ال ّ
شجاعة.
َ -2ا دالي ١ايتٓهساز يف ق ٍٛايػٓاعس ٚ( :ازببا ٙايطُٓس ) ؟ تؤكٌد دور الجٌش العربًّ وتضحٌاته على أرض فلسطٌن.
َ -3ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت ؟ قوم ٌّة.
(2018غت)١ٜٓٛ

س مِنْ
دس ما للقُدْ ِ
ٌ )12ا حبٌب القُ ِ
املؿسدات :الٌباب  :األرض الخالٌة.

باب
ُم ْنقِذ ّإالك
ح ٌـــــــ ُ
فالسا ُ
ّ
ّإالك  :غٌرك.

ايػٓسحٌ :ستنجد ال ّ
شاعر بجاللته إلنقاذ القدس ،فما لها من منقذ سواه ،وساحاتها تنتظر من ٌحمٌها وٌدافع عنها.
األض:١ً٦
 -1اضتددّ ايػٓاعس نًُات ٚعبازات َٔ َجٌ َٓ(:كرْٔ ،ادٜتٔ  ،أمسعتَ) يف خطاب املًو اسبطني طٓٝب اهلل ثسا، ٙ
َاذا تطتٓتر َٔ ذيو؟ مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طالل – طٌّب هللا ثراه – وسعٌه ال ّدابم إلى ال ّدفاع عنها ،
وحرصه على توحٌد العرب من أجلها.
َ -2ا دالي ١ايتٓهساز يف ق ٍٛايػٓاعس ٜ (:ا سبٝب ايكدع )؟
داللة على تؤكٌد عالقة المحبّة الّتً تربط جاللته بالقدس.
َ -3ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت ؟وطن ٌّة.
(
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(2018غت)١ٜٓٛ

 )13المبلٌٌنُ التً ِملْ ُء الــــمدى

ِساب
ما لـها فً نظ ِر الؽازي ح ُ

ايػٓسحٌ :ؤسؾ الشاعر لحال األ ّمة العربٌة على الرؼم من عددها الكبٌر الذي ال ٌخٌؾ العدّ و.
األض:١ً٦
 - 1أغاز ايػٓاعس إىل غٝاب ايٛسد ٠ايعسبَ ، ١ٓٝا ايطٓسٜل إىل ذبكٝكٗا يف زأٜو ؟
فً البٌت ال ّثالث عشر :المالٌٌنُ التً ِم ْل ُء المدى ما لها فً َن َظ ِر الغازي حِسابُ
ّ
فال ب ّد من ال ّتجسٌد العملًّ لمشروع الوحدة العربٌّة وتحقٌقه  ،وتوحٌد كلمة العرب الذٌن ٌُق ّدر عددهم بالمالٌٌن  ،وجمْ ع شملهم ،
بوحدة العناصر المشتركة بٌنهم جمٌعا.
َ -3ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت؟ قوم ٌّة.
( 2018غت)١ٜٓٛ

 )14ؼٌر أنَّ القدس فً محـنتِها

وحدها صابرةٌ واألهل ُ ؼابوا

املؿسدات :محنتِها  :بالء وشِ ّدة.
ايػٓسح :القدس ستبقى صابرة أمام أعدابها ،وصوّ ر القدس فتاة صابرة على محنتها وقد غاب عنها أهلها.
األض:١ً٦
 -1بحٓ ايػٓاعس اسبٝا ٠يف املهإ  ،ؾعٗست ايكدع يف ايكؿٝد ٠ؾاَد ٠تطتػٝح مبشبٓٗٝا:
بعث ال ّ
شاعر الحٌاة فً القدس ؟ تؤكٌدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
أ – ما داللة ْ
قوة صمودها فً رأٌك ؟ تكمن قوّ ة صمودها فً أهلها  ،وإٌمانهم بقضٌّتهم.
تكمن
ب – أٌن
ّ
َ -2ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت؟ قوم ٌّة.

 )15ولك ْم ناد ٌْت لكنْ ال صــدا ى

جواب
معت لكنْ ال
ُ
ولك ْم أســ ْ

ايػٓسحٌ :خاطب الشاعر جاللته :وكم حرصت بمواقفك الثابتة على أنْ تر ّد كٌد األعداء ،وتستنهض ِه َمم العرب.
األض:١ً٦
 -1اضتددّ ايػٓاعس نًُات ٚعبازات َٔ َجٌ َٓ(:كرْٔ ،ادٜتٔ  ،أمسعتَ) يف خطاب املًو اسبطني طٓٝب اهلل ثسا، ٙ
َاذا تطتٓتر َٔ ذيو ؟
مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طالل – طٌّب هللا ثراه – وسعٌه ال ّدابم إلى ال ّدفاع عنها  ،وحرصه على توحٌد العرب من
أجلها.
َ -2ا درز (ْادِٜتَ )؟ ندو.

ٌ )16ا حبـــــٌب القدس ٌا بٌرقها

حاب
الر ُ
سوؾ ت ْلـــقاها ون ْلقاها َّ

املؿسدات :الرحاب  :مفردها الرّحْ بة  ،وهً األرض الواسعة.
بٌرقها( :بٌرق )َ :ع َلم كبٌر.
رجوع القدس الحبٌبة ،وتح ّقق النصر
ايػٓسحٌ :خاطب جاللته الذي أحبَّ القدس ودافع عنها فكان كالعلم بمواقفه الثابتة ،آمال
َ
بمالقاة ساحات األقصى.
األض:١ً٦
َ - 1ا دالي ١ايتٓهساز يف ق ٍٛايػٓاعسٜ (:ا سبٝب ايكدع )؟
داللة على تؤكٌد عالقة المحبّة الّتً تربط جاللته بالقدس.
َ -2ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت؟ دٌنٌّة (سوف َت ْلقانا ْ
ونلقاها الرحابُ ).

(
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 )17وؼداا ش ْمــــــل ُ الحِمى ُم ْجت ِم ٌع

آب
وؼداا للــمسج ِد األقصى مـــ ُ
المآب  :المرجع.

املؿسدات :الرحاب  :مفردها (الرّ حبة )  ،وهً األرض الواسعة.
ايػٓسح :الشاعر متفابل بالمستقبل ،وٌتطلّع إلى غ ٍد تعود فٌه دٌار القدس إلى أهلها ،وٌعود فٌه األقصى حرّ ا بإذن هللا.
األض:١ً٦
ّ ٜعتُد ايػٓاعس يف ذيو  ،يف زأٜو؟
 -1بدا ايػٓاعس َتؿا٥ال باملطتكبٌ  ،عال َ
بدا ال ّ
شاعر متفابال فً نهاٌة القصٌدة ٌ ،قول  :وغدا َشمْ ُل الحِمى مُجْ ت ِم ٌع وغدا للمسج ِد األقصى مآبُ
وٌعتمد على همّة الهاشمٌٌن  ،وعلى وحدة العرب لنصرة القدس وجمع شملهم تحت راٌة واحدة.
َ -2ا ايعاطؿ ١يف ٖرا ايبٝت؟
العاطفة  :دٌنٌّة (وغدا للمسج ِد األقصى مآبُ ).
العاطفة :قومٌّة (وغدا َشمْ ُل الحِمى مُجْ ت ِمعٌ).

املعذِ  ٚايدٓالي:١
 -1أقـ اىل َعذُو ايًٓػ:ٟٓٛ
ضب وٌُتلَ َّون به من ِح ّناء ونحوه.
 الخِضاب  :ما ٌ ُْخ َالركاب  :حلقة من حدٌد ُتعلّق فً السَّرْ جٌ ،ضع فٌها الفارس قدَ مه.
 َّ ال َّشعاب  :مفردها ال َّشعب ،وهو انفراج بٌن جبلٌن - .الٌباب  :األرض الخالٌة.
الرحاب  :مفردها الرّ حْ بة ،وهً األرض الواسعة - .المآب  :المرجع.
 َّ-2عُد إىل أسد املعذِ ٚ ،اضتدسز َعاْ ٞايهًُات اآلت: ١ٝ
الز ْند  :موصل طرف ّ
 َّالسنا  :الضّوء السّاطع - .اإلهاب :ال ِج ْلد.
الذراع فً الكفّ ّ - .
ٌ َٔ :
َ -3ا َؿسد ن ٓ
 -القِباب  :القُبّة- .األهداب  :اله ُْدب.

الروابً  :الرّابٌة.
 -الجباه  :الجبهةّ - .

 -4ؾسٓم يف املعٓ ٢يف َا ذبت٘ خطٓ يف نٌٓ صبُٛع ١ممٓا ٜأت: ٞ
ٌ
وكتاب اإلداب ( : ١صورتك ).
ؾ
أ  -ر ْس ُمك الؽالً على أهدابِ ِه ْم
ُ
واس ُمك س ٌْ ٌ
راٌة ْ
 قال أبو نواس:تردادي بها وعنابً اإلداب ( : ١األثر الباقً من ال ّدٌار ).
طال
وقد
بكابً
ٌار
ْ
لقد طال فً ر ْس ِم الدّ ِ
ز ْندِك الو ْ
ِضاب اإلداب ( : ١الرّاحة مع األصابع ).
ؾ الخ
ب  -إ َّنها قُ َّرةُ عٌن ٌْك وفً
ُ
ش ُم وللك َّ
 من حقوق ّالرسول صلى هللا علٌه وسلم :
الطرٌق كما ب ٌّنها ّ
السبلم ،واألمر بالمعروؾ ،وال ّنهً عن المنكر" .اإلداب( : ١م ْنع  ،صرْ ف ).
كؾ األذى ،وردّ ّ
ض البصر ،و ّ
"ؼ ّ
شباب اإلداب ( : ١الوعد ).
بع ُد -
جـ  -واألح ّبا ُء على الع ْه ِد ا ّلذي
ُ
قطعوهُ والهوى ْ -
 ُالصخرة فً عهد الدّ ولة األمو ٌّة .اإلداب ( : ١زمن ).
ش ٌَّدتْ ق ّبة ّ
ز َٔ ايطٖسِز ،أنٌُ غؿّٜٛا :
ِ َٔ ايًٓذاّٚ ،أضِسَ َ
 -5اغتكت ايعسبُ أؾعايّا َٔ األمسا ٤ازباَد ،٠عب : ٛأزبَ َ
تحجر من الحجر ،ذهّب من ّ
الذهب ،تخ ّ
الصحراء ،وب ْلور
شب من الخشب ،وأصحر من ّ
اس ْ
خ ٌّم من الخٌمة ،أبحر من البحرْ ،
من البِلّ ْور.

ايؿِٗ  ٚايتشً:ٌٝ
ْ -1ادت ايكٔباب ٚاحملازٜب يف َطًع ايكؿٝد ٠املًو اسبطني بٔ طالٍ طٓٝب اهلل ثساَ ،ٙا دالي ١ايكٔباب ٚاحملازٜب نُا
ٚزدت يف ايكؿٝد٠؟ داللة دٌنٌّة ،ما ّ
تمثله المق ّدسات من رمز دٌنً أوالها الهاشمٌون الرعاٌة.
 -2عبٓس ايػٓاعس عٔ َهاْ ١ايكدع ايسٓؾٝع ١عٓد املًو اسبطني بٔ طالٍ طٓٝب اهلل ثساَٚ ،ٙهاْ ١اسبطني عٓد أًٖٗا،
ب ٔٓٝذيو .حظٌت القدس بمكانة رفٌعة عند الحسٌن بن طالل؛ إذ تعهدها بالرعاٌة واالهتمام منذ تولٌّه سلطاته الدستورٌة ،وهذا
شاهد على عالقته الرّ وحٌة بمدٌنة القدس ،فهً قرّة عٌنٌْه ،وهً كالوشم فً َز ْنده ،وكالخِضاب الذي ٌلون ٌده ،وأهلها ٌبادلونه
هذا الحبّ أ ّنهم باقون على العهد معه فً الدفاع عنها.
(
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قَطَعٚ ُٙ ٛاهل - ٣ٛبعِ ُد  -غبابُ
 -3يف ق ٍٛايػٓاعس ٚ :األسبٓا ُ ٤عً ٢ايعَِٗ ٔد ايٓرٟ
أ ِٖ َٔ -األسبٓا ٤؟ أهل القدس الذٌن ٌحبّون جاللته وٌنتمون لمدٌنتهم.
بَ -ا ايعٗد ايٓر ٟقطع ٙٛ؟ الوفاء واالنتماء لبنً هاشم ٌمثلهم الملك الحسٌن بن طالل  -طٌب هللا ثراه  -فً ال ّدفاع عن
القدس ،ورفض الخنوع للعدو الغاصب.
و ايسَٓنابُ
أَضِسٔزٔ املُِٗ َس ُٜطاِ ٔٚع َ
ٌ ؾَٝا ؾازٔضَُِِٗ
 -4يف ق ٍٛايػٓاعس  َُُِٖٚ :األَِٖ ُ
أ  َٔ -ايؿازع ايرٜ ٟتشدٓخ عٓ٘ ايػٓاعس؟ الملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا.
ب  َٔ -األٌٖ ؟أهل القدس.
دـ ـ َا دالي ( : ١أَضِسٔزٔ املُٗس) ؟ الفروسٌّة والقٌادة.
و ايسَٓنابُ) ؟ داللة على تؤٌٌد أهل القدس لجاللته وسٌرهم معه للدفاع عنها.
د َ -ا داليُٜ ( : ١طاِ ٔٚع َ
ٕ ايكدع ٖ ٞأزض ايبطٛيٚ ١ايػٓٗادٚ ،٠قٓح نٝـ عبٓس ايػٓاعس عٔ ذيو.
 -5أغاز ايػٓاعس إىل أ ٓ
(األبٌات  )0،1،7تح ّدث الشاعر عن تضحٌات ال ّ
شهداء فً سبٌل فلسطٌن ،فهإالء الشهداء هم األبطال ،والقدس بلدهم،
واألقصى رمزهم الدٌنً ،وتفتخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
 َٔ ٞأدٌ ايكدع :
 -6ذبدٓخ ايػٓاعس عٔ تكشٝات ازبٝؼ ايعسب ٓ
أ -سدٓد َٛطٔ ذيو يف ايكؿٝد .٠البٌتان (ٓٔ)ٔٔ،
وعلٌها مِنْ َسنا المج ِد إهابُ
والجباهُ السمْ ُر أعراسُ فِدى
فالجباهُ السمْ ُر للج َّن ِة بابُ
ت دَ ما
إنْ ٌَكنْ بابُ البُطوال ِ
ب -اذنس ؾٛزّا َٔ ٖر ٙايتٓكشٝات مل تسد يف ايكؿٝد.٠
ق ّدم الجٌش العربًّ تضحٌاته فً معارك القدس ،كمعركة اللطرون ،وباب الواد .ٔ0ٗ1
 ٞعٓدَا تكـ عً ٢تكشٝات٘ ؾدا ٤يًكدع .الدور العظٌم الذي ٌضطلع
دـَ -ا االْطباع اير ٟربسز ب٘ عٔ ازبٝؼ ايعسب ٓ
به الجٌش العربً ،ما ٌتمتع به الجٌش العربً من قدرة وكفاءة عالٌة ،ال ّتفانً ،ال ّشجاعة .وٌترك أٌضا للطالب.
ّ ٜعتُد ايػٓاعس يف ذيو ،يف زأٜو؟
 -7بدا ايػٓاعس َتؿاًّ٥ا باملطتكبٌ ،عال َ
بدا الشاعر متفابال فً نهاٌة القصٌدةٌ ،قول :
وغدا َشمْ ُل الحِمى مُجْ ت ِمعٌ
وغدا للمسج ِد األقصى مآبُ
وٌعتمد على همّة الهاشمٌٌن ،وعلى وحدة العرب لنصرة القدس وجمع شملهم تحت راٌة واحدة .وٌترك أٌضا للطالب.
ت َٔ ايٓـٓ َا ٜتٛاؾل َٚعٓ ٢ق ٍٛأمحد غٛق: ٞ
ٖ -8ا ٔ
الحمرا ِء بابٌ
ُضرَّ َج ٍة ٌُدَ ق
ب ُك َّل ٌ ٍد م َ
وللحُر ٌّ ِة َ
َّ
حُرَّ ٍة دَ ق ْ
ت وك ْم شعَّ شِ هابُ
ب العُلى َك ْم مِنْ ٌ ٍد
وعلى با ِ
 -9أغاز ايػٓاعس إىل غٝاب ايٛسد ٠ايعسبَ ،١ٓٝا ايطٓسٜل إىل ذبكٝكٗا يف زأٜو؟
فً قوله  :المالٌٌنُ التً ِم ْل ُء المدى ما لها فً َن َظ ِر الغازي حِسابُ
فالبد من التجسٌد العملً لمشروع الوحدة العربٌة وتحقٌقه ،وتوحٌد كلمة العرب الذٌن ٌق ّدر عددهم بالمالٌٌن ،وجمع شملهم،
بوحدة العناصر المشتركة بٌنهم جمٌعا .وٌترك أٌضا للطالب.
 -10اضتددّ ايػٓاعس نًُات ٚعبازات َٔ َجٌ َٓ( :كٔرْ ،ادِٜت ،أمسعِتَ) يف خطاب املًو اسبطني طٓٝب اهلل ثسا،ٙ
َاذا تطتٓتر َٔ ذيو؟ مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طالل  -طٌب هللا ثراه  -وسعٌه الدابم إلى الدفاع عنها ،وحرصه
على توحٌد العرب من أجلها.
ح ايػٓاعس اسبٝا ٠يف املهإ  ،ؾعٗست ايكدع يف ايكؿٝد ٠ؾاَد ٠تطتػٝح مبشبٓٗٝا:
 -11ب ٓ
أَ -ا دالي ١بعح ايػٓاعس اسبٝا ٠يف ايكدع؟ تؤكٌدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
ب -أ ٜٔتهُٔ ق ٠ٓٛؾُٛدٖا يف زأٜو؟ تكمن قوّ ة صمودها فً أهلها  ،وإٌمانهم بقضٌتهم.
َ -12ا أِٖٓ األخطاز اييت تتعسٓض هلا املكدٓضات يف بٝت املكدع؟
االعتداء على المسجد األقصى والمصلٌّن فٌه ،واالعتداء على اآلثار اإلسالمٌّة بالحفرٌات وإنشاء األنفاق.
َ -13ا ٚادب األَٓ ١ايعسب ١ٓٝدبا ٙايكدع؟
ّ
والحق
ال ّدفاع عنها بكل ما أمكن من وسابل ،وااللتزام نحوها بتوحٌد الصفوف العربٌّة وتكاتفها ،وإبراز القضٌة الفلسطٌنٌة
الشرعً للعرب فً فلسطٌن أمام العالم .وٌترك أٌضا للطالب.
َ -14ا املعاْ ٞاييت تجريٖا يف ْؿطو يؿع( ١ايكدع )؟
األرض المطهّرة  /األرض المباركة  /بٌت ال َم ْقدس عاصمة دولة فلسطٌن .وٌترك أٌضا للطالب.
(
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ايتٓرٚم ازبُايٓٞ
ٚ -1قٓح ايؿٓٛز ايؿٓ ١ٓٝيف األبٝات اآلت:١ٝ
الؽٌاب
والمحارٌب فقدْ طال
دس ناد ْتك القِباب
ُ
ُ
أٌ -ا حبٌب القُ ِ
ؾٓٛز ال ّ
شاعر القدس محبوبة تنادي جاللة الملك ،وتستغٌث به.
شباب
بع ُد -
ب -واألح ّبا ُء على الع ْه ِد الذي
ُ
قطعو ُه والهوى ْ -
ؾٓٛز حبّ أهل القدس بالشباب القويّ فً ُع ْنفوانه واندفاعه.
ٌ
وكتاب
ؾ
جـ -ر ْس ُمك الؽالً على أهدابِ ِه ْم
ُ
واس ُمك س ٌْ ٌ
راٌة ْ
ؾٓٛز صورة الملك راٌة على أهداب أهل القدس.
د -وعلى با ِ
هاب
ب ال ُعلى ك ْم مِنْ ٌد
شع شِ ُ
ُح َّرة د َّقتْ وك ْم َّ
ؾٓٛز العلى بابا وأٌادي ال ّ
شهداء ّ
تدق علٌه فً سبٌل حرٌّة القدس.
ط يف األبٝات اآلت ١ٝ؟
َ -2ا داليَ ١ا ذبت٘ خ ٓ
أ -إ َّنها قُ َّرةُ عٌن ٌْك وفً ز ْندِك الو ْ
ِضاب
ؾ الخ
ُ
ش ُم وللك َّ
قسٓ ٠عِٝٓٝو  :مبعث سرورك ورضاك.
يًهـٓ اشبٔكابُ  :ثبات العالقة بٌن جاللته والقدس.
ٌ
وكتاب
ؾ
أهداب ِه ْم
ب -ر ْس ُمك الؽالً على
ُ
اس ُمك س ٌْ ٌ
راٌة و ْ
ِ
و ض ِٝـْ ٚنتابُ :القوة والحنكة.
ُ َ
ض ُ
ٚا ِ
الساحا ِ
حاب
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
وردةٌ فاحتْ وك ْم جاد س ُ
جـ -ك ْم على ّ
ت :ال ّ
شهٌد.
ٚزد ْ٠ؾاس ِ
ج ؼِ
ضاب
د -وٌسِ ْر خ ْلفك ب ْح ٌر هاب ٌج
ُ
ٌفتدي األقصى وأموا ٌ
َبشِ ْس ٖا٥رْ :جمع كبٌر ثابر.
إهاب
أعراس فِدا ى وعلٌها مِنْ سنا المج ِد
هـ -والجباهُ الس ْم ُر
ُ
ُ
طُِ ُس :الجٌش العربًّ .
ٚازببا ُ ٙاي ٗ
َ -3ا دالي ١ايتٓهساز يف ق ٍٛايػٓاعسٜ(:ا سبٝب ايكدع)( ٚ ،ازببا ٙايطُٓس) ؟
ٌا حبٌب القدس  :داللة على تؤكٌد عالقة المحبّة التً تربط جاللته بالقدس.
السمر  :تؤكٌد دور الجٌش العربً وتضحٌاته على أرض فلسطٌن.
الجباه ّ
 -4بسشت ايعٛاطـ ايدٚ ١ٜٓٝٓايكٚ ١َٓٝٛايٛطٓ ١ٓٝيف ٚددإ ايػٓاعسَ ،جٌٓ هلر ٙايعٛاطـ َٔ ايٓـٓ.
الدٌنٌة ،مثل :
ْ
والمحارٌبُ َف َق ْد طا َل الغٌابُ
دس نادتك القِباب
 ٌا ح َبٌب القُ ِ
ْ
ْ
 سوف َتلقاها ونلقاها الرَّ حابُ وغدا للمسج ِد األقــصى مآبُالوطنٌة ،مثل :
َ
 َو ُه ُم األَهُْ
فار َس ُه ْم
ٌا
ف
ل
ـــــــــ
ِ
س مِنْ
 ٌا ح َدس ما لل ُق ْد ِ
بٌب القُ ِ
 وه ُم األبطا ُل واألقــصى لهمالقومٌة ،مثل :
 المالٌٌنُ التً ِم ْل ُء المــدى والجباهُ السمْ ُر أعراسُ فِدىت دَ ما
 إنْ ٌَكنْ بابُ ال ُبطوال ِ وغدا َشمْ ُل ال ِحــمى مُجْ ت ِمعٌالقدس فً محـنتها
غٌر أنَّ
َ
َ -

(

ُطاوعْ َك الرَّ كابُ
أَسْ ِر ِج ال ُمه َْر ٌ ِ
ُم ْن ِق ٍذ ّإال َك فال ّســـــــــا ُح ٌَبابُ
وب ِه ْم َت ْزهو الرَّ وابً وال َّشعابُ
ِ
ما لها فً َن َظ ِر الغازي حِسابُ
وعلٌها مِنْ َسنا المــــج ِد إهابُ
فالجـــــــــبا ُه السمْ ُر للج َّن ِة بابُ
وحدَ ها صـــابرةٌ واأله ُل غابوا
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قكاٜا يػ١ٜٓٛ
نِ االضتؿٗاَٚ ١ٓٝنِ اشبرب١ٜٓ
 -1نِ االضتؿٗاَ: ١ٓٝ
تدخل على االسم والفعل  ،و ٌُطلب بها ال ّتعٌٌن ؛ أي تحتاج إلى جواب  ،وٌؤتً تمٌٌزها مفرداا منصو ابا إذا كان اس اما  ،نحو :
االمتحان؟
كم طالبا نجح فً
ِ
جمعا نحو :
مجرورا باإلضافة أو بحرؾ
 -2نِ اشبرب : ١ٜٓتفٌد ال ّتكثٌر  ،وٌؤتً تمٌٌزها
الجر  ،سواء أكان اس اما مفرداا أم ا
ّ
ا
عالم خدم الوطن  ،وكم مِنْ
السٌاق  ،نحو :
ٍ
مرٌض شفاهُ هللا  ،وٌجوز حذفه إن دل ّ علٌه ّ
كم ٍ
َو َمرَّ بً فٌه َعٌْشٌ لسْ ُ
قول حافظ إبراهٌم متحدثا عن بٌته َ :ك ْم َمرَّ بً عٌشٌ لسْ ُ
ت أنساه
ت أذ ُكرُه
والتقدٌر َ :ك ْم َمرَّ ٍة َمرَّ بً عٌشٌ .

تدزٜبات
َٓٝ -1ص نِ االضتؿٗاَ َٔ ١ٓٝنِ اشبربٚ ، ١ٜٓاقعّا عالَ ١ضؤاٍ بعد مجً ١نِ االضتؿٗاَ ١ٓٝيف َا ٜأت:ٞ
هللا و َّ
اب ِرٌن" .اإلداب : ١خبرٌّة.
أ  -قال تعالى  " :ك ْم مِنْ فِبة قلٌِلة ؼلبتْ فِب اة كثٌِر اة ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
هللاُ مع َّ
الص ِ
ب  -قال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم " :كم مِنْ أ ْ
شعث أ ْؼبر ذي طِ ْمرٌن ،ال ٌُإبه له " .اإلداب : ١خبر ٌّة.
ترا تبع ُد العقبة عن ع ّمان؟ استفهامٌّة.
ج  -كم كٌلوم ا
ضلِك واألٌادي .اإلداب : ١خبر ٌّة.
د  -قال البحتري  :وك ْم لك مِنْ ٌد بٌضاء عندي
ض ل ٌ كف ْ
لها ف ْ
ا
ا
عربٌة تطل على البحر األبٌض المتوسط؟ اإلداب : ١استفهامٌّة.
دولة
هـ  -كم
ط يف َا ٜأت:ٞ
 -2أعسب َا ذبتَ٘ خ ٙ
ا
مدرسة فً محافظة إربد؟
أ  -كم
تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
ب  -قال ال ّ
شاعر :وك ْم صاح ِ
فؤلقى ل ُه األسباب فارتقٌا معا.
قدر صاحب
ب قد جل َّ عن ِ
مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه تنوٌن الكسر.
ط يف ق ٍٛايعباع بٔ ٜعٝؼ :
 -3اقبط آخس َا ذبتَ٘ خ ٓ
وكؤ ّنما آبـــــــاإُ هم ولدوكا اإلداب : ١إخوة
ك ْم إخوة لك لم ٌلــــدْ ك أبو ُه ُم
 -4عُد إىل ايكؿٝدٚ ، ٠اضتدسز َٓٗا (نِ) ٚ،بْٛ ٔٓٝعٗا.
الساحا ِ
حاب
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
وردةٌ فاحتْ وك ْم جاد س ُ
ك ْم على ّ
وعلى با ِ
هاب
ب ال ُعـــــلى ك ْم مِنْ ٌد
شع شِ ُ
ُح َّرة د َّقــــتْ وك ْم َّ
جواب
معت لكنْ ال
ولك ْم ناد ٌْت لكنْ ال صـــــــدا ى
ُ
ولك ْم أســـ ْ

اإلداب : ١خبر ٌّة.
اإلداب : ١خبر ٌّة.
اإلداب : ١خبر ٌّة.

نتاب ١األيـ املكؿٛز٠
 تهتب األيـ املكؿٛز ٠قا ١ُ٥بؿٛز ( ٠ا ) :ٔ) إذا كانت منقلبة عن واو فً الفعل الثبلثً  ،نحو ( رجا ).
ٕ) االسم الثبلثً  ،نحو ( العصا ).
ٖ) إذا وقعت فً االسم والفعل الزابد على ثبلثة أحرؾ وسبقت بٌاء  ،نحو ( الهداٌا )،و( ٌحٌا ).
ّ
ا
تمٌٌزا له من الفعل ( ٌحٌا ).
وٌشذ عن هذه القاعدة اسم العلم ( ٌحٌى )
 تهتب األيـ املكؿٛز ٠بؿٛز:) ٣ ( ٠ٔ) إذا كانت منقلبة عن ٌاء فً الفعل الثبلثً  ،نحو ( سعى ).
ٕ) االسم الثبلثً  ،نحو ( الفتى ).
ٖ) إذا وقعت فً االسم والفعل ّ
الزابد على ثبلثة أحرؾ ،وؼٌر مسبوقة بٌاء  ،نحو ( مصطفى  ،استسقى ).
بالرجوع إلى المثنى أو بردّ الجمع إلى مفرده أو
أٌضا ّ
واوا ا
 ٚميهٔ إٔ ٜعسف أؾٌ األيـ يف األمسا ٤إذا كان ٌاء أو ابالرجوع إلى المصدر  ،نحو :
بجمع الكلمة جمع مإنث سال اما أو ّ
َ
َ
ضوان ).
الر
من
(
وان
ض
ر
:
رضا
،
ٌان
ذ
أ
:
صوان  ،فتى َ :ف َتٌان  ،أذى
ِ َ
عصا َ :ع َ
َّ ْ
قُرى  :قرٌة ُ ،ذرا  :ذروة ِ ،رشا  :رشوة ُ ،ربا  :ربْوة.
صوات.
هُدى  :هُدٌات  ،مها َ :م َهوات  ،عصا َ :ع َ
(
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تدزٜبات
ط يف َا ٜأت:ٞ
 -1ب ٔٓٝضبب نتاب ١األيـ املكؿٛز ٠بايؿٓٛز ٠اييت زمست عًٗٝا يف َا ذبتَ٘ خ ٓ
استو َٰى ".
ش ْ
أ  -قال تعالى َّ " :
الر ْح َٰمنُ على ا ْلع ْر ِ
استوى :فعل زابد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء.
ْ
الرجل هللا تعالى أنْ ٌهبه ّ
الصالحة .دعا :فعل ثالثً  ،األلف فٌه منقلبة عن واو.
الذرٌة ّ
ب  -دعا ّ
السفلى".
ج  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم " :الٌد العلٌا خٌ ٌر من الٌد ّ
علٌا  :اسم زابد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء.
سفلى  :اسم زابد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء.
المكرمة أ ّم القرى .القرى :األلف فٌها أصلها ٌاء مفردها  :قرٌة.
د  -مكة
ّ
هـ  -رثى ال ّ
شاعر صدٌقه .رثى :فعل ثالثً  ،األلف فٌه منقلبة عن ٌاء.
و  -قال ال ّ
شاعر  :وس َّمٌ ُت ُه ٌحٌى لٌِحٌا فلم ٌكنْ
لرد قضاء هللا فٌه سبٌل ُ
ٌحٌى  :اسم لتمٌٌزه من الفعلٌ .حٌا  :فعل زابد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء.
 -2اَأل ايؿساؽ بأيـ َكؿٛز ( ٠ا َ ) ٣ ،عًًّٓا :
هداٌـاٌُ ،منى ،امتطى ،حمـى.
 -3امجع ايهًُات اآلتَ ١ٝساعّٝا نتاب ١األيـ املكؿٛز ٠ؾٗٝا نتاب ١ؾشٝش ١عٓد ازبُع:
قض ٌّة ،شكوىِ ،ب ْنٌة.
 -4عُد إىل األبٝات ايطت ١األٚىل َٔ ايكؿٝدٚ ، ٠اضتدسز َٓٗا نًُتني تٓتٗٝإ بأيـ َكؿٛزَ ، ٠عًًّٓا نتابتُٗا
بايؿٛز ٠اييت دا٤تا عًٗٝا .منها :
فِدى  ،صدى  ،الحِمى  ،المدى  :أسماء ثبلثٌة  ،األلؾ فٌها منقلبة عن ٌاء.
وأٌضا فدى جمع مفرده :فِدْ ٌة ( فِدى  ،فِدْ ٌة ) ومثنى صدى  :صدٌان.
ا
سنا  :اسم ثبلثً  ،األلؾ فٌه منقلبة عن واو ( سنا ٌ /سنو ).
األقصى  :زابد على ثبلثة أحرؾ  ،واأللؾ فٌه ؼٌر مسبوقة بٌاء.
ايهتاب ١األضًٛب
األضًٛب هو طرٌقة ال ّتفكٌر وال ّتصوٌر وال ّتعبٌر التً ٌُع ّبر بها عن المعانً ،أو نظم الكبلم وتؤلٌفه ألداء األفكار وعرض
الخٌال ،وٌختلؾ األسلوب باختبلؾ الموضوع ،فلك ّل من المقالة ،والقصٌدة ،والخطابة ،والرواٌة أسلوب خاص ،حتى قٌل :
((األسلوب هو الموضوع)) .وقٌل أٌضا األسلوب طرٌقة الكاتب فً ّ
بث أفكاره ومعانٌه وتشبٌهاته الخاصة فً موضوع معٌّن
بطرٌقة تختلف عن أسالٌب غٌره فً الموضوع نفسه.
 َٔٚأِٖ ؾؿات األضًٛب :
ٔ -الوضوح  :أن ٌكون أسلوب الكاتب مفهوما ٌرمً إلى إفادة قرّ ابه ورفع مستواهم الثقافً.
القوة  :بإٌقاظ العقول ،وبعث ال ّ
شعور والحماسة ،وإثارة العواطف واالنفعاالت فً نفس المتلقً .فالكاتب الذي ٌدرك
ّٕ -
ّ
الحقابق بوضوح ،وٌعتقدها بصدق ،تجد فً عبارته صدى ذلك ،وهً قوّ ة ال تكون بالتقلٌد والتصنع ،بل هً من صحة الفهم
وبعد أغواره.
ٖ -الجمال  :المالءمة الطبٌعٌة بٌن األلفاظ والمعانً حتى تكون األولى حكاٌة للثانٌة فتمثل حركاتها ،وأصواتها .والجمال صفة
تصدر عن خٌال األدٌب وذوقه ،فالخٌال المصوّ ر ٌدرك ما فً المعانً من عمق وما ٌ ّتصل بها من أسرار جمٌلة إدراكا حا ّدا
رابعاّ ،
والذوق ٌختار أصفى العبارات وألٌقها بهذا الخٌال الجمٌل( .أمحد ايػٓاٜب ،األضًٛب).
انتب يف ٚاسد َٔ املٛقٛعني اآلتٝنيَ ،سعّٝا َا تعًُٓت٘ ضابكّا :
شعبً فً فلسطٌن ٌ
ٔ -ال ّتراث ال ّ
إنسانً ووثٌقة اجتماع ٌّة.
وطنً
إرث
ّ
ّ
ٕ -تخ ٌّل نفسك تقؾ أمام المسجد األقصى المبارك ،صؾ شعورك،
مستنط اقا المسجد وهو ٌشكو إلٌك ما أصابه من االحتبلل.
ايتك ِٜٛايرات ٞبعد نتابيت املٛقٛع أتأنٓد َٔ أْٓين :
ٔ -وصفت مشاعري بصورة جمٌلة.
وضحت الدّ الالت التً أرمً إلٌها فً الموضوع.
ّٕ -
ا
قوٌة مإدٌّة للمعنى.
ٖ -استخدمت ألفاظا ّ
ّٗ -
والصور الفن ٌّة.
وظفت عنصر الخٌال
ّ
(
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ايٛسد ٠اسباد ١ٜعػس :٠قًب ْبت١
ايكسا : ٠٤زضِ ايكًب

(مجاٍ ْادَ ،ٞا دس ّٜٛ ٣اشبُٝظ ،بتؿسٓف).

ايؿكس ٠األٚىل:

أعرؾ لماذا ضاق صدري بتلك ال ّنبتة التً تحدَّ ت وحدتً واقتحمت حٌاتً ،وأعرؾ لماذا ساءت عبلقتً بها إلى
(2018غت)١ٜٓٛ
ُ
أبرئ صدٌقً (حسنً) ،الّذي أحضرها بمناسبة شفابً من مرضً ،فؤنا لم أكرهها بسبب
ذلك الحدّ المخجل .ال بدّ لً من أن َّ
الصدٌق الّذي تعاطؾ معً ،وزارنً فً بٌتً ،مصطح ابا تلك النبتة ،بلفافتها ال ّ
شفافة.
ذلك ّ
ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛضاق  :ضٌق.

