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الفقرة األولى:
فً محاولة استٌعاب روح العصر وتحدٌاته  ،ندرك ما لدٌنا من مٌراث حضاري وتراث
سٌاسً ونهضة عربٌة تؤسست فً القرن الماضً على مبادئ القومٌة والحرٌة والوحدة
واالستقالل والمساواة والتقدم  .كما تجلت النظرة البعٌدة نحو المستقبل فً هذه النهضة المباركة
وهً تشق طرٌق العمل من أجل الحرٌة والهوٌة القومٌة  .فكانت هذه مطالب أمة حملها جدي
الشرٌف الحسٌن بن علً – طٌب هللا ثراه – وهو ٌرنو مع أبنابها إلى مستقبل مشرق ألمتنا
العربٌة قابال  " :إن نهضتنا إنما قامت لتؤٌٌد الحق ونصرة العدل  ،وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء
سنة رسوله "
الكلمة
استٌعاب
مٌراث
تجلّت

المعنى

س*:ػغػومػطغراثظاػاضحضاريػواضدغاديػواضظؼضظػاضطربغظػسيػاضػرنػاضطاضيػرضىػرددػطنػ
اضطبادئ،ػأذصرعا ػ
االجابظ :ػ
س*ػبغٌنػعدفػاضظظرةػاضبطغدةػظحوػاضطدتػبلػسيػعذهػاضظؼضظ .ػ
االجابظ :ػ
س*ػرالمػشاطتػظؼضظػأطتظاػاضطربغظػصطاػأرادعاػاضذرغفػاضحدغنػبنػرضي؟ ػ
االجابظ :ػ
*ػوضّحػاضصورةػاضغظغظ :ػ
ػطدتػبلػطذرقػألطٌتظاػاضطربغظ:ػذبهػاضطدتػبلػضألطظػاضطربغظػباضذطسػاضطذرشظ.ػ ػاالجابظ ػ

ػ
وبعد مرور ما ٌقارب المبة عام على هذه الدعوة  ،ما زلنا نستذكر بكل اعتزاز المنطلقٌن
األساسٌٌن للثورة العربٌة الكبرى  :حفظ كرامة العروبة والتمسك بقٌم اإلسالم النبٌلة السامٌة .
لقد تصدت هذه الثورة لمظاهر استغالل الدٌن الحنٌف كافة ؛ مإكدة فً الوقت نفسه  ،أن
اإلسالم والتقدم صنوان ال ٌفترقان  ،كما طالبت بتطبٌق نظام الشورى كوسٌلة من أهم وسابل
اإلصالح االجتماعً والسٌاسً  ،وأولت البعد الحضاري اإلنسانً للمنطقة العربٌة بؤكملها
والتمسك بالتراث واألصالة الحضارٌة فً مواجهة األخطار المحٌقة باألمة جل اهتمامها
وعناٌتها .

الكلمة
صنوان
أولت
المحٌقة
جل ّ

المعنى

:س*ػطاػاضطظطضػانػاألدادغانػضضثورةػاضطربغظػاضصبرى؟ ػ
االجابظ :ػ
س*:ػ(رضل)ػتصدٌتػاضثورةػاضطربغظػاضصبرىػضطظاعرػادتعاللػاضدغنػاضحظغف .ػ
االجابظ ػ
الفقرة الثالثة
وكان من أبناء األمة التواقٌن إلى الحرٌة والتغٌٌر سلٌمان البستانً  ،الذي كان ٌتطلع إلى
مستقبل ٌتحقق فٌه اإلصالح المنشود  ،وٌتم فٌه تفكٌك االستبداد كما بٌن فً كتابه " ذكرى
وعبرة أو الدولة العثمانٌة قبل الدستور وبعده "  . ٔ0ٓ1 ،وهنا أقول  :ال ٌعد التارٌخ سٌرورة
سردٌة  ،إنما هو ذكرى وعبرة تحفز الخٌال على التفكٌر فً الممكن من دون قٌود أو حدود .
الكلمة
ال ّتواقٌن

المعنى

س*:ػوضّحػاضدورػاضذيػشامػبهػدضغطانػاضبدتاظيػسيػدبغلػظغلػاألطظػحرغتؼاػوتعغغرعا ػ

االجابة:
س*ػطاػطوضوعػصتابػدضغطانػاضبدتاظي؟ ػ
االجابظ :ػ
*ػبغٌنػسوائدػاضتارغخػصطاػجاءػسيػاضظص .ػ
الفقرة الرابعة
إن التمسك باستقاللنا الثقافً ٌعٌد تجدٌد العقل العربً المنفتح على اآلخر ؛ انطالقا من
خصوصٌته التً تحترم التنوع بؤشكاله والتعددٌة الثقافٌة التً تقودنا إلى الحدٌث عن مفهوم
العٌش المشترك  .وال ننسى أن الحضارات العظٌمة تفسح المجال للتنوع وتتخذ من " التسامح
للجمٌع " شعارا  .كذلك كانت الحضارة اإلسالمٌة فً أوج ازدهارها تتسع لدٌانات وثقافات
متباٌنة وتضم أفرادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة  ،فكان التنوع من مكامن القوة  ،واالختالف
أحد السنن الكونٌة التً قام على أساسها الوجود  .وحٌنما تعجز العقول عن تفسٌر طبٌعة
االختالف  ،وتؤبى القلوب تقبل اآلخر واستٌعاب نظرته فً الحٌاة  ،وٌتفشى التعصب للطابفة أو
العقٌدة سرعان ما تنشؤ الحواجز وٌزداد التباعد بٌن شرابح المجتمع الواحد  ،وتختل التوازنات
الطبٌعٌة لعالقة اإلنسان بؤخٌه اإلنسان .
الكلمة
أوج
أعراق
تؤبى
ٌتف ّ
شى
شرائح
تختل

المعنى

س*ػطاػخصائصػاضتطدكػبادتػالضظاػاضثػاسي؟ ػ
االجابظ :ػ
س*ػصغفػصاظتػاضحضاراتػاضطظغطظػوسيػطػدطتؼاػاضحضارةػاإلدالطغظػطثاالّػضضتظوعػ
واضتداطح؟ ػ
االجابظ ػ
س*ػبغٌنػإغجابغاتػورغوبػاالختالف ػ

اآلجابة
الفقرة الخامسة
إن أخطار الحروب ودعوات التقسٌم والخطاب الطابفً وشرور الفرقة والتشرذم ال تنبا إال
بالمزٌد من المعاناة اإلنسانٌة واالنتهاك السافر لحقوق اإلنسان الذي كرمه هللا تعالى واستخلفه
فً األرض  .ومن المفارقات التً ٌعانً منها واقعنا العربً واإلسالمً الفجوة بٌن ما ٌنبغً أن
ٌكون وما هو كابن .
الكلمة
ال ّتشرذم
السافر
ّ
الفجوة

المعنى

س*ػطاػأثرػاضحروبػواضخطابػاضطائغيػودرواتػاضتػدغمػرنػطجتططظاػاضطربي؟ ػ
اإلجابظ ػ
الفقرة السادسة
إن اإلرادة العربٌة الحرة المسإولة ال تنفصل عن تغلٌب العقل والحكمة  ،كما تنسجم مع
القٌم اإلنسانٌة المشتركة التً ٌإدي التمسك بها إلى تحقٌق األمن للجمٌع  .إن البحث فً هذه
القٌم المشتركة ٌسهم فً كشف الوجه الحقٌقً للتطرف  ،وفً إطار هذا المسعى  ،نحن بحاجة
إلى التركٌز على المشتركات العالمٌة واإلقلٌمٌة  ،وتفعٌل دور المإسسات اإلقلٌمٌة والعربٌة ،
التً تحمل أولوٌاتنا وتحدد معالمها بصورة مستقلة  .وال رٌب فً أن مستقبل العمل العربً
ٌكمن فً فضاء ٌدعم التعاون والتكامل بٌن دول اإلقلٌم وشعوبه  ،فما نعانٌه الٌوم من أعراض
الوهن على الصعٌد الحضاري ٌإكد الحاجة إلى التجدد فً مختلف المٌادٌن  ،وتعزٌز ثقافة
العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز .
الكلمة
ٌسهم
ال ّتطرؾ
ٌكمن
الوهن
الرٌب
ّ

المعنى

س:وضّحػاألدسػاضتيػشاطتػرضغؼاػاإلرادةػاضطربغظػاضحرٌة .ػ

االجابة :
س:طاػاضذيػغؤديػإضغهػاضبحثػسيػاضػغمػاضطذترصظ؟ ػ
اإلجابظ :ػ
س:أغنػغصطنػطدتػبلػػاضططلػاضطربي؟ ػ
الفقرة السابعة
وإذ نحتفً بعد أٌام قلٌلة بقدوم شهر رمضان الفضٌل  ،فإننً أزجً التهنبة بهذه المناسبة
المباركة إلى أهلً وأبناء وطنً واألمتٌن العربٌة واإلسالمٌة ؛ سابال المولى العلً القدٌر أن
ٌعٌده علٌنا وقد حل السالم واألمن واالستقرار فً ربوع وطننا العربً الكبٌر كافة  ،ورفعت
أشكال المعاناة واالنتهاكات الصارخة لكرامة اإلنسان عن المقتلعٌن والمهجرٌن والالجبٌن من
أبنابه إخوتنا فً اإلنسانٌة .
الكلمة
أزجً
نحتفً
المقتلعٌن

المعنى

الفقرة الثامنة
لقد أراد هللا تعالى لشهر رمضان المبارك أن ٌكون شهر عبادة وتربٌة وتوجٌه وتوثٌق
للصالت بٌن المسلمٌن ؛ نقف عند عظاته وعبره  ،ونستفٌد من معانٌه ودروسه  .وال ٌسعنً فً
هذا المقام إال أن أذكر بؤهمٌة تؤسٌس صندوق عالمً للزكاة والتكافل  ،فمنذ أن أطلقت هذه
الدعوة قبل ثالثة عقود ونٌف  ،لم أتوقف ٌوما عن التذكٌر بها وبؤهمٌة االستفادة من نظام الزكاة
فً سبٌل تحقٌق األهداف التنموٌة للبلدان اإلسالمٌة األقل نموا  ،وضمان الحٌاة الكرٌمة لألفراد
فً المجتمعات اإلسالمٌة  ،وتعزٌز قٌم الغٌرٌة والسلطة األخالقٌة والكرامة اإلنسانٌة .
الكلمة
توثٌق

المعنى

س*:ػطاػأعطغظػتأدغسػاضصظدوقػاضطاضطيػضضزصاةػواضتصاسل؟ ػ
االجابظ :ػ
ػ

الفقرة ال ّتاسعة
ال تزال الصورة الحقٌقٌة السمحة للدٌن اإلسالمً تتعرض إلى أقسى أشكال التشوٌه من قبل
أولبك الذٌن ٌمارسون اإلرهاب والعدوان والتطرف باسم الدٌن  .إن التركٌز من خالل الزكاة
على القٌم اإلنسانٌة مثل الرحمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبٌل وتفوٌض اإلنسان من حٌث
هو إنسان  ،وتعزٌز التكافل االجتماعً سٌسهم فً إشاعة رسالة اإلسالم الحقة المبنٌة على
العدل والسالم  ،وٌنؤى بها عن مسمٌات اإلرهاب والرّ هاب .
الكلمة
ٌنؤى
السمحة
ّ
اإلرهاب
ال ّتشوٌه

المعنى

س:بغٌنػسوائدػاضزصاةػسيػاضطجتطدػاإلدالطي ػ
اإلجابظ ػ
س:صغفػظػضيػرضىػوعنػاضصطغدػاضحضاري؟ ػ
طاػطظادبظػاضطػاضظ؟ ػ
اإلجابظ :ػ
س-أذصرػاضطوضوراتػاضتيػراضجتؼاػاضطػاضظ؟ ػ
اإلجابظ ػ
طاػططظىػصلٌػطنػاضصضطاتػاآلتغظ؟ ػ
اضصضطظ ػ

اضططظى ػ

اضصٌظوان ػ

ػ

اضدٌغرورة ػ

ػ

اضتٌذرذم ػ

ػ

اضرٌعاب ػ

ػ

غرظوػإضى ػ

ػ

األوج ػ

ػ

االدتبداد ػ

ػ

اضدٌظن ػ

ػ

اضدٌاسر ػ

ػ

أزجي ػ

ػ

ػ
.31ػرضلػطاػغأتيػسيػرأغك :ػ
أ)ػوصفػدطوٌػاألطغرػاضحدنػاضظؼضظػباضطبارصظ.ػ ػ
 --------------------------------------------------ػب)ػاإلدالمػواضتػدٌمػصظوانػالػغغترشان .ػ
 -------------------------------------------------ػج)ػإنٌػاإلرادةػاضطربغظػاضحرٌةػاضطدؤوضظػالػتظغصلػرنػتعضغبػاضطػلػواضحصطظ .ػ
 --------------------------------------------------ػ.3ػوضّحػجطالػاضتصوغرػسيػاضطباراتػاآلتغظ :ػ
أ)ػاضذيػصانػغتطضّدػإضىػطدتػبلػغتحػقػسغهػاإلصالحػاضطظذودػوغتمٌػسغهػتغصغكػ
االدتبداد .ػ
 --------------------------------------------ػب)ػرسطتػأذصالػاضططاظاةػواالظتؼاصاتػاضصارخظػضصراطظػاإلظدانػرنػاضطػتضطغنػ
واضطؼجٌرغن .ػ
 ---------------------------------------------ػج)ػسطاػظطاظغهػاضغومػطنػأرراضػاضوَعنػرضىػاضصطغدػاضحضاريػغؤصٌدػاضحاجظػإضىػاضتجدد .ػ

 -----------------------------------------------ػ.2ػوضّحػدالضظػطاػتحتهػخطػسيػاضطباراتػاآلتغظ :ػ
أ)ػسيػطحاوضظػادتغطابػروحػاضطصرػوتحدٌغاته،ػظدركػطاػضدغظاػطنػطغراثػحضاريػوتراثػ
دغاديػوظؼضظػرربغٌظ .ػ
 ------------------------------------ -------------ػب)ػإنٌػاضبحثػسيػاضػغمػاإلظداظغظػاضطذترصظػغدؼمػسيػصذفػاضوجهػاضحػغػيػضضتطرٌف .ػ
 -------------------------------------------------ػج)ػسصاظتػعذهػططالػأطٌظػحطضؼاػجدٌيػاضذرغفػاضحدغنػبنػرضيػ-طغٌبػاضضهػثراه-ػوعوػ
غرظوػطدػأبظائؼاػإضىػطدتػبلػطذرقػألطتظاػاضطربغظ .ػ
 -----------------------------------------------ػد)ػإنٌػاضتطدكػبادتػالضظاػاضثػاسيػغطغدػتجدغدػاضطػلػاضطربيٌػاضطظغتحػرضىػاآلخر .ػ
 -----------------------------------------------ػ.1ػاضطبارةػاآلتغظ:ػ"ػاضتداطحػضضجطغد"ػطوجزةػسيػصضطاتؼاػرطغػظػسيػدالضتؼا،ػوضّحػطاػ
تحطضهػطنػططانٍ .ػ
 ---------------------------------------------------ػ

مفاتيح القلوب
الفقرة األولى:
سمعتها تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء  " :هذه حٌاة ال تطاق ! نعمل سحابة النهار وبعض اللٌل
 ،وال نكافؤ إال بالتؤنٌب واالنتهار  ،ال نسمع من أحد كلمة حلوة  ،إنها حٌاة ال تطاق ! " كانت
المتكلمة عاملة أمٌة  ،تخاطب فتاة البٌت التً انتهرتها  ،وصبت علٌها اللوم ؛ ألنها قصرت فً
أداء واجب  .وٌظهر أن ربة البٌت كانت قد أمطرتها بمثل هذا الوابل فً الصباح الباكر  ،وأن
رب البٌت لم ٌوفر صوته فً المساء الذي سبق  ،فتفجر البركان  ،بركان اإلنسانٌة فً أبسط
مطالبها  ،وتكلمت الخادمة األمٌة بلغة فٌلسوف .
اضصضطظ ػ
ال ّتؤنٌب
الوابل
االنتهار

اضططظى ػ

س*ػوضّحػاضطػصودػبػولػاضصاتبػ"ػظططلػدحابظػاضظؼار"؟ ػ
االجابظ :ػ
س*ػطاػاضذيػأثارػاطتطاضػوحزنػاضطاطضظػاألطغٌظ؟ ػ
اضصٌورػاضغظغٌظ ػ
شدػأططرتؼاػبطثلػعذاػاضوابلػسيػاضصٌباح ػ
اإلجابظ ػ
ستغجٌرػاضبرصانػبرصانػاإلظداظغظ .ػ

الكلمة الحلوة  ،الكلمة اللطٌفة  ،ما أحوج أسماعنا إلٌها  ،بل ما أحوج قلوبنا ! إن كلمة شكر
أو ثناء  ،كلمة تلطف أو دعاء  ،تقال فً حٌنها  ،تفعل فعل السحر  ،فتفرح القلب الحزٌن ،
وتمسح عرق المتعب  ،وتحرك الهمة والمروءة  .إنها مفاتٌح القلوب  ،فؤنت حٌن تقول لمن لك
عنده حاجة  ،ولو كان دونك مقاما أو كان أجٌرا لك  ،من فضلك أو اعمل معروفا  ،كن واثقا أنه
سٌإدي العمل على خٌر وجه ؛ ألنه سٌإدٌه بمحبة  ،ثم متى كافؤته بكلمة الشكر أو الثناء أو
الدعاء  ،زدته تعلقا بك  ،وحرصا على إرضابك .

الكلمة
ال ّثناء
المروءة

المعنى

س*ػبغٌنػأثرػوإغجابغاتػاضصضطظػاضحضوةػاضضطغغظػسيػاضظغوس،ػصطاػوردػسيػاضغػرةػ
اضثاظغظ .ػ
اإلجابظ ػ

والكلمة الحلوة ال تغنً عن األجر المادي  ،وال تكون على حسابه  ،فتحاول أن تنتقص منه
وتقتصد ؛ ألن األجر واجب  ،كما أن الخدمة واجبة  ،لكن الكلمة الحلوة عطاء ؛ فحٌن ٌدفع
صاحب العمل األجر وهو ٌقول  :سلمت ٌداك  ،ومتى ٌقبض العامل أجره وهو ٌقول لصاحب
العمل  :عوض هللا علٌك  ،أو ٌوجز االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك ٌ ،شعر كالهما أنه فعل أكثر
من الواجب  ،وأن عالقته باآلخر لم تعد عالقة منفعة مادٌة صرفة  ،وأن القلبٌن حال محل
الجٌبٌن  ،وإذا الخدمة المادٌة ترتدي طابعا إنسانٌا روحانٌا هو الطابع الوحٌد الذي ٌجب أن
ٌسود العالقات بٌن الناس ؛ ألنه ٌشٌع الطمؤنٌنة وٌنشر الهناء .

الكلمة
صرفة
تسود

المعنى

س:طاػاضغرقػبغنػاضصضطظػاضحضوةػواألجرػاضطادي؟ ػ
اإلجابظ :ػ

الكلمة الحلوة من مزاٌا اإلنسان  ،فاآللة توفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك  ،ولٌست فً
حاجة إلى أن تقول لها  :من فضلك أو أشكرك  ،وهً تإدي العمل بدقة وأمانة قد ٌعجز عنها
اإلنسان  ،لكن النفوس الصماء صمم اآللة  ،النفوس المتنكرة إلنسانٌتها تفضل التعامل مع اآللة
على التعامل مع اإلنسان  ،فتصبح فلسفة التعامل بٌن الناس على أساس عمل ٌنجز وأجر ٌدفع
ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه  ،وتصبح الحٌاة – كما قالت العاملة األمٌة – شٌبا ال ٌطاق.