شفابً  :شفً.

تحدّ ت  :حدو.

األض:١ً٦
 -1نٝـ ناْت ْعس ٠ايكافٓ األٓٚي ١ٓٝإىل ايٓبت١؟(2018غت )١ٜٓٛتح َّدت وحدتً واقتحمت حٌاتً.
ف بؿدٜك٘ (سطين)  ،ديٌٓ عً ٢ذيو.
مث ١زباط ٚدٓ َتني ٜسبط ايكا ٓ
 ّٓ
تعاطف حسنً مع القاصّ خاصّة وقت مرضه  ،وزٌارته .وإحضار حسنً هدٌّة (نبتة تشبه رسم القلب) ملفوفة بالورق والشبر
لصدٌقه  .اهتمام القاصّ بكالم صدٌقه حسنً الّذي أوصاه ّ
بؤال ٌغٌّر مكان ال ّنبتة.
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
 تلك ال ّنبتة الّتً تحدّ ت وحدتً واقتحمت حٌاتً:ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة تقتحم خصوصٌّة القاصّ و ّ
تتدخل فً شإونه  ،وتتح ّدى وحدته.
ايؿكس ٠ايجٓاْ:١ٝ

صحٌح أ ّنه هو الّذي اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الؽرفة ،ووضعها فٌه بعد أن نزع عنها لفافة الورق وال َّ
شبر ،وصحٌح
أ ّنه شرح لً بحرصه المعهود ،وبما ٌشبه اإلمبلء ،مها ّم رعاٌتها التً أتعبتنً فً ما بعد ،إال أ ّنه لم ٌكن سب ابا فً العداء ا ّلذي
نما بٌنً وبٌن تلك النبتة بؤوراقها التً تشبه رسم القلب.
مجرد واحدة من موجودات
حب أو بؽض بٌنً وبٌنها ،قد رأٌت فٌها
ّ
(2018غت)١ٜٓٛفً البداٌة لم أشعر بضرورة وجود عبلقة ّ
ّ
ّ
الصور على الجدار.
إطارات
ى
ت
ح
والطاولة ،والمِدْ فؤة ،والخزانة ،أو
الؽرفة ،مثل الكرسً،
ّ
السؤم فً نفسً ،ما الّذي ٌجذبنً إلى مجرد نبتة ُمس َّمرة مثل ال ّتماثٌل
ؼٌر أ ّننً بعد أٌام ،تن ّبهتُ إلى ما ٌثٌره صمتها من ّ
َّ
صفرة ال ُمتقشرة ،أو ر ّبما فً تقاطٌع وجهً ،وال
ال ّنحاس ٌّة أو الببلستٌك ٌّةُ ،تحملقُ فً سقؾ الؽرفة القاتم ،أو فً الجدران ال ُم ّ
س ٌّما تلك األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خدي؟
السؤم  :الملل أو الضّجر.
املؿسدات:
ّ
ُتحملق  :تنظر بش ّدة .المعهود  :المعروف عنه.
(2018غت)١ٜٓٛ

مس ّمرة :ثابتة.
اإلمبلء (:ملو ) ما ٌملى من األقوال أو ّ
ملخصها.
(2018غت)١ٜٓٛ

السؤم َ :س ِب َم.
ازبرٚز ايًٓػ: ١ٜٓٛ
ّ
األض:١ً٦
 -1اضتدسز َا ٜكازب يف املعٓ ٢نٌٓ نًُ َٔ ١ايهًُات اآلت: ١ٝ
ثابتة  :مُسمّرة2018( .غت)١ٜٓٛ
مبلمح  :تقاطٌع .ال ُحفر  :األخادٌد.
 َِٓ -2اضتٛس ٢ايكافٓ عٓٛإ قؿٓت٘؟
من شكل ال ّنبتة الّتً أهداها إلٌه صدٌقه ؛ أل ّنها تشبه رسم القلب.
 -3مب اتٓطُت ْعس ٠ايكافٓ األ ٓٚي ١ٓٝإىل ايٓٓبت١؟
ّ
والطاولة  ،والمدفؤة  ،والخزانة  ،أو ح ّتى إطارات الصّور على
رأى فٌها مجرّد واحدة من موجودات الغرفة  ،مثل الكرسً ،
الجدار  ،ولم ٌشعر بضرورة وجود عالقة حبّ أو بغض بٌنه وبٌنها.
َ -4ا دالي ١نٌٓ َٔ:
المصفرة المتق ّ
شرة .سوء األوضاع المادٌّة للقاصّ 2018( .غت)١ٜٓٛ
أ -تحملق فً سقؾ الؽرفة القاتم  ،أو فً الجدران
ّ
ب -األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خدّ ي  .ال ّتق ّدم فً السّنّ 2018( .غت)١ٜٓٛ
(
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 -5أغس إىل املٛاقع اييت ظٗست ؾٗٝا املػاعس اآلت :١ٝالدّ هشة واالستؽراب  :ما الّذي ٌجذبنً إلى مجرّ د نبتة مسمّرة مثل
ال ّتماثٌل ال ّنحاسٌّة أو البالستٌكٌّة  ،تحملق فً سقف الغرفة القاتم  ،أو فً الجدران المصفرّ ة المتق ّ
شرة  ،أو ربّما فً تقاطٌع
وجهً  ،وال سٌّما تلك األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خ ّدي ؟ فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرّد نبتة بلٌدة؟
ايؿٓٛز ايؿٓ -:١ٓٝنبتة تحملق فً سقؾ الؽرفة القاتم  :ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة تنظر بش ّدة إلى سقف الغرفة القاتم.
 األخادٌد ال ُمتقاطعة فً جبهتً وفً خدّ ي  :ؾٓٛز جبهته وخ ّده بؤرض ملٌبة بالحفر.ايؿكس ٠ايجٓايج:١

(2018غت)١ٜٓٛإ ّنها نبتة ُمتعِبة و ُم ْقلِقة فً آن ا
معا ،وهً تحتاج إلى عناٌة ٌوم ٌّة كً تنمو ببطنها السمٌك ،كما أ ّنها ترؼمنً كلّ
الستابر كً ترى ال ّنور أو ٌراها ،وتجبرنً على ر ٌّها ،وتنظٌؾ أوراقها من الؽبار ،ثم تسمٌدها بٌن مدّ ة
صباح على إزاحة ّ
وأخرى ،أجزم بؤنً كرهتها.
ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛر ٌّها  :روي.

(2018غت)١ٜٓٛ

األض:١ً٦
ف َٔ ايٓٓبت .١تحتاج إلى عناٌة ٌومٌّة كً تنمو  ،فترغمه ك ّل صباح على إزاحة
 -1عدٓد ثالث ١أَٛز أثازت اضتٝا ٤ايكا ٓ
السّتابر  ،ورٌّها  ،وتنظٌف أوراقها  ،وتسمٌدها  ،كما أ ّنها تحتاج إلى من ٌبتسم لها.
ٓح ذيو2018( .غت)١ٜٓٛ
 -2أغاز ايكافٓ إىل مجً َٔ ١اسبكا٥ل ايعًُ ١ٓٝاملُتعًٓك ١بايٓٓبات ٚق
حاجتها إلى الضّوء  ،والرّ يّ  ،وال ّتسمٌد  ،وتنظٌف أوراقها  ،وتج ّنب نقلها من مكان آلخر.
ايؿٓٛز ايؿٓ -:١ٓٝكً ترى ال ّنور أو ٌراها  :ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة تنظر بعٌنٌها إلى ال ّنور ٚ ،ؾٓٛز ال ّنور شخصا ٌنظر إلى ال ّنبتة.
 تجبرنً على ر ٌّها  :ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة تجبره على سقاٌتها.ايؿكس ٠ايسٓابع:١

الصحؾ ،من أنّ النباتات التً تعٌش داخل البٌوت تحتاج إلى من ٌبتسم لها أحٌا انا؛
ما أثار ؼٌظً ،هو ما قرأته فً إحدى ّ
الضوء الّذي ٌبعث الحٌاة فً عروقها.
حساسة ،كابنات ح ٌّة تتل ّقؾ االبتسامة ،كما ّ
أل ّنها مخلوقات ّ
شفتً أمام أكثر األمور طرافة( .حسنً) الّذي جاء بها
هذا ما ٌنقصنً ،ثم إنّ االبتسام لٌس من طبعً ،فؤنا ال أكاد أرخً
ّ
لمجرد نبتة بلٌدة؟
ٌعرؾ هذه الحقٌقة ،فكٌؾ ٌمكننً االبتسام
ّ
أفضل حل ّ هو أنْ أضعها خارج الؽرفة ،عند زاوٌة درج العمارة ،لكن (حسنً) أوصانً ّ
بؤال أنقلها من مكانها؛ ألنّ تؽٌٌر
موقعها سٌإدّ ي إلى اضطرارها لل ّتك ٌّؾ مع المكان الجدٌد ،وقد ال ٌناسبها ،فتذبل وتموت.
ج  :حوج.
ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛتحتا ُ

حس ٌ
اسة  :حسس.
ّ

أ ُرخً :رخو.

اضطرارها  :ضرر.

األض:١ً٦
ف بؿدٜك٘ (سطين)  ،ديٌٓ عً ٢ذيو.
مث ١زباط ٚدٓ َتني ٜسبط ايكا ٓ
ٓ -1
تعاطف حسنً مع القاصّ خاصّة وقت مرضه  ،وزٌارته  .وإحضار حسنً هدٌّة (نبتة تشبه رسم القلب) ملفوفة بالورق وال ّشبر
لصدٌقه  .اهتمام القاصّ بكالم صدٌقه حسنً الّذي أوصاه ّ
بؤال ٌغٌّر مكان ال ّنبتة.
ف إٔ ٜتدًٓـ َٔ ايٓٓبت ١غري َسَٓ ، ٠ا ايطٓبب ايٓر ٟدؾع٘ إىل ايتٓسادع يف نٌٓ َسٓ٠؟
 -2سا ٍٚايكا ٓ
حاول وضعها خارج الغرفة  ،عند درج العمارة.
ّ
ّ
ّ
الّذي دفعه إلى ال ّتراجع  :أنّ صدٌقه حسنً أوصاه بؤال ٌنقلها من مكانها ؛ ألنّ تغٌٌر موقعها سٌإدي إلى اضطرارها للتكٌّف مع
المكان الجدٌد  ،وقد ال ٌناسبها  ،فتذبل وتموت.
شفتً أمام أكثر األمور طرافة  .العبوس وال ّتجهّم.
َ -3ا دالي ١ق ٍٛايهاتب -:أنا ال أكاد أرخً
ّ
 -4أغس إىل املٛاقع اييت ظٗست ؾٗٝا املػاعس اآلت:١ٝ
الدّ هشة واالستؽراب  :فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرّد نبتة بلٌدة؟
القاص من الخبر الّذي قرأه فً الصحٌفة؟
 -5عًٌٓ :أ -تضاٌق
ّ
ُ
مور طرافة.
إنّ االبتسا َم لٌس من ط ْبعً  ،فؤنا ال أكا ُد أرخً شفتًّ أمام أكثر األ ِ
ب  -أوصاه حسنً ّأال ٌنقلها من مكانها.
ُ
وتموت.
المكان الجدٌ ِد  ،وقد ال ٌُناس ُبها  ،فتذب ُل
مع
ٌر موقعها سٌإ ّدي إلى اضطرارها لل ّتكٌف َ
ألنّ تغٌ َ
ِ
ايؿٓٛز ايؿٓ -:١ٓٝكابنات ح ٌّة تتل ّقؾ االبتسامة  :ؾٓٛز ال ّنباتات أشخاصا ٌستقبلون االبتسامة.
(
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ايؿكس ٠اشباَط:١

خبلل شهر آذار ،انتعشت تلك النبتة ،ونمت بما ٌوحً برؼبتها فً التخ ّلص من عٌوب صمتها ،ولكن هذا لم ٌوقؾ صراعً
ّ
وٌتدخل فً ٌومٌاتً ،لماذا ال أتخلّص منها؟ أال ٌمكن أن
الصامت معها ،فهً على أ ٌّة حال كابن ٌدهم حٌاتًٌ ،خرق وحدتً،
ّ
ٌكون (حسنً) قد تآمر على حٌاتً بوضعها فً ؼرفتً؟
املؿسداتٌ :دهم ٌ :فاجا.
ازبرٚز ايًٓػ: ١ٜٓٛ

كابن  :كون.

نمت  :نمو.

تآمر  :أمر.

األض:١ً٦
 -1تكبٌٓ اآلخس ٜٔغ ٤ٞقسٚز ٟٓيف سٝاتٓا  ،بَ ٔٓٝد ٣ايتصاّ ايكافٓ ٖر ٙاملكٛي ١يف زأٜو.
لم ٌكن القاصّ ملتزما التزاما مطلقا فً تقبّله ال ّنبتة وفق أحداث القصّة  ،ففً ك ّل مرّة كان ٌحاول ال ّتخلّص منها ؛ أل ّنها تزعجه
وتثٌر السّؤم فً نفسه  ،وقد اخترقت وحدته وحٌاته  ،ورفضت ال ّتوجّ ه إلى الجهة الّتً أرادها نحو الباب.
وعندما شعر بتؤنٌب ضمٌره كان ٌتراجع  ،وأخذ أوّ ل مرّة ٌبتسم لها ابتسامة غٌر مفهومة  ،ث ّم أخذ ٌتف ّقد أوراقها  ،وٌُسرّ بسماع
صوتها وهً تتف ّتح  ،فوجد نفسه ٌبتسم لها.
ٚ -2ظٓـ ايكافٓ عٓاؾس اسبسنٚ ،١ايؿٓٛت ٚ ،ايًٓ ٕٛيف ايكؿٓ.١
أ-هات مثاال لكل ّ منها  .الحركة  :انتعشت تلك ال ّنبتة ونمت.
ّ
القاص بصورة أوضح وأصدق.
ب -ب ٌّن القٌمة الفن ٌّة لكل ّ منها  .تقرٌب المعنى من نفس المتلقً والتؤثٌر فٌه  ،ونقل أفكار
ّ
ايؿكس ٠ايطٓادض:١

الساق ،إ ّنها خشنة مع طراوتها ،ف ّكرتُ  :لنْ ٌستؽرق األمر أكثر من ثانٌة
حٌن اقتربتْ ٌدي من ساقها،
تحسستُ تلك ّ
ّ
الساق ،حركة واحدة وأرتاح منها.
واحدة ،أدٌر ٌدي ،فؤقصؾ ّ
فتوصلت بسرعة إلى أ ّننً مقدم على ارتكاب فعلة تنتمً إلى سلسلة جرابم قتل ال ّنفس ،تراجعتُ ،
قلّبت الفكرة فً رأسً،
ّ
تشربب ،وتولّدت
وتنهدتُ  ،وجلستُ على المقعد ،ووضعت ك ّفً أسفل فكً محدّ اقا بحٌرة وقلق .فً تلك اللحظة رأٌتها
ّ
تفتران عن ابتسامة ؼٌر مفهومة ،على األقل بالنسبة لً.
ألوراقها عٌون ،عٌون كثٌرة أخذت تراقبنً بحذر ،فوجبت
بشفتً ّ
ّ
املؿسدات:
لتنظر.
تشربب  :تم ّد ُع ُن َقها
َ
ّ
ازبرٚز ايًٓػ: ١ٜٓٛ
طراوتها  :طرو.

ُمحدق ُ :من ِعم ال ّنظر.

الساق  :سوق.
ّ

أ ُدٌر  :دور.

افتر  :ابتسم وبدت أسنانه الّتً فً ُمق َّدم الف ّم.
ّ
وأرتاح :روح.

األض:١ً٦
ف إٔ ٜتدًٓـ َٔ ايٓٓبت ١غري َسَٓ ، ٠ا ايطٓبب ايٓر ٟدؾع٘ إىل ايتٓسادع يف نٌٓ َسٓ٠؟
 -1سا ٍٚايكا ٓ
خالل شهر آذار ف ّكر أن ٌقصف ساقها لٌرتاح منها.
ّ
ّ
الّذي دفعه إلى ال ّتراجع  :أٌقن أ ّنه مقدم على ارتكاب فعلة تنتمً إلى سلسلة جرابم قتل النفس  ،وشعر بؤنّ النبتة تراقبه بحذر.
ف ذب ٍٓٛإجيابٚ ٓٞاقح عب ٛايٓٓبتَ ١ع تطٓٛز أسداخ ايكؿٓ: ١
 -2بدا عً ٢ايكا ٓ
أ -ب ٌّن مبلمحه .فوجا بشفتٌه تفترّ ان عن ابتسامة غٌر مفهومة تجاه ال ّنبتة.
ب -ما سببه فً رأٌك؟ إنّ القاصّ أخذ ٌعتاد على وجودها  ،وٌرغب فً بقابها.
ج -ما أثره فً ال ّنبتة؟ أخذت تنمو سرٌعا بعد أن توافرت لها أسباب العناٌة الٌومٌّة.
ٚ -3ظٓـ ايكافٓ عٓاؾس اسبسنٚ ،١ايؿٓٛت ٚ ،ايًٓ ٕٛيف ايكؿٓ.١
أ-هات مثاال لكل ّ منها.
الحركة  :وجلست على المقعد .تشرببّ  .اقتربت ٌدي من ساقها  .تحسّست تلك السّاق.
ب -ب ٌّن القٌمة الفن ٌّة لكل ّ منها.
تقرٌب المعنى من نفس المتل ّقً والتؤثٌر فٌه ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصدق.
-4أغس إىل املٛاقع اييت ظٗست ؾٗٝا املػاعس اآلت: ١ٝ
ال ّتردّ د  :قلّبت الفكرة فً رأسً  ،تراجعت  ،وتنهّدت  ،وجلست على المقعد.
الفرح  :فوجبت بشفتً تفترّان عن ابتسامة غٌر مفهومة  ،على األق ّل بال ّنسبة لً.
ايؿٓٛز ايؿٓ -:١ٓٝوتولّدت ألوراقها عٌون  :ؾٓٛز ال ّنبتة بإنسان له عٌون تراقب القاصّ .
(
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ايؿكس ٠ايطٓابع:١

تتبسط مثل
المجردة كٌؾ تتف ّتح أوراقها الجدٌدة ،وكٌؾ
السرٌع كلّ ٌوم ،كل ّ ساعة ،حتى كدْ تُ أرى بعٌنً
ّ
ّ
نموها ّ
راقبت ّ
وكثٌرا ما سمعتُ صوتها ،صوت ّ
ّ
اّ
الطقطقة الخافتة
الجدٌدة،
والبراعم
األوراق
د
ق
أتف
باح،
الص
فً
أصحو
وحٌن
كؾ آدمٌة،
ا
ّ
فرحا طفول اٌّا ،وضبطتُ نفسً ذات مرة
الصوت فً أعماقً ا
الصباحات الباكرة .ولقد أٌقظ ذلك ّ
لؤلوراق فً أثناء تف ّتحها فً ّ
وأنا أبتسم لها.
دب الخبلؾ
وفً األٌام البلحقة  ،نمت وتوالت لها أوراق جدٌدة  ،أوراق خضراء ٌانعة  ،وحٌن بلؽت منتصؾ الجدارّ ،
فتوجهتْ إلى ؼٌر ما أرٌد ،نحو النافذة.
بٌننا من جدٌد ،فؤنا أردتُ توجٌهها نحو الباب كً تكسو ٌسار الجدار ،أما هً
ّ
ازبرٚز ايًٓػ: ١ٜٓٛ
ّ
الطقطق ِة  :طقطق.

أٌقظ ٌ :قظ.

أرٌ ُد  :رود.

توالت  :ولً.

األض:١ً٦
ف ذب ٍٓٛإجيابٚ ٓٞاقح عب ٛايٓٓبتَ ١ع تطٓٛز أسداخ ايكؿٓ: ١
 -1بدا عً ٢ايكا ٓ
أ -ب ٌّن مبلمحه .أخذ ٌرقب نموّ ها السّرٌع ك ّل ٌوم ؛ كٌف تتف ّتح أوراقها الجدٌدة  ،وكٌف تتبسّط مثل كفّ آدمٌّة  ،وفً الصّباح ،
كان ٌتف ّقد األوراق والبراعم الجدٌدة  ،وكثٌرا ما كان ٌسمع صوتها  ،صوت ّ
الطقطقة الخافتة لألوراق فً أثناء تف ّتحها فً
الصّباحات الباكرة.
ب -ما سببه فً رأٌك ؟ إنّ القاصّ أخذ ٌعتاد على وجودها  ،وٌرغب فً بقابها.
ج -ما أثره فً ال ّنبتة ؟ أخذت تنمو سرٌعا بعد أن توافرت لها أسباب العناٌة الٌومٌّة.
 -2تكبٌٓ اآلخس ٜٔغ ٤ٞقسٚز ٟٓيف سٝاتٓا  ،بَ ٔٓٝد ٣ايتصاّ ايكافٓ ٖر ٙاملكٛي ١يف زأٜو.
لم ٌكن القاصّ ملتزما التزاما مطلقا فً تقبّله ال ّنبتة وفق أحداث القصّة  ،ففً ك ّل مرّة كان ٌحاول ال ّتخلّص منها ؛ أل ّنها تزعجه
وتثٌر السّؤم فً نفسه  ،وقد اخترقت وحدته وحٌاته  ،ورفضت ال ّتوجّ ه إلى الجهة الّتً أرادها نحو الباب.
وعندما شعر بتؤنٌب ضمٌره كان ٌتراجع  ،وأخذ أوّ ل مرّة ٌبتسم لها ابتسامة غٌر مفهومة  ،ث ّم أخذ ٌتف ّقد أوراقها  ،وٌُسرّ بسماع
صوتها وهً تتف ّتح  ،فوجد نفسه ٌبتسم لها.
ٚ -3ظٓـ ايكافٓ عٓاؾس اسبسنٚ ،١ايؿٓٛت ٚ ،ايًٓ ٕٛيف ايكؿٓ.١
أ -هات مثاال لكل ّ منها.
ّ
ُ
سمعت صوتها  ،صوت الطقطقة الخافتة لألوراق.
الصوت  :وكثٌرا ما
ّ
اللّون  :أو فً الجدران المصفرّة.
ب -ب ٌّن القٌمة الفن ٌّة لكل ّ منها.
تقرٌب المعنى من نفس المتل ّقً والتؤثٌر فٌه  ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصدق.
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
دب الخبلؾ بٌننا من جدٌد  :ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة على خالف مع القاصّ .
ٔ -حٌن بلؽت منتصؾ الجدار ّ
ٕ -كً ترى ال ّنور أو ٌراها  :ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة تنظر بعٌنٌها إلى ال ّنور ٚ ،ؾٓٛز ال ّنور شخصا ٌنظر إلى ال ّنبتة.
ٖ -تجبرنً على ر ٌّها  :ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة تجبره على سقاٌتها.
ايؿكس ٠ايجٓآَ:١

هدأتْ نفسً ،أمسكتُ رأسها ،قلتُ كمن ٌخاطب امرأة :من هنا أ ٌّتها العزٌزة ،ولوٌت ُع ُنقها برفق ناحٌة الباب ،ثم ربطته
ٌتوجه نحو النافذة ،فبدتْ كؤ ّنما تنظر إلى الوراء.
بخٌط م َّتصل بحافة ذلك الباب .وبعد أ ٌّام ،عاد رأسها
ّ
أسى مبه اما ،وال س ٌّما حٌن قدّ رت أ ّن ها أرادت بحركتها تلك لفت انتباهً وتذكٌري
صحٌح أنّ المشهد أثار فً نفسً ا
ّ
بال ّتفاهم الّذي حصل بٌننا ،لكن ،لماذا ال تستجٌب لرؼبتً؟ على األقل إكرا اما الهتمامً بها ،ثم إنّ المساحة المتبقٌة من
بالصور.
نموها وامتدادها ،فهً مؤلى
ّ
الجدار حتى النافذة ال تستوعب ّ
التوجه نحو النافذة ،وحٌن قست
وإصرارا على
المرة بدت أكثر صبلبة
لً ُع ُنقها برفق وتصمٌم ،لك ّنها هذه
ّ
ا
ّ
حاولتُ ّ
أصابعً علٌها ا
مرتٌن.
قلٌبل،
أحسستُ ب ُع ُنقها ترتجؾ ،أجل ،لقد ارتجفت ّ
ْ
الصعب أن أفهم أو أصدّ ق ما حدث ،لكن تلك ال ُع ُنق ارتجفت بٌن أصابعً مثل سمكة ح ٌّة ،ازددْ تُ
إصرارا على تنفٌذ
ا
من ّ
ما بدأ ُته ،وبٌنما أحاول ثنٌها نحو الباب بإصرار ،إذ بها تنكسر.
ازبرٚز ايًٓػ: ١ٜٓٛ
ُم ّتصل  :وصل .عاد  :عود.
تستجٌب  :جوب.
أثار  :ثور.
ُ
(

فبدتْ  :بدو.
الهتمامً  :همم.
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األض:١ً٦
ف إٔ تطري ايٓٓبت ١يف طسٜل ٚ ،أزادت ايٓٓبت ١إٔ تطري يف طسٜل آخس :
 -1أزاد ايكا ٓ
صر كل ّ منهما على رأٌه؟
أ -لماذا أ ّ
ّ
ّ
القاص  :أراد لها أن تتوجّ ه نحو الباب ؛ ألنّ المساحة المتبقٌّة من الجدار حتى النافذة ال تستوعب نموّ ها وامتدادها  ،فهً مألى
ّ
ّ
بالصّور  .وكؤنه ال ٌرٌدها داخل بٌته  ،وٌرٌدها أن تنمو خارجه  ،أو ترحل عنه.
ال ّنبتة  :أرادت ال ّتوجّ ه نحو ال ّنافذة  :حٌث الضّوء والهواء  ،وكؤ ّنها ترٌد البقاء والحٌاة.
ب -ما نتٌجة هذا ال ّتع ّنت على كل ّ منهما ؟
ّ
القاص  :قست أصابعه علٌها وهو ٌحاول لًّ عنقها نحو الباب  ،فانكسرت  ،ممّا أثار فً نفسه خوفا  ،ورأى فً أوراق النبتة
ّ
عٌونا ت ّتهمه.
ال ّنبتة  :انكسر عنقها أوّ ال  ،ولم تمض سوى أٌّام قلٌلة حتى ذبلت أوراقها واصفرّ ت  ،ث ّم ج ّفت وسقطت.
ف يف ايكؿٓ ١بساع ١يف ايتٓؿٜٛس ٖ،ات َٔ ايؿٓٛز ايؿٓٚٚ ، ١ٓٝقٓشٗا.
 -2أبد ٣ايكا ٓ
 فبدت كؤ ّنه تنظر إلى الوراء  :ؾٓٛز ال ّنبتة إنسانة تنظر إلى الوراء.َ -3ا دالي ١ق ٍٛايهاتب :
شفتً أمام أكثر األمور طرافة  .العبوس وال ّتجهّم.
 أنا ال أكاد أرخًّ
ٚ -4ظٓـ ايكافٓ عٓاؾس اسبسنٚ ،١ايؿٓٛت ٚ ،ايًٓ ٕٛيف ايكؿٓ.١
أ-هات مثاال لكل ّ منها.
الحركة  :نمت  ،لوٌت عنقها  .توجّ ْ
هت إلى غٌر ما أرٌد.
ّ
ب -ب ٌّن القٌمة الفن ٌّة لكل ّ منها  .تقرٌب المعنى من نفس المتلقً والتؤثٌر فٌه  ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصدق.
ايؿكس ٠ايتٓاضع:١

الصوت الّذي سمعته لحظتبذ أشبه بصوت كسر عظمة بشر ٌّة ،ودهمنً شعور من ارتكب جر اما فً ؼفلة من
كان
ّ
ّ
ّ
أدر ماذا أفعل به ،تل ّفت حولً ب ُذعر،
لم
أصابعً،
بٌن
ل
فظ
رأسها
ا
م
أ
ٌدي،
خ
لط
الكسر
مكان
من
نز
الذي
ابل
والس
ال ّناس،
ّ
ّ
ّ
ِ
تراجعت قدماي نحو الوراء ،رأٌت فً األوراق عٌو انا ت ّتهمنًْ ،
وإذ سقط الرأس من ٌدي ،فتحتُ الباب ،وؼادرتُ البٌت.
تمض سوى أٌام قلٌلة حتى ذبلت أوراقها ،حاولتُ إنقاذهاّ ،
نظفتُ مساماتها بقطعة من القماش المبلول ،روٌتها
لم
ِ
الستابر والنوافذ ،لكن كانت أشبه بعزٌز ٌرٌد االنسحاب من حٌاتً بصمت موجع.
بحرص ،فتحت ّ
املؿسدات:
ّ
نز  :قطر وسال.
ازبرٚز ايًٓػ: ١ٜٓٛ
ب.
االنسحاب َ :س َح َ
السابل  :سٌل.
ّ

تش ّبث  :تم ّسك بقوّ ة.
اسودّ ت َ :س ِودَ .
ت ّته ُمنً  :وهم.

األض:١ً٦
 -1أغس إىل املٛاقع اييت ظٗست ؾٗٝا املػاعس اآلت: ١ٝ
ال ّتردّ د  :تراجعت قدماي نحو الوراء.
ّ
ّ
ال ّندم  :ودهمنً شعور من ارتكب جرما فً غفلة من ال ّناس  ،والسّابل الذي ّ
نز من مكان الكسر لطخ ٌديّ .
 -2ق( : ٌٝيف ايعذً ١ايٓٓداَٚ ١يف ايتٓأْ ٞايطٓالَ .) ١اذنس َا ٜدٍٓ عً ٢ذيو َٔ ايكؿٓ.١
العجلة واضحة فً موقف القاصّ من ال ّنبتة  ،فقد أراد ال ّتخلّص منها غٌر مرّة وفً المرّ ة األخٌرة قست أصابعه على عنقها
فانكسرت  ،وال ّندم ظهر واضحا عندما دهمه شعور من ارتكب جرما فً غفلة من ال ّناس بعد ان كسرها  ،ث ّم حاول إنقاذها
بتنظٌف مساماتها بقطعة من القماش المبلول  ،ورٌّها  ،وتعرٌضها للضّوء.
ٚ -3ظٓـ ايكافٓ عٓاؾس اسبسنٚ ،١ايؿٓٛت ٚ ،ايًٓ ٕٛيف ايكؿٓ.١
أ-هات مثاال لكل ّ منها .
الحركة  :سقط الرّأس من ٌدي.
الصوت  :كان الصّوت الّذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرٌّة.
ّ
ب -ب ٌّن القٌمة الفن ٌّة لكل ّ منها  .تقرٌب المعنى من نفس المتل ّقً وال ّتثٌر فٌه  ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصدق.

(
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ايؿكس ٠ايعاغس:٠

تجؾ وتسقط ،لم ٌبق سوى أؼصانها التً اسودّ ت ،وبدت مثل
تصفر أوراق جدٌدة ،ثم
اصفرت أوراقها ،كل ّ ٌوم
روٌداا روٌدا ا
ّ
ّ
ّ
أذرع سوداء لعنكبوت خرافً ٌتش ّبث بجدار ،ث ّم ٌسقط على األرض فجؤة فً إحدى لٌالً أ ٌّار ،فٌعود الجدار مثلما كان،
متق ّ
الصدٌق(حسنً) ،لماذا اشت ْقتُ إلٌه حٌن
ش ارا
مصفرا ،وعار اٌا ،أما أنا فقد دهمتنً رؼبة جامحة ،ؼٌر مفهومة برإٌة ذلك ّ
اّ
سقط العنكبوت فً سكون تلك اللٌلة من أ ٌّار؟
املؿسدات :تش ّبث  :تم ّسك بقوّ ة.
ازبرٚز ايًٓػ : ١ٜٓٛاسودّ ت َ :س ِودَ .
األض:١ً٦
 -1اقرتح ْٗا ١ٜأخس ٣يًكؿٓ ١تتٓؿل َع زؤٜتو ملٓطل األسداخ.
نمو ال ّنبتة وانتعاشها ورإٌة حسنً والقاصّ لها وهً تكبر وتزهو.
ف يف ْٗا ١ٜايكؿٓ ١إىل زؤ ١ٜؾدٜك٘ (سطين)  ،عالّ ٜدٍٓ ذيو يف زأٜو؟
 -2اغتام ايكا ٓ
أ – أسفه وندمه على موت ال ّنبتة  ،وكؤ ّنه ٌرٌد نبتة أخرى من صدٌقه حسنً بدل تلك الّتً ذبلت.
ب – شعوره ّ
بالذنب لما ح ّل بال ّنبتة  ،وخجله من صدٌقه الّذي أوصاه بالعناٌة بها.
ج – ربّما ٌكون عاوده المرض بعد سقوط ال ّنبتة  ،فاشتاق لرإٌة صدٌقه لٌعوده وٌطمبن علٌه حامال بٌده نبتة تشبه تلك الّتً
سقطت.
 ( -3اسبس ١ٜٓسلٓ طبٝع ٓٞيإلْطإ ) ْ ،اقؼ ٖر ٙايعباز ٠يف ق ٤ٛؾُٗو ايكؿٓ.١
أن تترك اآلخرٌن ٌمارسون حرٌّتهم كما ٌشاإون  ،وال نضغط علٌهم  ،أو نقتحم حٌاتهم ما لم تإذنا حرّ ٌتهم.
َ -4ا دالي ١ق ٍٛايهاتب  -:حٌن سقط العنكبوت فً سكون تلك اللٌلة من أ ٌّار .موت ال ّنبتة.
ف يؿع( ١عٓهبٛت) يف ْٗا ١ٜايكؿٓ ١؟
 -5مبا ٜٛس ٞاضتدداّ ايكا ٓ
ال ّتشبّث بالحٌاة  ،فقد كانت ال ّنبتة مقاومة  ،متشبّثة بالحٌاة كعنكبوت ٌتشبّث بالجدار  ،ث ّم هوى وسقط.
ٚ -6ظٓـ ايكافٓ عٓاؾس اسبسنٚ ،١ايؿٓٛت ٚ ،ايًٓ ٕٛيف ايكؿٓ.١
أ-هات مثاال لكل ّ منها.
الحركة  :تسقط.
ّ
اللّون  :اصفرّ ت ألوانها  .أغصانها التً اسو ّدت  ،وٌعود الجدار مصفرّ ا.
ب -ب ٌّن القٌمة الفن ٌّة لكل ّ منها  .تقرٌب المعنى من نفس المتل ّقً والتؤثٌر فٌه  ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصدق.

ايتٓعسٜـ بايهاتب
أردنً ،عضو ا ّتحاد الك ّتاب العرب وربٌس سابق لرابطة الك ّتاب األردنٌٌن ،نال عدّ ة جوابز محل ٌّة
وقاص
روابً
مجاٍ ْادٞ
ّ
ّ
ّ
األدبً ٕٓٔٙم،
وعرب ٌّة كان آخرها جابزة الدولة التقدٌرٌة لآلداب ٕ٘ٔٓم/األردن ،وجابزة الملك عبد هللا الثانً لئلبداع
ّ
وله مجموعة من األعمال األدب ٌّة ُترجم عدد منها إلى لؽات أجنب ٌّة.
 اذنس زٚاٜات ايهاتب )ٔ .الطرٌق إلى بلحارث )ٕ .مخلّفات الزوابع األخٌرة )ٖ .عندما تشٌخ الذباب. اذنس اجملُٛعات ايكؿؿ ١ٓٝيًهاتب.ٔ) رجل خالً الذهن )ٕ .رجل ببل تفاصٌل )ٖ .ما جرى ٌوم الخمٌس ،التً أخذت منها هذه القصة.
ٓ .١ما جرى ٌوم الخمٌس2018( .غت)١ٜٓٛ
 -اذنس اجملُٛع ١ايكؿؿ ١ٓٝاييت أخرت َٓٗا ايكؿ

ـ:
د ٓٛايٓٓ ٓ
ف يف قؿٓ( ١زضِ ايكًب)؟
 َا ايٓر ٟؾٓٛز ٙايكا ٓالعبلقة ا ّلتً نشؤت بٌنه وبٌن نبتة تشبه رسم القلب أهداها إلٌه صدٌقه لشفابه من المرض.
 َا ٖ ٛايعٓؿس ايبازش يف ايكؿ١؟القاص بضمٌر المتك ّلم لتكشؾ مسإول ٌّة اإلنسان فً
القاص والنبتة فً حبكة قدّ مها
الصراع بٌن
ّ
ّ
ٌبرز فً القصة عنصر ّ
حرٌتهم ،وأن ٌقبل
السعادة التً تتمثل فً أن ٌترك اإلنسان اآلخرٌن ٌمارسون ّ
السعادة لنفسه ولمن حوله ،تلك ّ
تحقٌق ّ
ٌتسرع فً ا ّتخاذ قراراته.
وال
معهم،
ؾ
ٌ
وٌتك
اآلخرٌن،
ّ
ّ
 َا ايٓر ٟنػؿت٘ يٓا سبه ١ايكافٓ؟السعادة التً تتمثل فً أن ٌترك اإلنسان اآلخرٌن
السعادة لنفسه ولمن حوله ،تلك ّ
تكشؾ مسإول ٌّة اإلنسان فً تحقٌق ّ
ٌتسرع فً ا ّتخاذ قراراته.
وال
معهم،
ؾ
ٌ
وٌتك
حرٌتهم ،وأن ٌقبل اآلخرٌن،
ّ
ّ
ٌمارسون ّ
(
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املعذِ  ٚايدٓالي:١
 -1أقـ اىل َعذُو ايًٓػ:ٟٓٛ
ت ْربب  :تم ّد عنقها لتنظر.
ش ّ
 محدَّ ق  :منعم النظر.افتر  :ابتس َم وبدت أسنانه التً فً مُق َّدم الفم.
 ّ َّقطر وسال.
نز :
َ
 تش ّبث  :تمسّك بقوة.-2عُ ِد إىل أسد َعادِ ايًٓػ ١ايعسبٚ ، ١ٓٝاضتدسز َعاْ ٞايهًُات اآلت: ١ٝ
 ٌده ُم ٌ :فاجا. ل ًّ  :أباد ُل أو أعاوضُ . ُتح ْملق  :تنظر بش ّدة.ٌ نًُ َٔ ١ايهًُات اآلت: ١ٝ
 -3عُ ِد إىل ايؿكس ٠ايسٓابعٚ ،١اضتدسز َٓٗا َا ٜكازب يف املعٓ ٢ن ٖ
 ثابتة  :مسمّرة2018( .غت)١ٜٓٛ ال ُحفر  :األخادٌد. مبلمح  :تقاطٌع.ٌ َٔ :
َ -4ا ازبرز ايًٓػ ٟٛيه ٓ
ب.
السؤم َ :س ِب َم.
 االنسحاب َ :س َح َّ -

 -اسودّ ت َ :س ِودَ .

َٟ
ـ عباز( ٠خكساٜ ٤اْعٚ ،)١ايٝاْع :ؾؿ ١يً ٕٛاألخكس ،عُدِ إىل أسد َعادِ ايًٓػ ١ايعسبٚ ،١ٓٝتب ٔٓٝأل ٓ
ٚ -5زد يف ايٓ ٓ
األيٛإ تطتعٌُ ايؿٓؿات اآلت:١ٝ
الصافً  :األزرق - .الحالك  :األسود.
 -الفاقع  :األصفر - .الناصع  :األبٌض - .القانً  :األحمرّ - .

ايؿِٗ  ٚايتشً:ٌٝ
 َِٓ -1اضتٛس ٢ايكافٓ عٓٛإ قؿت٘؟
من شكل النبتة التً أهداها إلٌه صدٌقه ،أل ّنها تشبه رسم القلب.
(2018غت)١ٜٓٛ

ف بؿدٜك٘ (سطين) ،ديٌٓ عً ٢ذيو.
 -2مثٓ ١زباط ٓ ٚد َتني ٜسبط ايكا ٓ
تعاطف حسنً مع القاص خاصة وقت مرضه ،وزٌارته .وإحضار حسنً هدٌة (نبتة تشبه رسم القلب) ملفوفة بالورق وال ّشبر
لصدٌقه .اهتمام القاص بكالم صدٌقه حسنً الّذي أوصاه بؤال ٌغٌّر مكان النبتة.
ّ
والطاولة،
 -3مبَ اتٓطُت ْعس ٠ايكافٓ األٚي ١ٓٝإىل ايٓبت١؟ رأى فٌها مجرّد واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكرسً،
والم ِْدفؤة ،والخزانة ،أو ح ّتى إطارات الصور على الجدار ،ولم ٌشعر بضرورة وجود عالقة حبّ أو بغض بٌنه وبٌنها.
ف َٔ ايٓبت١؟ تحتاج إلى عناٌة ٌومٌّة كً تنمو ،فترغمه كل صباح على إزاحة
 -4عدٓد ثالث ١أَٛز أثازت اضتٝا ٤ايكا ٓ
الستابر ،ور ٌّها ،وتنظٌف أوراقها ،وتسمٌدها ،كما أ ّنها تحتاج إلى من ٌبتسم لها.
ٌ َسٓ٠؟
ف إٔ ٜتدًٓـ َٔ ايٓبت ١غري َسَ ،٠ا ايطٓبب اير ٟدؾع٘ إىل ايرتادع يف ن ٓ
 -5سا ٍٚايكا ٓ
ٔ -حاول وضعها خارج الؽرفة ،عند درج العمارة.
ما دفعه إلى التراجع :أنّ صدٌقه حسنً أوصاه ّ
بؤال ٌنقلها من مكانها؛ ألنّ تغٌٌر موقعها سٌإدي إلى اضطرارها للتكٌّف مع
المكان الجدٌد ،وقد ال ٌناسبها ،فتذبل وتموت.
ٕ -خبلل شهر آذار ف ّكر أن ٌقصؾ ساقها لٌرتاح منها.
ما دفعه للتراجع :أٌقن أنه مقدم على ارتكاب فعلة تنتمً إلى سلسلة جرابم قتل ال ّنفس ،وشعر بؤنّ النبتة تراقبه بحذر.
ف ذب ٍٓٛإجيابٚ ٓٞاقح عب ٛايٓبتَ ١ع تطٓٛز أسداخ ايكؿٓ:١
 -6بدا عً ٢ايكا ٓ
أ -ب ٌّن مبلمحه.
 فو ِجا بشفتٌه تفترّان عن ابتسامة غٌر مفهومة تجاه النبتة.ّ
 أخذ ٌرقب نموها السّرٌع ك ّل ٌوم؛ كٌف تتف ّتح أوراقها الجدٌدة ،وكٌف تتبسّط مثل كف آدمٌة ،وفً الصباح ،كان ٌتفقد األوراقوالبراعم الجدٌدة ،وكثٌرا ما كان ٌسمع صوتها ،صوت ّ
الطقطقة الخافتة لألوراق فً أثناء تف ّتحها فً الصّباحات الباكرة.
 أٌقظ ذلك الصّوت فً أعماقه فرحا طفول ٌّا  ،وضبط نفسه ذات مرة وهو ٌبتسم لها. لوى عنقها برفق ناحٌة الباب.(
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ب -ما سببه فً رأٌك؟
أنّ القاص أخذ ٌعتاد على وجودها ،وٌرغب فً بقاها .وٌترك أٌضا للطالب.
جـ -ما أثره فً النبتة؟
أخذت تنمو سرٌعا بعد أن توافرت لها أسباب العناٌة الٌومٌة.
ف إٔ تطري ايٓبت ١يف طسٜلٚ ،أزادت ايٓبت ١إٔ تطري يف طسٜل آخس:
 -7أزاد ايكا ٓ
أصر كل ّ منهما على رأٌه؟
أ -لماذا
ّ
القاص  :أراد لها أن تتوجّ ه نحو الباب؛ ألنّ المساحة المتبقٌة من الجدار حتى النافذة ال تستوعب نموّ ها وامتدادها،
فهً مألى بالصّور .وكؤ ّنه ال ٌرٌدها داخل بٌته ،وٌرٌدها أن تنمو خارجه ،أو أن ترحل عنه.
النبتة  :أرادت التوجّ ه نحو النافذة :حٌث الضوء والهواء ،وكؤ ّنها ترٌد البقاء والحٌاة.
ب  -ما نتٌجة هذا التع ّنت على كل ّ منهما؟
القاص  :قست أصابعه علٌها وهو ٌحاول لً ُع ُنقها نحو الباب ،فانكسرت ،مما أثار فً نفسه خوفا ،ورأى فً أوراق النبتة
عٌونا تتهمه.
ُ
ّ
تمض سوى أٌام قلٌلة حتى ذبلت أوراقها واصفرّ ت ،ثم جفت وسقطت.
النبتة  :انكسر ُعنقها أوال ،ولم ِ
 -8أغاز ايكافٓ إىل مجً َٔ ١اسبكا٥ل ايعًُ ١ٓٝاملتعًٓك ١بايٓباتٚ ،قٓشٗا.
 حاجتها إلى الضّوء ،والريّ  ،والتسمٌد ،وتنظٌف األوراق. تج ّنب نقلها من مكان إلى آخر. -9اقرتح ْٗا ١ٜأخس ٣يًكؿ ١تتٓؿل َع زؤٜتو َٓٚطل األسداخ.
نمو النبتة وانتعاشها ورإٌة حسنً وصدٌقة لها وهً تكبر وتزهو .وٌترك أٌضا للطالب.
ٍ ذيو يف زأٜو؟
ّ ٜدُ ٓ
 -10اغتام ايكافٓ يف ْٗا ١ٜايكؿٓ ١إىل زؤ ١ٜؾدٜك٘ (سطين) ،عال َ
له عدّ ة دالالت:
ّ
ّ
 أسفه وندمه على موت النبتة ،وكؤنه ٌرٌد نبتة أخرى من صدٌقه حسنً بدل تلك التً ذبلت. شعوره بالذنب لما ح ّل بالنبتة ،وخجله من صدٌقه الّذي أوصاه بالعناٌة بها. ر ّبما ٌكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة ،فاشتاق لرإٌة صدٌقة لٌعوده وٌطمبن علٌه حامال بٌده نبتة تشبه تلك التًسقطت .وٌترك أٌضا للطالب.
 ( -11اسبس ١ٜٓسلٓ طبٝع ٓٞيإلْطإ)ْ ،اقؼ ٖر ٙايعباز ٠يف ق ٤ٛؾُٗو ايكؿٓ.١
أن نترك اآلخرٌن ٌمارسون حر ٌّتهم كما ٌشاءون ،وال نضغط علٌهم ،أو نقتحم حٌاتهم ما لم ُتإذِنا حر ٌّتهم.وٌترك أٌضا للطالب.
 -12تكبٌٓ اآلخس غ ٤ٞقسٚز ٟيف سٝاتٓا ،بَ ٔٓٝد ٣ايتصاّ ايكافٓ ٖر ٙاملكٛي ١يف زأٜو.
لم ٌكن القاصّ ملتزما التزاما مطلقا فً تقبّله النبتة وفق أحداث القصّة ،ففً ك ّل مر ّة كان ٌحاول التخلّص منها؛ أل ّنها تزعجه
وتثٌر السّؤم فً نفسه ،وقد اخترقت وحدته وحٌاته ،ورفضت التوجّ ه إلى الجهة التً أرادها نحو الباب.
وعندما شعر بتؤنٌب ضمٌره كان ٌتراجع ،وأخذ أول مرّة ٌبتسم لها ابتسامة غٌر مفهومة ،ث ّم أخذ ٌتف ّقد أوراقها ،وٌُسرّ بسماع
صوتها وهً تتفتح ،فوجد نفسه ٌبتسم لها.
 -13أُٜٗا أظبح بسأٜو :إْطإ ضسٜع ايتهٓٝـ َع ايعامل احملٝط أّ إْطإ بط ٤ٞايتهٓٝـ؟ ٚقٓح إدابتو.
ٌترك للطالب.
ٖ -14بو أزدت إٔ تكدّٓ ؾهس ٠يػريى يف قايب قؿؿ:ٓٞ
أ -ما الفكرة التً تشؽلك ،وترٌد التعبٌر عنها؟ ٌترك للطالب.
الرمز الذي تختاره وسٌلة إلٌصال فكرتك ،مع اّلبل؟ ٌترك للطالب.
ب -ما ّ

(
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ايتٓرٓٚم ازبُايٓٞ
ف يف ايكؿ ١بساع ١يف ايتٓؿٜٛسٖ ،اتٔ أزبعّا َٔ ايؿٓٛز ايؿٓٚٚ ،١ٓٝقٓشٗا.
 -1أبد ٣ايكا ٓ
 كابنات ح ٌّة تتل ّقؾ االبتسامة :ؾٓٛز النباتات أشخاصا ٌستقبلون االبتسامة. نبتة تحملق فً سقؾ الؽرفة القاتم  :ؾٓٛز النبتة إنسانة تنظر بش ّدة إلى سقف الغرفة القاتم.دب الخبلؾ بٌننا من جدٌد  :ؾٓٛز النبتة إنسانة على خالف مع القاصّ .
 حٌن بلؽت منتصؾ الجدار ّ فبدت كؤ ّنه تنظر إلى الوراء  :ؾٓٛز النبتة إنسانة تنظر إلى الوراء.ّ
وتتدخل فً شإونه ،وتتح ّدى
 تلك النبتة التً تحدّ ت وحدتً واقتحمت حٌاتً  :ؾٓٛز النبتة إنسانة تقتحم خصوصٌة القاصّوحدته.
 كً ترى النور أو ٌراها  :ؾٓٛز النبتة إنسانة تنظر بعٌنٌها إلى النورٚ ،ؾٓٛز النور شخصا ٌنظر إلى النبتة. تجبرنً على ر ٌّها  :ؾٓٛز النبتة إنسانة تجبره على سقاٌتها.ٌ َٔ :
َ -2ا دالي ١ن ٓ
صفرة المتق َّ
شرة .سوء األوضاع المادٌّة للقاصّ .
أ -تحملقُ فً سقؾ الؽرفة القاتم ،أو فً الجدران ال ُم ّ
ب -األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خدّ ي .التق ّدم فً السنّ .
شفتً أمام أكثر األمور طرافة .العبوس والتجهّم.
جـ -أنا ال أكاد أرخً
ّ
بالصور .ذكرٌات القاص الكثٌرة.
د -المساحة المتب ّقٌة من الجدار مؤلى
ّ
هـ -حٌن سقط العنكبوت فً سكون تلك اللٌلة من أٌار .موت النبتة.
مب ٜٛس ٞاضتدداّ ايكاف يؿع( ١عٓهبٛت) يف ْٗا ١ٜايكؿٓ١؟
َ -3
التشبث بالحٌاة ،فقد كانت النبتة مقاومة ،متشبثة بالحٌاة كعنكبوت ٌتشبّث بالجدار ،ثم هوى وسقط.
ٚ -4ظٓـ ايكافٓ عٓاؾس اسبسنٚ ،١ايؿٛتٚ ،ايًٓ ٕٛيف ايكؿٓ: ١
أٖ -ات َجايّا يهٌٓ َٓٗا.
لوٌت عنقها .توجّ َه ْ
ُ
ُ
ت إلى غٌر ما أرٌد .سقط الرأس من ٌدي .تسقط.
جلست على المقعد.
الحركة  :انتعشت تلك النبتة ،ونمت.
ُ
تحسست تلك الساق.
تشربب .اقتربت ٌدي من ساقها.
الصوت " :كان الصوت الذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرٌّة"
ُ
سمعت صوتها ،صوت الطقطقة الخافتة لألوراق".
"وكثٌرا ما
اللّون " :اصفرّ ت اوراقها .أغصانها التً اسو ّدتٌ ،عود الجدار مصفرّا .أو فً الجدران المصفرّ ة".
ب -ب ٔٓٝايك ١ُٝايؿٓ ١ٓٝهلا يف ايٓـٓ.
تقرٌب المعنى من نفس المتل ّقً والتؤثٌر فٌه ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصدق.
 -5أغس إىل املٛاقع اييت ظٗست ؾٗٝا املػاعس اآلت: ١ٝ
ُ
ُ
ُ
وجلست على المقعد"" .تراجعت قدماي نحو الوراء".
وتنهدت،
تراجعت،
 ال ّتردّ د " :قلبّت الفكرة فً رأسً،ُ
تحملق فً سقف الغرفة
 الدّ هشة واالستؽراب " :ما الّذي ٌجذبنً إلى مجرد نبتة م َُسم ََّرة مثل ال ّتماثٌل النحاسٌّة أو البالستٌكٌّة،القاتم ،أو فً الجدران المُصفرّ ة المتقشرة ،أو ر ّبما فً تقاطٌع وجهً ،وال سٌّما تلك األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خدي؟".
"فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرد نبتة بلٌدة؟".
 ال ّندم " :حاولت إنقاذها .كانت أشبه بعزٌز ٌرٌد االنسحاب من حٌاتً".ّ
"ودهمنً شعور من ارتكب جرما فً غفلة من ال ّناس ،والسّابل الذي ّ
نز من مكان الكسر لطخ ٌدي".
ْ
وضبط ُ
ت نفسً ذات مرة وأنا أبتسم لها".
 الفرح " :ولقد أٌقظ ذلك الصّوت فً أعماقً فرحا طفول ٌّا،"فوجبت بشفتً تفترّان عن ابتسامة غٌر مفهومة ،على األقل بالنسبة لً".
ٍ عً ٢ذيو َٔ ايكؿٓ.١
 -6ق( : ٌٝيف ايعذً ١ايٓٓداَٚ ١يف ايتٓأْ ٞايطٓالَ ،)١اذنس َا ٜدُ ٓ
العجلة واضحة فً موقف القاص من النبتة ،فقد أراد التخلّص منها غٌر مرّة وفً المرة األخٌرة قست أصابعه على عنقها
فانكسرت ،والندم ظهر واضحا عندما دهمه شعور من ارتكب جرما فً غفلة من الناس بعد أن كسرها ،ثم حاول إنقاذها
بتنظٌف مساماتها بقطعة من القماش المبلول ،ورٌّها ،وتعرٌضها للضوء.

(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

42

(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

 -7ايؿٓساع يف أ ٟٓقؿ ١ال حيدخ يف ؾساؽ ،ؾال ب ٓد ي٘ َٔ شَإَٚ ،هإٚ ،غدٛفٚ ،سدخٚ ،غريٖا َٔ عٓاؾس أخس،٣
ٚقٓح ٖر ٙايعٓاؾس يف ايكؿٓ.١
 الزمان  :من شهر آذار إلى شهر أٌار. المكان  :منزل القاصّ . الشخوص  :النبتة ،القاصّ  ،حسنً صدٌق القاصّ . الحدث  :العالقة بٌن القاصّ والنبتة التً مرّ ت بمراحل وتحوّ الت كثٌرة؛ إذ تبدأ العالقة متوازنة بٌن القاص والنبتة ،فعالقتهبها تماثل عالقته باألشٌاء من حوله ،مثل الكرسً أو الطاولة أو الخزانة ،ثم تتحوّ ل العالقة إلى حالة من عدم التوازن إلى حالة
عدابٌة ،إذ تفرض النبتة علٌه تغٌٌرا فً السلوك الٌومً ،أل ّنها تحتاج إلى ريّ وتسمٌد وتنظٌف ،ف ّكر فً هذه المرحلة أن ٌنقلها
من مكانها وٌضعها خارج الغرفة ،أل ّنه ٌرٌد التخلّص منها فقد ّ
تدخلت فً حٌاته واخترقت وحدته ،لك ّنه ٌتراجع عن ذلك وتبدأ
العالقة فً التحوّ ل إلى حالة من التوازن خاصة عندما انتعشت النبتة قلٌال فً شهر آذار ،ثم تعود العالقة إلى حالة عدم التوازن
مرة أخرى فحاول التخلّص منها مرّة أخرى ،لك ّنه تراجع ،ورأى أ ّنها تراقبه ،فعادت العالقة متوازنة بعدها؛ إذ أخذ ٌراقب
ّ
التؤزم عندما أجبر النبتة على التوجّ ه نحو الباب ،فكسر
نموّ ها وٌتف ّقد أوراقها وٌسمع صوت تفتحها ،لتعود العالقة إلى حالة
ُع ُنقها ،وهنا بدأت مؤساة القاصّ  ،إذ أحسّ باقترافه جرٌمة ،وحاول أن ٌنقذ النبتة.
ّ
التؤزم  :انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوجّ ه نحو الباب.
 ذروة الحل ّ  :موت النبتة ،واشتٌاق القاصّ إلى رإٌة صدٌقه حسنً. -8ؾٓٓـ غدؿٝات ايكؿٓ ١إىل غدؿٓٝات ْاَٚ ١ٝثابت.١
 الشخصٌات النام ٌّة  :القاصّ  ،والنبتة. الشخصٌات الثابتة  :حسنً صدٌق القاصّ . -9قع ٜدى عًَٛ ٢اقع ايتأشّٓ يف ايكؿٓ.١
ّ
عندما فرض القاصّ على النبتة التوجّ ه برأسها نحو الباب ،لكنها رفضت ،وتوجّ هت نحو النافذة ،وعندما حاول إجبارها على ما
ٌرٌد انكسرت ،وهنا بدأت مؤساة بطل القصة ،إذ باقترافه جرٌمة ،وحاول أن ٌنقذ النبتة.
 -10اضتدداّ ايهاتب ايكؿٓ ١يعسض أؾهاز:ٙ
القاص فً عرض أفكاره بهذا األسلوب من وجهة نظرك؟
أ -هل نجح
ّ
ق ّدم القاص أفكاره فً قالب قصصً جمٌل أراد من خالله أن ٌقول  :إنّ اإلنسان مسإول عن تحقٌق السعادة ال لنفسه حسب بل
لمن حوله أٌضا ،تلك السعادة التً تتمثل فً ترك اآلخرٌن ٌمارسون حر ٌّتهم كما ٌشاءون ما دامت ال تإذي اآلخرٌن ،فانكسار
النبتة وسقوطها توضّح الواقع المإلم لإلنسان بسبب سلوكه .وأرى أ ّنه نجح فً عرض أفكاره فً هذا الشكل الفنًّ (القصّة).
القصة.
بالصبر على حاله وعلى اآلخرٌن ،استخدم أسلو ابا فن اٌّا لنصحه ؼٌر
ب -ه ْبك أردت أن تنصح صدٌقك
ّ
ّ
بضرب األمثال أو الحكم أو الشعر الذي ٌتض ّمن الحكمة أو بخاطرة أو غٌر ذلك.

قكاٜا يػ١ٜٓٛ
ايتُٓٝٝص

ايتُٓٝٝص  :اسم نكرة منصوب ٌزٌل اإلبهام عن ما قبله  ،وهو نوعان :
 -1متٝٝص ايرات (املؿسد)  :وهو الّذي ٌزٌل الغموض عن لفظه أو كلمة بعٌنها تسبقه تكون عددا أو مقدارا من كٌل ووزن
ومساحة  ،أو شبه مقدار  ،أو فرعا لل ّتمٌٌز  ،نحو :
ٌ
ا
أ  -قال تعالى " :إِنَّ َٰهذا أخًِ ل ُه ت ِْس ٌع وت ِْس ُعون ن ْعجة ولًِ ن ْعجة واحِدةٌ فقال أ ْكفِ ْلنٌِها وع َّزنًِ فًِ ا ْلخِطا ِ
ب".
ب  -اشترٌتُ ط اّنا حدٌدا ا.
ا
قمحا.
جـ  -قدّ متُ للعصافٌر
حفنة ا
لبستُ
قمٌصا قط انا.
ا
دْ -
 -2متٝٝص ازبًُ ( ١ايٓطب : ) ١وهو ما ٌزٌل الغموض عن عالقة تربط بٌن عناصر الجملة  ،فً عالقة المبتدأ بالخبر أو الفعل
المحول  ،أو ٌزٌل اإلبهام عن جملة ال ّتعجّ ب وجملتً المدح والذ ّم  ،وهو
بالفاعل أو الفعل بالمفعول به  ،وهو ما ٌعرف بال ّتمٌٌز
ّ
المحول  ،نحو :
ما ٌعرف بال ّتمٌٌز ؼٌر
ّ
او ُرهُ أنا أ ْكث ُر ِم ْنك م ا
اال وأعز نف ارا".
أ  -قال تعالى " :وكان ل ُه ثم ٌر فقال لِصاح ِِب ِه وهُو ٌُح ِ
ب  -ازداد ّ
الطلبة ا
إقباال على تعلّ ِم المِهن.
أجورا.
جـ  -وف ٌّتُ ال ُع ّمال
ا
هلل در ُه ا
رجبل.
دِ -
الصدْ قُ ُخلُ اقا.
هـ  -ن ِْعم َّ
(
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تدزٜبات
َٓٝ -1ص متٝٝص ايرات َٔ متٝٝص ايٓٓطب ١يف َا ٜأت:ٞ
هللا ا ْثنا عشر ش ْه ارا" .غٗسّا  :تمٌٌز ذات.
ور عِ ْند َّ ِ
أ  -قال تعالى " :إِنَّ عِ دَّ ة الش ُه ِ
ض مر احا إِ َّنك لنْ ت ْخ ِرق ْاأل ْرض ولنْ ت ْبلُػ ا ْل ِجبال ُط ا
وال" .طٛال  :تمٌٌز نسبة.
ش فًِ ْاأل ْر ِ
ب  -قال تعالى " :وال ت ْم ِ
ا
ج  -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :اإلٌمانُ ِبض ٌع وسبعون شعبة" .غعب : ّ١تمٌٌز ذات.
بٓا :ّ٤تمٌٌز نسبة.
بناء!
د ما أدقّ البٌت ا
شٜتّا  :تمٌٌز ذات.
هـ  -اشترى والدي ِر ْط ابل زٌ اتا.
ا
طالبة .طايب : ١تمٌٌز ذات.
اثنتان وعشرون
و  -تشتر ُك فً جماعة صدٌقات المكتبة
ِ
َّ
بالمهذب صدٌ اقا! ؾدٜكّا  :تمٌٌز نسبة.
ز  -أكر ْم
شجرا .غذسّا  :تمٌٌز نسبة.
ح  -ؼرست األرض
ا
ط إعسابّا تاَ٘ا:
 -2أعسب َا ذبتَ٘ خ ٙ
دره عال اما -.عاملّا  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
أ  -هلل ّ
ب  -أؼنى الناس أكث ُرهم إحسا انا.
 أنجسُِٖ  :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف  ،وهم ضمٌر متصل مبنً فً محلجر باإلضافة -.إسطاّْا  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
فض اة.
ج  -لبست خات اما ّ
 خامتّا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره. ؾك : ّ١تمٌٌز ذات منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره. -3اَأل ايؿساؽ بتُٝٝص َٓاضب يف َا : ًٜٞ
هواء.
الرٌؾ أنقى من المدٌنة
ا
أّ -
شعرا.
البحتري أسهل من أبً ت ّمام
ب-
ا
ّ
شربتُ
ماء.
ا
ب
كو
ج-
ا
ا
أرضا.
د  -اشترٌتُ فدّ ا انا
ا
 -4ادعٌ نٌٓ اضِ ممٓا ٜأت ٞممٖٝصّا يف مجًَ ١ؿٝد َٔ ٠إْػا٥و.
حرٌرا.
ذراعا
كؤسا لب انا -.ذزاع  :باعنً التاجر
ا
ا
 نأع  :شربتُ ا زٔطٌ  :اشترى والدي ِر ْط ابل زٌ اتا -.ؾاع  :اشترٌتُصاعا طحٌ انا.
ا
ٌ
س فً ال ّ
سبعة وعشرون طال ابا.
الصؾ
شتاءِ ثو ابا صو افا -.ضبعٚ ١عػس : ٕٚفً
ّ
 ثٛب  :ألب ُ ٞعٓكٗا ) إىل ايؿكس ٠اييت تٓتٗ ٞبـ ( إذِ بٗا تٓهطس ) ٚ ،اضتدسز َُٓٗا
 -5عُد إىل ايؿكس ٠اييت تبدأ بـ ( ساٚيتُ ي ٓ
ايتُٓٝٝص ٚ ،أعسب٘ إعسا ّبا تاَ٘ا.
ا
صبلبة  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.
 بدت أكثر ازددْ تُإصرارا  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
ا
القصة وفنّ ال ّتلخٌص ساب اقا ،اكتب فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن:
ايهتاب ١فً ضوء دراستك فنّ
ّ
الصدٌق فً حٌاتنا ،بما ال ٌقل ّ عن مبتً كلمة.
قصة عنْ أهم ٌّة ّ
ّٔ -
ّ
قصة (رسم القلب) التً درستها فً حدود مبة وخمسٌن كلمة.
أحداث
ص
ملخ
ٕ-
ّ
قصة (رسم القلب) أتؤ ّكد من أ ّننً :
ايتك ِٜٛايرات ٓٞبعد كتابتً
القصة ،وتلخٌصً أحداث ّ
ّ
القصة.
ٔ -راعٌت عنصري الزمان والمكان فً
ّ
ٕ -ص ّنفت الشخوص نوعٌن :ربٌسة وثانو ٌّة.
ٖ -استخدمت الحوار القصصً بنوعٌه الداخلً والخارجً.
القصة.
ٗ -حدّ دت العقدة فً
ّ
األصلً.
النص
النص بلؽتً الخاصة من ؼٌر الرجوع إلى
٘ -أعدت صٌاؼة
ّ
ّ
ّ
ّ
 -ٙحافظت على األفكار من ؼٌر تدخل أو إصدار أحكام.
(
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ايٛسد ٠ايجٓاْ ١ٝعػس : ٠يػ ١ايبٝإ
ايكسا : ٠٤ايعسب ١ٓٝيف َاقٗٝا ٚساقسٖا

(عً ٞازبازّ ،دٜٛاْ٘).

َكسٓز اسبؿغ /حيؿغ ايطًٓب :١ثَاٍّح أتٍاخ ٍِ قصٍذج (ايعسب ١ٓٝيف َاقٗٝا ٚساقسٖا)

 )1ماذا طــــحا ِبـــــــك ٌا صـــ ّناجة األد ِ
ب

داح ا ْبنــــ ِة العــــر ِ
ب
ه َّبل شـــــد ْوت ِبؤ ْمــــــ ِ
فبــــــتَّ ت ْن ُفــــ ُخ ب ٌْن الهـــــ ّم والوصــــــ ِ
ب
ِ

 )3وا ْلٌ ْع ُر ِبــــــــ ٌَّ ُة أ ْندى ما بعـــــــ ْثت ب ِه

ش ْجــــــــ اوا مِن ال ُح ْز ِن أ ْو شدْ اوا مِن َّ
الطر ِ
ب

أحٌـــــــتْ كل َّ نازعة
ح مـــــن هللاِ ْ
 )4رو ٌ

ٌان وآتــــــتْ كــــــل َّ ُمــــ َّطل ِ
ب
من البــــــــ ِ

ســــــ ِام م ْوقِ ُعها
 )5أزهــــى من
األمل الب ّ
ِ

الضر ِ
ب
س ألفاظِ ها أ ْحلى مِن َّ
وجــــــــــــ ْر ُ

الصـــــحراءِ ٌُوقِ ُظها
 )6و ْسنى بؤخـــبٌ ِة َّ

و ْحـــــ ًٌ من ال َّ
س من الش ُه ِ
ب
هم ٌ
مس أو ْ
ش ِ

رآن ُم ْفصِ ح اة
 )7تكلَّـــــمتْ ُ
سو ُر القــــــــ ِ

ض ِ
ب
اح والقُ ُ
فؤ ْســـــــكتتْ صخب األ ْرمـــــــ ِ

 )8وقام خٌ ُر قُــــر ٌْش وابنُ ســـــــادتِها

ٌدْ عو إلى هللاِ فً عـــــــــــــــ ْزم وفً دأ ِ
ب

مً الو ْ
شـــًِ لو ُنسِ جتْ
 )9بِم ْنطق هـــاشِ َّ

صلْ ول ْم ت ِؽ ِ
ب
ِم ْن ُه األصــــــــابِل ُ ل ْم ت ْنـــــــــ ُ

 )10فازتْ ب ُر ْكن شـــدٌد ؼ ٌْ ِر ُم ْنــــصدِع

ضــــــــط ِر ِ
ب
ان وح ْبل ؼ ٌْ ِر ُم ْ
مِن البٌــــــــ ِ

بلم فً كنــؾ
 )11ول ْم تزلْ من حِمى ْ
اإلس ِ

س ْهل و ِمـــــــنْ عِ َّزة فً م ْنـــــــ ِزل خصِ ِ
ب

 )12ح ّتى رمــــ ْتها اللٌَّالً فً فــرابدِهــا

س ْلـــــــطا ُنها ٌ ْنــــــــــها ُر مِنْ صب ِ
ب
وخ َّر ُ

 )13كؤنَّ عــــدْ نان ل ْم تمــــــ ْ
ؤل بــــدابِ ُعــ ُه

مسا ِمــــــــع الك ْو ِن مِنْ نــــــــاء و ُم ْقت ِر ِ
ب

 )14نطٌ ُر للَّ ْفظِ ن ْســـــت ْجدٌ ِه ِمـــــــنْ بـلد

ناء وأ ْمـــــــثالُ ُه ِمــــــــــ ّنا على كـــــــث ِ
ب

الص ْحراءِ حٌن بدا
رق الماءِ فً ّ
 )15ك ُم ْه ِ

ارض كــــــ ِذ ِ
ب
ارقٌ مِنْ عــــــ ِ
لِع ٌْنِــ ِه بــــــ ِ

 )16أ ْزرى ِب ِب ْنـــ ِ
ت قُر ٌْــــش ُث ّم حـــاربها

منْ ال ٌُــــفرقُ ب ٌْن ال َّن ْبــــــــ ِع والؽــــــر ِ
ب

الســـــ ْمح من ْـطِ قُ ُه
 )17أن ْتـــــ ُر ُك العر ِب ًَّ َّ

إلى دخـــــٌل مِن األ ْلــــــفاظِ ُم ْؽـــــــــت ِر ِ
ب

 )18وفً المـــــعا ِج ِم ك ْنـــــــ ٌز ال نفاد ل ُه

لِمــــــنْ ٌُمــــــــ ٌَّ ُز ب ٌْن الد َّر والســـــــ ُخ ِ
ب

 )19ك ْم ل ْفـــــظة ُجـــــ ِهدتْ ِم ّما ُنكر ُرهـا

ح ّتــــى لقدْ لهــــــــثتْ مِنْ شِ ـــــــدّ ِة ال َّتع ِ
ب

ســـــ ِجنتْ فًِ جـ ْوؾِ ُم ْظلِمة
 )20ول ْفظة ُ

ل ْم ت ْن ُظر ال ّ
س ِم ْنها ع ٌْن ُمرتقِ ِ
ب
شــــــــــــ ْم ُ

ظان بِها
ار ِ
 )21كؤ َّنـــــما قدْ تـــــــولّى الق ِ

فلــــــــــــ ْم ٌإُ وبا إِلى الد ْنـــــــــٌا ول ْم تإُ ِ
ب

الضا ِد و ّ
الذ ْكرى ُمخلدةٌ
ٌ )22ا شِ ـــــٌخة َّ

س ما ت ْبــــــــــنون لِ ْلعــــــــــقِ ِ
ب
س ُ
ُهــنا ٌُإ َّ

مجداا ما جرى قل ٌم
 )23هنا ت ُخــــــــ ّطون ْ

ار والحِق ِ
ب
بمـــــثلِ ِه فً مــــــدى األدْ هـــــــ ِ

أح ٌ
داث وج ْمت لها
 )2أطار ن ْومــــــــــــك ْ

(
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايتشً ٌٝاألدب ٓٞألبٝات ايكؿٝد :٠شرح قصٌدة (العرب ٌّة فً ماضٌها وحاضرها)(/دلٌل المعلّم)
 )1ماذا طـحا بِــــك ٌا صــ ّناجة األد ِ
ب

ــداح ا ْبنــــ ِة العــــر ِ
ب
ه َّبل شـــد ْوت ِبؤ ْم ِ

ص َر َفك عن.
املعاْ :ٞابنة العرب  :اللّغة العربٌّة .طحا بكَ :
ص ْنج  ،وهو آلة موسٌق ٌّة  ،كان األعشى ٌل ّقب بص ّناجة العرب لحسْ ِن رنٌن شعره.
الصناجة :الالعب بال َّ
ّ
فٌحث نفسه على التغ ّنً
نفسه متسابال عن تقصٌره مع العربٌّة بانصرافه عنها وهو خٌر من تغ ّنى بها،
ايػٓسحٌ :خاطب الشاعر َ
بجمالها ،ومدحها .وعمد ال ّ
شاعر فً هذا البٌت إلى ال ّتجرٌد؛ بانتزاعه شخصا آخر من نفسه ٌناجٌه ،مشبّها نفسه باألعشى
مٌمون بن قٌس ال ّ
شاعر ،الّذي ل ّقب بص ّناجة العرب لحسن رنٌن شعره.
األض:١ً٦
ٜ -1عُد بعض ايػٓعسا ٤يف َطايع قؿا٥دِٖ إىل ايتٓذسٜد ; باضتشكاز اآلخس ٚطباطبت٘،
أ ٚباْتصاع ايػٓاعس غدؿا آخس َٔ ْؿط٘ ٜٓاد:٘ٝ
أ  -من المخاطب فً البٌت األ ّول ؟ وعبلم ٌح ّثه ال ّ
شاعر؟
ّ
ٌخاطب ال ّ
وٌحثه على ال ّتغ ّنً بالعربٌّةْ ،
ومدحها.
شاعر نفسه،
ب  -لماذا وصؾ ال ّ
شاعر نفسه بص ّناجة األدب؟
شاعر ِلحُسْ ن رنٌن شعره  ،ووصف ال ّ
(ص ّناجة األدب) لقب لألعشى مٌمون بن قٌس ال ّ
شاعر نفسه بص ّناجة األدب لٌد ّل على
مكانة شعره وحسنه  ،ومنزلة اللّغة العربٌّة فً وجدانه.
 -2تك ّٛؾهس ٠ايكؿٝد ٠يف صبًُٗا عً ٢املكازْ ١بني سايني عاغتُٗا ايًٓػ ١ايعسب ، ١ٓٝب ٔٓٝذيو.
فً ال ّنصف األوّ ل من القصٌدة (ٔ )ٔٔ-ذكر ال ّ
شاعر صفات العربٌّة  ،فهً األحسن صوتا واألكثر عطاء  ،وأشار إلى
ّ
ّ
فصاحتها وأصالتها  ،ومناسبتها لك ّل حال نظما ونثرا  ،وتغنى الشعراء بها.
ـ متجٌٓ ايعٛد ٠إىل ايػٓعس ايعسب ٓٞايكد ِٜيف َعاْٚ ٘ٝأيؿاظ٘،
مثَ ١عاٖس نجري ٠يف ٖرا ايٓٓ ٓ
ٓ -3
ٚقٓح ذيو مبجاٍ .استخدم ال ّ
شاعر كلمات تراثٌّة  ،مثل  :ص ّناجة األدب.
 -4اضتدسز َٔ ايكؿٝد ٠نٓاٜات نٓٓ ٢بٗا ايػٓاعس عٔ ايًٓػ ١ايعسب( .١ٓٝابنة العرب).
 ٞايٓر ٟخسز إي ٘ٝاالضتؿٗاّ :ماذا طحا ِبك ٌا ص ّناجة األد ِ
ب ( ال ّتعجّ ب ).
َ -5ا ايػسض ايبالغ ٓ
أح ٌ
داث وج ْمت لها
 )2أطار ن ْومـــك ْ

فبــتَّ ت ْنفُــــ ُخ ب ٌْن الهـــــ ّم والوصـــ ِ
ب
ِ

املعاْ :ٞوجم :سكت حزنا .تنفخ :ترسل نفسا طوٌال.