الكلمة
مزاٌا
الصماء
متنكرة

المعنى

س*ػطاػوجهػاضذبهػبغنػاضظغوسػاضصٌطاءػواآلضظ؟ ػ
االجابظ ػ

وٌنبغً للكلمة الحلوة أن تكون صادقة  ،صادرة عن إخالص وإٌمان ال ٌشوبها زٌف أو نفاق .
نحن ال نعلم ما فً القلوب ؛ ألن علمها عند عالم الغٌوب  ،والكلمة الحلوة إذ تقال أو تكتب ،
تصل إلٌنا مباشرة  ،فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا  ،وٌكون لها صداها المستحب  .قد ال ٌتاح
لنا فً كل مرة أن نحدد مدى إخالصها  ،وقد نفكر فً ذلك  ،وقد ال نحاول التفكٌر فً ذلك ،
وحسنا نفعل .
الكلمة
ٌشوبها
زٌؾ

المعنى

س*ػطاػأثرػاضصضطظػاضطغبظػاضحضوةػإذاػصاظتػصادشظػطنػزغرػزغفػأوػظغاق؟ ػ
اإلجابظ-:

ٌقول المثل  " :بمزاولة الحدادة تصبح حدادا "  ،كذلك إذا عودت لسانك إرسال هذه العبارات
" أشكرك  ،من فضلك  ،اسمح لً  ،أسالك العفو أو المعذرة  ،سلمت ٌداك  ،عوض هللا علٌك ،
بارك هللا فٌك "  ،فال بد من أن تفعل فً نفسك فعل اإلٌحاء  ،فالكلمات الطٌبة تصدر عن النفس
 ،وتصقلها فً الوقت ذاته .
الكلمة
مزاولة
اإلٌحاء
تصقلها

المعنى

ولبن كانت الكلمة الحلوة الزمة بٌن الربٌس والمرإوس  ،والخادم والمخدوم  ،فهً لٌست أقل
لزوما بٌن األنداد  :بٌن الزوج وزوجته  ،واألب وابنه  ،والصدٌق وصدٌقه  ،وال ٌحسبن أحد أن
رفع الكلفة ٌنفً كلمة المحبة  ،بل العكس هو الصحٌح  ،فعبارات التعاطف تشد رباط األلفة
وترص بنٌان الصداقات  .وإذا كان المرء ٌسر بسماع كلمات الثناء من الغرباء  ،فهو أكثر
سرورا بسماعها من أفواه المقربٌن إلٌه أولبك الذٌن ٌعٌشون معه أكثر ساعات حٌاته  ،والذٌن
ٌإمن بهم وٌطمبن إلى أقوالهم  ،ولعل أسعد الناس من ٌفوز بإعجاب زوجه أوال وٌسمعها دابما
تثنً علٌه .
اضصضطظ ػ
األنداد
األلفة

اضططظى ػ

س:ألدضوبػاإلظدانػسيػتطاطضهػطدػاآلخرغنػأثرػسيػصدبػشضوبؼمػأوػصدرعا،ػوضّحػذضكػ
سيػرأغك .ػ
اإلجابظ :ػ
طاادمػاضصتابػاضذيػأخذتػػطظهػاضطػاضظ؟ ػ
اإلجابظػ :ػ
س:بغٌنػطوضوعػاضطػاضظ؟
اإلجابظ ػ
س*ػوضّحػاألدضوبػاضذيػاظتؼجهػصاتبػاضطػاضظػسيػططاضجظػطوضوره.
اإلجابظ:
الكلمة
الوابل
ٌشوبها
تصدع بؤمرك
الصرؾ
ّ
األنداد

المعنى

االنتهار
ّ
الزٌؾ
.1ػطاػاضجذرػاضضعويػضصلػطنػ :ػ
اضطّطأظغظظ ػ

ػ

ترصٌ ػ

ػ

األضغظ ػ

ػ

اإلغحاء ػ

ػ

.4ػسرٌقػسيػاضططظىػبغنػاضصضطتغنػاضضتغنػتحتؼطاػخطػسغطاػغأتي :ػ
"الكلمة الحلوة لها صداها المستحب"
 -قال علً الجارم :وجرى فً األرض ٌنبوع هدى

بعد أن حرقها حر صداها.

.5ػردػإضىػاضططجمػواضبطػباضذصلػرغنػاضغطضغنػ(ػغػبض،ػغطجز)،ػػ ػ
.6ػادتخدمػاضصاتبػصضطظػ(زوج)ػضضدالضظػرضىػاضطرأة،ػردػإضىػأحدػططاجمػاضضعظػاضطربغظػ
وتحػقػطنػادتططاضؼاػبؼذهػاضصورة .ػ
 -------------------------------------------------ػ.3ػوضّحػاضصورػاضغظغظػسيػطاػغأتي :ػ
أ)ػوغظؼرػأنٌػربٌظػاضبغتػصاظتػشدػأططرتؼاػبطثلػعذاػاضوابلػسيػاضصباحػاضباصر .ػ
 -------------------------------------------ػب)ػرباراتػاضتطاطفػترصٌػبظغانػاضصداشات .ػ
 ------------------------------------- ---------ػج)ػطاػأحوجػأدطارظاػإضىػاضصضطظػاضحضوة،ػاضصضطظػاضضطغغظػ،ػإظؼاػطغاتغحػاضػضوب .ػ
 --------------------------------------------------ػ

د)ػضصنٌػاضظغوسػاضصطٌاءػصطمػاآلضظػعيػاضتيػتغضّلػاضتطاطلػطدػاآلضظ ػ
 ---------------------------------------------ػ2ػ.ػوضّحػدالضظػصلػربارةػطنػاضطباراتػاآلتغظ :ػ
ػأ)تػولػوصوتؼاػغختظقػباضبصاء .ػ
 -------------------------------------------ػب)تصضّطتػاضخادطظػاألطغٌظػبضعظػسغضدوف .ػ
ػ
 ---------------------------------------------ػج)ػظططلػدحابظػاضظؼارػوبطضػاضضغل .ػ
 -----------------------------------------------ػد)ػستغجٌرػاضبرصانػبرصانػاإلظداظغظ .ػ
 -------------------------------------------------ػه)ػستظػرػرضىػوترػطنػأوتارػشضوبظا .ػ
 --------------------------------------------------ػ.1ػطاػاضططظىػاضذيػتغغدهػجطلػطنػشغلػ"ػروضػاضضهػرضغكػ"ػوػ"ػباركػاضضهػسغكػ"؟ ػ
 ------------------------------------------ػ.4ػطاػدالضظػتصرارػربارةػ"ػحغاةػالػتطاق"ػسيػاضظصػسيػرأغك ػ
 ------------------------------------------ػ

رسالة من باب العامود
ٌٔ -ا حبٌب القدس نادتك القباب
الكلمة
ٌا حبٌب القدس
القباب
المحارٌب

والمحارٌب فقد طال الؽٌاب
المعنى

الشرح:
ٌخاطب الشاعر جاللة الملك المغفور له الحسٌن بن طالل وٌقول لهٌ :ا حبٌب القدس ،فقد نادتك
القدس بمحرابٌها وقبابها مستغٌثة بك.
الصّورة الفنٌّة شبّه ال ّشاعر القدس بإنسان ٌنادي الملك الحسٌن بن طالل
ٕ-إنها قرة عٌنٌك وفً
الكلمة
قرّ ة العٌن
زندك
الوشم
الخضاب
الكف

زندك الوشم وللكؾ الخضاب
المعنى

ال ّ
شرح:إنّ القدس مبعث السرور واالطمبنان فً قلبك فقد ارتسم فً زندك وشمها وتخضّب فً
ك ّفك لونها ،داللة على ثبات العالقة بٌن جاللته والقدس.
الصورة الفن ٌّة
ّ
شبّه القدس بقرّ ة العٌن والوشم فً الٌد
ٖ-واألحباء على العهد الذي
الكلمة
العهد
األحباء
الهوى

قطعوه والهوى – بعد – شباب
المعنى

ال ّ
شرح:أهل القدس الذٌن ٌحبّون جاللته باقون على عهدهم معه فً الدفاع عنها وهواهم ما زال
فت ٌّاً ،فهم عنفوان الشباب واندفاعهم.

الصورة الفن ٌّة
ّ
شبّه حبّ أهل القدس بال ّشباب
راٌة واسمك سٌؾ وكتاب

ٗ-رسمك الؽالً على أهدابهم
المعنى

الكلمة
الهدب
راٌة
الرسم
ّ
ّ
الشرح :صورتك الغالٌة راٌة مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلتك عند أهل القدس وأحبّابها
واسمك بكل ما فٌه من قوة سٌف ٌدافعون بهم ،وحكمتك وحنكتك كتاب ٌتعلّمون منه.
الصورة الفن ٌّة شبّه صورة الملك بالرّ اٌة على أهداب أهل القد
ّ
أسرج المهر ٌطاوعك الركاب

٘-وهم األهل فٌا فارسهم
المعنى

الكلمة
أسرج
الرّ كاب
المهر
ال ّشرح:صوّ ر الشاعر جاللته فارسا ً حتى ٌسرج خٌله للدفاع عن القدس سٌطاوعه أهل القدس
ومحبّوها وٌسٌرون معه مإٌدٌن له.
-ٙوٌسر خلفك بحر هائج
الكلمة
هائج
ؼضاب

ٌفتدي األقصى وأمواج ؼضاب
المعنى

ال ّشرح :صوّ ر أهل القدس ومحبٌها من العرب بحراً هابجا ً ٌسٌر خلف جاللته لفداء األقصى كما
صوّ رهم أمواجا ً شدٌدة تتالطم غاضبة من عدوّ ها.
-7كم على الساحات من أنفاس
الكلمة
فاحت
جاد
كم