اله ّم :الحزن.

الوصب :المرض.

ايػٓسح :ما ٌقلق ال ّ
شاعر هو ما آلت إلٌه حال العربٌّة الٌوم حتى كؤ ّنه راح ٌتقلّب بٌن الحزن والمرض.
 )3وا ْلٌ ْع ُربِــ ٌَّ ُة أ ْندى ما بعـــ ْثت ب ِه

ش ْجــ اوا مِن ال ُح ْز ِن أ ْو شدْ اوا مِن َّ
الطر ِ
ب

املعاْ :ٞالٌعرب ٌّة :اللّغة العربٌّة ،نسبة إلى ٌعرب بن قحطان .أندى :أحسن صوتا وأكثر عطاء .ال ّ
شجو :الحزن.
ايػٓسحٌ :فتخر ال ّ
شاعر باللّغة العربٌة وما تتمٌّز به من قدرة على التؤثٌر؛ بثراء معجمها اللّغوي ،فهً أحسن صوتا بؤلفاظها
وأكثر مالءمة للتعبٌر عن الفرح والحزن فً معانٌها وأصواتها.
األض:١ً٦
 -1ايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝخايد ٠خبًٛد ايكسإٓ ايهسٚ ، ِٜقٓح ٖرا.
أل ّنها لغة القرآن الكرٌم  ،فهً محفوظة بحفظه وحماٌته  ،وباقٌة ببقابه  ،فاكتسب القدسٌّة والخلود.
 -2اضتدسز َٔ ايكؿٝد ٠نٓاٜات نٓٓ ٢بٗا ايػٓاعس عٔ ايًٓػ ١ايعسب( .١ٓٝالٌعربٌّة ).
ٚ -3زد ايطٓبام غري َسٓ ٠يف األبٝات ،اذنس َجايني ي٘ ( .شجوا  ،شدوا ).
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

أحٌــتْ كل َّ نازعة
ح مــن هللاِ ْ
 )4رو ٌ
املعاْ :ٞنازعة من البٌان :مٌل إلٌه.

ٌان وآتــتْ كـــل َّ ُمــ َّطل ِ
ب
من البـــ ِ
آتت :أعْ َط ْ
ت.

ُم َّطلب :مطلوب ،أصلهُ :م ْت َط َلب.

ايػٓسح :اللّغة العربٌّة لغة البٌان والفصاحة ،ولغة القرآن الكرٌم ،ومن عظمة اللّغة العربٌّة أ ّنها أطلقت ك ّل مٌل إلى البٌان عند
الناطق بها وأحٌته ،فؤصبحت العربٌّة بالنسبة للنصّ كالروح للجسد لبالغتها وفصاحتها.
األض:١ً٦
 -1ب ٔٓٝأثس ايكسإ ايهس ِٜيف عامل ١ٓٝايًٓػ ١ايعسب.١ٓٝ
َحفِظ القرآن الكرٌم اللّغة العربٌّة  ،وبالقرآن ذاعت وانتشرت  ،فجعل لها الصّدارة والعالمٌّة ؛ ألنّ كثٌرا من غٌر العرب
دخلوا اإلسالم وتعلّموا العربٌّة.
ـ مبكُ ٕٛاسبدٜح ايػٓسٜـ.
ٕ َٔ ايبٝإ يطشسّا) ب ٔٓٝعالق ١ايٓٓ ٓ
 -2قاٍ ايسٓض ٍٛﷺ ( :إ ٓ
جمال اللّغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من بالغتها وبٌانها  ،وجمال أسلوبها  ،كقول ال ّ
شاعر فً األبٌات .)ٗ،7،0( :
ســ ِام م ْوقِ ُعها
 )5أزهـى من
األمل الب ّ
ِ
املعاْ :ٞجرس :صوت.

الضر ِ
ب
س ألفاظِ ها أ ْحلى مِن َّ
وجــ ْر ُ
العسل.
الضربَ :
َّ

ايػٓسح :لكلمات اللّغة العربٌّة تؤثٌ ٌر على سامعها ،وألفاظها ذات إٌقاع موسٌقً حلو ر ّنان أحلى من العسل.
س ِام م ْوقِ ُعها
األضَ -:١ً٦ا داليَ ١ا ذبت٘ خط يف ايبٝت اآلت :ٞأزهى من
األمل الب ّ
ِ
(مكانة اللّغة العربٌّة وأثرها الجمٌل فً ال ّنفوس ).
الصـحراءِ ٌُوقِ ُظها
 )6و ْسنى بؤخـبٌ ِة َّ

و ْحـ ًٌ من ال َّ
س من الش ُه ِ
ب
هم ٌ
مس أو ْ
ش ِ

املعاْ :ٞوسنى :نابمة ،من السنة ،وهً النومْ .
أخبٌة :خٌام ،مفردها خِباء .الش ُهب :جمع شهاب ،وهو النجم المضًء الالمع.
ايػٓسحٌ :شٌر ال ّ
شاعر إلى موطن اللّغة العربٌّة األصٌل فً الصحراء ،وٌقول إ ّنها الٌوم تحتاج إلى من ٌوقظها من قلب
الصحراء ،وٌحٌٌها بوحً وإلهام من الشمس أو ال ّ
شهب ،هذا الوحً الذي ٌلهم األدباء والشعراء للتغ ّنً بجمال العربٌّة ،وٌُطلق
قرابحهم للقول بها.
ّ
 صوّ ر الشاعر العربٌّة فتاة نابمة فً خٌمتها فً الصحراء ٌوقظها ضو ُء الشمْ س فً الصّباح أو الشهاب السّاطع.األض:١ً٦
ـ متجٌٓ ايعٛد ٠إىل ايػٓعس ايعسب ٓٞايكد ِٜيف َعاْٚ ٘ٝأيؿاظ٘ٚ ،قٓح ذيو مبجاٍ.
مثَ ١عاٖس نجري ٠يف ٖرا ايٓٓ ٓ
ٓ -1
استخدم ال ّ
شاعر كلمات تراثٌّة  ،مثل  :أخبٌة.
 -2بسشت ايطٓبٝع ١بعٓاؾسٖا املدتًؿٚ ١اقش ١يف ايكؿٝد ، ٠ديٌٓ عً ٢ذيو بأبٝات.
األبٌات (.)ٕٓ ، ٔ٘ ، 0 ، ٙ
ٚ -3زد ايطٓبام يف ايبٝت ايطٓابل ،اذنس ( .ٙوسنى ٌ ،وقظها ).
و ْحـ ًٌ من ال َّ
س من الش ُه ِ
ب
الصـحراءِ ٌُوقِ ُظها
هم ٌ
مس أو ْ
ايؿٓٛز ايؿٓ :١ٓٝو ْسنى بؤخـبٌ ِة َّ
ش ِ
ؾٓٛز اللّغة العربٌّة فتاة نابمة فً خٌمتها فً الصّحراء ٌوقظها ضوء ال ّ
شمس أو ال ّنجم.
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

رآن ُم ْفصِ ح اة
 )7تكلَّـمتْ ُ
سو ُر القــ ِ

ض ِ
ب
اح والقُ ُ
فؤ ْســـكتتْ صخب األ ْرمـــ ِ

الصخب  :اختالط األصوات.
ضب  :السٌّوفَّ .
املعاْ :ٞاألرماح  :جمع رُمْح ،وهو قناةٌ فً رأسِ ها سِ نانٌ ٌ ُْط َعن به .ال ُق ُ
ايػٓسح :استطاعت اللّغة العربٌّة الّتً نزل بها القرآن الكرٌم بفصاحتها وبٌانها أن تح ّقق ما عجزت السٌّوف والرّ ماح عن
تحقٌقه ،فنشرت تعالٌم ال ّدٌن الحنٌف فً ك ّل األرجاء ،ونبذ القرآن الكرٌم عصبٌّة الجاهلٌّة وخالفاتها وقتالها.
األض:١ً٦
 -1ايعٝب يٝظ يف ايًٓػٚ ، ١إ ُْٓا يف أبٓاٗ٥ا ٚ ،قٓح ذيو ( .البٌتٌن )8-ٙ
اللّغة العربٌّة لغة البالغة والبٌان  ،نزل بها القرآن الكرٌم بإعجازه وبٌانه وبالغته  ،فهً أت ّم اللّغات وأكملها  ،أمّا أبناء اللّغة
العربٌّة فهم مقصّرون فً ح ّقها  ،بابتعادهم عنها  ،واستعارتهم ألفاظا من لغات أخرى وتكلّموا بها.
ـ مبكُ ٕٛاسبدٜح ايػٓسٜـ.
ٕ َٔ ايبٝإ يطشسّا)  ،ب ٔٓٝعالق ١ايٓٓ ٓ
 -2قاٍ ايسٓض ٍٛﷺ ( :إ ٓ
ّ
جمال اللّغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من بالغتها وبٌانها  ،وجمال أسلوبها  ،كقول الشاعر فً األبٌات .)ٗ،7،0( :
 )8وقام خٌ ُر قُـــر ٌْش وابنُ سـادتِها

ٌدْ عو إلى هللاِ فً عـــ ْزم وفً دأ ِ
ب

املعاْ :ٞخٌر قرٌش  :الرّسول صلّى هللا علٌه وسلّم .د ْأب َ :ج ّد.
ايػٓسح :لقد كانت العربٌّة معجزة القرآن الكرٌم وسٌلة عظٌمة استطاع بها رسولنا الكرٌم علٌه الصالة والسالم أن ٌإ ّدي بها
رسالته بال ّدعوة إلى اإلسالم بعزٌمة وهمّة عالٌة.
األض:١ً٦
 -1تػٓٓ ٢ايػٓاعس بطُات ايعسبَٚ ١ٓٝصاٜاٖا ،اذنس ثالثا َٓٗا ( .البٌتٌن )1-8
لغة القرآن الكرٌم محمٌّة فً ظ ّل اإلسالم  ،دعا بها رسول هللا.
ـ متجٌٓ ايعٛد ٠إىل ايػٓعس ايعسب ٓٞايكد ِٜيف َعاْٚ ٘ٝأيؿاظ٘ٚ ،قٓح ذيو مبجاٍ.
مثَ ١عاٖس نجري ٠يف ٖرا ايٓٓ ٓ
ٓ -2
استخدم ال ّ
شاعر كلمات تراثٌّة  ،مثل  :قرٌش.
مً الو ْ
شًِ لو ُنسِ جتْ
 )9بِم ْنطق هـاشِ َّ

صلْ ول ْم ت ِؽ ِ
ب
ِم ْن ُه األصـابِل ُ ل ْم ت ْنــ ُ

شً  :نقش ّ
املعاْ :ٞاألصابل  :جمع أصٌل ،الوقت حٌن تصفرّ ال ّ
صل ٌ :تغٌّر لونها .الو ْ
الثوب.
شمس لمغربها .ت ْن ُ
ايػٓسح :كان حدٌث الرسول الكرٌم باللّغة العربٌّة خٌر حجّ ة فً دعوته ،فعربٌّته تمٌّزت بحبكة منطقها وقوّ تها فً مخاطبة
العقل واإلقناع ،فهً ّ
كالثوب المنسوج من خٌوط ال تفسد وال ٌتغٌّر لو ُنها عبر الزمن.
األض:١ً٦
ـ مبكُ ٕٛاسبدٜح ايػٓسٜـ.
ٕ َٔ ايبٝإ يطشسا)  ،ب ٔٓٝعالق ١ايٓٓ ٓ
 -1قاٍ ايسٓض ٍٛﷺ ( :إ ٓ
جمال اللّغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من بالغتها وبٌانها  ،وجمال أسلوبها  ،كقول ال ّ
شاعر فً األبٌات .)ٗ،7،0( :
 -2بسشت ايطٓبٝع ١بعٓاؾسٖا املدتًؿٚ ١اقش ١يف ايكؿٝد ، ٠ديٌٓ عً ٢ذيو بأبٝات.
األبٌات (.)ٕٓ ، ٔ٘ ، 0 ، ٙ
ّ
ّ
ّ
بنقش ثو ٍ
منسوج من خٌوط قوٌّة ال تفسد
ب
ايؿٓٛز ايؿٓ -:١ٓٝؾٓٛز منطق اللغة العربٌّة الذي تكلم به الرّ سول الهاشمًّ الكرٌم
ِ
ٍ
وال ٌتغٌّر لونها عبر الزمنٚ -.ؾٓٛز األصابل خٌوطا ٌُصْ نعُ منها نقشٌ لثو ٍ
ب ال ٌتغٌّر لونه عبر الزمن.
 )10فازتْ ب ُر ْكن شـــدٌد ؼ ٌْ ِر ُم ْنــصدِع

ضــط ِر ِ
ب
ان وح ْبل ؼ ٌْ ِر ُم ْ
مِن البٌــ ِ

ايػٓسح :وتفوّ قت هذه اللّغة على غٌرها بالبٌان والبالغة ،فهً جدار قويّ ال ٌمكن أن تتخلله التشققات عبر السنٌن ،وهً حبل
مستقٌم مكٌن ال ٌحٌد عن طرٌقه أبدا.
األض:١ً٦
 -1تػٓٓ ٢ايػٓاعس بطُات ايعسبَٚ ١ٓٝصاٜاٖا ،اذنس ثالثا َٓٗا.
تفوّ قت على اللّغات فً فصاحتها وبالغتها  ،قوّ ة ألفاظها وبٌانها.
َ -2ا داليَ ١ا ذبت٘ خط -:فازتْ ب ُر ْكن شدٌد ؼ ٌْ ِر ُم ْنصدِع
(بالغة اللّغة العربٌّة وقوّ تها ).
(
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بلم فً كنـؾ
 )11ول ْم تزلْ من حِمى ْ
اإلس ِ

س ْهل و ِمـــنْ عِ َّزة فً م ْنــ ِزل خصِ ِ
ب

ايػٓسح :اللّغة العربٌّة محمٌة فً ظ ّل اإلسالم؛ أل ّنها اللّغة الّتً نزل بها القرآن الكرٌم ،كإنسان نزل بدٌار خصبة تحمٌه وترعاه
ّ
وتعزه.
 )12ح ّتى رمـ ْتها اللٌَّالً فً فرابدِهــا
خر  :سقط.
املعاّْ :ٞ

س ْلــطا ُنها ٌ ْنــها ُر مِنْ صب ِ
ب
وخ َّر ُ

صبب  :ما انحدر من األرض.

فرابد  :جمع فرٌدة ،وهً الجوهرة الثمٌنة.

ايػٓسح :بعد أن بٌّن الشاعر مكانة اللّغة قدٌما راح ٌقارنها بالحال المإسف الذي آلت إلٌه الٌوم ،فانهار عرشها وسقطت فرابدها
بعد أمجاد عرٌقة ،من إهمال أهلها لها.
األض:١ً٦
 تك ّٛؾهس ٠ايكؿٝد ٠يف صبًُٗا عً ٢املكازْ ١بني سايني عاغتُٗا ايًٓػ ١ايعسب ، ١ٓٝب ٔٓٝذيو.وفً ال ّنصف ّ
الثانً من (ٕٔ – ٕٔ ) وصف حال العرب الٌوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاظا غرٌبة دخٌلة  ،وأهملوا لغتهم
األصٌلة  ،فما عادوا ٌفرّ قون بٌن الفصٌح والعامًّ  ،أو بٌن ألفاظها عامّة.
ّ
ايؿٓٛز ايؿٓ :١ٓٝؾٓٛز ال ّ
شاعر اللّغة العربٌّة ملكة تجلس على عرشها  ،ولكنّ ملكها قد سقط بطول اللٌالً من التعب والمرض.
 )13كؤنَّ عــدْ نان ل ْم تمـ ْ
ؤل بــدابِ ُعـ ُه

مسا ِمـع الك ْو ِن مِنْ نـــاء و ُم ْقت ِر ِ
ب

املعاْ :ٞعدنان  :جد العرب ،كناٌة عن اللّغة العربٌّة.
ايػٓسح :فبدت اللّغة العربٌّة مجهولة ،وكؤنّ (العربٌّة) لم ٌمأل جمالها وبدٌع أسلوبها أقصى األرض وأدناها.
ب).
األضٚ :١ً٦زد ايطٓبام يف ايبٝت ايطٓابل ،اذنسَ ٙجايني ي٘( .نا ٍء َو ُم ْق َت ِر ِ
 )14نطٌ ُر للَّ ْفظِ ن ْســـت ْجدٌ ِه ِمــنْ بـلد

ناء وأ ْمــــثالُ ُه ِمـــ ّنا على كــث ِ
ب

املعاْ :ٞناء  :قاص أو بعٌد .كثب  :قُرْ ب.
ايػٓسحٌ :تؤلّم الشاعر لما آل إلٌه حال العربٌّة الٌوم ،فصار أهلها ٌستعٌرون فً كالمهم ألفاظا أخرى غٌرها ،من ال ّدخٌل
والمترجم فً اللّغات األخرى ،وهم ال ٌعلمون أن العربٌّة غنٌّة فً اشتقاقها وتصرٌفها.
األض:١ً٦
 -1ضذٌٓ ايػٓاعس عتبا عً ٢أبٓا ٤ايعسب ١ٓٝايٓر ٜٔخريٖٛا  ،سدٓد األبٝات ايٓيت تكُٓٓت ذيو .األبٌات (ٗٔ – .) ٔ7
 -2ايعٝب يٝظ يف ايًٓػٚ ، ١إ ُْٓا يف أبٓاٗ٥ا ٚ ،قٓح ذيو)ٔٗ+ ٕٔ ( .
اللّغة العربٌّة لغة البالغة والبٌان  ،نزل بها القرآن الكرٌم بإعجازه وبٌانه وبالغته  ،فهً أت ّم اللّغات وأكملها  ،أمّا أبناء اللّغة
العربٌّة فهم مقصّرون فً ح ّقها  ،بابتعادهم عنها  ،واستعارتهم ألفاظا من لغات أخرى وتكلّموا بها.
ايؿٓٛز ايؿٓ :١ٓٝؾٓٛز ال ّ
شاعر اللفظ شٌبا نستعٌره من بلد بعٌد  ،رغم أنّ لدٌنا مثله  ،وهو قرٌب فً متناول األٌدي.
الص ْحراءِ حٌن بدا
رق الماءِ فً ّ
 )15ك ُم ْه ِ

ارض كـ ِذ ِ
ب
ارقٌ مِنْ عـ ِ
لِع ٌْنِــ ِه بــ ِ

املعاْ :ٞك ُم ْه ِرق الماء  :كمن ٌصبّ الماء .بارق  :سحاب ذو برق .عارض  :سحاب مُطِ لّ.
ايػٓسح :وحالهم هذا كحال من صبّ الماء فً الصّحراء ،حٌن ظهر له سحاب ذو برق مط ّل فً األفق ال مطر فٌه.
قصد أنّ أهل اللّغة العربٌة تخلّوا عنها عندما وجدوا بدٌال فً كالمهم حتى وإن كان ال ٌإ ّدي المعنى كما تإ ّدٌه اللّغة العربٌّة.
األض:١ً٦
َ -1ا ازبرز ايًٓػ ٟٓٛيهًَُٗ (١سم)؟ َه َر َق.
 -2تػٓٓ ٢ايػٓاعس بطُات ايعسبَٚ ١ٓٝصاٜاٖا ،اذنس ثالثا َٓٗا.
َس َعة معجمها  ،صالحة لجمٌع األغراض.

(
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 -3ذنس ايػٓاعس بعض َعاٖس تسادع ايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝيف ْؿٛع أبٓاٗ٥ا ٚ ،قٓح ذيو.
(األبٌات ٌٗٔ )ٔ٘-هملون اللّغة العربٌّة الفصٌحة  ،وٌبتعدون عن معاجمها  ،وٌفضّلون األلفاظ ال ّدخٌلة من ّ
الثقافات األخرى ،
وال ٌمٌّزون بٌن ألفاظ العربٌّة.
 -4بسشت ايطٓبٝع ١بعٓاؾسٖا املدتًؿٚ ١اقش ١يف ايكؿٝد ، ٠ديٌٓ عً ٢ذيو بأبٝات.
األبٌات (.)ٕٓ ، ٔ٘ ، 0 ، ٙ
ايؿٓٛز ايؿٓ :١ٓٝؾٓٛز حال من ٌستخدم هذا اللفظ ال ّدخٌل فً كالمه من لغات أخرى  ،وٌبتعد عن اللّغة العربٌّة بحال من صبّ
الماء فً الصّحراء واستغنى عنه  ،حٌن ظهر له سحاب ذو برق مط ّل فً األفق ال مطر فٌه.
 )16أ ْزرى ِب ِب ْنـــ ِ
ت قُر ٌْــش ُث ّم حــاربها

منْ ال ٌُــفرقُ ب ٌْن ال َّن ْبــــ ِع والؽــر ِ
ب

بنت قرٌش  :اللّغة العربٌّة .واحدته َ :غ َربة.
املعاْ :ٞأزرى  :أهان وعاب.
ال َّن ْبع  :شجر صلب ٌنمو على رإوس الجبال.
الؽر ِ
سوى منه السّهام ،وٌطلق فً بالد الشام على شجر الحورٌ ،نمو حول األنهار والمٌاه.
ب  :ضرب من شجر ُت ّ
ايػٓسح :من ٌحارب اللّغة العربٌّة الٌوم وٌعٌبها الجاهل الضّعٌف بعربٌّته الّذي ال ٌفرّ ق بٌن ألفاظها.
األض:١ً٦
منْ ال ٌُفرقُ ب ٌْن ال َّن ْب ِع والؽر ِ
 -1ؾسٓم يف املعٓ :٢أ ْزرى بِبِ ْن ِ
ب
ت قُر ٌْش ُث َّم حاربها
شجر صلب ٌنمو على رإوس الجبال.
ّ
ُ
َّ
ـــس ُر (عٌن الماء ).
قال جبران خلٌل :أنهل ماء ال انبع من حٌث ال
ٌنهل ُ إال أنت والن ْ
ـ متجٌٓ ايعٛد ٠إىل ايػٓعس ايعسب ٓٞايكد ِٜيف َعاْٚ ٘ٝأيؿاظ٘ٚ ،قٓح ذيو مبجاٍ.
مثَ ١عاٖس نجري ٠يف ٖرا ايٓٓ ٓ
ٓ -2
استخدم ال ّ
شاعر كلمات تراثٌّة  ،مثل  :ال ّنبْع َ ،
الغ َرب.
 -3اضتدسز َٔ ايكؿٝد ٠نٓاٜات نٓٓ ٢بٗا ايػٓاعس عٔ ايًٓػ ١ايعسب.١ٓٝ
(بنت قرٌش ).
ّ
والسمٌن ( .البٌت .) ٔٙ
مما ٜأت -: ٞفبلنٌ ال ٌُفرقُ بٌن الؽث
 -4اضتدسز َٔ ايكؿٝدَ ٠ا ٜكازب َعٓ ٢نٌٓ ٓ
ّ
الســ ْمح من ْـطِ قُ ُه
 )17أن ْتــ ُر ُك العر ِب ًَّ َّ

إلى دخــٌل مِن األ ْلــفاظِ ُم ْؽــت ِر ِ
ب

الس ْمح :ال َّسهْل.
املعاَّْ :ٞ
ايػٓسحٌ :تساءل ال ّ
شاعر :هل نترك اللفظ العربًّ الٌوم ونجري وراء الدخٌل والغرٌب من لغات أخرى لنتكلّم به ،وفً معاجم
العربٌّة كنز ثمٌن من المفردات باشتقاقها وتصرٌفها وأصالتها ،لمن ٌمٌّز بٌن ألفاظ اللّغة.
األض:١ً٦
 -1ذنس ايػٓاعس بعض َعاٖس تسادع ايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝيف ْؿٛع أبٓاٗ٥ا ٚ ،قٓح ذيو.
ٌهملون اللّغة العربٌّة الفصٌحة  ،وٌبتعدون عن معاجمها  ،وٌفضّلون األلفاظ ال ّدخٌلة من ّ
الثقافات األخرى  ،وال ٌمٌّزون بٌن
ألفاظ العربٌّة.
 ٞايٓر ٟخسز إي ٘ٝاالضتؿٗاّ (:ال ّنفً).
َ -2ا ايػسض ايبالغ ٓ
 )18وفً المــعا ِج ِم ك ْنــ ٌز ال نفاد ل ُه

لِمــنْ ٌُمـــ ٌَّ ُز ب ٌْن الد َّر والسـ ُخ ِ
ب

املعاْ :ٞالد ّر :واحدته ُدرّ ة ،وهً اللإلإة الكبٌرة.
الس ُخب :مفردها سِ خاب ،وهو ال ِع ْقد من َ
الخ َرز ونحوه ،لٌس فٌه من اللإلإ والجوهر شًء.
ايػٓسح :بمعنى أنّ الّذي ٌمٌّز بٌن اللإلإ وغٌره من الحُ لًِّ الّتً تخلو من اللإلإ أو الجواهر ٌستطٌع أن ٌمٌّز بٌن مفردات اللّغة
العربٌّة وألفاظها فً المعاجم ،ولمثله وُ ضِ عت المعاجم ،وهذه الصورة تقابل صورة من ال ٌمٌّز بٌن شجر النبع وشجر الغرب
فحارب العربٌّة لضعف قدرته على التمٌٌز بٌن ألفاظها.
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األض:١ً٦
 -1تػٓٓ ٢ايػٓاعس بطُات ايعسبَٚ ١ٓٝصاٜاٖا ،اذنس ثالثا َٓٗا ( .البٌتٌن )ٔ0-ٔ1
َس َعة معجمها  ،صالحة لجمٌع األغراض  ،صوت حروفها أحلى من العسل  ،تفوّ قت على اللغات فً فصاحتها وبالغتها  ،قوّ ة
ألفاظها وبٌانها.
 -2اضتدداّ املؿسد ٠األدٓب ١ٓٝأسد ايؿٓعٛبات ايٓيت تٛادٗٗا ايًٓػ ١ايعسب، ١ٓٝ
نٝـ ْطتطٝع بعح ايًٓػ ١ايعسب َٔ ١ٓٝددٜد ٚؾل زأ ٟايػٓاعس؟ (األبٌات )ٕٓ-ٔ1
بالرّجوع إلى معاجم اللّغة العربٌّة  ،وتوظٌف ألفاظها الفصٌحة  ،حبٌسة المعاجم  ،كتابة ونطقا.
 )19ك ْم ل ْفـظة ُجــ ِهدتْ ِم ّما ُنكر ُرهـا

ح ّتـى لقدْ لهـثتْ مِنْ شِ ـــدّ ِة ال َّتع ِ
ب

املعاْ :ٞلهث  :أخرج لسانه تعبا.
ايػٓسح :كثٌر ممّن ٌستخدمون اللّغة العربٌّة ٌركزون على األلفاظ الشابعة ،وٌتركون الروابع من األلفاظ الكامنة فً معاجم
العربٌة حتى باتت هذه األلفاظ تشكو من كثرة استعمالها.
سجل ال ّ
شاعر عتبا على أبناء العرب ٌّة الّذٌن خذلوها ،حدّ د األبٌات الّتً تض ّمنت ذلك (.األبٌات .)ٕٔ-ٔ0
األضّ -:١ً٦
ل ْم ت ْن ُظر ال ّ
س ِم ْنها ع ٌْن ُمرت ِق ِ
ب
شـــ ْم ُ

ســـــ ِجنتْ فًِ جـ ْوؾِ ُم ْظلِمة
 )20ول ْفظة ُ
املعاُْ :ٞم ْظلِمة  :حفرة عمٌقة مظلمة.

ايػٓسح :وفً المقابل هناك كثٌر من األلفاظ العرب ٌّة األصٌلة ظلّت حبٌسة المعاجم لم ٌنظر إلٌها أحد ،إذ حكم علٌها بالبقاء
مسجونة فً حفرة مُظلِمة ال ٌقربها ضوء الشمس.
صوّ ر األلفاظ العربٌّة األصٌلة وقد أهملها أصحابها مسجونة فً حفرة عمٌقة مُظلمة ال ٌقربها ضوء الشمس.
األضَ -:١ً٦ا داليَ ١ا ذبت٘ خط يف ايبٝت اآلت:ٞ
س ِجنتْ فً ج ْوؾِ ُم ْظلِمة ( ترْ ك األلفاظ الفصٌحة وإهمالها ).
 ول ْفظة ُايؿٓٛز ايؿٓ :١ٓٝؾٓٛز األلفاظ العربٌّة األصٌلة وقد اهملها أصحابها مسجونة فً حفرة عمٌقة مظلمة ال ٌقربها ضوء ال ّشمس.
ظان ِبها
ار ِ
 )21كؤ َّنــما قدْ تـــولّى الق ِ

فلــــ ْم ٌإُ وبا إِلى الد ْنــٌا ول ْم تإُ ِ
ب

املعاْ :ٞالقرظ واحدته َ :ق َرظة ،وهو ورق من شجر ٌ ُْد َبغ به.

ٌإوب ٌ :عود.

ايػٓسحّ :
تؤثر ال ّ
ْن أصبحت حكاٌتهما مضرب المثل عند العرب ،وهما رجالن من
ْن اللذٌ ِ
شاعر بال ّتراث القدٌم ،إذ ذكر القارظٌ ِ
بنً َع َنزة خرجا ٌبحثان عن ورق شجر ٌستخدم للدباغة وهو ال َق َرظ ،ولم ٌعودا بطابل ،وهذا حال من ٌ ّدعً أنه توصّل إلى
اللفظ الصحٌح فً لغتنا العرب ٌّ ة ولم ٌصل إلٌه ،وفً الحقٌقة حاله كحال هذٌن القارظٌن اللذٌن لم ٌعودا بشًء بعد عناء بحثهما.
األض:١ً٦
ب.
َ -1ا ازبرز ايًٓػٟٓٛ؟ تولّى َ :ول ًَِ.
ٌإوب  :أَ ِو َ
ـ متجٌٓ ايعٛد ٠إىل ايػٓعس ايعسب ٓٞايكد ِٜيف َعاْٚ ٘ٝأيؿاظ٘ٚ ،قٓح ذيو مبجاٍ.
مثَ ١عاٖس نجري ٠يف ٖرا ايٓٓ ٓ
ٓ -2
استخدم ال ّ
شاعر كلمات تراثٌّة  ،مثل  :القارظان.
مما ٜأت: ٞ
 -3اضتدسز َٔ ايكؿٝدَ ٠ا ٜكازب َعٓ ٢نٌٓ ٓ
الخٌر وانتظري إٌابً إذا ما القار ُ
الع َن ِزي آبا ( البٌت ٕٔ ).
أ َ -ف َرجّ ً
ظ َ
َ
ِ
 -4بسشت ايطٓبٝع ١بعٓاؾسٖا املدتًؿٚ ١اقش ١يف ايكؿٝد ، ٠ديٌٓ عً ٢ذيو بأبٝات .األبٌات (.)ٕٓ ، ٔ٘ ، 0 ، ٙ
ـ أيؿاظ َ ،جٌ (ايؿٓشسا( ، )٤ايػُٓظ):
 -5تهسٓزت يف ايٓٓ ٓ
أ  -ما داللة هذا ال ّتكرار ؟
ّ
الصّحراء وردت مرّتٌن  :داللة على أصالة اللغة العربًّ وموطن الضّاد القدٌم.
ّ
شمس وردت مرّتٌن  :تد ّل على الوضوح  ،وتنسجم مع المعنى الّذي أراد ال ّ
ال ّ
شاعر التعبٌر عنه فً إٌقاظ العربٌّة من جدٌد فً
شاعر ّ
شمس منها عٌن مرتقب  ،بمعنى أنّ ال ّ
شمس  ،وقوله  :ولفظة  .....لم تنظر ال ّ
قوله ٌ :وقظها وحً من ال ّ
وظف ال ّشمس
رمزا إلحٌاء اللّغة العربٌّة من جدٌد.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ب  -هل و ّفق ال ّ
شاعر فٌه؟ نعم و ّفق الشاعر فٌه ؛ ألنه جاء منسجما مع تجربته الشعرٌّة  ،فالشاعر ٌتح ّدث عن اللغة العربٌّة
الضّاربة فً القدم وموطنها ( الصّحراء )  ،وإحٌابها من جدٌد م ّتخذا (ال ّ
شمس ) رمزا لهذا اإلحٌاء.
(
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الضا ِد و ّ
الذ ْكرى ُمخلدةٌ
ٌ )22ا شِ ـٌخة َّ

س ما ت ْبــنون لِ ْلعــ ِق ِ
ب
ُهــنا ٌُإ َّس ُ

املعاْ :ٞشِ ٌخة :مفردها :شٌخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رباسة ،وشِ ٌخة الضّاد :علماء اللّغة العربٌّة.
الضاد :اللّغة العربٌّة.
العقِب :من ٌؤتً بعدكم من األجٌال الالحقة.
ّ
ايػٓسحٌ :خاطب ال ّ
شاعر شٌوخ اللّغة العربٌّة وعلماءها فً َمجْ مع اللّغة العربٌّة ،وٌعقد األمل علٌهم بتجدٌد مكانة العربٌّة فً
نفوس األجٌال.
األض:١ً٦
ّ
الضا ِد والذ ْكرى ُمخلَّدةٌ
س ما ت ْبنون لِ ْلع ِق ِ
ب
س ُ
هُنا ٌُإ َّ
 -1ؾسٓم يف املعٌٓ :٢ا شِ ٌخة ّ
األجٌال الالحقة العاقبة الّتً تؤتً بعدكم.
َّ
ال ُع ْرقُوب عصبة فً ُم ّ
مإخر القدم ).
الساق فوق العقِب( .عظم
إخر ّ
 -2اضتدسز َٔ ايكؿٝد ٠نٓاٜات نٓٓ ٢بٗا ايػٓاعس عٔ ايًٓػ ١ايعسب ( .١ٓٝالضّاد ).
مجدا ا ما جرى قل ٌم
)23هنا ت ُخـــ ّطون ْ

ار والحِق ِ
ب
بمـثلِ ِه فً مـــدى األدْ هــ ِ

املعاْ :ٞالحِقب :مفردهاِ :ح ْقبة ،وهً الم ّدة ال وقت لها أو السّنة ،والمقصود :العصور.
ايػٓسح :مشٌرا إلى أثرهم فً حفظ أمجاد اللّغة العربٌّة فً معاجمها ومواكبة تطور اللّغة عبر العصور.
األض:١ً٦
 -1يف ق ٤ٛقسا٤تو ايبٝتني األخري َٔ ٜٔايكؿٝد)23-22( ٠
أ – ما الدّ ور الّذي ٌضطلع به علماء العرب ٌّة لحفظها فً رأٌك ؟
وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحدٌثة  ،والسّعً إلى توحٌد المصطلحات ،
وال ّترجمة وال ّتؤلٌف وال ّنشر فً موضوعات اللّغة العربٌة وقضاٌاها.
ب  -ب ٌّن داللة تفاإل ال ّ
شاعر فً هذٌن البٌتٌن .
لوجود علماء ٌغارون على العربٌّة وٌعملون على إحٌابها بما ٌبذلون من جهود فً مجامع اللّغة.

ايتعسٜـ باألدٜب
عً ٞازبازّ (ٔٔ0ٗ0-ٔ11م) أدٜب َؿس ،ٟٓعمل فً التعلٌم ،كان نبري مفتشً اللّؽة العرب ٌّة بمصر ،ثم ٚنًّٝا لدار
العلوم ،وهو أحد األعضاء المإسسٌن للم ْجمع اللّؽوي فً مصر ،له دٜٛإ غعس.
 له (قؿ ١ايعسب يف إضباْٝا) مترجمة عن اإلنجلٌزٌة.(المفصل)(-ٖ .ال ّن ْحو الواضح)( -ٗ .الببلؼة الواضحة).
 غازى يف تأيٝـ نتب أدب ،١ٓٝمنها (-ٔ :المجمل)-ٕ .ّ

ـ
د ٓٛايٓٓ ٓ
 نِ بٝتا تكُٓت قؿٝد( ٠ايعسب ١ٓٝيف َاقٗٝا ٚساقسٖا )؟تقع هذه القصٌدة فً مبة بٌت ،اختٌرت منها هذه األبٌات.
 -اذنس املٓاضب ١اييت قًٝت هلا ايكؿٝد.٠

المصري عام ٖٗٔ0مٌ ،ح ًٌّ فٌها أعضاء الم ْجمع ،وٌثنً
ألقاها الجارم فً حفل افتتاح الدورة الثالثة لم ْجمع اللّؽة العرب ٌّة
ّ
على دورهم فً إحٌاء اللّؽة العرب ٌّة ،وبعثها فً األجٌال.
َ -ا ايٓر ٟأغاز إي ٘ٝايػاعس يف ايكؿٝد٠؟

لسامٌة فً الحفاظ على اللّؽة العرب ٌّة والتؽ ّنً بجمالها.
ٔ) ٌشٌر إلى رسالة الم ْجمع ا ّ
تطور اللّؽة العرب ٌّة من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث ،وٌفخر
الضاد القدٌم ،وٌستعرض فٌها ّ
ٕ) ٌتحدّ ث عن موطن ّ
بؤ ّنها لؽة القرآن الكرٌم التً حفظها اإلسبلم.
ّ
تتعرض إلٌها اللؽة العرب ٌّة فً
الرسول صلى هللا علٌه وسلم وبٌانه ،ثم ٌشٌر إلى التحدّ ٌات التً
ّ
ٖ) ٌتحدّ ث كذلك عن فصاحة ّ
الوقت الحاضر.

(
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املعذِ  ٚايدٓالي:١
 -1أقـ اىل َعذُو ايًٓػ:ٟٓٛ
فك عن.
ص َر َ
 طحا بك َ :الصناجة  :الالعب بالصَّ ْنج ،وهو آلة موسٌقٌة ،وكان األعشى ٌل ّقب بص ّناجة العرب لحسْ ِن رنٌن شعره.
 َّّ
ّ
 الٌعرب ٌّة  :اللغة العربٌّة نسبة إلى ٌعرب بن قحطان الذي ٌنتسب إلٌه العرب القحطانٌون. نازعة من البٌان  :مٌل إلٌه.الضرب  :العسل.
 َّ الو ْسنى  :النابمة ،من السنة وهً النوم. األخبٌة  :الخٌام ،مفردها الخِباء ،وهً الخٌمة.ضب  :السٌّوف.
 ال ُق ُشً  :نقش ّ
 الو ْالثوب.
صل ٌ :تغٌّر لونها.
 ت ْن ُ العارض  :السّحاب المُطلّ.ُ
 الؽرب  :ضرب من شجر تسوّ ى به السّهامٌ ،نمو على ضفاف الماء واألنهار ،وٌُطلق فً بالد الشام على شجر الحور،واحدتهَ :غ َربة.
 الس ُخب  :مفردها سِ خاب ،وهو العقد من الخرز ونحوهٌ ،خلو من جواهر. القارظان  :رجالن من بنً َعنزة خرجا فً طلب ال َق َرظ فلم ٌرجعا ،وال َق َرظ ،واحدته َق َرظة ،وهو ورق من شجر ٌ ُْدبغ به.-2عد إىل أسد َعادِ ايًٓػ ١ايعسبٚ ، ١ٓٝاضتدسز َعاْ ٞايهًُات اآلت: ١ٝ
َ
سكت حزنا.
 و جم : الوصب  :المرض أو التعب.الصخب  :اختالط األصوات.
 َّ األصابل  :مفردها :أصٌل ،الوقت حٌن تصفرّ الشمس لمغربها. شِ ٌخة  :مفردها :شٌخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رباسة.ٌ َٔ :
َ -3ا ازبرز ايًٓػ ٟٛيه ٓ
 تولّى  :ولًُِ - .مهرق  :هرقٌ - .إوب  :أ ِوب.ط يف نٌٓ صبُٛع ١ممٓا ٜأت: ٞ
 -4ؾسٓم يف املعٓ ٢بني ايهًُتني ايًٓتني ذبتَُٗا خ ٓ
منْ ال ٌُف َّرقُ ب ٌْن ال َّن ْبع والؽر ِ
أ  -أ ْزرى بِبِ ْن ِ
ب اي ٖٓبِع :شجر صلب ٌنمو على رإوس الجبال.
ت قُر ٌْش ُث ّم حاربها
ُ
ٌنهل ُ ّإال انت وال َّن ْس ُر اي ٖٓبِع :عٌن الماء.
حٌث ال
 قال جبران خلٌل :أنهل ماء ال َّن ْبع منالضا ِد و ّ
الذ ْكرى ُمخلدةٌ
س ما ت ْبنون لِ ْلعقِ ِ
ب ئًِعَكٔبٔ :األجٌال الالحقة العاقبة التً تؤتً بعدكم.
س ُ
هُنا ٌُإ َّ
ب ٌ -ا شِ ٌخة ّ
َّ
مإخر القدم.
الساق ف ْوق العقِب .ايعَكٔب :عظم
 -ال ُع ْرقُوب عصبة فً ُمإ َّخر ّ

ايؿِٗ  ٚايتشً:ٌٝ
ٜ -1عُد بعض ايػٓعسا ٤يف َطايع قؿا٥دِٖ إىل ايتٓذسٜد; باضتشكاز اآلخس ٚطباطبت٘ ،أ ٚباْتصاع ايػٓاعس غدؿّا آخس
َٔ ْؿط٘ ٜٓاد:٘ٝ
أ  ََٔ -املداطب يف ايبٝت األٍٓٚ؟ ٚعالَّ حيجٓ٘ ايػٓاعس؟
ّ
وٌحثه على التغ ّنً باللّغة العربٌّةْ ،
ومدحها.
ٌخاطب الشاعر نفسه،
ب  -ملاذا ٚؾـ ايػٓاعس ْؿطَُ٘ بؿٓٓاد ١األدب؟
(ص ّناجة العرب) لقب لألعشى مٌمون بن قٌس ال ّ
شاعر لحسن رنٌن شعره ،ووصف الشاعر نفسه (بص ّناجة األدب) لٌ ّدل على
مكانة شعره وحسنه ،ومنزلة اللّغة العربٌّة فً وجدانه.
 -2تػٓٓ ٢ايػٓاعس بطُات ايعسبَٚ ١ٓٝصاٜاٖا ،اذنس ثالثّا َٓٗا.
لغة القرآن الكرٌم محمٌّة فً ظل اإلسالم ،دعا رسول هللا علٌه السالم،
َس َعة معجمها ،صالحة لجمٌع األغراض ،صوت حروفها أحلى من العسل،
تفوّ قت على اللّغات فً فصاحتها وبالغتها ،قوّ ة ألفاظها وبٌانها.
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 -3ضذٌٓ ايػٓاعس عتبّا عً ٢أبٓا ٤ايعسب ١ٓٝايٓر ٜٔخريٖٛا ،سدٓد األبٝات اييت تكُٓٓت ذيو.
نطٌ ُر ل َّل ْفــــــــــظِ ن ْســــت ْجدٌ ِه مِنْ بلد
ص ْحراءِ حٌن بدا
رق الماءِ فً ال ّ
ك ُم ْه ِ
ت قُـــــر ٌْش ُث ّم حــــاربها
أ ْزرى ِبــ ِب ْن ِ
ســـــ ْمح م ْنــطِ قٌ ٌه
أن ْت ُر ُك العــــــربِ ًَّ ال َّ
ــــــ ٌز ال نفــاد ل ُه
وفً المــــــعا ِج ِم كن ْ
ُ
ك ْم ل ْفظة ُجــــ ِهدتْ ِمـــــ ّما نكــــر ُرها
ؾ ُم ْظلِمة
ســــــ ِجنتْ فًِ جـ ْو ِ
ول ْفظة ُ
ظان ِبـــها
ار ِ
كؤ َّنما قدْ تــــــولّى القـــــ ِ

ب
ناء وأ ْمـــــثال ُ ُه ِم ّنـــا عـــــــلى كث ِ
ب
ارض كــــ ِذ ِ
ارقٌ مِنْ عـــ ِ
لِع ٌْنِ ِه بـــ ِ
ب
منْ ال ٌُــــفرقُ ب ٌْـــن ال َّن ْب ِع والؽر ِ
ب
إلى دخــــٌل مِن األ ْلفــــاظِ ُم ْؽتــ ِر ِ
ب
لِمنْ ٌُمــ ٌَّ ُز ب ٌْـــن الد َّر والســــــ ُخ ِ
ب
ح ّتــى لقدْ لهـــــــثتْ مِنْ شِ ّد ِة ال َّتع ِ
ل ْم ت ْن ُظر ال ّ
ب
س ِم ْنها ع ٌْن ُمرتقِ ِ
ش ْم ُ
ب
فــــل ْم ٌإُ وبا إِلى الد ْنـــــٌا ِولِ ْم تإُ ِ

 -4ذنس ايػٓاعس بعض َعاٖس تسادع ايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝيف ْؿٛع أبٓاٗ٥اٚ ،قٓح ذيو.
ٌهملون العرب ٌّة الفصٌحة ،وٌبتعدون عن معاجمها ،وٌفضلون األلفاظ ال ّدخٌلة من الثقافات األخرى ،ال ٌمٌّزون بٌن ألفاظ
العربٌّة.
 -5اضتدداّ املؿسد ٠األدٓب ١ٝإسد ٣ايؿٓعٛبات اييت تٛادٗٗا ايًٓػ ١ايعسب ،١ٓٝنٝـ ْطتطٝع بعح ايًٓػ ١ايعسب١ٓٝ
َٔ ددٜد ٚؾل زأ ٟايػٓاعس؟
بالرّجوع إلى معاجم اللّغة العربٌّة ،وتوظٌف ألفاظها الفصٌحة ،حبٌسة المعاجم كتابة ونطقا.
 -6ايعٝب يٝظ يف ايًٓػٚ ،١إُْٓا يف أبٓاٗ٥اٚ ،قٓح ذيو.
اللّغة العرب ٌّة لغة البالغة والبٌان ،نزل بها القرآن الكرٌم بإعجازه وبٌانه وبالغته ،فهً أت ّم اللّغات وأكملها ،أمّا أبناء العربٌّة فهم
مقصرّ ون فً ح ّقها ،بابتعادهم عنها ،واستعارتهم ألفاظا من لغات أخرى وتكلّموا بها.
 -7يف ق ٤ٛقسا٤تو ايبٝت ِٔٝاألخري َٔ ِٜٔايكؿٝد:٠
أ َ -ا ايدٓٚز ايرٜ ٟكطًع ب٘ عًُا ٤ايعسب ١ٓٝسبؿعٗا يف زأٜو؟
وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحدٌثة ،والسّعً إلى توحٌد المصطلحات،
والترجمة والتؤلٌف والنشر فً موضوعات اللّغة العرب ٌّة وقضاٌاها .وٌترك أٌضا للطالب.
ب  -ب ٔٓٝدالي ١تؿاؤٍ ايػٓاعس يف ٖر ٜٔايبٝت.ِٔٝ
لوجود علماء ٌغارون على العرب ٌّة وٌعملون على إحٌابها بما ٌبذلون من جهود فً مجامع اللّغة العرب ٌّة.
 -8تك ّٛؾهس ٠ايكؿٝد ٠يف صبًُٗا عً ٢املكازْ ١بني سايني عاغتُٗا ايعسب ،١ٓٝب ٔٓٝذيو.
األول من القصٌدة (ٔ )ٔٔ -ذكر ال ّ
شاعر صفات العربٌّة ،فهً األحسن صوتا واألكثر عطاء ،وأشار إلى فصاحتها
فً النصؾ ّ
وأصالتها ،ومناسبتها لك ّل حال نظما ونثرا ،وتغ ّنى الشعراء بها.
فً النصؾ الثانً (ٕٔ )ٕٔ -وصف حال العرب الٌوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاظا غرٌبة دخٌلة ،وأهملوا لغتهم األصٌلة ،فما
عادوا ٌفرّ قون بٌن الفصٌح والعامً ،أو بٌن ألفاظها عا ّمة.
 ٞايكد ِٜيف َعاْٚ ٘ٝأيؿاظ٘ٚ ،قٓح ذيو بجالث١
ـ متجٌٓ ايعٛد ٠إىل ايػٓعس ايعسب ٓ
 -9مثَٓ ١عاٖس نجري ٠يف ٖرا ايٓٓ ٓ
أَجً.١استخدم ال ّ
شاعر كلمات تراث ٌّة مثل  :القارظان ،ال ّنبْعَ ،
الغ َرب ،قرٌش ،أخبٌة ،ص ّناجة األدب.
 -10ايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝيػ ١ايكسإٓ ايهس: ِٜ
أ  -ب ٔٓٝأثس ايكسإٓ ايهس ِٜيف عامل ١ٓٝايًٓػ ١ايعسب.١ٓٝ
حفظ القرآن الكرٌم اللّغة العرب ٌّة ،وبالقرآن ذاعت وانتشرت ،فجعل لها الصدارة والعالمٌّة؛ ألنّ كثٌرا من غٌر العرب دخلوا
اإلسالم وتعلّموا العرب ٌّة.
ب  -ايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝخايد ٠خبًٛد ايكسإٓ ايهسٚ ، ِٜقٓح ٖرا.
أل ّنها لغة القرآن الكرٌم ،فهً محفوظة بحفظه وحماٌته ،وباقٌة ببقابه ،فاكتسب القدسٌّة والخلود.
طشِسّا) (زٚا ٙايبداز.)ٟٓ
ٕي ٔ
ٔ ايبٝا ٔ
ٕ َٔ َ
 -11قاٍ ايسٓض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ( :إ ٓ
ـ مبكُ ٕٛاسبدٜح ايػسٜـ.
ب ٔٓٝعالق ١ايٓٓ ٓ
جمال اللّغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من بالغتها وبٌانها ،وجمال أسلوبها ،كقول الشاعر:
أحٌتْ كــــل َّ نــازعة
ح من هللاِ ْ
رو ٌ
رآن ُم ْفصِ حةا
تكلَّمــــتْ ُ
سو ُر القـــ ِ
مً الو ْ
شًِ لو ُنسِ جتْ
ِبم ْنطق هاشِ َّ

(

ب
ٌان وآتــــتْ كل َّ ُم َّطل ِ
من البـــــــ ِ
ُ
ب
ض ِ
ماح والق ُ
فؤ ْسكتتْ صخب األ ْر ِ
ب
صلْ ول ْم ت ِؽ ِ
ِم ْن ُه األصابِل ُ ل ْم ت ْنــــ ُ
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 -12اقرتح ضبًّا يًٓٗٛض بايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝتعٝد إيٗٝا أيكٗا َٚهاْتٗا اييت تًٝل بٗا.
 استخراج كل ما هو بدٌع وجمٌل من معانً اللّغة وألفاظه (الرجوع إلى المعاجم وكتب التراث العربً). استعمال اللّغة الفصٌحة بدال من اللّهجة العامٌّة وال سٌّما فً المدرسة والجامعات ووسابل اإلعالم. الوقوف على األخطاء الشابعة فً استعمال اللّغة وتصحٌحها .وٌترك أٌضا للطالب.َ -13ا زأٜو يف نٌٓ ممٓا ٜأت:ٞ
أ -نتاب ١ايهًُات ايعسب ١ٓٝحبسٚف أدٓب ١ٓٝيف ٚضا ٌ٥ايتٛاؾٌ املدتًؿٌ .١ترك لتقدٌر المعلّم والطالب.
ب -اضتدداّ َطُٓٝات أدٓب ١ٓٝيف نجري َٔ ايٝاؾطات ايتذاز ١ٜٓاإلعالٌْ .١ٓٝترك لتقدٌر المعلّم والطالب.
دـ  -ايتشدٓخ باإلظبًٝص ١ٜٓيف َٛاقـ ٜٓبػ ٞؾٗٝا اضتدداّ ايعسب ،١ٓٝأ ٚاضتدداّ ايًٓػ ١املصدٚد ١بني ايعسب١ٓٝ
ٚاإلظبًٝصٌ .١ٜٓترك لتقدٌر المعلّم والطالب.
 -14االعتصاش بايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝال ٜعين إُٖاٍ تعًِٓ يػات أخسْ ،٣اقؼ ٖرا ايك.ٍٛ
تعلّم لغات أخرى ٌفٌدنا فً االطالع على حضارات الثقافات األخرى ،المساعدة فً السّفر ومخاطبة اآلخرٌن بلغتهم ،ومواكبة
أحدث التطورات فً العالم وفهمها ،ألنّ العلم ال ٌقتصر على أصحاب لغة بعٌنها.
 -15ايتشدٓخ بايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝال ٜعين ايتكعٓس يف ايًٓؿغ ٚايتؿٓٓع يف اشبطاب ،ب ٔٓٝزأٜو.
أن أتكلّم باللغة الفصٌحة ال ٌعنً هذا أن أبحث عن الغرٌب فً اللّغة أو أن أتص ّنع ألفاظا ال تلٌق بمقام التح ّدث ،فٌمكن إٌصال
األفكار بلغة سهلة سلٌمة وفصٌحة فً الوقت نفسه .وٌترك أٌضا للطالب.
 -16بدا ايػٓاعس يف قؿٝدت٘ َتأثسّا ببا ١ٝ٥أب ٞمتاّ اييت َطًعٗا:
فً حد ِه الحد بٌن ال ِجدَّ واللَّع ِ
باء مِن ال ُك ُت ِ
ب
ب
صدقُ إِ ْن ا
ؾأ ْ
الس ٌْ ُ
َّ
ّ
ب ٔٓٝأٚد٘ ٖرا ايتأثٓس ،يف زأٜوَ .تؤثر الجارم موسٌقٌا بقصٌدة أبً تمام فكالهما من بحر البسٌط ،وبنفس حرف الرّ وي أٌضا،
فتلك (بابٌة) أبً تمام ،وهذه (بابٌّة) الجارم.
 -17اذنس دٛاْب َٔ تكؿريى دبا ٙيػتو ايعسبٌ .١ٓٝترك لتقدٌر المعلّم والطالب.
ّ ٜديٓو إبداع نجري َٔ األعادِ بايًٓػ ١ايعسب ١ٓٝتأيٝؿّا ٚتؿٓٝؿّا غعسّا ْٚجسّا ٚدزاض.١
 -18عال َ
أل ّنها لغة القرآن الكرٌم الّذي دعا الناس إلى التف ّكر وال ّتدبر فً أمور الكون والحٌاة ،فوضع العرب وغٌر العرب المص ّنفات
والبحوث والكتب بهذه اللّغة ،خاصة عند اتصال األعاجم بالثقافة العربٌّة ،هذه الثقافة أسّست لها حضارة عربٌّة إسالمٌّة فً
األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إلى تعلّمها.

ايتٓرٓٚم ازبُايٓٞ
ٚ -1قح ايؿٓٛز ٠ايؿٓ ١ٓٝيف َا ٜأت: ٞ
الصحراءِ ٌُوقِــــ ُظها و ْح ًٌ من ال َّ
س من الش ُه ِ
ب
هم ٌ
مس أو ْ
أ  -و ْسنى بؤخبٌ ِة َّ
ش ِ
ّ
ّ
ؾٓٛز اللّغة العرب ٌّة فتاة نابمة فً خٌمتها فً الصّحراء ٌوقظها ضوء الشمس أو النجم.
مً الو ْ
شًِ لو ُنسِ جتْ
صلْ ولـــــ ْم ت ِؽ ِ
ب
ِم ْن ُه األصابِل ُ ل ْم ت ْنــــــ ُ
ب ِ -بم ْنطق هاشِ َّ
ّ
ّ
بنقش ثو ٍ
منسوج من خٌوط قو ٌّة ال تفسد وال ٌتغٌر لونها عبر
ب
ؾٓٛز منطق اللّغة العرب ٌّة الذي تكلم به الرّسول الهاشمًّ الكرٌم
ِ
ٍ
الزمن.
ٚؾٓٛز األصابل خٌوطا ٌُصْ نعُ منها نقشٌ لثوبٍ ،وال تتغٌّر لونها عبر الزمن.
س ْلــــطا ُنها ٌ ْنــــــها ُر مِنْ صب ِ
ب
ج  -ح ّتى رم ْتها اللٌَّـــــالً فً فرابدِها
وخ َّر ُ
ؾٓٛز ال ّ
شاعر اللّغة العرب ٌّ ة ملكة تجلس على عرشها ،ولكنّ ملكها قد سقط بطول اللٌالً من التعب والمرض.
نـــــاء وأ ْمـــــثالُ ُه ِم ّنــــــا على كث ِ
ب
د  -نطٌ ُر للَّ ْفظِ ن ْســــــت ْجدٌ ِه ِمــــــــنْ بلد
ؾٓٛز ال ّ
شاعر اللّفظ شٌبا نستعٌره من بلد بعٌد ،رغم أنّ لدٌنا مثله ،وهو قرٌب فً متناول األٌدي.
عارض ك ِذ ِ
ب
ارقٌ مِنْ
رق الماءِ فً ّ
ه  -ك ُم ْه ِ
ِ
الص ْحراءِ حٌن بدا لِع ٌْ ِنـــــ ِه بــــــــ ِ
ؾٓٛز حال من ٌستخدم هذا اللّفظ الدخٌل فً كالمه من لغات أخرى ،وٌبتعد عن العربٌّة بحال من صبّ الماء فً الصّحراء
واستغنى عنه ،حٌن ظهر له سحاب ذو برق مط ّل فً األفق ال مطر فٌه.
َ -2ا داليَ ١ا ذبتَُ٘ خط ٙيف األبٝات اآلت:١ٝ
الضر ِ
ب
س ِام م ْوقِ ُعها
أ -أزهى من
س ألفاظِ ها أ ْحلى مِن َّ
وج ْر ُ
األمل الب ّ
ِ
مكانة اللّغة العربٌّة وأثرها الجمٌل فً ال ّنفوس.

(
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ب -فازتْ ب ُر ْكن شدٌد ؼ ٌْ ِر ُم ْنصدِع
بالغة اللّغة العربٌّة وقوّ تها.
منْ ال ٌُفرقُ ب ٌْن ال َّن ْب ِع والؽر ِ
جـ -أ ْزرى ِب ِب ْن ِ
ب
ت قُر ٌْش ُث ّم حاربها
العٌب لٌس فً اللّغة العرب ٌّة وإ ّنما العٌب فً الّذٌن ال ٌتقنها من العرب وال ٌم ٌّز بٌن ألفاظها.
ل ْم ت ْن ُظر ال ّ
س ِم ْنها ع ٌْن ُمرتقِ ِ
ب
س ِجنتْ فًِ ج ْوؾِ ُم ْظلِمة
ش ْم ُ
د -ول ْفظة ُ
ترك األلفاظ الفصٌحة وإهمالها.
 -3اضتدسز َٔ ايكؿٝد ٠ثالخ نٓاٜات نٓٓ ٢بٗا ايػٓاعس عٔ ايًٓػ ١ايعسب.١ٓٝ
بنت قرٌش ،الٌعربٌّة ،ابنة العرب ،الضّاد.
َ -4ا ايػسض ايٓر ٟخسز إي ٘ٝاالضتؿٗاّ يف ايبٝتني اآلتٝني :
داح ا ْبن ِة العر ِ
أ -ماذا طحا ِبك ٌا ص ّناجة األد ِ
ب التعجّ ب.
ب
ه َّبل شد ْوت ِبؤ ْم ِ
ْ
ْ
إلى دخٌل مِن األلفاظِ ُمؽت ِر ِ
النفً.
ب
الس ْمح م ْنطِ قٌ ٌه
ب -أن ْت ُر ُك العربِ ًَّ َّ
 -5اضتدسز َٔ ايكؿٝدَ ٠ا ٜكازب َعٓ ٢نٌٓ ممٓا ٜأت:ٞ
ُ
القارظ العن ِزي آبا
إِذا ما
أ – قول الشاعر :فر ّجً الخٌر وانتظِ ري إٌِابً
ِ
ْ
ب
ظان ِبها
َفلَ ْم ٌَإُ وبا إِلى الدنٌا ِولِ ْم َتإُ ِ
ار ِ
َكؤ َّنما َق ْد َت َولّى ال َق ِ
والسمٌن.
ب  -فبلنٌ ال ٌفرقُ بٌن الؽ ّث
ّ
َمنْ ال ٌُ َفر ُق َبٌ َْن ال َّنب ِْع َو َ
ب
حار َبها
الغ َر ِ
أَ ْزرى ِب ِب ْن ِ
ْش ُث ّم َ
ت قُ َرٌ ٍ
 -6بسشت ايطٓبٝع ١بعٓاؾسٖا املدتًؿٚ ١اقش ١يف ايكؿٝد ،٠ديٌٓ عً ٢ذيو بأبٝات.
َوسْ نى بؤخبٌ ِة الصَّحرا ِء ٌُو ِقـــــــ ُ
ب
ظها
من الش ُه ِ
مس أو همْ سٌ َ
َوحْ ًٌ َ
من ال َّش ِ
ار ٌق مِنْ
ب
حٌن بدَ ا
ض َك ِذ ِ
عار ٍ
ْرق الما ِء فً الصّحْ را ِء َ
َك ُمه ِ
ِ
ل َِع ٌْ ِن ِه بـــــــــــــ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
طق هاشِ مًَّ ا َلوشًِ لو نسِ ــــ َج ْ
ِمن ُه األصـــــــــا ِب ُل ل ْم َتن ُ
ب
ت
ص ْل َول ْم َت ِغ ِ
ِب َم ْن ٍ
ت فًِ َج ْوفِ م ْ
لَ ْم َت ْن ُ
َولَ ْف َظ ٍة ُســــــ ِج َن ْ
ب
ُظلِ َم ٍة
ظر ال ّشــــــمْ سُ ِم ْنها َعٌ َْن مُر َت ِق ِ
ٚ -7زد ايطٓبام غري َسٓ ٠يف األبٝات ،اذنس َجايني ي٘
(وسْ نى ٌ ،وقظها).
ُقترب) ( َشجْ وا َ ،ش ْدوا)
َ
(نا ٍء  ،م ِ
 -8تهسٓزت يف ايٓٓـٓ أيؿاظَ ،جٌ (ايؿٓشسا( ، )٤ايػُٓظ):
أ َ -ا داليٖ ١را ايتٓهساز؟
الصحراء وردت مرتٌن :داللة على أصالة اللّغة العربٌّة وموطن الضاد القدٌم.
 ّ ال ّشمس مرتٌن :ت ُدل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الّذي أراد الشاعر التعبٌر عنه فً إٌقاظ العربٌّة من جدٌد ،فً قوله:
ّ
ف ال ّ
عٌن مر َتقب ،بمعنى أنّ ال ّ
شمس رمزا إلحٌاء
شاعر وظ َ
ٌُوقظها وحً من الشمس ،وقوله :ولفظة ...لم تنظر الشمسُ منها َ
اللّغة العربٌّة من جدٌد.
شاعر فٌه؛ أل ّنه جاء منسجما مع تجربته الشعرٌّة ،فال ّ
ب ٚ ٌٖ -ؾٓل ايػٓاعس ؾ٘ٝ؟ نعم و ّفق ال ّ
شاعر ٌتح ّدث عن اللّغة العربٌّة
الضاربة فً القدم وموطنها (الصّحراء) ،وإحٌابها من جدٌد م ّتخذا (ال ّ
شمس) رمزا لهذا اإلحٌاء.
ضط ِر ِ
ب
ٌان وح ْبل ؼ ٌْ ِر ُم ْ
مِن الب ِ

قكاٜا يػ١ٜٓٛ
املٓكٛف ٚاملكؿٛز ٚاملُدٚد
مجرداا
 -1االضِ املٓكٛف  :اسم معرب ٌنتهً بٌاء الزمة  ،مكسور ما قبلها  ،مثل ( الهادي  ،القاضً  ،الداعً ) وإذا كان
ّ
والجر  ،فٌعرب
الرفع
ّ
من أل واإلضافة تحذؾ ٌاإه وٌعوض عنها بتنوٌن كسر على ما قبل الٌاء المحذوفة فً حالتً ّ
ُ
بقاض  ،أ ّما فً
قاض  ،والكسرة جرّ ا  ،مثل  :مررْ ت
ٍ
رفعا  ،مثل  :جا َء ٍ
بالحركت ٌْ ِن المقدرت ٌْ ِن على الٌاء المحذوفة ( :الضمة) ا
حالة النصب فإنّ الٌاء تثبت وتكون عبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على الٌاء  ،مثل قول المتن ّبً :
ب المناٌا أنْ ٌ ُكنَّ أمانٌا
داء أنْ ترى الموت شافٌا
وح ْس ُ
كفً بك ا
 -2االضِ املكؿٛز  :اسم معرب ٌنتهً بؤلؾ الزمة مقصورة  ،مثل ( :ال ّدنٌا) ( ،الكبرى) وٌعرب بالحركات المقدّ رة على آخره
وجرا.
رفعا ونص ابا
ا
 ،فً جمٌع حاالته ا
 -3االضِ املُدٚد  :اسم معرب ٌنتهً بؤلؾ ممدودة (ألؾ زابدة وهمزة) سواء أكانت هذه الهمزة أصلٌة نحو (إنشاء) أم
منقلبة عن أصل نحو (رجاء  /بناء)  ،أو زابدة نحو (نجالء)  ،وٌعرب بحركات ظاهرة  ،إال إذا كان االسم الممدود نكرة ؼٌر
الصرؾ  ،نحو  :حمراء ،
عوضا من الكسرة أل ّنه ٌكون عندبذ
ٌجر بالفتحة
ممنوعا من ّ
ا
ا
مضافة والهمزة فٌه زابدة  ،فإنه ّ
وعلماء.
(
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تدزٜبات
 -1عًٌٓ  :سرف ٜا ٤االضِ املٓكٛف (زاق )ٞيف ق ٍٛأب ٞايؿتح ايبطيتٓ:
وذو القناعة راض من معٌشتِ ِه
ص إنْ أثرى فؽض ْبانُ
وصاحب الح ِْر ِ
ُ
أل ّنه غٌر معرّ ف (نكرة) وغٌر مضاف وهو فً حالة رفع  ،خبر مرفوع لـ (ذو).
 -2اقبط َا ذبتَ٘ خطٓ يف َا ٜأت: ٞ
وال أهْ ل ُ هذاك َّ
غبرا َء.
الطراؾِ ال ُممدَّ د
أ  -قال طرفة بن العبد  :رأ ٌْتُ بنً ؼبراء ال ٌُ ْنكِروننً
وب ٌْن ُك ُم المــــودَّ ُة واإلخـــــاء و اإلخا ُء.
ب  -قال ال ُحط ٌْبة  :أل ْم أ ُك جار ُك ْم وٌ ُكـــــون ب ٌْنًِ
ٖ -3اتٔ امسّا َكؿٛزّا ٚ ،امسّا َٓكٛؾّاٚ ،امسّا ممدٚدّا َٔ األؾعاٍ اآلت:١ٝ
اضِ ممدٚد
اضِ َكؿٛز اضِ َٓكٛف
ايؿعٌ
اصطفاء.
ُمصطؾ  /المصطفً.
ُمصطفى.
اصطفى
افتداء.
مفتد  /المفتدي.
ُمفتدى.
افتدى
ارتضاء.
مرتض  /المرتضً.
ُمرتضى.
ارتضى
ط يف َا ٜأت:ٞ
 -4أعسب َا ذبتَ٘ خ ٙ
أ  -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :كلّكم راع وكلّكم مسإول عن رع ٌّته"( .م ّتفق علٌه).
زاعٕ  :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المق ّدرة على الٌاء المحذوفة  ،أل ّنه اسم منقوص.
ب  -خٌ ُر الكساءِ ما ستر الجسد ووقى من الح ّر والبرد.
ايهطا : ٔ٤مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.
الصالح.
ج  -الشورى أساس الحكم ّ
ايػٗٛز : ٣مبتدأ م رفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرّ ة على األلف  ،منع من ظهورها التعذر.
تخرج فً الجامع ِة أدبا ُء وعلما ُء وشعرا ُء.
دّ -
ّ
أدبا : ُ٤فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة عوضا عن التنوٌن ألنه ممنوع من الصرف.
هـ  -تقدٌ ُر العلماءِ واحترامهم ظاهرة حضار ٌّة سامٌة.
ايعًُا : ٔ٤مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.
الخٌر كفاعلهِ.
و  -الدّ اعً إلى
ِ
ايدٓاع : ٞمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء  ،منع من ظهورها الثقل.
 -5عُد إىل ايكؿٝدٚ ٠اضتدسز َٓٗا امسّا َٓكٛؾّاٚ ،امسّا َكؿٛزّا ٚ ،امسّا ممدٚدّا.
 المقصور  :أندى  ،أزهى  ،وسْ نى  ،حمى  ،مدى  ،الذكرى  ،ال ّدنٌا. الممدود  :الصحراء. المنقوص  :نا ٍء  ،اللٌالً.َالسع : ١الماء  :لٌس اسما ممدودا ألنّ قبل آخره ألف أصلٌة ولٌست زابدة.
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ايهتاب ١اشباطس٠

(سطٔ ؾاحل ايبهٛز ،ؾٔ ايهتاب ،١بتؿسف).

نثري حدٌث ٌع ّبر عن وجهة نظر الكاتب وانطباعاته تجاه ظاهرة ما أو حادثة طاربة أو فكرة ما.
 عسٓف اشباطس .٠فنّّ
حسن ال ّتصوٌر وال ّتعبٌر)ٖ .صدق العاطفة.
 مب تتٓطِ اشباطس٠؟ ٔ)اإلٌجازْ )ٕ . -اذنس أبسش نتٓابٗا يف ايعؿس اسبدٜح)ٔ .مً زٌادة)ٕ .جبران خلٌل جبران)ٖ .أحمد أمٌن.