وردة فاحت وكم جاد سحاب
المعنى

ال ّ
شرحٌ:تحدث الشاعر عن تضحٌات الشهداء فً سبٌل فلسطٌن ،وصوّ ر الشهداء وروداً فاح
أرجها وصوّ ر دماءهم التً بذلت غٌوما ً ماطرة تسقً األرض.
-8وعلى باب العلى كم من ٌد
الكلمة
العلى
شعّ
شهاب

حرة دقت وكم شع شهاب
المعنى

ال ّ
شرح:كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس فكانوا كالنجوم المضٌبة الالمعة فً سماء
العلى.
الصّورة الفنٌّة شبّه العلى بابا ً وأٌدي ال ّشهداء ّ
تدق علٌه
وبهم تزهو الروابً والشعاب

-9وهم األبطال واألقصى لهم
المعنى

الكلمة
تزهر
الروابً
ّ
ال ّ
شعاب
ال ّ
شرح:القدس فً جبالها وشعابها تفتخر وتزهو بؤبطالها الذٌن ٌدافعون عنها.
ٓٔ-والجباه السمر أعراس فدى
الكلمة
الجباه
المجد
سنا
االهاب

وعلٌها من سنا المجد إهاب
المعنى

ال ّ
شرحٌ :شٌد ال ّشاعر بالمواقف البطولٌّة التً ق ّدمها الجٌش العربً على أرض القدس،
وال ّتضحٌات التً ّ
سطرها على ثراه ،وصوّ رها أعراسا ً أبطالها ال ّشهداء الذٌن ُزٌّنت جباههم بنور
المجد وال ّشرف.
ٔٔ-إن ٌكن باب البطوالت دما

فالجباه السمر للجنة باب

شرح:إذا كانت ّ
ال ّ
الطرٌق إلى البطولة ال تتحقق إال ّ بذرف دماء االّبطال من الجٌش العربً
فجباههم السّمراء التً أضاءت بنور الرّ فعة وال ّشرف وال ّشهادة هً طرٌقهم إلى الج ّنة .
الصورة الفن ٌّة
ّ

شبّه البطوالت ببناء بابه من دم ،وشبّه الجباه السّمر بباب ٌإدي إلى الج ّنة
ٌٕٔ-ا حبٌب القدس ما للقدس من
الكلمة
السّاح
الٌباب

منقذ إالك فالساح ٌباب
المعنى

ال ّ
شرحٌ:ستنجد ال ّشاعر بجاللته إلنقاذ القدس ،فما لها من منقذ سواه ،وساحاتها تنتظر من ٌحمٌها
وٌدافع عنها.
ٖٔ-المالٌٌن التً ملء المدى
الكلمة
المدى
الغازي
نظر

ما لها فً نظر الؽازي حساب
المعنى

ال ّ
شرحٌ :ؤسف ال ّشاعر على حال األمّة العربٌّة على الرّ غم من عددها الكبٌر الذي ال ٌخٌف
العدو
ٗٔ-ؼٌر أن القدس فً محنتها
الكلمة
المحنة

وحدها صابرة واألهل ؼابوا
المعنى

ال ّ
شرح:القدس ستبقى صابرة أمام أعدابها ،وقد صوّ ر القدس فتاة صابرة على محنتها وقد غاب
عنها أهلهآ
٘ٔ-ولكم نادٌت لكن ال صدى
الكلمة
صدى

ولكم أسمعت لكن ال جواب
المعنى

شرحٌ :خاطب ال ّشاعر جاللته وكم حرصتم بمواقفك ّ
ال ّ
الثابتة على أن تر ّد كٌد األعداء
،وتستنهض همم العرب .
ٌ-ٔٙا حبٌب القدس ٌا بٌرقها

سوؾ تلقانا ونلقاها الرحاب

الكلمة
البٌرق
الرّ حاب

المعنى

شرحٌ:خاطب ال ّشاعر جاللته الذي أحبّ القدس ودافع عنها فكان كالعلم بمواقفه ّ
الثابتة آمالً
ال ّ
رجوع القدس الحبٌبة ،وتحقق ال ّنصر بمالقاة ساحات األقصى .
الصورة الفن ٌّة
ّ
شبّه ال ّشاعر الملك الحسٌن وساحات القدس بشخصٌن ٌلتقٌان
-ٔ7وؼدا شمل الحمى مجتمع
الكلمة
شمْ ل
الحمى
مآب

وؼدا للمسجد األقصى مآب
المعنى

ال ّ
شرح :ال ّشاعر متفابل بالمستقبل ،وٌتطلّع إلى غد تعود فٌه دٌار القدس إلى أهلها ،وٌعود فٌه
األقصى حرّ اً بإذن هللا تعالى.

ٔ-ع ُِرف بقصابده الوطنٌّة .
ٕ-أسلوبه العذب الرّ شٌق .
من دواوٌنه :
ٔ-شجر ال ّدفلى على ال ّنهر ٌغنً .
ٕ-من أقوال ال ّشاهد األخٌر.
ٖ-عباءات الفرح األخضر .ومنه أخذت هذه القصٌدة.

ألقى ال ّشاعر هذه القصٌدة بٌن ٌديّ جاللة المغفور له الملك الحسٌن بن طالل –طٌّب هللا ثراه –
فً احتفال للقوات المسّلحة األردنٌّة – الجٌش العربً بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام
ٓٔ09م.

ٔ-عرض فٌها مكانة القدس فً وجدان الهاشمٌٌن ّ
الذٌن أولوا القدس والمقدسات عناٌة كبٌرة.
ٕ-ظهرت فً هذه القصٌدة مشاعر الفخر واالعتزاز بالعالقة التً تربط الهاشمٌٌن بالقدس ،وقد
احتفى ال ّشاعر بتصوٌرها بما تمثله من رمز دٌنً عمٌق .
ٖ-القدس بوابة المحبّة والسّالم ضحّ ى الجٌش وق ّدم تضحٌات من أجلها.
الكلمة
الخضاب
الرّ كاب
ال ّشعاب
الرّ حاب
المآب
ّ
الزند
السّنا
اإلهاب
--3ما مفرد كلّ من:

المعنى

الجمع
القباب
األهداب
الجباه
الرّ وابً

المفرد

-4سرٌقػسيػاضططظىػسيػطاػتحتهػخطّػسيػصلػطجطورظػططٌاػغأتي:ػ ػ
أهداب ْهم
أَ -ر ْس ُمك الؽالً على
ِ

وكتاب
راٌة واسمك س ٌْؾ
ُ

قال أبو نواس:
لقد طال فً رسم الدّ ٌار بكائً
ب-

إ ّنها قرّ ة عٌنٌك وفً

وقد طال َت ْردادي بها وعنائً
وللكؾ الخضاب
زندك الوشم
ّ

من حقوق ّ
الطرٌق كما بٌّنها الرّ سول صلى هللا علٌه وسلم :غضّ البصر ،وكفّ األذى ،ور ّد
السالم ،واألمر بالمعروف والنهًّ عن المنكر"
ج-

واألحبّاء على العهد ّ
الذي

قطعوه والهوى – َبعْ ُد – شبابُ

ُ
شٌّدت قبّة الصخرة فً عهد ال ّدولة األموٌة

دِرْج،ػأصطلػ
-4اذتػّتػاضطربػأسطاالّػطنػاألدطاءػاضجاطدة،ػظحوػأضجمػطنػاضضّجام،ػوادرجػطنػاض ٌ
ذغوغا :ػ
خٌّم من الخٌمة ،أبحر من البحر ،استحجر من الحجر.
ذهّب من ّ
الذهب ،تخ ّشب من َ
ور من بلّور.
الخشب ،أصحر من الصحراء ،وتبلّ َ
-3ظادتػاضػِبابػواضطحارغبػسيػططضدػاضػصغدة،ػاضطضكػاضحدغنػبنػطالل-ػطغبػاضضهػثرا-ػ
طاػدالضظػاضػِبابػواضطحارغبػصطاػوردتػسيػاضػصغدة؟ػ ػ
داللة دٌنٌة ،ما ّ
تمثله المقدسات من رمز دٌنً أوالها الهاشمٌون الرّ عاٌة.
-2ربٌرػاضذّاررػرنػطصاظظػاضػدسػاضرٌسغطظػرظدػاضطضكػاضحدغنػبنػطاللػطغٌبػاضضهػثراه،ػ
وطصاظظػاضحدغنػرظدػأعضؼا،ػبغٌنػذضك.ػ ػ
حظٌت القدس بمكانة رفٌعة عند الحسٌن بن طالل؛ إذ تعهّدها بالرّ عاٌة واالهتمام منذ تولٌه
سلطاته ال ّدستورٌة ،وهذا شاهد على عالقته الرّ وحٌة بمدٌنة القدس ،فهً قرّ ة عٌنٌه ،وهً
كالوشم فً زنده ،وكالخضاب الذي ٌلّون ٌده ،وأهلها ٌبادلونه هذا الحبّ أنهم باقون على العهد
معه فً ال ّدفاع عنها.
-1ػسيػشولػاضذّاررػ :ػ
واألحباءػرضىػاضطؼدػاضذٌيػػػػشططوهػواضؼوىػ–بطدػ–ذباب ػ
ػأ-طنػعمػاألحباء؟ ػ
أهل القدس الذٌن ٌحبون جاللته وٌنتمون لمدٌنتهم.
ب-طاػاضطؼدػاضذيػشططوهػ؟ ػ
الوفاء واالنتماء لبنً هاشم ّ
ٌمثلهم الملك الحسٌن بن طالل –طٌّب هللا ثراه-فً ال ّدفاع عن القدس
ورفض الخضوع للعدوّ الغاصب.
ٗ-سيػشولػاضذارر:ػػػوعمػاألعلػسغاػساردؼمػ ػ
أ-طنػاضغارسػاضذيػغتحدٌثػرظهػاضذارر؟ػ ػ
الملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا

ػأدرجػاضطؼرػغطاوركػاضرٌصابػ ػ

بػ-طنػاألعل؟ػ ػ
أهل القدس
ج-طاػدالضظ:ػأدرجػاضطُؼْر؟ ػ
الفروسٌة والقٌادة
دػطاػدالضظ:ػ"غطاوركػاِضرٌصابُ"؟ ػ
داللة على تؤٌٌد أهل القدس لجاللته وسٌرهم معه لل ّدفاع عنها
طتَػخطابػاضطضكػاضحدغنػ
-6ادتخدمػاضذّاررػصضطاتػورباراتػطنػطثلػطظػذ،ػظادغْت،ػادط ْ
طغبػاضضهػثراه،ػطاذاػتدتظتجػطنػذضك؟ػ ػ
مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طالل -طٌب هللا ثراه -وسعٌه الدابم إلى ال ّدفاع عنها وحرصه
على توحٌد العرب من أجلها.
-32بثٌػاضذاررػاضحغاةػسيػاضطصانػسظؼرتػاضػدسػسيػاضػصغدةػصاطدةػتدتعغثػبطحبغؼا:ػ ػ
أ-طاػدالضظػبطثػاضذّاررػاضحغاةػسيػاضػدس؟ػ ػ
تؤكٌداً على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
ب-أغنػتصطنػشوٌةػصطودعاػسيػرأغك؟ ػ
تكمن قوّ ة صمودها فً أهلها ،وإٌمانهم بقضٌتهم.
-3وضحٌػاضصورةػاضغظغٌظػسيػطاػتحتهػخطّػسيػاألبغاتػاآلتغظ:ػ ػ
أٌ-ا حبٌب القدس نادتك القباب

والمحارٌب فقد طال الغٌاب

صوّ ر الشاعر القدس محبوبة تنادي جاللة الملك وتستغٌث به
ب-واألحبٌاءػرضىػاضطؼدػاضذٌيػػػػػػػػػػػػشططوهػواضؼوىػ–ػبَطْدُػ–ػذبابُػ ػ
صوّ ر حبّ أهل القدس بال ّشباب ال ِّقوي فً عنفوانه واندفاعه.
ج-ردطكػاضعاضيػرضىػأعدابؼمػػػػػػػػػػػػػػراغظػوادطكػدغفػوصتابػ ػ

صوّ ر صورة الملك راٌة على أهداب أهل القدس.
دػ–ػورضىػبابػاضطضىػصمػطنػغدًػػػػػػػػحرٌةػدشّتػوصمػذدٌػذِؼابػ ػ
صّور العلى بابا ً وأٌادي ال ّ
شهداء ّ
تدق علٌه فً سبٌل حرٌة القدس
-2طاػدالضظػطاػتحتهػخطّػسيػاألبغاتػاآلتغظ؟ػ ػ
أ -إ ّننا قُ َّرة عٌنٌك وفً

زندك الوشم ولل َكفِ الخِضابُ

قُرّ ة عٌنك :مبعث سرورك ورضاك
للكفّ الخضاب :ثبات العالقة بٌن جاللة والقدس
ب
راٌة واسْ ُم َ
ك سٌؾ و كتـــــا ُ

ُك الغالً على أهدابهـــــــم
بَ -رسْ م َ
القوّ ة والحنكة

وردة فاحت وكم جاد سحابُ

ج-كم على السّاحات من أنفاسهم
(الشهٌد).
د-وٌَسِ رْ خلفك بحر هابج

ٌفتدي األقصى وأمواج ؼضاب

السمر أعراس فِدى
ه -والجباهُ ّ

( جمع كبٌر ثابر )

وعلٌها من َسنا المجد إهابُ

(الجٌش العربً )
-1طاػدالضظػاضتصرارػسيػشولػاضذارر:ػ(غاػحبغتػاضػدس)،ػ(اضجباهػاضدٌطر)؟ػ ػ
ٌا حبٌب القدس :داللة على تؤكٌد عالقة المحبّة التً تربط جاللته بالقدس.
الجبّاه السّمر :تؤكٌد دور الجٌش العربً وتضحٌاته على أرض فلسطٌن.
-4برزتػاضطواطفػاضرئغدغظػواضػوطغظػواضوطظغظػواضحظػسيػوجدانػاضذّارر،ػطثٌلػضؼذهػ
اضطواطفػطنػاضظص:ػػػػاضدغظغظ/ػطثل:ػ ػ
ٌا حبٌب القدس نادتك القباب
سوف تلقاها ونلقاها الرّ حاب
وغدا للمسجد األقصى قاب
الوطنٌة مثل:

والمحارٌب فقد طال الغٌاب

وهم األهل فٌا فارسهم

أسرج المهر ٌطاوعك الركاب
وبهم تزهو الرّ وابً والشعاب

وهم األبطال واألقصى لهم
القومٌة مثل:
المالٌٌن التً ملء المدى
والجباه السّمر أعراس فدى
إن ٌكن باب البطوالت دما

ما لها فً نظر الغازي حساب
وعلٌها من سنا المجد إهاب
فالجباه السّمر للج ّنة باب

وغدا شمل القدس مجتمع
غٌر أنّ القدس فً محنتها

وحدها صابرة واألهل غابوا

العربية في ماضيها وحاضرها(متوقعة)
ٔ -ماذا طحا بك ٌا صناجة األدب
الكلمة
طحا
الص ّناجة
شدوت
ابنة العرب
أمداح

هال شدوت بؤمداح ابنة العرب
المعنى

ً
متسابال عن تقصٌره فً العربٌة بانصرافه عنها وهو خٌر من
الشرح ٌ:خاطب الشاعر نفسه
تغن بها ،فٌحث نفسه على التغنً بجمالها ومدحها وعمد الشاعر فً هذا البٌت إلى التجرٌد،
بانتزاعه شخصً ا آخر من نفسه ٌناجٌه ،مشبهًا نفسه باألعشى ؟مٌمون بن قٌس الشاعر .الذي
ل ّقب بص ّناجة العرب لحسن رنٌن شعره.
ٕ-أطار نومك أحداث وجمت لها
الكلمة
وجم
تنفخ
اله ّم
الوصب

فبت تنفخ بٌن الهم والوصب
المعنى

ال ّ
شرح :ما ٌقلق الشاعر هو ما آلت إلٌه حال العربٌة الٌوم حتى كانه راح ٌنقلب بٌن الحزن
والمرض.
الصورة الفن ٌّة
ّ
صوّ ر ال ّنوم بإنسان ٌطٌر.
ٖ-والٌعربٌة أندى ما بعثت به
الكلمة
الٌعربٌة
أندى
ال ّشجو

شجوا من الحزن أو شدوا من الطرب
المعنى

ال ّ
شرح ٌ:فتخر الشاعر باللغة العربٌة ،وما تتمٌز به من قدرة على التؤثٌر ،بثراء معجمها
اللغوي ،فهً أحسن صو ًتا بؤلفاظها وأكثر مالبمة للتعبٌر عن الفرح والحزن فً معانٌها
ٗ-روح من هللا أحٌت كل نازعة
الكلمة
نازعة من البٌان
آتت
مطلب

من البٌان وآتت كل مطلب
المعنى

ال ّ
شرح :اللغة العربٌة لغة البٌان والفصاحة ولغة القرآن الكرٌم ومن عظمة اللغة العربٌة أنها
أطلقت كل مٌل إلى البٌان عند الناطق بها وأحبته فؤصبحت العربٌة بالنسبة للنص كالروح للجسد
لبالغتها وفصاحتها.
٘-أزهى من األمل البسام موقعها
الكلمة
جرس
الضّرب
أزهى

وجرس ألفاظها أحلى من الضرب
المعنى

الشرح :لكلمات اللغة العربٌة تؤثٌر على سامعها؛ وألفاظها ذات إٌقاع موسٌقً ر ّنان أحلى من
العسل.
-ٙوسنى بؤخبٌة الصحراء ٌوقظها

وحً من الشمس أو همس من الشهب

المعنى

الكلمة
وسنى
أخبٌة
ال ّشهب
الشرح ٌ:شٌر ال ّشاعر إلى موطن اللّغة العربٌّة األصٌل فً الصّحراء وٌقول إ ّنها الٌوم تحتاج
إلى من ٌوقظها من قلب الصحراء وٌحٌٌها بوصً وإلهام من الشمس أو الشهب هذا الوحً الذي
ٌلهم األدباء وال ّشعراء للتغنً بجمال العربٌة وٌطلق قرابهم للقول بها.
الصورة الفن ٌّة
صوّ ر الشاعر العربٌة فتاة نابمة فً خٌمتها فً الصحّ راء ٌوقظها ضوء الشمس فً الصّباح أو
ال ّشهاب السّاطع.
-7تكلمت سور القرآن مفصحة

فؤسكتت صخب األرماح والقضب

الكلمة
األرماح
القضب
مفصحة
الصّخب

المعنى

ال ّ
شرح :استطاعت اللّغة العربٌة التً نزل بها القرآن الكرٌم بفصاحتها وبٌانها أن تحقق ما
عجزت السٌوف والرماح عن تحقٌقه فنشرت تعالٌم الدٌن الحنٌف فً ك ّل األرجاء ونبذ القرآن
الكرٌم عصبٌة الجاهلٌة وخالفاتها وقتالها.
الصورة الفن ٌّة
ّ
شبّه صور القرآن إنسان ٌتكلّم بفصاحة
-8وقام خٌر قرٌش وابن سادتها
الكلمة
خٌر قرٌش
دأب

ٌدعو إلى هللا فً عزم وفً دأب
المعنى

ال ّ
شرح :لقد كانت العربٌة معجزة القرآن الكرٌم وسٌلة عظٌمة استطاع بها رسولنا الكرٌم علٌه
الصالة والسالم أن ٌإدي بها رسالة بال ّدعوة إلى اإلسالم بعزٌمة وهمّة عالٌة.
-9بمنطق هاشمً الوشً لو نسجت
الكلمة
األصابل