منٛذز خاطس٠
اقرأ الخاطرة اآلتٌة بعنوان (سسؾّا عً ٢ايٖٛر) ،ثم أجب عن ما ٌلٌها:
السؤم الّذي تس ّببه أزمات ّ
(( قد ترد ّ
السٌر أحٌا انا بال ّتطلّع إلى ما ٌحلو لسابقً بعض المركبات كتابته خلؾ مركباتهم ،وٌظل ّ
األمر ٌ ّتسم ّ
والرب راعٌها)) وؼٌرهما ،إلى أن
بالطرافة ،وال سٌما أمام عبارات ،من مثل (( :قاهرة البراري)) أو ((سارحة ّ
ّ
ّ
شٌوعا بٌنها كلها ،وهً (( :صل ّ على النبً)) التً تكتب دابما ((صلً على النبً)) بثبوت الٌاء....
تصل إلى الجملة األكثر
ا
وحٌن تف ّكر فً أنَّ طلبتنا ٌتع ّلمون فً مدارسهم وفً أثناء حصص ال ّلؽة العرب ٌّة وجوب حذؾ الٌاء فً فعل األمر (صلّ)،
ا
رجاال عرٌضً المناكب وبشوارب كثٌفة وعضبلت مفتولة ٌقودون قبلبات أو حافبلت
ث ّم ٌخرجون إلى الشارع لٌروا
ّ
إقناعا فً ما ٌتعلق
السابقٌن قد ٌبدون للطلبة أشدَّ
ا
وٌتح ّكمون فً مركبات ضخمة ...تصل إلى نتٌجة مفادُها أنَّ هإالء ّ
بالقاعدة ال َّن ْحو ٌّة من مدّ رسهم ،وكذلك هو تؤثٌر معظم الٌافطات التً تخالؾ قواعد العرب ٌّة أحٌا انا.
أمرا هامش اٌّا ال ٌستحق االلتفات إلٌه
كلّنا ٌخطا ،لكنْ ٌبقى الفرق
خطٌرا بٌن من ٌإرقه الخطؤ فً اللّؽة ،ومن ٌ ُعدّ الخطؤ ا
ا
أو محاولة تصحٌحه.
السٌرٌ ،منع ترخٌص أ ٌّة مركبة تحمل
لؽوي
وعلٌه أترانا نرنو نحو مثالٌة زابدة إذا حلمنا بوجود
متخصص فً دابرة ّ
ّ
ّ
ا
عبارات مكتوبة بطرٌقة خطؤ؟ هذا إذا اتفقنا على ضرورة وجودها أصبل.
ّ
وهل نحلم ّ
بؤال ٌُ َّ
للخطاطٌن وشركات اإلعبلن ّإال بعد امتحان فً أصول اللّؽة العرب ٌّة :نحوها وصرفها وإمبلبها ،مع
رخص
منعا با اتا!
منع استخدام اللّهجة العام ٌّة ا
خاص ووهج جمٌل نتم ّنى أن نعمل بحرم وجد ٌّة على استمراره
وبع ُد ،فاللّؽة العرب ٌّة ،لؽة ال ُهو ٌّة والوجود ...سحر
ّ
(الْا َاَهؼ ،ؾشٝؿ ١ايسأ ٟاألزدْ ،١ٓٝبتؿسٓف).
وبهابه)).
 ٌٖ -1تؤِّٜد ايهاتب ١يف َا ذٖبت إي٘ٝ؟ ٚقٓح زأٜو.
نعم أإٌّدها ،وأوافقها الرأي فً وجود أخطاء كثٌرة؛
إمالبٌة ونحوٌّة ولغوٌّة ألحظها فً اإلعالنات والٌافطات وغٌرها .وٌترك أٌضا للطالب.
 -2اقرتح ضبًّا أخس ٣ملكٛي" : ١عب ٛيػ ١خاي َٔ ١ٝاألخطا "٤غري َا ٚزد يف ايٓـٓ.
التعاقد مع متخصصٌن فً محالت الدعاٌة واإلعالن
وكتابة الٌافطات لمراجعة اإلعالنات وتنقٌحها بلغة سلٌمة.
وٌترك أٌضا للطالب.
انتب خاطس ٠مبا ال ٜكٌٓ عٔ مخطني نًُ ١يف ٚاسد َٔ املٛقٛعني اآلتٝني:
 لؽتً هُو ٌّتً.ّ
ّ
نطوعه للتعبٌر عنها؟
 اللّؽة أداتها اللسان  ،كٌؾ ّايتك ِٜٛايرات ٓٞبعد كتابتً الخاطرة أتؤ ّكد من أ ّننً :
ٔ -ع ّبرت عن وجهة نظري فً اللّؽة العرب ٌّة بوضوح تا ّم.
ٕ -راعٌت االختصار واإلٌجاز.
ٖ -عبرت عن ما ٌجول فً خاطري بصدق من ؼٌر تكلّؾ.
ٗ -التزمت حسن التصوٌر والخٌال.

(
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ايٛسد ٠ايجٓايج ١عػس َٔ : ٠ؾؿشات اسبٝا٠
ايكسا: ٠٤خً ٌٝايطٓهانٝين ٚؾًطؿت٘ يف اسبٝا٠

(ٜٛضـ أٜٛب سداد ،خً ٌٝايطهانٝين ،سٝاتَ٘ٛ ،اقؿ٘ٚ ،آثاز ،ٙبتؿسٓف).

ايؿكس ٠األٚىل:

كاكٌنً فً مح ّبته وتعاطفه ورأفته إلى أبعد من الحدود القوم ٌّة ،إذ كان ٌتطلع إلى ٌوم تسود فٌه المح ّبة بنً
الس
ّ
ذهب ّ
ّ
متخطٌة العرق والجنس والقوم ٌّة ،فهو ٌبكً من الباكٌن وٌتؤ ّلم للجابعٌن المظلومٌن .ففً أثناء جولة تفقد ٌّة قام بها
اإلنسان
ّ
ممزق،
الصؽار أنْ ٌخرجوا منادٌلهم من جٌوبهم ،وحدث أنْ تخلّؾ واحد تب ٌّن أنّ مندٌله
إلى مدرسة فً ح ٌْفا ،طلب من ّ
ا
ا
السكاكٌنً:
مندٌبل أبٌض نظٌفا"؟ ،فقال والخجل ٌكاد ٌعقد لسانه" :ال ٌوجد عندي" ،فقال
همسا" :لماذا ال تحمل
فسؤله
ّ
ا
ا
ؾ دفعتُ إلى المدٌر خمسة قروش ،وكلّفته أن ٌشتري
الص
من
خرجنا
وبعد
موع،
عٌناي
اؼرورقت
حتى
ا
رت
"تؤ ّث
أنْ
بالدّ
جدّ
ّ ّ
له مندٌل ٌْ ِن أبٌض ٌْ ِن وٌقدّ مهما له هدٌة ،ما أسعدنً لو أستطٌع أن أخ ّفؾ شقاء البشر"!.
األض:١ً٦
َ -1ا ازبرز ايًٓػ ٟٓٛيهًُ( ١اغسٚزم)؟ َغ ِر َق.
 -2ربطٓ ٢ايطٓهانٝينٓ سدٚد ايؿسد ١ٜٓايرٓات ١ٓٝإىل اإلْطاْ ١ٓٝبهٌٓ أبعادٖا:
ص ٌإ ٌّد هذا.
أ -هات موق افا من ال ّن ّ
اغرورقت عٌناه بال ّدموع عندما وجد طالبا مندٌله ّ
ممزق  ،فً إحدى المدارس الّتً كان ٌتف ّقدها.
ب -لماذا نهج السّكاكٌنًّ هذه ال ّسبٌل ؟
ّ
أل ّنه كان ٌسعى إلى إشاعة المحبّة بٌن الناس جمٌعا بعٌدا عن العِرق والجنس والقومٌّة.
 -3ال تكتؿس شٜاز ٠املػسف ايتٓسب ٟٓٛإىل املدزض ١عً ٢ازباْب ايؿينٓ بٌ تػٌُ ازباْب اإلْطاْ ٓٞأٜكّا  ،ب ٔٓٝذيو.
الطمؤنٌنة الّذي ٌعٌش فٌه ك ّل من ّ
الط ّالب ومعلمٌهم ؛ ألنّ جوّ ّ
وذلك بتعزٌز ّ
الطالب والمعلّم اجتماعٌّا ونفسٌّا ٌنعكس على األداء
الوظٌفًّ  ،ومن ث ّم مخرجات ال ّتعلٌم  ،فاالهتمام بالجانب اإلنسانًّ ّ
ٌعزز الجانب ال ّتربويّ الف ّنًّ وٌنمٌّه.
ين ميهٔ إٔ ُٜعدٓ َٔ دعا ٠سكٛم اإلْطإ ؟ ٚقٓح ذيو.
 ٌٖ -4تس ٣إٔ ايطٓهانٓ ٝ
ّ
متخطٌة العرق والجنس والقومٌّة  ،ودعا إلى ال ّنزعة اإلنسانٌّة القابمة على المحبّة
نعم ؛ أل ّنه كان ٌرٌد مجتمعا تسود فٌه المحبّة
فً حٌاته وعمله.
ٚ -5قٓح دالي ١ايتٓسانٝب ايٓيت ذبتٗا خطٓ  - :ما أسعدنً لو أستطٌع أن أخفؾ شقاء البشر ! اإلنسانٌّة وال ّتعاطف.
ايؿكس ٠ايجٓاْ:١ٝ

بارعا فً ابتكار الفُكاهات ،فمجالسه كانت حافلة
الروح ودماثة األخبلق ومح ّبة ال ّتندّ ر ،وكان
فُطِ ر
ا
السكاكٌنً على خ ّفة ّ
ّ
بالدعابات التً تنسً الهموم وتر ّفه عن النفس حٌن ٌعلوها ال ّتعب وٌنال منها اإلعٌاء ،كان له مٌل شدٌد إلى الط ْرفة ّ
الظرٌفة
ٌروٌها وٌستمع لها ضاح اكا .وبلػ به هذا المٌل إلى حدّ أن جمع نوادر ال ّنحاة لٌعلّم طبلبه ال ّن ْحو وهو ٌدخل البهجة إلى
قلوبهم.
املعاْ :ٞفُطِ ر على  :ا ّتصف بصفة أو موهبة معٌّنة منذ الوالدة.

دماثة :لٌن وسهولة.

األض:١ً٦
ٔ -اضتدسز ايهًُات ايٓيت تٓتُ ٞإىل اسبكٌ ايدٓالي ٞيهًُ (١ايِّٓهات )
(الفكاهات  ،ال ّدعابات ّ ،
الطرفة  ،نوادر ).
ًٌ.
َ -2ا ازبرز ايًٓػ ٟٓٛيهًُ( ١اإلعٝا)٤؟ َع َ
َ ( .) ٟنحْ ويّ ).
َ -3ؿسد ( ُْشاَْ ) ٠ش ، ٟٓٛاقبط سسف اسبا ٤يف ( َْشٓ ٛ
 -4أثٓست ايسٓٚح املسس ١يًطٓهانٝينٓ يف أضًٛب٘ يف ايتٓعً: ِٝ
أ-أعط ا
مثاال على ذلك :
جمع نوادر ال ّنحاة لٌعلّم طالبه ال ّنحو وهو ٌُدخِل البهجة إلى قلوبهم.
ب -هل تإ ٌّد استخدام أسلوب الفكاهة فً ال ّتعلٌم ؟ ب ٌّن رأٌك.
نعم ؛ ألنّ مثل هذا األسلوب ٌشوّ ق ّ
الطالب وٌجذبه  ،وٌكسر رتابة ال ّدرس.
(
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايؿكس ٠ايجٓايج:١

كان قلبه الكبٌر ال ٌعرؾ الحقد وال ٌسًء الظنّ باآلخرٌن ،وكان ٌرتقب الخٌر فً كل ّ إنسان؛ ذلكم ألنّ فً أعماق كلّ
كبٌرا نحو أسرته
الحب كان
والحب وجدناها .هذا
نفس ج ْذوة من الخٌر كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشًء من العطؾ
ا
ّ
ّ
كبٌرا نحو وطنه وأبناء أمته ،وعار اما نحو ال ّناس أجمعٌن .كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حقداا وال حسداا وال
وأهله وأصدقابه،
ا
ا
ا
ُ
تعص ابا على أحد من ال ّناس ،وأ ّما أصدقاإه فؤقربهم إلٌه أعبلهم أد ابا وأكرمهم ُخلقا .من هنا كان متعاطفا مع الجمٌع ببل
ّ
ّ
ا
ا
مخلصا ،ال ٌتل ْجلج فً القول حٌن ٌ ِعدُ ،وال تتعثر خطاه حٌن ٌمشً إلى الوفاء ساع اٌا،
استثناء ،وف ٌّا صادقا فً تعامله،
ا
السماحة وال ّنبل.
وٌتعالى طبعه عن سماع نابً الكبلم ،فإن سمعه
ازور عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث ٌُرضً ّ
ّ
املعاْ :ٞالجذوة  :الجمرة الملتهبة.
نابً الكبلم :الكالم القلق غٌر ال ُمنسجم.

ٌتل ْجلج ٌ :تر ّدد.
زور عن  :مال وانحرف.
ا ّ

األض:١ً٦
ٔ يف عالقات٘ بأؾدقا ٘٥؟
ٔ ايعٓ ٓ
ين إٔ ُٜشطٔ َ
 -1اعتاد ايطٓهانٓ ٝ
أل ّنه ٌرى فً أعماق ك ّل نفس جذوة من الخٌر كامنة  ،فإذا نشدناها وعالجناها بشًء من العطف والحبّ وجدناها ،
فالسّكاكٌنًّ كان ٌرتقب الخٌر فً ك ّل إنسان.
ين يف عالقات٘ بأؾدقا ٘٥؟
َ -2ا األضاع ايٓر ٟاعتُد ٙايطٓهانٓ ٝ
كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حقدا وال حسدا وتعصّبا على أحد من ال ّناس  ،وأمّا أصدقاإه فؤقربهم إلٌه أعالهم أدبا وأكرمهم
خلقا.
ين ٜتؿسٓف يف صبًظ ق ٌٝؾ ٘ٝق ٍٛطبايـ يًرٓٚم ؟
 -3نٝـ نإ ايطٓهانٓ ٝ
كان ٌتر ّفع عن سماع نابً الكالم  ،فإنْ سمعه ازورّ عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث ٌرضً السّماحة والنبل.
 -4عالّ ٜدٍٓ عدّ ؾرب ٙعً ٢االعٛداز يف اجملتُع ؟
أل ّنه نشؤ متحرّ را من األوهام الّتً تقٌّد الرّ وح والعقل  ،وهذا ال ّتحرّ ر دفعه إلى ر ْفض الجمود وال ّتقالٌد البالٌة  ،وك ّل ما ٌعٌق
ال ّتق ّدم أو ال ّتفاهم أو ٌبطل إنسانٌّة البشر.
ٚ -5قٓح دالي ١ايتٓسانٝب ايٓيت ذبتٗا خطٓ :
ّ
أ -ال تتع ّثر خطاه حٌن ٌمشً إلى الوفاء ساع اٌا  .الثبات على رأٌه وموقفه.
السماحة والنبل  .نباهته فً توجٌه الحدٌث.
ب -ساق الحدٌث إلى حٌث ٌُرضً ّ
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
 فً أعماق كل ّ نفس ْجذوة من الخٌر .ؾٓٛز ما فً داخل ك ّل إنسان جمرة ملتهبة من الخٌر.
ايؿكس ٠ايسٓابع:١

ا
أي اعوجاج حوله،
لقً الرجل من نكد األٌام ما لم ٌلقه سواه ،ولبِن صبر على ذلك
طوٌبل إال أ ّنه لم ٌصبر لحظة واحدة على ّ
التحرر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة ،وكل ّ العوابق التً
الروح والعقل ،هذا
فلقد نشؤ
ّ
متحر ارا من األوهام التً تق ٌّد ّ
ّ
ا
تشل ّ التقدّ م ،وتعٌق ال ّتفاهم ،وتبطل إنسان ٌّة اإلنسان ،وتجعله مق ٌّداا مك ّببل بؤؼبلل الوهم والعادة.
األض:١ً٦
 -1عالّ ٜدٍٓ عدّ ؾرب ٙعً ٢االعٛداز يف اجملتُع ؟
أل ّنه نشؤ متحرّ را من األوهام الّتً تقٌّد الرّ وح والعقل  ،وهذا ال ّتحرّ ر دفعه إلى ر ْفض الجمود وال ّتقالٌد البالٌة ،
وك ّل ما ٌعٌق ال ّتق ّدم أو ال ّتفاهم أو ٌبطل إنسانٌّة البشر.
ـ:
ٚ -2قٓح َا ٜأت َٔ ٞايٓٓ ٓ
السلب ٌّة القدٌمة.
الس
كاكٌنً إلى ترك العادات ّ
ّ
 دعوة ّأل ّنها تش ّل ال ّتق ّدم  ،وتعٌق ال ّتفاهم  ،وتبطل إنسانٌّة اإلنسان  ،وتجعله مقٌّدا مك ّبال بؤغالل أل ّنها الوهم والعادة.
ايؿٓٛز ايؿٓ:١ٓٝ
 تجعله مق ٌّدا ا مك ّب ابل بؤؼبلل الوهم والعادة .ؾٓٛز الوهم والعادة قٌودا تقٌّد اإلنسان.حرر دفعه إلى رفض الجمود وال ّتقالٌد البالٌة  ،وكل ّ العوابق الّتً تشل ّ ال ّتقدّ م.
هذا ال ّت ّؾٓٛز ال ّتق ّدم عضوا فً جسم اإلنسان ٚ ،ؾٓٛز العوابق مرضا ٌش ّل هذا العضو .
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايؿكس ٠اشباَط:١

الصرٌح فً مواقفه ،الجريء
ومع كل ّ ُع ْنفوان اإلباء الّذي م ّثله ،ومع كل ّ ِك ْبر ال ّنفس واالعتداد بها ،كان اإلنسان المتواضع ّ
وقؾ"،
وامش" ،فجعل شعاره ":قلْ كلمتك
الرٌحانً" :قلْ كلمتك
فً آرابه ،المدافع عنها بثبات ،فخالؾ قول صدٌقه أمٌن
ْ
ّ
ِ
ّ
وأعلن نقمته على كل ّ قبٌح ،كٌؾ ال وقد تع ّ
شق الجمال فً ال ّنفس والطبٌعة والفنّ  ،وأراد أن ٌؽمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم
البهجة كل ّ النفوس ،وٌخ ٌّم ال ُحبور على كل ّ القلوب.
املعاْ :ٞال ُعنفوان  :أوّ ل الشًء وح ّدته ونشاطه.

الحبور :السّرور.

األض:١ً٦
ين زؤٜت٘ يف اسبٝا ٠عً ٢إٔ ٜطابل قٛي٘ ؾعً٘:
 -1بٓ ٢ايطٓهانٓ ٝ
ّ
أ -ما المقصود بذلك ؟ بمعنى أ ّنه عندما كان ٌتكلم فإ ّنه كان مسإوال عن كالمه  ،فال ٌقول كلمته وٌمشً  ،بل ٌقف وٌقصد ما
ٌقول  ،وٌطبّقه واقعا ال كالما حسب .وقد نادى بما اعتنق من مبادئ ودافع عن ما آمن به.
الرإٌة.
ب -هات موق افا ٌإ ّكد هذه ّ
خالف قول صدٌقه أمٌن الرّ ٌحانًّ  " :قل كلمتك وامش "  ،وجعل شعاره  " :قل كلمتك وقف "  ،واعلن نقمته على ك ّل قبٌح ،
وأراد ان ٌغمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم البهجة ك ّل ال ّنفوس  ،وٌخٌّم الحبور على ك ّل القلوب.
ين يف قٛي٘ :
ٚ -2اشٕ بني ق ١ُٝازبُاٍ عٓد نٌٓ َٔ ايطٓهانٓ ٝ
" وأراد أن ٌؽمر الوجود الجمال ح ّتى تع ّم البهجة كل ّ ال ّنفوس  ،وٌخ ٌّم الحبور على كل ّ القلوب "
ا
وإٌل ٌّا أبو ماضً فً قوله :أٌهذا ال ّ
جمٌبل تر الوجود جمٌبل
شاكً وما ِبك دا ٌء
ُكنْ
ّ
ّ
ّ
ّ
عند السّكاكٌنًّ  :إذا ّ
تعزى اإلنسان بالصّبر والتحمّل فً حٌاته  ،وقابل الصّعوبات والتذ بمقابلتها والتغلب علٌها  ،جعل الكون
من حوله باسما جمٌال  ،وإن ع ّم الجمال الكون عمّت البهجة ك ّل ال ّنفوس.
ّ
الحث على ال ّتفاإل ود ْفع ال ّ
شكوى من غٌر سبب  ،وال ّتحلًّ بالصّبر وجمال ال ّنفس  ،فإن
وهذه ٌوافق قول إٌلٌّا أبً ماضً فً
رضً اإلنسان رأى ك ّل ما ٌحٌط به جمٌال.
ٚ -3قٓح دالي ١ايتٓسانٝب ايٓيت ذبتٗا خطٓ :
الصرٌح فً مواقفه .ح ّدة رفضه.
 مع كل عنفوان اإلباء الذي م ّثله  ...كان اإلنسان المتواضع ّايؿكس ٠ايطٓادض:١

كاكٌنً الحٌات ٌّة فلسفة نظر ٌّة ٌنادي بها حسب ،بل كانت فلسفة حٌات ٌّة واقع ٌّة ،ط ّبقها بحذافٌرها حرف اٌّا ،لقد
الس
ّ
لم تكن فلسفة ّ
نادى بما اعتنق ودافع عن ما آمن به ،دعا إلى ال ّنبل واإلباء واألنفة ،دعا إلى ّ
النزعة اإلنسان ٌّة القابمة على المح ّبة
القوة وال ّ
شجاعة والوطن ٌّة ،والّذٌن ٌعرفونه ٌعرفون أ ّنه عاش هذه المثل التً نادى بها.
وال ّتعاون ،دعا إلى ّ
املعاْ:ٞ
ّ
حذافٌرها(حذفر)  :جوانب الشًء ونواحٌه .اعتنق ُه  :لزمه وآمن بصحّته.
ِب
ِ
ا
ّ
ّ
ّ
ّ
فلسفة .مبدأ ونهْج فً الحٌاة.
األنفة  :العزة.
اإلباء(أبً)  :الترفع عن الدناٌا.
األض:١ً٦
عاون  ،دعا إلى القوّ ِة وال ّ
شجاع ِة الوطن ٌّ ِة.
 -1إىل َاذا دعا ايطٓهانٝينٓ ؟ دعا إلى ال ّنزع ِة اإلنسان ٌّ ِة القابم ِة على المح ّب ِة وال ّت
ِ
ين ناْت ؾًطؿ ّ١سٝاتٚ ١ّ ٓٝاقع ١ّ ٓٝ؟
ٕ ؾًطؿ ١ايطٓهانٓ ٝ
 -2نٝـ تجبت أ ٓ
ُ
ّ
ّ
ْ
عاش هذه ال ُمث َل التً نادى بها.
ٌعرفون أ ّنه
آمن به  ،والذٌن ٌعرفو َنه
لقد نادى بما اعتنق ُه
َ
َ
ودافع عن ما َ
َ
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايؿكس ٠ايطٓابع:١

السوداو ٌّة التً سٌطرت على تفكٌره ّأول
القوة بدّ لت الفلسفة ّ
القوة الذي أخذه عن المتن ّبً ونٌتشه ،وهذه ّ
لقد آمن بمبدأ ّ
ّ
ّ
ّ
قوة تحمً من االعتداء ،وتصون الكرامة ،ال
ٌرٌدها
كان
ؽٌان،
والط
لم
للظ
ة
قو
تكن
لم
بها
آمن
تً
ل
ا
ة
القو
ّ
ّ
حٌاته ،على أنّ هذه ّ
ّ
الصؽار ،ال بط ا
قوة تعتدي على حر ٌّات اآلخرٌن ،كان ٌرٌدها ّ
شا وظل اما وإٌذاء ،وكان لذلك ٌبدأ بنفسه،
عزة وأنفة وترف اعا عن ّ
ّ
والقوة الجسم ٌّة التً ال تعترؾ بال ّ
القوة لٌست
شٌخوخة أو
الروحٌة
الضعؾ أو الوهْ ن ،على أنّ هذه ّ
ّ
ّ
القوة ّ
فهو مثال ّ
منحصرة فً الجسد بل بالعقل أ ٌضا بحٌث ال تجوز علٌه األوهام ،وال تستعصً علٌه المشكبلت وال تروج عنده الخرافات
أٌضا ،وتقوٌة ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذٌب وبؤن ٌكون
القوة المنشودة بالجسم والعقل بل بال ّنفس
ا
والت َّرهات ،وال تكتمل ّ
شجاعا ذا حفاظ ومبادئ عالٌة ومطالب شرٌفة.
اإلنسان
ا
املعاْ:ٞ
الت ّرهات  :مفردها ُت َّرهة  :األقوال الّتً ال قٌمة لها.

ذو حفاظ  :موفٍ بالعهد.

ضعْ ف.
الوهْ ن  :ال ّ

األض:١ً٦
ـ إىل أسد املػازب ايجٓكاؾ ١ٓٝيًطٓهانٝينٓ  ،اذنس.ٙ
 -1أغاز ايٓٓ ٓ
أخذ مبدأ القوّ ة عن المتنبًّ ونٌتشه (فٌلسوف ألمانً)؛ هذه القوّ ة ب ّدلت الفلسفة السّوداوٌّة الّتً سٌطرت على تفكٌره أوّ ل حٌاته.
 -2ب ٔٓٝايعٛاٌَ ازبطدٚ ١ٜٓايعكًٚ ١ٓٝايٓٓؿط ١ٓٝايٓيت نْٓٛت غدؿ ١ٓٝايطٓهانٝينٓ.
الجسد ٌّة  :فهو ال ٌعترف بال ّشٌخوخة أو الضّعْ ف أو الوهن.
العقل ٌّة  :ال تجوز علٌه األوهام  ،وال تستعصً علٌه المشكالت وال تروج عنده الخرافات والترّ هات.
ال ّنفس ٌّة  :وال تكتمل القوّ ة الّتً ىمن بها بالجسم والعقل بل بال ّنفس أٌضا  ،وتقوٌة ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذٌب  ،وبؤن ٌكون
اإلنسان شجاعا ذا حفاظ ومبادئ عالٌة ومطالب شرٌفة.
ـ:
ٚ -3قٓح َا ٜأت َٔ ٞايٓٓ ٓ
القوة ونزعته اإلنسان ٌّة.
الس
كاكٌنً بمبدأ ّ
ّ
 ال تتعارض ب ٌّن إٌمان ّّ
ّ
ّ
القوة الّتً آمن بها لم تكن قوّ ة للظلم والطغٌان  ،وإنما هً قوّ ة تحمً من االعتداء  ،وتصون الكرامة من غٌر االعتداء على
ّ
حرّ ٌّات اآلخرٌن أو ظلمهم أو إٌذابهم.
ٚ -4قٓح دالي ١ايتٓسانٝب ايٓيت ذبتٗا خطٓ :
 ال تستعصً علٌه المشكبلت وال تروج عنده الخرافات والت ّرهات .وعٌه وعمق تفكٌره.ايؿكس ٠ايجٓآَ:١

فؤحس أ ّنً ّ
فؤحس أ ّنً ّ
ّ
فؤحس
تلذذتُ بؤلعابً ،وأستح ّم
تلذذتُ فً نومً ،وألعب
فٌلخصه قوله" :أقوم من ال ّنوم
أ ّما أسلوبه
ّ
ّ
ّ
السعادة كلّها فً االستحمام بالماء البارد ،أقابل وأقرأ وأكتب فؤلتذ بما أقرأ أو فً ما أكتب ،أمشً فؤلتذ بالمشً ،وأجلس
أنّ ّ
الصعوبات فؤلتذ بمقاومتها
إلى أصدقابً فؤلتذ بالجلوس إلٌهم ،وأجتمع بال ّناس فً اللٌل والنهار فؤلتذ باالجتماع بهم ،أقابل ّ
بالصبر وال ّتح ّمل ،بل أكاد ّ
ّ
ألتذ بما أكتشفه فٌها من الدّ روس والعبر".
فؤتعزى
والتؽلّب علٌها ،وتل ّم بً المصابب
ّ
ّ
أتعزى بـ  :أتص ّبر.
املعاْ:ٞ
األض:١ً٦
ين ؟
ت ) ( ٚ ،أيترٓ) يف ق ٍٛايطٓهانٓ ٝ
 َا دالي ١تهساز (تًرٓذِ ُّ
السّعادة والسّرور الّذي ٌخلقه السّكاكٌنًّ فً ك ّل امر ٌفعله  ،داللة على إٌجابٌته وحسن ظنه  ،وتقبّله ك ّل شًء بنفس راضٌة ،
وسعة تفكٌره.
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ايؿكس ٠ايتٓاضع:١

كاكٌنً ودعا إلٌها ال تعنً بحال من األحوال أ ّنه كان ال ٌتؤ ّثر بما ٌجري حوله ،وال ٌنفعل
الس
ّ
إنّ فلسفة الفرح التً آمن بها ّ
الخاصة والعا ّمة التً تل ّم به ،إ ّنما المرح عنده كان محاولة لتؽلٌب حقٌقة الحٌاة فً قٌمتها العلٌا على حقٌقة الحٌاة
باألحداث
ّ
فً مش ّقاتها وأحزانها.
األض:١ً٦
ـ.
-1أعط ثالخ ق ِٝإجياب ١ٓٝاضتؿدتٗا َٔ ٖرا ايٓٓ ٓ
أ – ال ّت ّ
ج – تر ّقب الخٌر دابما فً ك ّل شًء.
ب – الرّ أفة والمحبّة وال ّتعاطف.
عزي بالصّبر وال ّتحمّل.
د – ال ّتر ّفع عن سماع نابً الكالم .ه – االلتذاذ بك ّل شًء جمٌل نفعله .و – تهذٌب ال ّنفس وتقوٌتها.
ز – النبل واإلباء واالنفة .ح – ال ّتعاون.
ين  ،يف زأٜو ؟
َ -2ا ايٓر ٟدؾع ايهاتب إىل نتاب ١ضري ٠سٝا ٠ايطٓهانٓ ٝ
ألنّ السّكاكٌنًّ كان واحدا من أبرز رجاالت عصره فً العالم العربًّ  ،كان كاتبا  ،ومناضال وطنٌّا  ،وصاحب أخالق عظٌمة
وعقل راجح  ،وكان مركزا للحٌاة ّ
الثقافٌّة فً مدٌنة القدس  ،وكان مإمنا كثٌرا بقٌمة ال ّتعلٌم والمعرفة  ،وقد أسّس عدد من
المدارس فً فلسطٌن.
 َٔ ٞسٝا ٠ؾاسب ايطٓري.٠
َ ٟد ٣اضتطاعت يػ ١ايهاتب إٔ تعبٓس عٔ ازباْب اإلْطاْ ٓ
ٚ -3قٓح إىل أ ٓ
أرى أنّ الكاتب نجح بشكل كبٌر فً تسلٌط الضّوء على الجانب اإلنسانًّ من حٌاة السّكاكٌنًّ بؤسلوب أدبًّ جمٌل نقل فٌه فلسفة
السّكاكٌنًّ بك ّل أبعادها اإلنسانٌّة والعقلٌّة والرّ وحٌّة  ،وبلغة جاذبة فً نقل وقابع من حٌاة السّكاكٌنًّ تدلّل على إنسانٌّته وسعة
تفكٌره.

ايتٓعسٜـ بايهاتب
فلسطٌنً معاصر.
 ٌوسؾ أٌوب حداد ،باسح ٚأدٜبّ
النص.
السكاكٌنً ،حٌاته مواقفه وآثاره" ا ّلذي أخذ منه
 َا ٖ ٞأبسش أعُاي٘ األدب١ٓٝ؟ "خلٌلّ
ّ

ـ:
دٓٛايٓٓ ٓ

فلسطٌنً ،كان من أعضاء
السكاكٌنً (ٔ0ٖ٘ - ٔ181م) وهو أدٌب ومرب
ٜتشدٓخ ايٓـٓ الّذي بٌن ٌدٌك عن خلٌل
ّ
ّ
العربً فً دمشق ،عمل زم انا فً ال ّتعلٌم ،وفً إدارة المعارؾ ،وانتقل بعد نكبة فلسطٌن إلى القاهرة ،وفجع
العلمً
الم ْجمع
ّ
ّ
ّ
ي)) ،ولم ٌعش بعده إال بضعة شهور.
بموت وحٌده ((س ِر ّ
 اذنس َؤيؿات٘ األدب ١ٓٝأ ٚنتب٘.مدرسً لتعلٌم القراءة العرب ٌّة بؤسلوب حدٌث،
((الجدٌد)) وهو كتاب
ّ
تٌسر)) ،و((األصول فً تعلٌم اللّؽة العرب ٌّة)).
و((ما
واألدب))،
و((مطالعات فً اللّؽة
ّ
السكاكٌنً كان ذا نظرة ثاقبة إلى الحٌاة،
وٌتناول
النص الّذي بٌن ٌدٌك جان ابا من ضري ٠ايطهانٝينٓ ،إذ أشار كاتبه إلى أنّ ّ
ّ
الصعوبات إلى
ملتز اما بمبادبه ومعتقداته التً آمن بها فً كل ّ نواحً حٌاته العا ّمة
والخاصة ،ؾكد أنٓد قدرته على تحوٌل ّ
ّ
الحب وال ّتعاطؾ وال ّنظرة اإلٌجاب ٌّة إلى الحٌاة.
حوافز للعمل والعطاءٚ ،دعا إلى
ّ
والضعؾ وصؽابر األمور،
التطور ،وثار على المفاسد
كاكٌنً رفضه بعض التقالٌد البالٌة التً تشل ّ الحٌاة وتعٌق
الس
ّ
ّ
ّ
وأعلن ّ
الرجل الذي تحكمه األفعال ال األقوال ،ؾٗ ٛايسٓدٌ صاحب المبادئ تجاه حٌاته ووطنه وتجاه اإلنسان ٌّة
وكان ٌم ّثل مصداق ٌّة ّ
كلّها.
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املعذِ  ٚايدٓالي:١
 -1أقـ اىل َعذُو ايًٓػ:ٟٓٛ
 ال ُع ْنفوان  :أول الشًء وح ّدته ونشاطه. ٌتل ْجلج ٌ :تر ّدد. الج ْذوة  :الجمرة الملتهبة. نابً الكبلم  :الكالم القلق غٌر المنسجم. الت ّرهات  :مفردها ُت َّرهة :األقوال التً ال قٌمة لها. الوهْ ن  :الضّعف. ذو الحفاظ  :موفٍ بالعهد.ٌ َٔ:
-2عد إىل أسد َعادِ ايًٓػ ١ايعسبٚ ، ١ٓٝاضتدسز َعاْ ٞن ٓ
ازور عن  :مال وانحرفّ - .
أتعزى بـ  :أتصبَّر.
 فُطِ ر على  :ا ّتصف بصفة أو موهبة معٌَّنة منذ الوالدة-.ّ
 ٞيهًُ( ١ايِّٓهات).
 -3عد إىل ايؿكس ٠ايجايج َٔ ١ايٓـٓٚ ،اضتدسز ايهًُات اييت تٓتُ ٞإىل اسبكٌ ايدالي ٓ
( الفكاهات  ،ال ّدعابات ّ ،
الطرفة  ،نوادر ).
ٌ َٔ :
َ -4ا ازبرز ايًٓػ ٟٛيه ٓ
 اإلعٌاء َ :ع ٌِ ًَ. اعوجاج َ :ع ِو َج. اؼرورق َ :غ ِر َق.َ -5ؿسد ( ُْشاَْ )٠ش ،ٟٓٛعُد إىل املعذِ ٚاقبط سسف اسبا ٤يف (َْش.)ٟٓٛ
السكون ( َنحْ ويّ ) نسبة إلى ( َنحْ و ).
 -6بَ ٔٓٝعاْ ٞايهًُات اييت ذبتَٗا خطٓ َٚؾِل ايطٓٝام ايٓرٚ ٟزدت ؾ:٘ٝ
الروح ودماثة األخبلق .دماثة  :لٌن وسهولة.
الس
كاكٌنً على خ ّفة ّ
ّ
أ  -فُطِ ر ّ
ب ٌ -خ ٌّم ال ُحبور على كل ّ القلوب .الحبور  :السّرور.
السكاكٌنً الحٌات ٌّة فلسفة نظر ٌّة ،بل كانت فلسفة حٌات ٌّة واقع ٌّة.
جـ  -لم تكن فلسفة
ّ
فلسفة  :مبدأ ونهج فً الحٌاة.