منه األصائل لم تنصل ولم تؽب
المعنى

تنص ّل
الوشً
نسج
ال ّ
شرح :كان حدٌث الرسّول الكرٌم باللّغة العربٌة خٌر حجّ ة فً دعوته فعربٌّته تمٌّزت بحبكة
منطقها وقوّ تها فً مخاطبة العقل واإلقناع فهً ّ
كالثوب المنسوج من خٌوط ال تفسد وال ٌتغٌّر
لونها عبر الزمن.
الصورة الفن ٌّة
ّ
صوّ ر منطق اللغة العربٌّة الذي تكلّم به الرسول الهاشمً الكرٌم بنقش ثوب منسوج من خٌوط
ً
خٌوطا ٌصنع منها نقش ّ
الثوب ال
قوٌة التفسد وال ٌتغٌّر لونها عبر الزمن .وصوّ ر األصابل
ٌتغٌّر لونه عبر الزمن.
ٓٔ-فازت بركن شدٌد ؼٌر منصدع
الكلمة
الرّ كن
منصدع
البٌان
مضطرب

من البٌان وحبل ؼٌر مضطرب
المعنى

ال ّ
شرح تفو ّقت هذه اللّغة على غٌرها بالبٌان والبالغة ،فهً جدار قوي ال ٌمكن أن تتخلله
التشققات عبر السنٌن ،وهً حبل مستقٌم مكٌن ال ٌحٌد عن طرٌقه ً
أبدا.
الصورة الفن ٌّة شبّه اللغة العربٌة بالجدار القوي والحبل المستقٌم
ّ
ٔٔ-ولم تزل من حمى اإلسالم فً كنؾ
الكلمة
كنؾ
منزل
خصب

سهل ومن عزة فً منزل خصب
المعنى

ال ّ
شرح :اللغة العربٌة محمٌة فً ظل اإلسالم ،أل ّنها اللغة التً نزل بها القرآن الكرٌم ،كإنسان
ّ
وتعزه.
نزل بدٌار خصبة تحمٌه وترعاه
الصورة الفن ٌّة شبّه ال ّشاعر اإلسالم بشجرة واللّغة العربٌة بإنسان ٌستظ ّل بها
ّ
ٕٔ-حتى رمتها اللٌالً فً فرائدها

وخر سلطانها ٌنهار من صبب

المعنى

الكلمة
خرّ
صبب
فرابد
ال ّ
شرح :بعد أن بٌّن الشاعر مكان اللغة قدٌمًا راح ٌقارنها بالحال المإسف الذي آلت إلٌه الٌوم
فانهار عرشها وسقطت فرابدها بعد أمجاد عرٌقة ،من إهمال أهلها لها .
الصورة الفن ٌّة :شبّه ال ّشاعر اللّغة العربٌة بملكة انهار عرشها
ّ
ٖٔ-كؤن عدنان لم تمأل بدائعه
الكلمة
عدنان
ناء
مسامع
قاص

مسامع الكون من ناء ومقترب
المعنى

الشرح :فبدت اللغة العربٌة مجهولة وكؤن (العربٌة) لم ٌمأل جمالها وبدٌع أسلوبها أقصى
األرض وأدناها.
الصورة الفن ٌّة :شبّه ال ّشاعر الكون بإنسان ٌسمع
ّ
ناء وأمثاله منا على كثب

ٗٔ-نطٌر للفظ نستجدٌه من بلد
٘ٔ-كمهرق الماء فً الصحراء حٌن بدا
الكلمة
عارض
مهرق الماء
بارق
نستجدٌه
كثب

لعٌنه بارق من عارض كذب
المعنى

ً
ال ّ
ألفاظا
شرحٌ :تؤلّم الشاعر لما آل إلٌه حال العربٌة الٌوم فصار أهلها ٌستعٌرون فً كالمهم
أخرى غٌرها من ال ّدخٌل والمترجم إلى اللغات األخرى وهم ال ٌعلمون أن العربٌة غنٌّة فً
اشتقاقها وتصرٌفها وحالهم هذا كحال من صبت الماء فً الصّحراء حٌن ظهر له سحاب ذو
برق مط ّل فً األفق ال مطر فٌه .مصدر أن أهل اللغة العرٌة تخلّوا عنها عندما وجدوا ً
بدٌال فً
كالمهم ح ّتى وإن كان ال ٌإدي المعنى كما تإدٌه اللّغة العربٌة.
-ٔٙأزرى ببنت قرٌش ثم حاربها

من ال ٌفرق بٌن النبع والؽرب

الكلمة
أزرى
بنت قرٌش
ال ّنبع
الغرب
َ

المعنى

شرح :من ٌحارب اللغة العربٌة الٌوم وٌعٌبها الجاهل الضّعٌف بعربٌّته ً
ال ّ
الذي ال ٌفرّ ق بٌن
ألفاظها.
-ٔ9أنترك العربً السمح منطقه

إلى دخٌل من األلفاظ مؽترب

-ٔ8وفً المعاجم كنز ال نفاد له

لمن ٌمٌز بٌن الدر والسخب

الكلمة
السّمح
الدرّ
السّخب
منطقه
النفاذ

المعنى

ال ّ
شرح ٌ:تساءل ال ّشاعر هل نترك اللفظ العربً الٌوم ونجري وراء ال ّدخٌل والغرٌب من لغات
أخرى لنتكلّم به فً المعاجم العربٌّة كنز ثمٌن من المفردات باشتقاقها وتصرٌفها وأصالتها لمن
ٌمٌّز بٌن ألفاظ اللّغة.
والمعنى أن الّذي ٌمٌّز بٌن اللإلإ وغٌره من الحلّى التً تخلو من اللإلإ أو الجواهر ٌستطٌع
أن ٌمٌز بٌن مفردات اللّغة العربٌة وألفاظها فً المعاجم ،ولمثله وضعت المعاجم ،وهذه الصورة
تقابل صورة من ال ٌمٌز بٌن شجر النبع وشجر الغرب فحارب العربٌة لضعف قدرته على
التمٌٌز بٌن ألفاظها.
الصورة الفن ٌّة شبّه كلمات اللّغة العربٌّة بالكنز ّ
الثمٌن
ّ
-ٔ9كم لفظة جهدت مما نكررها
ٕٓ-ولفظة سجنت فً جوؾ مظلمة
الكلمة
لهث
مظلمة
جوف

حتى لقد لهثت من شدة التعب
لم تنظر الشمس منها عٌن مرتقب
المعنى

جهدت
ال ّ
شرح :كثٌر ِممّن ٌستخدمون اللغة العربٌة ٌرّ كزون على األلفاظ الشابعة وٌتركون الرّ وابع من
األلفاظ الكامنة فً معاجم العربٌة حتى باتت هذه األلفاظ تشكو من كثرة استعمالها.
وفً المقابل هناك الكثٌر من األلفاظ العربٌة األصلٌة ظلّت حبٌسة المعاجم لم ٌنظر إلٌها أحد إذ
حكم علٌها بالقضاء مسجونة فً حفرة مظلمة ال ٌقربها ضوء الشمس
الصورة الفن ٌّة :صوّ ر األلفاظ العربٌة األصلٌة وقد اهملها أصحابها مسجونة فً حفرة عمٌقة
ّ
مظلمة ال ٌفر بها ضوء الشمس.
ٕٔ-كؤنما قد تولى القارظان بها
الكلمة
القرظ
ٌإوب

فلم ٌإوبا إلى الدنٌا ولم تإب
المعنى

ال ّ
شرح :تؤثر الشاعر بال ّتراث القدٌم ،إذ ذكر القارظٌن اللذٌن أصبحت حكاٌتهما مضرب المثل
عند العرب وهما رجالن من نبً عنزة خرجا ٌبحثان عن ورق شجر ٌستخدم لل ّدباغة وهو
القرط ،ولم ٌعودا بطابل ،وهذا حال من ٌ ّدعً أ ّنه توصّل إلى اللّفظ الصحٌح فً لغتنا العربٌّة
ولم ٌصل إلٌه وفً الحقٌقة حاله كحال هذٌن القارظٌن اللذٌن لم ٌعودا بشًء بعد عناء بحثهما.
ٌٕٕ-ا شٌخة الضاد والذكرى مخلدة

هنا ٌإسس ما تبنون للعقب

ٖٕ-هنا تخطون مجدا ما جرى قلم

بمثله فً مدى األدهار والحقب
المعنى

الكلمة
شٌخة
العقب
الحقب
الضاد
ّ
ال ّ
شرح ٌ:خاطب الشاعر شٌوخ اللغة العربٌة وعلماءها فً مجمع اللغة العربٌة  ،وٌعقد االمل
علٌهم بتجدٌد مكانة العربً فً نفوس األجٌال مشٌرً ا إلى اثرهم فً حفظ أمجاد اللغة العربٌة فً
معاجمها ومواكبة تطور اللغة عبر العصور.
ردٌدػطؤضّغاتػرضيػاضجارم -ٔ:قصّة العرب فً إسبانٌا (دٌوان شعر)ٕ-المجمل
ٖ-المفصّل ٗ-ال ّنحو الواضح ٘-البالغة الواضحة.

طا(طظادبظػاضػصغدة)؟ ػ
تقع القصٌدة فً مبة بٌت ألقاها فً حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللغة العربٌة المصري .
أعمٌػطوضوراتؼاػ :ػ
ٌٔ-حًٌ فٌها أعضاء المجْ مع وٌثنً على دورهم فً إحٌاء اللّغة العربٌة وبعثها فً األجٌال.
ٌٕ-شٌر إلى رسالة المجْ مع السامٌة فً الحفاظ على اللّغة العربٌّة وال ّتغنً بجمالها.
ٌٖ-تحدث عن موطن الضّاد القدٌم.
ٌٗ-ستعرض فً القصٌدة تطوّ ر اللّغة العربٌّة من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث
-1طاػاضجذرػاضضّعويػضصلٌػطنػ :ػ
توضّى ػ

ػ

طؼرق ػ

ػ

غؤوب ػ

ػ
ػ

ػ

-4سرٌقػسيػاضططظىػبغنػاضصضطتغنػاضضتغنػتحتؼطاػخطّػسيػصلٌػطجطورظػططٌاػغأتيػ :ػ
أ-أزرى ببنت قرٌش ث ّم حاربها

من ال ٌفرّ ق بٌن ال ّنبع والغرب.

أنهل ماء ال ّنبع من حٌث ال ٌنهل إال ّ أنت وال ّنسر .
بٌ-ا شٌخة الضّاد والذكرى مخلّدة

ب.
للع ِق ِ
هذا ٌإسّس ما تبنون َ

َّ
العقِب.
العرقوب عصبة فًمإخر السّاق فوق َ
-3غططدػبطضػاضذّطراءػسيػططاضدػشصائدعمػإضىػاضتٌجرغدػ;بادتحضارػاآلخرػوطخاطبتهػ،أوػ
باظتزاعػاضذّاررػذخصاػآخرػطنػظغدهػغظاجغهػ :ػ
أ-طنػاضطخاطبػسيػاضبغتػاألولػ؟ورالمػغحثٌهػاضذّارر؟ ػ
------------------------------ ----------------------------ب-ضطاذاػوصفػاضذّاررػظغدهػبصظّاجظػاألدبػ؟ ػ

 --------------------------------------------ػ(-2تعظّىػاضذّاررػبدطاتػاضطربغظػوطزاغاعاػ،اذصرػثالثاّػطظؼاػ .ػ
 ------------------------------ػ-1دجٌلػاضذّاررػرتباّػرضىػأبظاءػاضطربغٌظػاضذٌغنػخذضوعاػ،حدٌدػاألبغاتػاضتيػتضطٌظتػذضك .ػ
 --------------------------------------------------ػ-4ذصرػاضذّاررػبطضػطظاعرػتراجدػاضضّعظػاضطربغٌظػسيػظغوسػأبظائؼاػ،وضّحػذضك ػ
 ---------------------------------------------ػ-5ادتخدامػاضطغردةػاألجظبغٌظػأحدػاضصٌطوباتػاضتيػتواجؼؼاػاضضّعظػاضطربغٌظػ،صغفػ
ظدتطغدػبطثػاضضّعظػاضطربغٌظػطنػجدغدػسيػرايػاضذّارر؟ ػ
 --------------------------------------------ػ-6اضطغبػضغسػسيػاضضّعظػ،وإظّطاػسيػأبظائؼاػ،وضّحػذضكػ .ػ
------------------------------------------------------------------------------9سيػضوءػشراءتكػاضبغتغنػاألخغرغنػطنػاضػصغدةػ :ػ
أ-طاػاضدورػاضذيػغضطضدػبهػرضطاءػاضضّعظػاضطربغٌظػضحغظؼاػسيػرأغك؟ ػ
 -----------------------------------------------ػب-بغٌنػدالضظػتغاؤلػاضذّاررػسيػعذغنػاضبغتغنػ.ػ ػ
 -----------------------------------------------ػ-9ثطٌظػطظاعرػصثغرةػسيػعذاػاضظصٌػتطثٌلػاضطودةػإضىػاضذّطرػاضطربيػاضػدغمػسيػططاظغهػ
واضغاظهػ،وضّحػذضكػبثالثظػأطثضظػ .ػ
--------------------------------------------------------------------------------------

ٓٔ-اضضّعظػاضطربغٌظػضعظػاضػرآنػاضصرغم :ػ
أ-بغٌنػأثرػاضػرآنػاضصرغمػسيػراضطغٌظػاضضّعظػاضطربغٌظػ .ػ
---------------------------------------------------------------------------------ب-اضضّعظػاضطربغٌظػخاضدةػبخضودػاضػرآنػ،وضّحػعذا .ػ
---------------------------------------------------------------------------------------36بداػاضذّاررػسيػشصغدتهػطتأثراػببائغٌظػأبيػتطٌامػاضتيػططضطؼاػ :ػ
اضدٌغفػأصدقػإظباءّػطنػاضصتبػػػػػسيػحدهػاضحدٌػبغنػاضجدٌػواضضّطب .ػ
بغٌنػأوجهػعذاػاضتٌاثرػسيػراغكػ .ػ
-----------------------------------------------------------------------------------------31رالمَػغدضّكػإبداعػصثغرػطنػاالراجمػباضضّعظػاضطربغٌظػتاضغغاّػوتصظغغاّػذطراّػوظثراّػ
ودرادظ .ػ
------------------------------------------------------------------------------ال ّتذوّ ق الجمالً
-3وضّحػاضصٌورةػاضغظغٌظػسيػطاػغأتي :ػ
ػأ-ودظىػبأخبغظػاضصحراءػغوشظؼاػػوحيػطنػاضذطسػأوػعطسػطنػاضذؼبػ ػ
---------------------------------------------------------------------ب-بطظطقػعاذطيػاضوذيػضوػظدجتػػػطظهػاألصائلػضمػتظصلػوضمػتعب ػ
------------------------------------------------------------------------ج--حتىػرطتؼاػاضضغاضيػسيػسرائدعاػػػػػػوخرػدضطاظؼاػغظؼارػطنػصببػ ػ
 -------------------------------------------ػد--ظطغرػضضغظػظدتجدغهػطنػبضدػػػػػػػػػػػػػػػظاءػوأطثاضهػطظاػرضىػصثبػ ػ

-----------------------------------------------------------------------ه--صطؼرقػاضطاءػسيػاضصحراءػحغنػبداػػػػػػػضطغظهػبارقػطنػرارضػصذبػ ػ
-2طاػدالضظػطاػتحتهػخطّػسيػاألبغاتػاآلتغظ :ػ
أ-أزعىػطنػاألطلػاضبدامػطوشطؼاػػوجرسػأضغاظؼاػأحضىػطنػاضضربػ ػ
----------------------------------------------------------------ب-سازتػبرصنػذدغدػزغرػطظصدعػػػػػػػطنػاضبغانػوحبلػزغرػطضطربػ ػ
---------------------------------------------------------------- ---ج-وضغظظػدجظتػسيػجوفػطظضطظػػػػػضمػتظظرػاضذّطسػطظهػرغنػطرتػب ػ
-----------------------------------------------------------------------------د-أزرىػببظتػشرغشٍػثمٌػحاربؼاػػػطنػالغغرٌقػبغنػاضظّبدػواضعرب ػ
---------------------------------------------------------------------------------1ادتخرجػطنػاضػصغدةػثالثػصظاغاتػصظّىػبؼاػاضذّاررػرنػاضضّعظػاضطربغظ .ػ
--------------------------------------------------------------------------------4طاػاضعرضػاضبالزيػاضذيػخرجػإضغهػاالدتغؼامػسيػاضبغتغنػاآلتغغنػ :ػ
أ-طاذاػطحاػبكػغاػصظاجظػاألدبػػػػػػػػػػػػػػػعالػذدوتػبأطداحػابظظػاضطربػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
ب--أظتركػاضطربيػاضدطحػطظطػهػػػػػػػػػػإضىػدخغلػطنػاألضغاظػطعتربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
-5برزتػاضطّبغطظػبطظاصرعاػاضطختضغظػواضحظػسيػاضػصغدةػ،دضلٌػرضىػذضكػبأبغاتػ .ػ
--------------------------------------------------------------------------1تصررتػسيػاضظصػاضغاظػطثلػ(اضصحٌراء/ػاضذطس) ػ
أ-طاػدالضظػعذاػاضتصرار؟ ػ
----------------------------------------------------------------------------------

سؼلػوسّقػاضذاررػسغه؟

خليل السكاكيني وفلسفته في الحياة
مأخوذة من كتاب:
( ٌوسف أٌوب حداد  ،خلٌل السكاكٌنً  ،حٌاته  ،مواقفه  ،وآثاره) .
الفقرة األولى:
ذهب السكاكٌنً فً محبته وتعاطفه ورأفته إلى أبعد من الحدود القومٌة  ،إذ كان ٌتطلع إلى ٌوم
تسود فٌه المحبة بنً اإلنسان متخطٌة العرق والجنس والقومٌة  ،فهو ٌبكً من الباكٌن وٌتؤلم
للجابعٌن المظلومٌن .
الكلمة
الرأفة
ّ
تسود
متخط ٌّة

المعنى

إضىػأيٌػطدىػذعبػاضدصاصغظيػسيػطحبته؟ ػ
اإلجابة ----------------------------------------------------------------------
بغٌنػطظؼرػتطاطفػاضدصاصغظيػوطحبته؟ ػ
------------------------------------------------------------------------------------الفقرة الثانٌة:
ففً أثناء جولة تفقدٌة قام بها إلى مدرسة فً حٌفا  ،طلب من الصغار أن ٌخرجوا منادٌلهم من
جٌوبهم  ،وحدث أن تخلف واحد تبٌن أن مندٌله ممزق  ،فسؤله همسا  " :لماذا ال تحمل مندٌال
أبٌض نظٌفا " ؟ فقال والخجل ٌكاد ٌعقد لسانه  " :ال ٌوجد عندي "  ،فقال السكاكٌنً  " :تؤثرت
جدا حتى اغرورقت عٌناي بالدموع  ،وبعد أن خرجنا من الصف دفعت إلى المدٌر خمسة
قروش  ،وكلفته أن ٌشتري له مندٌلٌن أبٌضٌن وٌقدمهما له هدٌة  ،ما أسعدنً لو أستطٌع أن
أخفف شقاء البشر ! " .
الكلمة
اغرورقت

المعنى

الػتػتصرػزغارةػاضطذرفػاضتربويػإضىػاضطدردظػرضىػاضجاظبػاضغظيػبلػتذطلػاضجاظبػ
اإلظداظيػأغضاّ،ػبغٌنػذضك .ػ
اإلجابة --------------------- ------------------------------------------------------
الفقرة الثالثة
فطر السكاكٌنً على خفة الروح ودماثة األخالق ومحبة التندر  ،وكان بارعا فً ابتكار
الفكاهات  ،فمجالسه كانت حافلة بالدعابات التً تنسً الهموم وترفه عن النفس حٌن ٌعلوها
التعب وٌنال منها اإلعٌاء  ،كان له مٌل شدٌد إلى الطرفة الظرٌفة ٌروٌها وٌستمع لها ضاحكا .
وبلغ به هذا المٌل إلى حد أن جمع نوادر النحاة لٌعلم طالبه النحو وهو ٌدخل البهجة إلى قلوبهم
.
الكلمة
فطر
ال ّتندر
حافلة
دماثة
ابتكار
ٌنال
اإلعٌاء

المعنى

أثٌرتػاضروحػاضطرحظػضضدصاصغظيػسيػأدضوبهػسيػاضتطضغم،ػأرطػطثاالّػرضىػذضك .ػ
اإلجابة ----------------------------------------------------------
الفقرة الرابعة:
كان قلبه الكبٌر ال ٌعرف الحقد وال ٌسًء الظن باآلخرٌن  ،وكان ٌرتقب الخٌر فً كل إنسان
؛ ذلكم ألن فً أعماق كل نفس جذوة من الخٌر كامنة  ،فإذا نشدناها وعالجناها بشًء من
العطف والحب وجدناها .