ايؿِٗ  ٚايتشً:ٌٝ
ٌ أبعادٖا:
 -1ربطٓ ٢ايطٓهانٝينٓ سدٚد ايؿسد ١ٜٓايرات ١ٓٝإىل اإلْطاْ ١ٓٝبه ٓ
أ  -ها ِ
النص ٌإ ٌّد هذا.
ت موق افا من
ّ
اغرورقت عٌناه بال ّدموع عندما وجد طالبا فً الصّف مندٌله ممزق ،فً إحدى المدارس التً كان ٌتف ّقدها.
كاكٌنً هذه السبٌل؟
الس
ّ
ب  -لماذا نهج ّ
أل ّنه كان ٌسعى إلى إشاعة المحبّة بٌن الناس جمٌعا بعٌدا عن العرق والجنس والقومٌّة.
ين بٌ تػٌُ ازباْب اإلْطاْ ٓٞأٜكّا ،ب ٔٓٝذيو.
 -2ال تكتؿس شٜاز ٠املػسف ايرتب ٟٓٛإىل املدزض ١عً ٢ازباْب ايؿ ٓ
وذلك بتعزٌز الطالب ومعلّمٌهم ،ألنّ جو الطمؤنٌنة الّذي ٌعٌش فٌه ك ّل من ّ
الطالب والمعلّم اجتماعٌا ونفسٌا ٌنعكس على األداء
الوظٌفًّ  ،ومن ث ّم على مخرجات التعلٌم ،فاالهتمام بالجانب اإلنسانً ّ
ٌعزز الجانب التربويّ الفنًّ وٌنمٌّه.
 -3أثٓست ايسٓٚح املسس ١يًطٓهانٝينٓ يف أضًٛب٘ يف ايتٓعً:ِٝ
ا
أ  -أعطِ
مثاال على ذلك.جمع نوادر ال ّنحاة لٌعلّم طالبه ال ّنحْ و وهو ٌدخل البهجة إلى قلوبهم.
ب  -هل تإ ٌّد استخدام أسلوب الفُكاهة فً ال ّتعلٌم؟ ب ٌّن رأٌك.
نعم ،ألنّ مثل هذا األسلوب ٌشوّ ق الطالب وٌجذبه ،وٌكسر رتابة ال ّدرس .وٌترك أٌضا للطالب.
ٔ ايعٔٓ باآلخس ،ٜٔعًٌٓ ذيو.
 -4اعتاد ايطٓهانٝينٓ إِٔ حيط َ
ْ
أل ّنه ٌرى فً أعماق ك ّل نفس َجذوة من الخٌر كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشًء من العطف والحبّ وجدناها ،فالسّكاكٌنًّ
كان ٌرتقب الخٌر فً ك ّل إنسان.
ين يف عالقات٘ بأؾدقا٘٥؟
َ -5ا األضاع اير ٟاعتُد ٙايطهانٓ ٝ
كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حقدا وال حسدا وال تعصّبا على أحد من ال ّناس ،وأمّا أصدقاإه
فؤقربهم إلٌه أعالهم أدبا وأكرمهم ُخلُقا.
ين ٜتؿسٓف يف صبًظ قٔ ٌٝؾ ٘ٝق ٍٛطبايـ يًرٓٚم؟
 -6نٝـ نإ ايطٓهانٓ ٝ
كان ٌتر ّفع عن سماع نابً الكالم ،فإن سمعه ازورّ عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث ٌُرضً السّماحة وال ّنبل.
-7عالّ تدٍٓ قًٓ ١ؾرب ٙعً ٢االعٛداز يف اجملتُع؟
أل ّنه نشؤ متحرّ را من األوهام التً تقٌّد الرّ وح والعقل ،وهذا التحرّ ر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة ،وك ّل ما ٌعٌق التق ّدم
أو التفاهم أو ٌبطل إنسانٌّة البشر.
(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

64

(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ين زؤٜت٘ يف اسبٝا ٠عً ٢إٔ ٜطابل قٛي٘ ؾعً٘:
 -8بٓ ٢ايطٓهانٓ ٝ
أ  -ما المقصود بذلك؟
بمعنى أ ّنه عندما كان ٌتكلّم فإ ّنه كان مسإوال عن كالمه ،فال ٌقول كلمته وٌمشً ،بل ٌقف وٌقصد ما ٌقول ،وٌطبّقه واقعا ال
كالما حسب .وقد نادى بما اعتنق من مبادئ ودافع عن ما آمن به.
ب  -ها ِ
ت موق افا ٌإ ّكد هذ ِه الرإٌة.
وقف" ،وأعلن نقمته على ك ّل قبٌح ،وأراد أنْ
ْ
وامش" ،وجعل شعاره" :ق ْل كلمتك
خالف قول صدٌقه أمٌن الرٌحانًّ " :ق ْل كلمتك
ِ
ٌغمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم البهجة كل ال ّنفوس ،وٌخٌّم الحبور على ك ّل القلوب.
ـ إىل أسد املػازب ايجكاؾ ١ٓٝيًطهانٝينٓ ،اذنس.ٙ
 -9أغاز ايٓ ٓ
أخذ مبدأ القوّ ة عن المتنبً ،ونٌتشه (فٌلسوف ألمانً)؛ هذه القوّ ة ب ّدلت الفلسفة السّوداوٌّة التً سٌطرت على تفكٌره أوّ ل حٌاته.
 -10ب ٔٓٝايعٛاٌَ ازبطدٚ ١ٜٓايعكًٚ ١ٓٝايٓؿط ١ٓٝاييت نْٓٛت غدؿ ١ٓٝايطٓهانٝينٓ.
 الجسد ٌّة  :فهو ال ٌعترف بال ّشٌخوخة أو الضّعف أو الوهن.
 العقل ٌّة  :ال تجوز علٌه األوهام ،وال تستعصً علٌه المشكالت وال تروج عنده الخرافات والترَّ هات. النفس ٌّة  :وال تكتمل القوّ ة التً آمن بها بالجسم والعقل بل بال ّنفس أٌضا ،وتقوٌة ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذٌب ،وبؤن ٌكوناإلنسان شجاعا ذا حفاظ ومبادئ عالٌة ومطالب شرٌفة.
ٚ -11قٓح نً٘ا ممٓا ٜأت َٔ ٞايٓـٓ:
القوة ونزعته اإلنسان ٌّة.
الس
كاكٌنً بمبدأ ّ
ّ
أ  -ال تعارض بٌن إٌمان ّ
ّ
ّ
ّ
القوة التً آمن بها لم تكن قوّ ة للظلم والطغٌان ،وإنما هً قوّ ة تحمً من االعتداء ،وتصون الكرامة من غٌر االعتداء على
حرٌّات اآلخرٌن أو ظلمهم أو إٌذابهم.
كاكٌنً إلى ترك العادات السلب ٌّة القدٌمة.
الس
ّ
ب  -دعوة ّ
ّ
ّ
أل ّنها تش ّل التق ّدم ،وتعٌق التفاهم ،وتبطل إنسانٌّة اإلنسان ،وتجعله مقٌّدا مكبّال بؤغالل ألنها الوهم والعادة.
ين ميهٔ إٔ ٜع ٓد َٔ دعا ٠سكٛم اإلْطإ؟ ٚقٓح ذيو.
ٕ ايطٓهانٓ ٝ
 ٌٖ -12تس ٣أ ٓ
نعم ،أل ّنه كان ٌرٌد مجتمعا تسود فٌه المحبّة متخطٌّة العرق والجنس والقومٌّة ،دعا إلى النزعة اإلنسان ٌّة القابمة على المحبّة فً
حٌاته وعمله .وٌترك أٌضا للطالب.
ٚ -13اشٕ بني ق ١ُٝازبُاٍ عٓد ن ٓ
ٌ َٔ ايطٓهانٝينٓ يف قٛي٘" :وأراد أن ٌؽمر الوجود الجمال حتى تع ّم البهجة كل ّ
ال ّنفوس ،وٌخ ٌّم ال ُحبور على كل ّ القلوب" ٚإًٜٝا أبَ ٛاق ٞيف قٛي٘:
ا
أٌهذا ال ّ
جمٌبل تر الوجود جمٌبل
شاكً وما ِبك دا ٌء
ُكنْ
ّ
كاكٌنً :إذا ّ
تعزى اإلنسان بالصبر والتحمّل فً حٌاته ،وقابل الصعوبات والتذ بمقابلتها والتغلب علٌها ،جعل الكون من
الس
ّ
عند ّ
حوله باسما جمٌال ،وإنّ ع ّم الجمال الكون عمّت البهجة ك ّل النفوس.
ّ
الحث على التفاإل ودفع ال ّ
شكوى من غٌر سبب ،والتحلًّ بالصبر وجمال النفس ،فإن
وهذا ٌوافق رأي إٌلٌا أبو ماضً فً
رضً اإلنسان رأى ك ّل ما ٌحٌط به جمٌال.
ط ثالخ ق ِٝإجياب ١ٓٝاضتؿدتٗا َٔ ٖرا ايٓـٓ.
 -14أع ٔ
ّ
 الرأفة والمحبّة والتعاطف.التعزي بالصّبر والتحمّل.
ّ
 ترقب الخٌر دابما فً ك ّل شًء - .الترفع عن سماع نابً الكالم. االلتذاذ بك ّل شًء جمٌل نفعله - .تهذٌب النفس وتقوٌتها. التعاون. النبل واإلباء واألنفة.َ -15ا ايٓر ٟدؾع ايهاتب إىل نتاب ١ضري ٠سٝا ٠ايطٓهانٝينٓ ،يف زأٜو؟
ألنّ السكاكٌنً كان واحدا من أبرز رجاالت عصره فً العالم العربً ،كان كاتبا ،ومناضال وطنٌا ،وصاحب أخالق عظٌمة
وعقل راجح ،وكان مركزا للحٌاة الثقاف ٌّة فً مدٌنة القدس ،وكان مإمنا كثٌرا بقٌمة ال ّتعلٌم والمعرفة ،وقد أسس عددا من
المدارس فً فلسطٌن.
 -16اقرتح ضؤايّا ٜدٚز يف ذٖٓو سٖ ٍٛرا ايٓـٌٓ .ترك للطالب.
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ايتٓرٓٚم ازبُايٓٞ
ٚ -1قٓح ايؿٓٛز ٠ايؿٓ ١ٓٝيف نٌٓ ممٓا ٜأت:ٞ
أ  -فً أعماق كل ّ نفس ج ْذوة من الخٌر.
ؾٓٛز ما فً داخل ك ّل إنسان جمرة ملتهبة من الخٌر.
ب  -تجعله مق ٌّداا مك ّب ابل بؤؼبلل الوهم والعادة.
ؾٓٛز الوهم والعادة قٌودا تقٌد اإلنسان.
التحرر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة ،وكل ّ العوابق التً تشل ّ التقدّ م.
جـ  -هذا
ّ
ّ
ؾٓٛز التقدم عضوا فً جسم اإلنسانٚ ،ؾٓٛز العوابق مرضا ٌش ّل هذا العضو.
ط:
ٚ -2قٓح دالي ١ايتٓسانٝب اييت ذبتٗا خ ٓ
أ -ال تتع ّثر خطاه حٌن ٌمشً إلى الوفاء ساع اٌا .الثبات على رأٌه وموقفه.
الصرٌح فً مواقفه .ح ّدة رفضه.
ب -مع كل ّ ُع ْنفوان اإلباء الذي م ّثله  ...كان اإلنسان المتواضع ّ
جـ -ال تستعصً علٌه المشكبلت وال تروج عنده الخرافات والت ّرهات .وعٌه وعمق تفكٌره.
السماحة والنبل .نباهته فً توجٌه الحدٌث.
د -ساق الحدٌث إلى حٌث ٌُرضى ّ
هـ -ما أسعدنً لو أستطٌع أنْ أخ ّفؾ شقاء البشر! اإلنسانٌّة والتعاطف.
َ -3ا دالي ١تهساز (تًرٓذِتُ)( ٚ ،أيترٓ) يف ق ٍٛايطٓهانٝينٓ؟
السّعادة والسرور الّذي ٌخلقه ال ّسكاكٌنًّ فً ك ّل أمر ٌفعله ،داللة على إٌجابٌته وحسن ظ ّنه ،وتقبّله ك ّل شًء بنفس راضٌة،
وسعة تفكٌره.
ـ بؿٛز ٠الؾت ١يًٓعس:
 -4بسش ايطٓبام يف ايٓٓ ٓ
ص.
أ -أعط أمثلة على ذلك من ال ّن ّ
ّ
امش ْ /
قف - .الخاصة  /العامة - .قبٌح  /الجمال - .نظر ٌّة  /واقع ٌّة - .اللٌل  /ال ّنهار.
 ظاهره  /باطنه- .ِ
 أقرأ  /أكتب - .لقً  /لم ٌلق - .صبر  /لم ٌصبر.ّ
والسؤم فً نفس المتلقً؟ ب ٌّن رأٌك.
ب -هل نجح الكاتب فً توظٌفه أم بعث الملل
ّ
المتضادات التً ّ
وظفها الكاتب كشفت الجانب المشرق من حٌاة صاحب السٌرة ،فقد كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حقدا ألحد،
وكان ٌقول كلمته وال ٌمشً بل ٌقف عندها وٌكون مسإوال عنها ،وكان ٌحب الجمال وٌبتعد عن ك ّل قبٌح ،وكانت الفلسفة التً
نادى بها فلسفة واقعٌة حٌاتٌة ال فلسفة نظرٌة ،وهكذا.
 َٔ ٞسٝا ٠ؾاسب ايطٓري.٠
ٚ -5قٓح إىل أَ ٟٓد ٣اضتطاعت يػ ١ايهاتب إٔ تعبٓس عٔ ازباْب اإلْطاْ ٓ
أرى أنّ الكاتب نجح بشكل كبٌر فً تسلٌط الضوء على الجانب اإلنسانً من حٌاة السّكاكٌنًّ بؤسلوب أدبًّ جمٌل نقل فٌه فلسفة
السّكاكٌنً بك ّل أبعادها اإلنسانٌّة والعقلٌّة والروحٌّة ،وبلغة جاذبة فً نقل وقاع من حٌاة ال ّسكاكٌنًّ تدلّل على إنسان ٌّته وسعة
تفكٌره.

قكاٜا يػ ١ٜٓٛناد ٚأخٛاتٗا
كاد وأخواتها أفعال ناقصة تدخٌ على الجملة االسم ٌّة  ،ؾرتؾع االسم وٌسمى اسمها ٚتٓؿب الخبر فً المحل ّ وٌس ّمى
خبرها ٜٚ ،ه ٕٛمجً ١ؾعً ١ٓٝؾعًٗا َكازع َكرتٕ بإٔ أ ٚغري َكرتٕ بٗا.
وهً ثبلثة أقسام :
ُ
أؾعاٍ املكازب ، ١وت ُدل ّ على ق ْرب وقوع الفعل  ،ومنها  (:ناد  ٚأٚغو )،
ٚأؾعاٍ ايسٓدا ، ٤وت ُدل ّ على رجاء وقوع الفعل  ،ومنها ( :سسٚ ٣عط، )٢
ٚأؾعاٍ ايػٓسٚع  ،وت ُدل ّ على ال ّ
شروع بالفعل  ،ومنها ( :غسع ٚ ،دعٌ ٚ ،بدأ ٚ ،أْػأ ٚ ،طَؿٔل) ،
وإن لم ت ُدل ّ على ال ّ
شروع بالفعل فهً أؾعاٍ تآَ ١ولٌست ناقصة  ،نحو قولنا  :أنشؤتْ الحكومة مدرسة جدٌدة.
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تدزٜبات
 -1ع ٔٓٝناد ٚأخٛاتٗا ٚامسٗا ٚخربٖا يف َا ٜأت:ٞ
ٌل".
س َ٘ا َء َّ
أ  -قال تعالى " :ول َّما ذ ََ٘ َّجَٔ ذِ ْيقَا َء ٍَ ْذٌََِ قَا َه عس َٰى َرتًِّ أنْ ٌَ ْٖ ِذًٌَِْ َ
الس ِب ِ
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم ":ومن وقع فً ال ّ
كالراعً ٌرعى حول الحمى ٌوشك أن ٌرتع فٌه".
شبهات وقع فً الحرام ّ ،
ج  -قال معن بن أوس  :إذا ا ْنصرفتْ ن ْفسً ع ِن ال َّ
شًءِ ل ْم تكدْ
إل ٌْه بِو ْجه آخِر الدَّ هْ ِر ُت ْقبِل ُ
أ-
ب-
ج-

ناد ٚأخٛاتٗا
عسى
ٌ٘شل
ذنذ

امسٗا
رتًّ
ضٍَر ٍسررر ذقذٌرٓ ٕ٘
ضٍَر ٍسررر ذقذٌرٓ ًٕ

خربٖا
اىَصذر اىَؤٗه ٍِ (أُ ٗاىفعو ٌٖذًٌْ)
اىَصذر اىَؤٗه ٍِ (أُ ٗاىفعو ٌرذع)
اىجَيح اىفعيٍح (ذُقثِ ُو)

َٓٝ -2ص ؾعٌ ايػٓسٚع َٔ غري ٙيف َا ذبتَ٘ خطٓ يف َا ٜأت: ٞ
اركَ َّ
أ  -قال تعالى ُ " :ث َّم أَ ّْشَأَّْآُ َخ ْيقاا َ
سُِ ا ْلخالِقٌِن" .لٌس من أفعال الشروع.
ّللاُ أَ ْد َ
آخ َر فَرَثَ َ
الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم :
ب  -قال أحمد شوقً فً مدح ّ
فجمٌع عهدِك ِذ َّم ٌة ووفا ُء لٌس من أفعال الشروع.
وإذا أخذت العهد أو أعطٌت ُه
ٌتدربون بنشاط .من أفعال الشروع.
ج  -جعل البلعبون ّ
ّ
الرٌحان البٌرونً ٌنظر فً ما خلفه الٌونان من رٌاضة وهندسة حتى مهر فٌه  ،ث ّم رحل إلى الهند  ،وأنشؤ ٌطالع
د  -بدأ أبو ّ
ّ
من أفعال الشروع.
ثقافتها .بدأ  /أنشا
 -3سدٓد خرب ناد ٚأخٛاتٗا يف َا ٜأت: ٞ
ه ْم قَا ٍُ٘ا".
أ  -قال تعالى ٌ" :كا ُد ا ْىثَ ْر ُ
ار ُٕ ٌْ ۖ ُكلَّما أَ َ
ص َ
ق ٌَ ْخطَفُ أَ ْت َ
ضا َء ل ُه ْم ٍَش َْ٘ا فٌِ ِه وإِذا أَ ْظيَ ٌَ عل ٌْ ِ
الجملة الفعلٌة ( ٌخطف ).
َصى آ َد ًُ
ق ا ْى َجَّْ ِح َٗع َ
ب  -قال تعالى " :فؤكبل ِم ْنها فَثَذَخْ ل ُهما َ
س ْ٘آذُ ُٖ ََا َٗطَفِقَا ٌَ ْخ ِ
صف َ ِ
اُ عل ٌْ ِهما مِنْ َٗ َر ِ
َرتَُّٔ فؽو َٰى" .الجملة الفعلٌة ( ٌخصفان ).
ْ
ج  -قال محمد بن مناذر وهو ٌرثى ا
ْ
ّ
فس أنْ تفٌض علٌه إذ ثوى حشو ر ٌْطة وبرو ِد
رجبل :كادت الن ُ
المصدر المإول ( أن تفٌض ).
ط يف ق ٍٛذ ٟايسَٓٓ:١
 -4أعسب َا ذبتَ٘ خ ٙ
الر ْب ُع بالجرعاءِ أنْ ٌتك َّلما
خلٌِل ًَّ ُعوجا ع ْوج اة ُث َّم سلما
عسى َّ
الرب ُع  :اسم ( عسى ) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره.
ّ
 -5عُد إىل ايؿكس ٠ايجٓاْ َٔ ١ٝايٓٓـٓ ٚاضتدسز َٓٗا َجايّا عً ٢ناد ٚأخٛاتٗا ،ثِ أعسب خرب.ٙ
فقال والخجل ٌكاد ٌعقد لسانهٌ - .كاد  :الفعل الناقصٌ - .عقد  :الجملة الفعلٌة (خبر ٌكاد).

ايطٓري٠

ايهتاب١

ايطٓري ٠فنّ نثريّ  ،تتناول حٌاة شخصٌّة لها أثر باز فً أحد المجاالت الحٌاتٌّة التً ته ّم القارئ مثل المجال األدبًّ أو السٌّاسًّ
السٌرة الذات ٌّة ،وٌتح ّدث فٌها الكاتب عن حٌاته الشخصٌّة مثل كتاب "األٌام" لطه
أو الفكريّ أو االجتماعًّ ْٛ ٖٞٚ ،عإّ :
والسٌرة الؽٌر ٌّة الّتً ٌتناول فٌها الكاتب شخصٌّة أخرى ،ومن أمثلتها "أخً إبراهٌم" لفدوى طوقان.
حسٌن،
ّ
الببلؼً،
 َٔٚمساتٗا ايؿٓ ١ٓٝال ّنزاهة والموضوع ٌّة فً نقل األحداث ،ود ّقة الوصؾ وبراعته ،واال ّتكاء على ال ّتصوٌر
ّ
واالهتمام بعنصر ال ّتشوٌق وسبلمة اللّؽة ،والقدرة على اإلقناع وال ّتؤثٌرَ( .اٖس غعبإ عبد ايباز ،ٟايهتاب ١ايٛظٝؿٚ ١ٝاإلبداع.)١ٝ
اكتب فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن:
كبٌرا فً نفسك بما ال ٌقل ّ عن مبتً كلمة.
أثرا ا
ٔ -شخص ٌّة بارزة تركت ا
ٕ -جانب من جوانب حٌاتك بما ال ٌقل ّ عن مبة وخمسٌن كلمة.
السٌرة ،أتؤ ّكد من أ ّننً :
ايتك ِٜٛايرات ٓٞبعد كتابتً ّ
السٌرة المكتوبة.
ٔ -حدّ دت نوع ّ
ٕ -راعٌت الموضوع ٌّة فً نقل األحداث.
الببلؼً.
ٖ -ا ّتكؤت على ال ّتصوٌر
ّ
ٗ -راعٌت عنصري اإلقناع والتشوٌق.
(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

67

(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ايٛسد ٠ايسٓابع ١عػس: ٠ايعَسٚض
ُ
الحركات
أ ٓٚيّا :حبس اشبؿٝـ َؿتاسٌ٘ : ٖٛ ،ا خفٌ افا خ َّف ْت بِه

فاعِ بل ُتن ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ ُ
بلت

 حبس اشبؿٝـ ٜأت ٞتاَ٘ا ٚصبصّ٤ٚا. ٚشٕ اشبؿٝـ ايتٓاّ :ٖٛ ،فاعِ بل ُتن ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ بل ُتنٚ -شْ٘ صبص ٤ٚاشبؿٝـ :ٖٛ ،فاعِ بل ُتن ُم ْست ْف ِعلُنْ

فاعِ بل ُتن ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِبل ُتن

فاعِ بل ُتن ُم ْست ْف ِعلُنْ

 حبس اشبؿٝـ ي٘ تؿعًٝتإ زٝ٥طتإ ُٖ ،ا:• (فاعِ بل ُتن  :ـــ ٮ ـــ ـــ) وصورتاها الفرعٌتان (فعِبل ُتن  :ٮ ٮ ـــ ـــ) و(فاال ُتنْ )- - -
• ( ُم ْست ْف ِعلُنْ  :ــ ــ ٮ ــ) وصورتها الفرعٌة ( ُمت ْف ِعلُنْ  :ٮ ــ ٮ ــ ).
 -ال تؤتً صورة (مستعلن  -ٮ ٮ  )-فً بحر الخفٌؾ.

ضرب.
ال تؤتً ّإال فً العروض وال ّ

تآّ اشبؿٝـ:
ُس ّمي
ٔ) َّ
إن ق ْمبي ُي ِح ُّ
ب َم ْن ال أ َ

ِ
َع ِظم ِ
ٍ
عناء
بو ِم ْن
في َعناء أ ْ ْ

ب/منْ /ال/أ ُ/س ْم/مً
ِبُ /
ي/ح ْ
إنْ /ن/قلْ/بًُ /
 ٮ  / - -ٮ  -ٮ  -/ -ٮ - -فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ فاعِ بل ُتن

/أع/ظِ ْمِ /
ب/هً/منْ /ع/نا/بً
فً/ع/نا/بنْ ْ
ٮ--/--ٮ-/-ٮ--فاعِ بل ُتن ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ بل ُتن

بيع في رْيــــ ِ
عان ْو
بالر ِ
ٕ) َم ْر ً
حبا ّ
َ

وطيـــــــــــــــــ ِب َز ِ
ارِه ِ
َوِبأَ ْنـــــو ِ
مان ْو

م ْر/ح/بنْ ِ /ب ْر/ر/بًِ /ع/فً/ر ْي/عا/نِهْ
ٮ/--ٮ-ٮ---/-فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ فاال ُتن

ِ
ش ِر َي ْمشي
الس ْي َل
ٖ) َن َز َل َّ
ضاح َك ال ِب ْ
شِ /رْ ٌ/م/شً
ح/كلِْ /ب ْ
ن/ز/ل ْ
س/سهْ /ل/ضاِ /
ٮٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--
فعِبل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ فاعِ بل ُتن

ٗ) َن َغم في الس ِ
ِ
شتّى
ماء و
األرض َ
ّ
ٌ
ض/شت/تى
ن/غ/منْ /فس/س/ما/ءِ /ول/أرِ /
ٮٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--
فعِبل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ فاعِ بل ُتن

(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

ب/ز/ما/نِهْ
وا/ر/هً/و/طًِ /
وِ /
ب/أنْ ِ /
ٮٮ/--ٮ-ٮ/-ٮٮ--
فعِبل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ فعِبل ُتن

َمير في ب ِ
ِ
شي األ ِ
ستان ْو
ُ
فيو َم ْ َ

س/تا/نِهْ
شٌ/لْ/أ/مًِ /ر/فًُ /ب ْ
فً/ـ ِه/م ْ
ٮ/--ٮ-ٮ---/-فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ فاال ُتن

بيع أَو أَْل ِ
حان ْو
ِم ْن َمعاني َّ
الر ِ ْ
مِنْ /م/عا/نر/ر/بً/ع/أ ْو/ألْ/حا/نِهْ
ٮ/--ٮ-ٮ---/-فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ فاال ُتن
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صبص ٤ٚاشبؿٝـ:
لم أنـ ْم
نام َ
ص ْحـبي َو ْ
ٔ) َ
نا/م/ص ْح/بً/و/ل ْم/أ/ن ْم
ٮ/--ٮ-ٮ-فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ

اليوى
ٕ) ُق ْل لِ ْ
الم في َ
من َ

قُلِْ /ل/منْ /ال/م/فِلْ/ه/وى
ٮ/--ٮ-ٮ-فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ

ِم ْن خــــــــ ٍ
يال بنا أَلَ ْم
مِنْ /خٌ/ا/لِنْ ِ /بـ/نا/أ/ل ْم
ٮ/--ٮ-ٮ-فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ

َم ْر
ىكذا ُ
الح ْ
س ُن قَ ْد أ َ
س/نُ /قدْ /أ/م ْر
ها/ك/ذلُْ /ح ْ
ٮ/--ٮ-ٮ-فاعِ بل ُتن ُمت ْف ِعلُنْ

ايتٓدزٜبات
 -1قطٓع األبٝات اآلتٚ ، ١ٝاذنس تؿعٝالتٗا ،ممٓٝصّا اشبؿٝـ ايتٓآّ َٔ صبص:٘٥ٚ

ٔ) َردِّدي المَّ ْح َن ر ِائ ًعا َع ْبـــــــــــقَريِّا

باح الو ِ
ليد
َيتَـــــــــيادى َم َع َّ
الص ِ َ

ئ/عن/ع ْب/ق/ريٌ/ن
رد/د/دل/ل ْح/ن/راِ /
ٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--فاعِ بل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فاعِ بل ُتن

ي/ت/ها/دى/م/عص/ص/باِ /حل/و/لً/دي
ٮٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--
اشبؿٝـ ايتاّ.
فعِبل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فاعِ بل ُتن

ت ِبا ْل ُخ ْم ِد َع ْن ُو
ٕ) َوطَني لَ ْو ُ
ش ِغ ْم ُ

ناز َعتْني إلَ ْي ِو في ا ْل ُخ ْم ِد َن ْفسي
َ

ش/ؼِ لْ/تُ ِ /بلُ /خلِْ /د/عنْ /هو
و/ط/نً/ل ْوُ /
ٮٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--
فعِبل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فاعِ بل ُتن

ؾ/سً
نا/ز/عتْ /نً/إ/ل ًْ/ه/فلُْ /خلِ /د/ن ْ
ٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--اشبؿٝـ ايتاّ.
فاعِ بل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فاعِ بل ُتن

ٖ) واذا كا َن ِت ُّ
بار
فوس ِكـــــــ ًا
الن ُ

سام
تَ ِع َب ْت في ُمر ِادىا األ ْ
َج ُ

(2018غت)١ٜٓٛ

س/كِ /با/رن
و/إ/ذا/كا/ن/تِن/ن/فوُ /
ٮٮ/--ٮ-ٮ/-ٮٮ--
فعِبل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فعِبل ُتن

أج/سا/مو
تِ /ع/بتْ /فًُ /م/راِ /د/هلْ /
ٮٮ/--ٮ-ٮ---/-
اشبؿٝـ ايتاّ.
فعِبل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فاال ُتن

ٗ) لَ ْم َي ُم ْت َم ْن لَ ُو أثَــ ْر

الس َي ْر
وحياةٌ ِم َن ِّ

ل ْم/يُ /متْ /منْ /ل/هو/أ/ث ْر
ٮ/--ٮ-ٮ-فاعِ بل ُتن ُ /مت ْفعلُن

و/حٌ/ا/تنِ /م/نس/سْ ٌ/ر
ٮٮ/--ٮ-ٮ-
فعِبل ُتن ُ /مت ْفعلُن

شي ٍء في ِ
العيد أُىدي إلَ ْي ِك
٘) َّ
أي َ ْ

ش ْي ٍء لَ َد ْي ِك
يا َمالكي و ُك ُّل َ

أي/ي/ش ًْ/ءن/فل/عًِ /د/أُه/دي/إ/ل ًْ/كً
ٮ--/--ٮ-/-ٮ--فاعِ بل ُتن ُ /م ْست ْف ِعلُنْ  /فاعِ بل ُتن

(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

صبص ٤ٚاشبؿٝـ.

ٌا/م/ال/كً/وُ /كل/ل/ش ًْ/ءن/ل/د ْي/كً
ٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--اشبؿٝـ ايتاّ.
فاعِ بل ُتن ُ /مت ْف ِعلُنْ  /فاعِ بل ُتن
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ِ
ظام األ ِ
وع ْد ٌل
ُمور َع ْق ٌل َ
 )ٙون ُ

فإذا ولّيا تَولّى ِّ
ظام
الن ُ

وِ /ن/ظاُ /مل/أ ُ/موِ /ر/ع ْق/لن/و/عدْ /لن
ٮٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--
فعِبل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فاعِ بل ُتن

ؾ/إ/ذا/ول/لٌ/ا/ت/ول/لن/ن/ظا/مو
ٮٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--
فعِبل ُتن ُ /مت ْفعلُن  /فاعِ بل ُتن

اشبؿٝـ ايتاّ.

 -2اؾؿٌ بني غطس ٟنٌِّ بٝت َٔ األبٝات اآلت: ١ٝ

اليوى و َّ
ث ِّ
الش ْع َر َح ّيا
شود تُوحي فَتَ ْب َع ُ
الم ْن ُ
الش ُ
َ
األم ُل َ
باب و َ

باب واألمل ُ المنْ  /شو ُد ُتوحً فت ْبع ُ
الهوى وال َّ
ث الش ْعر ح ٌّا
ش ُ

مان بع َد ج ِ
الحياةُ َب ْع َد ُذ ٍ
يمين َّ
قَ ْد تَ ِر ُّ
فاء
بول َو ُ
الز ُ َ ْ َ
ف َ

قدْ ت ِرؾ الحٌاةُ بعد ُذبول  /وٌلٌنُ َّ
الزمانُ ب ْعد جفاءِ

س ْب
َعان َعمى ُّ
َر ِح َم اهللَ َم ْن أ َ
الص ْم ِح َو ْ
احتَ َ

احتس ْب
رحِم هللا منْ أعا  /ن على الص ْل ِح و ْ

 -3اَأل ايؿساؽ بايهًُ ١املٓاضب ;١يٝطتك ِٝايٛشٕ ايعسٚق ٓٞيف األبٝات اآلت: ١ٝ

(ٔ) يا أَخي ال تَ ِم ْل ِب َو ْج ِي َك َع ّني

أ -ف ْحم ٌة

رٌب
ب -ا ْلؽ ُ

ِؾ
جـُ -م ْختل ٌ

(ٕ) آ َل ُة ا ْل َع ْي ِ
باب
ش َ ........و َ
ش ٌ
أ -سعادةٌ

ب -صِ َّح ٌة

جـ -ض ِح ٌك

ف أَ ْنجو ِم َن اليوى
(ٖ) َك ْي َ
أ -األ ْحشاءِ

(

ب -خٌالً

ما أَنا  ....وال أَ ْن َت فَ ْرقَ ْد
د -عظٌ ٌم

اإلداب :١أ -ف ْحم ٌة.

فَإذا َولّيا َع ِن ا ْل َم ْرِء ولّى
د -مال ٌ

اإلداب :١ب -صِ َّح ٌة.

وى َو في  ........داخ ُل
ْ
جـ -ا ْلق ْل ِ
ب

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

فوس
د -الن ِ
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اإلداب :١جـ -ا ْلق ْل ِ
ب.
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ثاّْٝا :حبس ايبطٝط َؿتاس٘ ٖ: ٛإنَّ البسٌط لد ٌْ ِه ٌُ ْبس ُط األمل ُ ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ
 حبس ايبطٝط ٜأت ٞتاَ٘ا ٚصبصّ٤ٚا.ٚ -شْ٘ تاَ٘ا ُ :م ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ

ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ

ٚ -شْ٘ صبصّ٤ٚاُ :م ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ

ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ

 حبس ايبطٝط ي٘ تؿعًٝتإ زٝ٥طتإ ُٖ ،ا :• ( ُم ْست ْف ِعلُنْ  :ــ ــ ٮ ــ) ووردت فً صور فرع ٌّة منهاُ ( :مت ْف ِعلُنْ  :ٮ ــ ٮ ــ )
تختص بالمجزوء.
أو ( ُم ْست ِعلُنْ  :ــ ٮ ٮ ــ ) أو ( ُم ْست ْف ِعل ُ  :ــ ــ ــ )
ّ
شٌوعا و(ف ْعلُنْ  )- - :وتؤتً
• (فاعِ لُنْ  :ــ ٮ ــ) وترد فً صورتٌن فرع ٌّتٌن هما( :ف ِعلُنْ  :ٮ ٮ  )-وهً األكثر
ا
والضرب.
والضرب فقط وال تؤتً (فاعِ لُنْ  - :ٮ  )-فً العروض
فً العروض
ّ
ّ

تآّ ايبطٝط:
َىــــواىا
ٔ) القَ ْيتُيا َو ْى َي تَ ْيـــــــواني َوأ ْ
ال/ق ًْ/تُ /ها/و ْه/ي/تهْ /وا/نً/و/أ ْه/وا/ها
-ٮ-/-ٮ--/-ٮ--/-فعلُنْ
ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ْ

الم َغ ّني َو ْى َي َب ْي َجتُ ُو
ٕ) فَ ْيي َّ
الرِبيعُ ُ

فهْ ْ ٌ/ر/ر/بًُ /علُْ /م/ؼنْ /نً/و ْه/ي/بهْ /ج/تُ /هو
-ٮ-/ -ٮ--/-ٮ/-ٮٮ-ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ

ش ِ
س ِن َرقَّ َميا
ٖ) َوِفتْ َن ٌة ِمن َ
باب ُ
الح ْ

سِ /ن/ر ْق/ق/م/ها
و/فِتْ /نُ /تنْ /مِنْ /ش/با/بِلُْ /ح ْ
ٮ-ٮ-/-ٮ--/-ٮ /-ٮٮ-
ُمت ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ

ق ِفي ِ
الو ْج ِ
دان َمرآكا
ٗ) أ ُْرُد ُّن أَ ْ
ش َر َ

ش/ر/ق/فِلِ /و ْج/داِ /ن/مر/آ/كا
أ ُ ْر/دُن/ن/أ ْ
-ٮ/-ٮٮ--/-ٮ--/-فعلُنْ
ُمست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ
ْ

(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

َحالىا
ُح ْيمى تَــــــــــــــــالقينا َوأ ْ
فَـــما أ َ

ؾ/ما/أ ُ/ح ًْ/لى/ت/ال/قً/نا/و/أ ْح/ال/ها
ٮ-ٮ-/-ٮ--/-ٮ--/-
فعلُنْ
ُمت ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ْ

الح ِّب َم ْعناىا
الحياةُ َو َم ْعنى ُ
َو ْى َي َ

و ْهٌ/لْ/حٌ/ا/ةُ/و/م ْع/نلُْ /ح ْبِ /
ب/م ْع/نا/ها
-ٮ/-ٮٮ--/-ٮ--/-فعلُنْ
ُم ْست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ
ُم ْست ْف ِعلُنْ ْ

الصبا ِ
الحب غ ّناىا
وحـــــــــو ُار
ِّ
فَ ُّن ِّ
ح/واُ /رلُْ /ح ْبِ /
ب/ؼنْ /نا/ها
فنْ /نصِ /
ص/با/وِ /
-ٮ/-ٮٮ--/-ٮ--/-فعلُنْ
ُم ْست ْف ِعلُنْ
ُم ْست ْف ِعلُنْ ف ِعلُنْ
ْ

ض َم ْعناكا
َو َج َّن ُة ال ُخ ِمد أ ْ
َى ْ
دت َبعــــــــ َ

(2018غت)١ٜٓٛ

و/جن/ن/تلُ /خل/دِ/أ ْه/دتْ /بع/ض/م ْع/نا/كا
ٮ-ٮ-/-ٮ--/-ٮ--/-
فعلُنْ
ُمت ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ ْ
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صبص ٤ٚايبطٝط:
دار ٍ
ق ِ
ُم ْخمَ ْولِ ٍ
ستَع ِجِم
س ُم ْ

ٔ) َماذا وقُوفي َعمى َرْب ٍع َعفا

ج/مً
ُم ْخ /ل ْوِ /ل/قِنْ /داِ /ر/سِ نْ /م ْ
س/ت ْعِ /
-ٮ- /-ٮ--/-ٮ-ُم ْست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ

ما/ذاُ /و/قو/فً/ع/لى/ر ْب/عِ نْ /ع/فا
-ٮ-/-ٮ--/-ٮ-ُمست ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ ُم ْست ْف ِعلُنْ

وروث
ٕ) َو ُك ُّل ذي إِ ِب ٍل َم
ٌ

وُ /كل/ل ُ/ذي/إِِ /
ب/لِنْ /م ْو/روُ /ثنْ
ٮ ــ ٮ ــ  /ٮ ٮ - - - / -
ف ِعلُنْ
ُمت ْف ِعلُنْ
ُم ْست ْف ِعلْ

موب
س ُ
سمَ ٍب َم ْ
َو َك ُّل ذي َ

س/لو/بو
وُ /كلْ /ل ُ/ذي/س/لِ /بنْ /م ْ
ٮ-ٮ/-ٮٮ---/-
ُمت ْف ِعلُنْ
ف ِعلُنْ ُم ْست ْف ِعلْ

ايتٓدزٜبات
 -1قطٓع األبٝاتَ اآلت َٔ َ١ٝحبس ايبطٝطٚ ،اذنس تؿعٝالتٗا ،ممٓٝصّا ايتٓآّ َٔ اجملص:٤ٚ

الرْك َب ُم ْرتَ ِح ُل
ريرةَ َّ
إن َّ
ٔ) ود ْ
ِّع ُى ْ

الرج ُل
طيق
وداعا ُّأيـــــــيا َّ
َ
وى ْل تُ ُ
ً

ح/لو
ود/د ْع /هُْ /
ري/ر/ة /إن/نر/ركْ /بُ /م ْر/تِ /
  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -مستفعلن /فعِلن /مستفعلن /فعِلن

و/هلْ/تُ /طً/قُ /و/دا/عن/أي/ي/هر/ر/ج/لو
ٮ  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -
ايبطٝط ايتاّ
متفعلن /فعِلن /مستفعلن /فعِلن

ِ
شاىدتَيا ُدو ٌل
ُمور َكما
ْ
ٕ) ى َي األ ُ

مان
ساءتْ ُو ْأز ُ
س َّرهُ َزَمــــــــــــ ٌن َ
َمن َ

طني
س ُن يا َو َ
ٖ) َن ِس ْي ُج َو ْح ِد َك أ َ
َنت ُ
الح ْ

تاجاك
الس ْح ُر
الجما ُل َوىذا ِّ
َ
ىذا َ

ٗ) َّ ِ
س ُروا َذ َك ُروا
ام إذا ما ْأي َ
إن الكر َ

كان َيأْلَفُ ُيم ِفي الم ِ
نزل ال َخ ِش ِن
َم ْن َ
ْ
َ

ِهٌ/ل/أ ُ/موُ /ر/ك/ما/شا/هدْ /ت/هاُ /د/و/لن
ٮ  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -
متفعلن /فعِلن /مستفعلن /فعِلن

س/نُ ٌ/ا/و/ط/نً
ج/و ْحِ /د/ك/أن/تلُ /ح ْ
ن/سِ ًُْ /
ٮ  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -
متفعلن /فعِلن /مستفعلن /فعِلن

أي/سُ /رو/ذ/كُ /رو
إن/نل/كِ/را/م/إ/ذا/ماْ /
  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -مستفعلن /فعِلن /مستفعلن /فعِلن

من/سر/ر/هو/ز/م/نن/سا/ءتْ /هُْ /
أز/ما/نو
  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ - - /-مستفعلن /فعِلن /مستفعلن /ف ْعلن

ها/ذل/ج/ما/ل ُ/و/ها/ذس/س ْحُ /ر/تا/جا/كا
  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ - - /-مستفعلن /فعِلن /مستفعلن /ف ْعلن

ش/نًِ
منْ /كا/نٌ/ؤْ/لُ /
ؾُ /ه ْم/فِل/من/ز/لِل/خِ /
  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -مستفعلن /فعِلن /مستفعلن /فعِلن

قالت أال إ ّننا ِس ّي ِ
ان
٘) ْ

ِ
ش ْعمَ َة األَ ْكـــو ِ
الح ِ
ان
سن يا ُ
في ُ

قا/لتْ /أ/ال/إن/ن/نا/سِ ًٌ/اِ /نً
  -ٮ  - /-ٮ - - - /-مستفعلن /فاعلن /مستفعل

فِلُ /حسِ /نٌ/اُ /
ش ْع/ل/تل/أكْ /وا/نً
  -ٮ  - /-ٮ - - - /-مستفعلن /فاعلن /مستفعل

(
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ايبطٝط ايتاّ

ايبطٝط ايتاّ

ايبطٝط ايتاّ

صبص ٤ٚايبطٝط

(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

س َكالطِّ ِ
 )ٙو َّ
ب َعمى
ش َّ
إن تُ ْي ِم ْم ُو َ
فل ْ
الن ْف ُ
س/كط/طؾِ /ل/إنْ ُ /تهْ ِ /ملُْ /ه/شب/ب/ع/لى
ؾُ /
ون/ن ْ
  -ٮ  - /-ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -مستفعلن /فاعِ لن /مستفعلن /فعِلن

ضاع وا ْن تَ ْف ِط ْم ُو َي ْنفَ ِطِم
الر ِ
َح ِّب َّ
ؾ/طِ ْمُ /هٌ/نْ /ؾ/طِ /مً
حب/بر/ر/ضاِ /ع/و/إنْ /ت ْ
  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ  /-ٮ ٮ -ايبطٝط ايتاّ
مستفعلن /فعِلن /مستفعلن /فعِلن

 -2اؾؿٌِ بني غطس ٟنٌِّ بٝت َٔ األبٝات اآلت: ١ٝ

ضر ِ
ِم ْن ِ
الرس ُل
مع األَحر ُار و ِّ
يد والثُّو ُار و ُّ
اء ْ
الص ُ
ىذه الد َّْو َح ِة ال َخ ْ
قد طَ َ
مِنْ هذ ِه الدَّ ْوح ِة الخ ْ
ضراءِ قدْ طلع الـ  /أحرا ُر والصٌ ُد والثوا ُر والرسل ُ

ِ
ض ِ
الع ِ
ين إشراقا
نو ُّ
احي َمنا ِب ِت ِو ْ
داد ِم ُ
فاز َ
رد تألَّ َ
َو ٌ
ق في َ
الضحى في َ
نابتِ ِه ْ /
ٌن إشراقا
فازداد مِن ُه الضحى فًِ الع ِ
ور ٌد تؤ َّلق فً ضاحًِ م ِ

ِ
س ُن
كرون
ادهُ َ
غريبا َع َ
َى ْل تَ ْذ َ
ش َج ُن م ْن َذ ْك ِرُك ْم َ
ً
الو َ
وجفا أَجفا َن ُو َ
هلْ ت ْذكرون ؼرٌ ابا عادهُ شجنُ  /مِنْ ذ ْك ِر ُك ْم وجفا أجفان ُه الوسنُ

 -3اَأل ايؿساؽ بايهًُ ١املٓاضب ;١يٝطتك ِٝايٛشٕ ايعسٚضٓ يف األبٝات اآلت: ١ٝ

ِ
مسف ًة
(ٔ) ْ
فقل لِ ْ
من  ..........في العمم َف َ
أٌ -رى

بٌ -ظن

أ -ه اّما

أ -نقوش

(

اإلداب :١جـ ٌ -دَّ عً.

َعي ُن َّ
الزَى ِر
حتَّى َب ْ
كت  .........أ ُ

جـ  -لِم ْرآي

ِجاجا
احت ا
دْ -

اإلداب :١ب -بدُموعِ ً.

فإن اهللَ ي ْن َز ُع ُو
َ ...........ع َم ْي ِو َّ

(ٖ) وم ْن َغدا ال ِبسا ثَو َب ال ّن ِ
عيم بال
ً ْ
َ
تفضل
ب-
ّ

دْ ٌُ -تقِنُ

جـ ٌ -دَّ عً

وض ْأب ِكي ف ْق َد مش ِب ِ
الر ِ
يو
قفت ِفي َّ
(ٕ) َو ُ
ُ
ب -بدُموعِ ً

ِ
أشياء
وغاب ْت عن َك
حف ْ
ظ َت َ
ش ْي ًئا َ
ُ

احتراس
جـ -
ِ
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اإلداب :١د -شكر.

(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

ثايجّا :حبس ايطَٓ ٌٜٛؿتاس٘ : ٖٛ ،طوٌل ٌ ل ُه دون ال ُبحور فضابِل ُ

فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعولُنْ مفاعل ُ

 حبس ايطٓ ٌٜٛال ٜأت ٞإيٓا تاَ٘ا.ٚ -شْ٘  :فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعولُنْ مفاعٌلُنْ

فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعولُنْ مفاعٌلُنْ

 حبس ايطٓ ٌٜٛي٘ تؿعًٝتإ زٝ٥طتإ ُٖ ،ا:• (فعولُنْ  :ٮ  )- -ولها صورة فرع ٌّة واحدة  ،هً( :فعولُ :ٮ  -ٮ)
• (مفاعٌلُنْ  :ٮ  )- - -ولها صورتٌن فرع ٌّتٌن هما( :مفاعِ لُنْ  :ٮ  -ٮ  )-و (مفاعً :ٮ  )- -وهذه ال ّتفعٌلة
ال ترد فً هذا البحر ّإال فً عروضه وضربه.
قطٓع األبٝات اآلتٚ ، ١ٝاذنس تؿعٝالتٗا:

ٔ) ِقفا َن ِ
بك ِمن ِذ ْكرى َح ٍ
بيب َو ِع ْر ِ
فان
ِق/فا/ن ْب/كِ /مِنْ /ذِكْ /رى/ح/بًِ /بنْ /و/عِ ْر/فا/نً
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ - - -
فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعولُنْ مفاعٌلُنْ

َوَرْب ٍع َخــــــــمَ ْت آياتُ ُو ُم ْن ُذ أ َْز ِ
مان

و/ر ْب /عنْ /خ/لتْ /آٌ/ا/تُ /هُوُ /منُ /ذ/أ ْز/ما/نً
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ - - -
فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعولُنْ مفاعٌلُنْ

أى ِل ا ْل َع ْزِم تَأتي ا ْل َعز ِائ ُم
ٕ) َعمى قَ ْد ِر ْ

ِ ِ
الم ِ
كارُم
َوتَأْتي َعمى قَ ْد ِر ا ْلك ِرام ْ

الش ِ
عان َّ
ديد
باب َج ُ
ٖ) أَال ْلي َت َرْيـــــــــ َ

عود
َوَد ْى ًار تََولّى يا ُبــــــــــــــثَْي َن َي ُ

ع /لى/قدْ ِ /ر/أ ْه/لِلْ/ع ْزِ /م/تؤْ/تِلْ/ع/زا/بـِ/مو
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعولُنْ مفاعِ لُنْ

و /تؤْ/تً/ع/لى/قدْ ِ /رل/كِ /راِ /ملْ/م/كا/ر/مو
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعولُنْ مفاعِ لُنْ

ش/ش/با/بِ/ج/دي/دو
أ /ال /ل ْى /ت/ر ْي/عا/ن ْ
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  -ٮ /ٮ - -
فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعول ُ مفاعِ ً

ب/ث ًْ/ن/يُ /ع ْو/دو
و/د ْه/رنْ /ت/ولْ/لىٌ/اُ /
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  -ٮ /ٮ - -
فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعول ُ مفاعِ ً

ٗ) ع ِج ْب ُ ِ
َّى ِر َبيني َوَب ْي َنيا
س ْعي الد ْ
َ
تلَ

َّى ُر
َف َّ
س َك َن الد ْ
مما ا ْنقَضى ما َبي َننا َ

عِ /ج ْب/تُ /لِ/س ْعٌ/د/د ْه/رِ/بً/نً/و/بًْ/ن/ها
ٮ  -ٮ  /ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعول ُ مفاعٌلُنْ فعولن مفاعِ لنْ

ؾ/لم/منْ /ق/ضى/ما/بً/ن/نا/س/ك/ند/ده/رو
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  -ٮ /ٮ - - -
فعولُنْ مفاعٌلُنْ فعول ُ مفاعٌلُنْ

ايتٓدزٜبات
 -1قطٓع األبٝاتَ اآلت َٔ َ١ٝحبس ايطٓٚ ،ٌٜٛاذنس تؿعٝالتٗا:

ٔ) بالدي َىواىا في لِساني َوفي َدمي

ب/ال/دي/ه/وا/ها/فًِ /ل/سا/نً/و/فً/د/مً
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ

ٕ) ِقفا َن ِ
بك ِمن ِذ ْكرى َح ِب ٍ
يب َو َم ْن ِز ِل

ِق/فا/نب/كِ /مِن/ذِكْ /رى/حِ /بً/بن/و/منْ /زِ/لً
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ
(
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ُي َم ِّج ُدىا قمبي َو َيدعو لَيا فَمي

ي/مج/جُ /د/ها/قل/بً/وٌ/د/عو/ل/ها/ؾ/مً
ُ
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ

ِب ِس ْق ِط المِّوى َب ْي َن الد ِ
َّخول فَ َح ْو َم ِل

ِ
ب/سِ ْق/طِ ل/ل/وى/ب ًْ/ند/د/خوِ /ل/ؾ/ح ْو/م/لً
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  -ٮ  /ٮ  -ٮ -
فعولنْ  /مفاعٌلُنْ  /فعولُ /مفاعلُنْ
74

(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

َكان سخاء ما أَتَى أم تَ ِ
ساخيا
أ َ َ ً
ْ

ٖ) ولم ّن ْف ِ
الق تَ ُد ُّل َعمى الفَتى
س أْ
َخ ٌ

س/أ ْخ/ال/قن/ت/دُل/ل/ع/لل/ؾ/تى
و/لن/ن ْ
ؾِ /
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  -ٮ  /ٮ  -ٮ -
فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ  /فعولُ /مفاعلُنْ

خٌ/ا
أ/كا/ن/س/خا/ءن/ما/أ/تى/أ ْم/ت/ساِ /
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ

ِ
فوسنا
ٗ) تَ ُي ُ
المعالي نُ ُ
ون َعمَ ْينا في َ

ِ
الم ْي ُر
َو َمن َخطَ َب َ
الح ْ
س َ
ناء ْ
لم ُي ْغمو َ

س/نا/ء/ل ْمْ ٌُ /ػِ /ل/هل/مهْ /رو
و/من/خ/ط/بل/ح ْ
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ - - -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ

س/نا
ت/هُو/نُ /ع/ل ًْ/نا/فِل/م/عا/لً/نُ /فوُ /
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ

٘) وِا ِّني لَتَعروني لِذ ْكر ِ
اك ِىــــــــــ َّزةٌ
َ
ُ

ط ُر
الع
صفور بمََّم ُو القَ ْ
َك َما ا ْنتَ َف َ
ض ُ
ُ

و/إِن/نً/ل/تعُ /رو/نًِ /ل/ذكْ /را/كِ /هِز/ز/تن
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ

ك/منْ /ت/ؾ/ضلُ /عص/فوُ /ر/بل/ل/لُ /هل/ق ْط/رو
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  -ٮ  /ٮ - - -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُ /مفاعٌلُنْ

ِ
ِ
يم ِد
 )ٙل َخول َة أ ْطال ٌل ِب ُبرقَة ثَـــــــ َ

اى ِر ِ
ظ ِ
ِ
اليد
شِم في َ
الو ْ
تَ ُ
موح َكباقي َ

ِل/خو/ل/ةْ /
أط/ال/لنِ /
بُ /بر/قِ /ة /ثه/م/دي
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  -ٮ /ٮ  -ٮ -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُ /مفاعلُنْ

شِ /م /فً /ظاِ /هِ /رل/ي/دي
ح/ك/با/قِل/و ْ
ت/لوُ /
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ

 -2اؾؿٌِ بني غطس ٟنٌِّ بٝت َٔ األبٝات اآلت:١ٝ

َّت األ ِ
وا ْن مد ِ
شعُ القَ ِ
َع َج ُل
َيدي إِلى ّ
أج َ
وم أ ْ
َع َجمِ ِيم إ ْذ ْ
لم أُ ُك ْن ِبأ ْ
الزاد ْ
َ ُ
ت األٌدِي إِلى ّ
وإنْ ُمدَّ ِ
الزاد ل ْم أ ُ ُكنْ

ِ /بؤ ْعجلِ ِهم ْإذ ْ
وم أ ْعجل ُ
أجش ُع الق ِ

ِ
ِ
استَم َّر ْت ِّ ِ
ائر
َفاق
أفق قَد أ َ
العاش َ
قون وفَ َارقوا َ
المر ُ
بالرجال َ
اليوى و ْ َ

رابر
جال الم ُ
أفِق قد أفاق العاشِ قون وفارقوا الـ  /هوى ْ
واستم َّرتْ بالر ِ

ِ
س َجدا
ت ُّ
ت أ ْفراسي ب ُن ْع َ
أنع ْم ُ
تََرْك ُ
ماك َع ْ
السرى َخ ْمفي ل َم ْن َق ّل َمالُ ُو َو َ

تر ْكتُ السرى خ ْلفً لِمنْ قل ّ مالُ ُه  /وأنع ْلتُ أ ْفراسً ب ُن ْعماك ع ْسجدا

 -3اَأل ايؿساؽ بايهًُ ١املٓاضب ،١يٝطتك ِٝايٛشٕ ايعسٚضٓ يف األبٝات اآلت:١ٝ

زو ْد ِم َن َّ ..........
فإن َك ال تَدري
(ٔ) تَ َّ
المال
أ-
ِ

بَّ -
عام
الط ِ

جـ -ال ّتقوى

أ -القلب

أٌُ -فار ْقك
(

بٌُ -عطِ ك

دْ -
بار
األخ ِ

جـ -االنتظار

(ٖ) إِذا ِ
الخ ُّل لَ ْم ّ ..........إال َمالل ًة

اإلداب :١جـ -ال ّتقوى.

ين تَ ْمتَ ِز ِ
وح ِ
جان
سوى ْ
الر َ
أن َيرى ّ

شفى َغ ْمي َم ُو
(ٕ) َك َّ
ليس َي ْ
أن َ ........
ب -فُإادي

عيش إلى الفَ ِ
جر
إ َذا َج َّن لي ٌل َىل تَ ُ

اإلداب :١ب -فُإادي.

د -سقمً

الفر َ ِ
فميس لَ ُو ّإال ِ
تاب
اق ع ُ
َ
جـٌُ -جافِك
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جرك
دْ ٌ -ه ْ
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تدزٜب عآّ
قطٓع األبٝات اآلتٚ ،١ٝاذنس تؿعٝالتٗاٚ ،اضِ ايبشس يف نٌٓ َٓٗا:

يار والمّ ِ
الف َّ
الن ِ
يل ُي ْنسى
ٔ) اخت ُ

ام أُْنسي
ا ْذ ُك ار لي ِّ
الصبا و ّأي َ

ٍ
َّج َّ
أطالل
ق ِم ْن
الش ْو َ
ٕ) ما َىي َ

كو ْحي الواحي
أضح ْت ِق ًا
َ
فار َ

ْاذُ /ك/را/لص/ص/با/و/أيٌ/ا/م/أُنْ /سً
ٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--حبس اشبؿٝـ
فاعِ بل ُتن ُ /مت ْف ِعلُنْ  /فاعِ بل ُتن

اخ/ت/ال/فُن/ن/هاِ /ر/ول/لًِ /لٌُ /نْ /سى
ٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--فاعِ بل ُتن ُ /مت ْف ِعلُنْ  /فاعِ بل ُتن

ما/هً/ي/جش/ش ْو/ق/مِنْ /أط/ال/لن
  -ٮ  - /-ٮ - - - /-مستفعلن /فاعلن /مستفعل

أض/حتْ ِ /ق/فا/رن/ك/و ْحٌ/ل/وا/حً
  -ٮ  - /-ٮ - - - /-صبص ٤ٚايبطٝط
مستفعلن /فاعلن /مستفعل

َ ٍ
َم ِ
ائح
ي إِ َّن
او َّ
المال َغاد َوَر ٌ
ٖ) أ َ

ِ
ث و ِّ
َوَي ْبقى ِم َن ِ
الذ ْك ُر
المال األحاد ْي ُ َ

ِيُ /
ث/وذ/ذكْ /رو
وٌ/بْ/قىِ /م/نل/ما/لِل/أ/حا/د ْ
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ - - -
حبس ايطٌٜٛ
فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ

أ/ماِ /وي/ي/إِن/نل/ما/ل/ؼا/دن/و/را/ئ/حن
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُنْ  /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعلُنْ

اء
لم تُ ِّ
فر ْ
ق َ
قموبيا األىو ُ
ْ

حبذا
ُ
ٗ) ّ
العيش حين أىمي جميعٌ

ل ْم/تُ /فر/ر ْق/ق/لو/ب/هل/أه/وا/ءو
ٮ/--ٮ-ٮ---/-فاعِ بل ُتن ُ /مت ْف ِعلُنْ  /فاال ُتن

ش/حً/ن/أه/لً/ج/مً/عن
حب/ب/ذل/عًُ /
ٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--فاعِ بل ُتن ُ /مت ْف ِعلُنْ  /فاعِ بل ُتن

ورةَ فَاستَ ِع ْن
٘) إِ َذا َبمَ َغ ّاْ
الم ُ
الر ُ
ش َ
ي َ

نصيح ِة ِ
حازِم
نصيح أ َْو
ْي
ِب َأر ِ
ٍ
َ

ِ
ب/ر ْأ/يِ/ن/صً/حن/أ ْو/ن/صً/حِ /ة/حا/زِ/مً
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  -ٮ  /ٮ  -ٮ -
حبس ايطٌٜٛ
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُ /مفاعلُنْ

إِ/ذا /ب/ل/ؼر/ر ْاٌُ /ل/مُ /
شو/ر/ة /فس/ت/عِ نْ
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  -ٮ /ٮ  -ٮ -
فعولُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُ /مفاعلُنْ

َّى ِر تنقضي
 )ٙش ّدةُ الد ْ
شد/د/ةُد/د ْه/ر/تن/ق/ضً
ٮ/--ٮ-ٮ-فاعِ بل ُتن ُ /مت ْفعلُن

ثم يأتي َر ُ
خاؤهُ
ّ

ثم/مٌ /ؤ/تً/ر/خا/إُ /هو
ٮ/--ٮ-ٮ-فاعِ بل ُتن ُ /مت ْفعلُن

العيش لوال َّأن ُو
أطي َب
َ
 )ٚما َ
ما/أط/ي/بل/عً/ش/لو/ال/أن/ن/هو
  -ٮ  - /-ٮ  - - /-ٮ -مستفعلن /فاعلن /مستفعلن

صبص ٤ٚاشبؿٝـ

عن عا ِج ٍل ُكمُّ ُو مترو ُك

ج/لنُ /كل/ل/هو/مت/رو/كو
عن/عاِ /
  -ٮ  - /-ٮ - - - /-صبص ٤ٚايبطٝط
مستفعلن /فاعلن /مستفعل

س َن ْفسي
ص ْن ُ
ت َن ْفسي َع ّما ُي َد ِّن ُ
ُ )ٛ

ؾ/سً
س/ن ْ
ي/دن/نُ /
ؾ/سً/عم/ماُ /
صنْ/تُ /ن ْ
ُ
ٮ--/--ٮ/-ٮٮ--فاعِ بل ُتن ُ /مست ْف ِعلُنْ  /فعِبل ُتن

(

حبس اشبؿٝـ

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003

كل ِج ْبـ ِ
ت َع ْن َجدا ِّ
س
ّع ُ
َوتََرف ْ

و/ت/رؾ/ف ْع/تُ /عنْ /ج/دا/كل/لِ /ج ْب/سً
ٮٮ/--ٮ-ٮ-/-ٮ--
حبس اشبؿٝـ
فعِبل ُتن ُ /مت ْف ِعلُنْ  /فاعِ بل ُتن
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الي ْوَم َمتْبو ُل
س ُ
عاد فَ َق ْمبي َ
 )ٜبا َن ْت ُ

َّم إثَْرىا لم ُي ْف َد َم ْكـبو ُل
ُمتَي ٌ

ض ُو
س ِم َن المُّ ْؤِم ِع ْر ُ
الم ْرُء لَ ْم ُي ْد َن ْ
ٓٔ) إذ َ

داء يرتَــــــــــ ِد ِ
ٍ
يو َجمي ُل
فَ ُكــــ ُّل ِر َ ْ

س/عاُ /د/ؾ/قلْ/بلْ ٌ/و/م/متْ /بو/لو
با/نتْ ُ /
  -ٮ  /-ٮ ٮ  - - /-ٮ - - /-مستفعلن /فعِلن /مستفعلن /ف ْعلن

ؾ/د/مكْ /بو/لو
ُم/تً/ي/من/إ ْث/ر/ها/لمْ ٌُ /
ٮ  -ٮ  - /-ٮ  - - /-ٮ - - /-
متفعلن /فاعِ لن /مستفعلن /ف ْعلن حبس ايبطٝط

ؾُ /كل/لِ /ر/دا/ءنْ ٌ/ر/ت/دِيِ /هً/ج/مً/لو
ٮ  -ٮ /ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ - -
فعول ُ /مفاعٌلُنْ  /فعولُنْ  /مفاعً حبس ايطٌٜٛ

ض/هو
س ِ /م/نل/ل ْإِ /م/عِ ْرُ /
إ/ذل/م ْرُ /ء /ل ْمٌُ /دْ /ن ْ
ٮ  /- -ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ -
فعولُن /مفاعٌلُنْ  /فعولُن /مفاعلُنْ

الب َد ْن
وح و َ
الر ُ
لكم ّ
ٔٔ) ُ

ح /ول/ب/دنْ
ل/كُ /مر/روُ /
ٮٮ/--ٮ-ٮ-
فعِبل ُتن ُ /مت ْف ِؽلُن

الع َم ْن
لكم ِّ
الس ُّر و َ
ُ

ل/كُ /مس/سر/ر/ول/ع/لنْ
ٮٮ/--ٮ-ٮ-
صبص ٤ٚاشبؿٝـ
فعِبل ُتن ُ /مت ْف ِؽلُن

ايكاؾ١ٝ
شعر هً مجموعة من الحروؾ فً آخر البٌت ال ّ
ايكاؾ ١ٝمن ال ّ
وي.
الر ّ
عري وأهمها حرؾ َّ
ش ّ
ل تعسٜـ اشبً ٌٝبٔ أمحد،
ٚميهٔ ذبدٜد ايكاؾِ ٚ ١ٝؾ َ
ّ
الساكن.
َٔ آخس حرؾ فً البٌت إىل أ ٍٓٚساكن ٌسبقه َع املتشسى الذي قبل ّ
تأٌَٓ األبٝات اآلت:١ٝ
على قدْ ِر أهْ ِل ا ْلع ْز ِم تؤتً ا ْلعزابِ ُم
صؽارها
ؽٌر
ُ
ٌن ّ
وت ْع ُظ ُم فً ع ِ
الص ِ
سٌؾ الدّ ْول ِة الجــٌش ه َّم ُه
ؾ
ُ
ٌُكل ُ
ُ
ب عند ال ّناس ما عند نفسِ ه
ل
وٌط ُ

رام المكار ُم
وتؤتً على قدْ ِر الـ ِكـــــــ ِ
ظٌم العظابِ ُم
وت ْ
ص ُؽ ُر فً عٌن العــــــ ِ
ُ
تْ
الجٌوش الخضار ُم
وقد ع ِجز عنه
ُ
راؼِ
ِ
م (2018غت)١ٜٓٛ
ــــ
الض
ه
ٌ
ــــــ
ع
وذلك مـــا ال تدّ
َّ
ُ

 َا ايٓٓػِ اير ٟتػرتى ؾْٗ ٘ٝاٜات ٖر ٙاألبٝات؟لعلك الحظت أنّ األبٌات تشترك فً صوت تنتهً به ،ولو ر ّددنا هذا الصّوت الذي تشترك به نهاٌات األبٌات لوجدناه كما
ٌؤتً:المـ(كار ُم) ،العـ(ظاب ُم) ،الخـ(ضار ُم) ،الضـ(راؼ ُم)
والحروف الّتً بٌن األقواس فً ما سبق هً القافٌة ،وهً فً البٌت األوّ ل المٌم المضمومة (ضمّة المٌم) ،ثم أوّ ل ساكن ٌسبقها
وهو األلف السّاكنة ،ثم المتحرّ ك الّذي قبل هذا السّاكن ،وهو حرف الكاف فً البٌت األوّ ل.
ّ
األول:
ولعلك أدركت حدود القافٌة فً
المخطط اآلتً للبٌت ّ
المتحرك الذي قبل الساكن ّ /أول ساكن  /آخر حرؾ فً البٌت
ُم
ْا
ك
السابقة ،وقد تكون نًُٚ ١اسد ٠كما فً البٌت اآلتً:
فالقافٌة قد تكون
مر بك فً األبٌات ّ
جزءا من كلمة كما ّ
ا
أما للهوى ن ْه ًٌ علٌك وال (أ ْم ُر)
الص ْب ُر
أراك عصِ ًَّ الدَّ ْم ِع شٌم ُتك َّ
وقد تكون نًُتني ،كقول ال ّ
شاعر:
رم ْتنً كل حادثة

(
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ْ
فؤخط ْتنً و (ل ْم ُتصِ بِ)
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ايسٖٟٓٚ
اقسأ األبٝات اآلتٚ ،١ٝتؿِٗٓ َعاْٗٝا:
فاستقلَّ ِ
ت
قاٍ ايػِٖٓؿَس :٣أال أُم ع ْمرو أ ْجمعتْ ْ
وقد سبق ْتنا أُم ع ْمرو بؤمــ ِرها
ب
قاٍ ايٓٓابػ :١بؤ ّنك
شمس والملوك كواكــ ٌ
ٌ
ولست ب ُم ْســتبق ا
أخا ال تلُم ُه

وما ودَّ عتْ ِجٌرانها إِ ْذ تو َّل ِ
ت
ناق المــطِ ً أظ َّل ِ
ت
وكانت بؤ ْع ِ
وكب
إذا طلعتْ لم ٌ ْب ُد منهنَّ كــ ُ
جال ال ُم َّ
ب
هذ ُ
على شعث أي الر ِ

لعلّك الحظت أنّ فً ك ّل بٌت من األبٌات السّابقة حرفا تكرّ ر فً آخر البٌت تسمّى به القصٌدة ،فبٌتا ال َّش ْنفرى انتهٌا بحرف
التاء ،فتسمّى القصٌدة (تاب ٌّة) ،وبٌتا النابغة انتهٌا بحرف الباء ،فتسمّى القصٌدة (باب ٌّة) ،وهكذا ،وهذا الحرف ٌسمى الرَّ ويّ .
وٌتكرر فً نهاٌة أبٌاتها ،وتس ّمى به القصٌدة ،نحو :سٌن ٌّة أو راب ٌّة أو حاب ٌّة،
ايسٖ :ٟٓٚهو الحرؾ الذي ُتبنى علٌه القصٌدة،
ّ
متحر اكا.
وٌكون ساك انا أو
ّ
الساكنة،
وجمٌع الحروؾ تصلح أن تكون رو اٌّا ،ما عدا حروؾ المدّ ّ
وتكون اهلا ٤رو اٌّا إذا سبقها ضانٔ سواء أكانت أصلٌة أم زابدة  ،أ ّما إذا سبقها َتشسِّى فال تكون رو ٌّا،
عب ٛق ٍٛأب ٞايعتاٖ:١ٝ
الجو ُد ال ٌ ْنفك حا ِم ُدهُ

وال ُب ْخل ُ ال ٌ ْنفك الب ُم ُه  /ؾاهلا ٤يف ٖرا ايبٝت يٝطت زٜ٘ٚا ٚ ،ايس ٟٓٚسسف (امل.)ِٝ

أَٓا يف ق ٍٛايػٓاعس :
أفضل ُ المعروؾِ ما ل ْم ُت ْبتذل ُ فٌه الوجوهُ  /ؾشسف (اهلا ٖٛ )٤ايس ;ٟٓٚألْٓ٘ َٔ أؾٌ ايهًَُٚ ١ا قبً٘ ضانٔ.
ٚيف ق ٍٛايػٓاعس:
ا
ْ
ا
فاز ُجر القلب عن هواك ود ْع ُه  /سسف (اهلا )٤ز ٟٓٚأٜكَا; ألْٓ٘ شا٥د َٚا قبً٘ ضانٔ.
إنَّ فً الم ْوت عِ ْبرة واتعاظا

ايكٓسٚزات ايػٓعس١ٜ
ايكٓسٚز ٠ايػٓعس( ١ٜرخصة أعطٌت لل ّ
العروضً) ؛
شعراء للتخ ّفؾ من قٌود قواعد اللّؽة لٌستقٌم الوزن
ّ
إذ إنّ ال ّ
ٌضطر إلى ذلك فً بعض الحاالت ،أي فً مواضع محدّ دة ولٌس فً كل ّ شًء ؛ نحو:
شاعر قد
ّ
ؾسف َا ال ٜٓؿسف :وألقى ال ّ
شرقُ منها فً ثٌابً

ان
ا
دنانٌرا تِفر مِن البنــــــ ِ

ٚاألؾٌ :دنانٌر.

ِري (م) ال ٌدَّ عِ ً الق ْو ُم أ ّنً أف ِْر
ربؿٝـ املػدٖد يف ايكٛايف :فبل وأبٌكِ ابنة العام ّ
بن اّ
ٚاألؾٌ :االثنٌن.
قطع ُٖص ٠ايٛؾٌ :إذا جاوز اإلثنٌن سِ ر فإ َّن ُه
الوشا ِة قمٌنُ
ٌِر ُ
ِ
ث وت ْكث ِ
عامر ٚاألؾٌ :أ ّم عامر.
ٌُبلقً ا ّلذي القى ُمجٌ ُر ام
صن ِع الم ْعروؾ فً ؼ ٌْ ِر أهلِ ِه
ٚؾٌ ُٖص ٠ايكطع :ومنْ ٌ ْ
ِ
أفر.
ٚاألؾٌّ :

(

) (األضتاذ بدز األضري) ()079/5549003
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(ايبدز) ايؿؿٌ ايدٓزاض ٓٞايجٓاْ( ٞايًٓػ ١ايعسب)١ٓٝ