الكلمة
جذوة

المعنى

ارتادػاضدصاصغظيػأنػغحدنػاضظنػباآلخرغن،ػرضلػذضك .ػ
اإلجابة ----------------------------------------------------------------------------
الفقرة الخامسة:
هذا الحب كان كبٌرا نحو أسرته وأهله وأصدقابه  ،كبٌرا نحو وطنه وأبناء أمته  ،وعارما نحو
الناس أجمعٌن  .كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حقدا وال حسدا وال تعصبا على أحد من الناس ،
وأما أصدقاإه فؤقربهم إلٌه أعالهم أدبا وأكرمهم خلقا .

الكلمة
عارما
ٌضمن

المعنى

طاػاألداسػاضذيػارتطدهػاضدصاصغظيػسيػرالشتهػطدػأصدشائه؟ ػ
اإلجابة --------------------------------------------------------------------------------
الفقرة السادسة:
من هنا كان متعاطفا مع الجمٌع بال استثناء  ،وفٌا صادقا فً تعامله  ،مخلصا  ،ال ٌتلجلج فً
القول حٌن ٌعد  ،وال تتعثر خطاه حٌن ٌمشً إلى الوفاء ساعٌا  ،وٌتعالى طبعه عن سماع نابً
الكالم  ،فإن سمعه ازور عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث ٌرضً السماحة والنبل .
الكلمة
ٌتلجلج
ازور
ّ
نابً
نؤى

المعنى

س*:ػصغفػصانػاضدصاصغظيػغتصرفػسيػطجضسػشغلػسغهػشولػطخاضفػضضذٌوق؟ ػ
------------------------------------ ---------------------------------------------الفقرة السابعة:
لقً الرجل من نكد األٌام ما لم ٌلقه سواه  ،ولبن صبر على ذلك طوٌال إال أنه لم ٌصبر لحظة
واحدة على أي اعوجاج حوله  ،فلقد نشؤ متحررا من األوهام التً تقٌد الروح والعقل  ،هذا

التحرر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة  ،وكل العوابق التً تشل التقدم  ،وتعٌق التفاهم ،
وتبطل إنسانٌة اإلنسان  ،وتجعله مقٌدا مكبال بؤغالل الوهم والعادة .
الكلمة
مك ّبل
الوهم

المعنى

*ػرالمػتدلٌػشضظػصبرهػرضىػاإلروجاجػسيػاضطجتطد؟ ػ
اإلجابة ------------------------------------- -----------------------------------------
الفقرة الثامنة
ومع كل عنفوان اإلباء الذي مثله  ،ومع كل كبر النفس واالعتداد بها  ،كان اإلنسان
المتواضع الصرٌح فً مواقفه  ،الجريء فً آرابه  ،المدافع عنها بثبات  ،فخالف قول صدٌقه
أمٌن الرٌحانً  " :قل كلمتك وامش "  ،فجعل شعاره  " :قل كلمتك وقف "  ،وأعلن نقمته على
كل قبٌح  ،كٌف ال وقد تعشق الجمال فً النفس والطبٌعة والفن  ،وأراد أن ٌغمر الوجود
بالجمال حتى تعم البهجة كل النفوس  ،وٌخٌم الحبور على كل القلوب .
الكلمة
عنفوان
اإلباء

المعنى

*ػصغفػجطدػاضدصاصغظيػطدػصبرػاضظغسػاضتواضد؟ ػ
اإلجابة ----------------------------------------------------------------------------
*رضل:ػارضنػػاضدصاصغظيػظػطتهػرنػصلػشبغحػ .ػ
اإلجابة ------------------------------------------------------------------------------
الفقرة التاسعة
لم تكن فلسفة السكاكٌنً الحٌاتٌة فلسفة نظرٌة ٌنادي بها حسب  ،بل كانت فلسفة حٌاتٌة
واقعٌة  ،طبقها بحذافٌرها حرفٌا  ،لقد نادى بما اعتنقه ودافع عن ما آمن به  ،دعا إلى النبل
واإلباء واألنفة  ،دعا إلى النزعة اإلنسانٌة القابمة على المحبة والتعاون  ،دعا إلى القوة
والشجاعة والوطنٌة  ،والذٌن ٌعرفونه ٌعرفون أنه عاش هذه المثل التً نادى بها .
الكلمة
األنفة

المعنى

وضّحػجواظبػاضغضدغظػاضحغاتغظػاضتيػبظىػرضغؼاػاضدصاصغظيػحغاته؟ ػ
اإلجابة ----------------------------------------------------------------
الفقرة العاشرة:
لقد آمن بمبدأ القوة الذي أخذه عن المتنبً ونٌتشه  ،وهذه القوة بدلت الفلسفة السوداوٌة التً
سٌطرت على تفكٌره أول حٌاته  ،على أن هذه القوة التً آمن بها لم تكن قوة للظلم والطغٌان ،
كان ٌرٌدها قوة تحمً من االعتداء  ،وتصون الكرامة  ،ال قوة تعتدي على حرٌات اآلخرٌن ،
كان ٌرٌدها عزة وأنفة وترفعا عن الصغار  ،ال بطشا وظلما وإٌذاء  ،وكان لذلك ٌبدأ بنفسه ،
فهو مثال القوة الروحٌة والقوة الجسمٌة التً ال تعترف بالشٌخوخة أو الضعف أو الوهن  ،على
أن هذه القوة لٌست منحصرة فً الجسد بل بالعقل أٌضا بحٌث ال تجوز علٌه األوهام  ،وال
تستعصً علٌه المشكالت  ،وال تروج عنده الخرافات والترهات  ،وال تكتمل القوة المنشودة
بالجسم والعقل بل بالنفس أٌضا  ،وتقوٌة النفس إنما تكون بالتهذٌب  ،وبؤن ٌكون اإلنسان شجاعا
ذا حفاظ ومبادئ عالٌة ومطالب شرٌفة  .الكلمة المعنى
الكلمة
السوداو ٌّة
ّ
ال ّترهات
نٌتشه

المعنى

*ػأذارػػاضظصػإضىػأحدػاضطذاربػاضثػاسغظػضضدصاصغظي،ػأذصره .ػ
اإلجابة ----------------------------------------------------------------------------
*ػبغٌنػاضطواطلػػػاضجددغٌظػواضظغدغظػاضتيػصوٌظتػذخصغٌظػاضدصاصغظي .ػ
اإلجابة ------------------------------ ------------------------------------------------
وضّحػطاػغأتي :ػ
*ػالػتطارضػبغنػإغطانػاضدصاصغظيػبطبدأػاضػوةػوظزرتهػاإلظداظغظ .ػ
اإلجابة --------------------------------------------------------------------
*ػصغفػصانػاضدصاصغظيػطثاالّػضضػوةػاضروحغٌظػواضػوةػاضجدطغٌظ؟ ػ
اإلجابة -------------------------------------------------------------------- --------

الفقرة الحادٌة عشرة:
أمّا أسلوبه فٌلخصه قوله  " :أقوم من النوم فؤحس أنً تلذذت فً نومً  ،وألعب فؤحس أنً
تلذذت بؤلعابً  ،وأستحم فؤحس أن السعادة كلها فً االستحمام بالماء البارد  ،أقابل وأقرأ وأكتب
فؤلتذ بما أقرأ أو فً ما أكتب  ،أمشً فؤلتذ بالمشً  ،وأجلس إلى أصدقابً فؤلتذ بالجلوس إلٌهم ،
وأجتمع بالناس فً اللٌل والنهار فؤلتذ باالجتماع بهم  ،أقابل الصعوبات فؤلتذ بمقاومتها والتغلب
علٌها  ،وتلم بً المصابب فؤتعزى بالصبر والتحمل  ،بل أكاد ألتذ بما أكتشفه فٌها من الدروس
والعبر " .
صغفػضخٌصػاضدصاصغظيػأدضوبه؟ ػ
اإلجابة -------------------------------------------------------------------------------
الفقرة األخٌرة
إنّ فلسفة الفرح التً آمن بها السكاكٌنً ودعا إلٌها ال تعنً بحال من األحوال أنه كان ال ٌتؤثر
بما ٌجري حوله  ،وال ٌنفعل باألحداث الخاصة والعامة التً تلم به  ،إنما المرح عنده كان
محاولة لتغلٌب حقٌقة الحٌاة فً قٌمها العلٌا على حقٌقة الحٌاة فً مشقاتها وأحزانها .
الكلمة
تل ّم

المعنى

طاػطظاعرػسضدغظػاضغرحػاضتيػآطنػبؼاػاضدصاصغظي؟ ػ
اإلجابة ------------------------------------------------------------------------- ---------
-1ردػإضىػاضغػرةػاضثاضثظػطنػاضظص،ػوادتخرجػاضصضطاتػاضتيػتظتطيػإضىػاضحػلػاضدالضيػ
ضصضطظ(اضظّصات) ػ
ّ
،الطرفة ،نوادر.
الفكاهات ،ال ّدعابات
-4ػطاػاضجذرػاضضعويػضصلػطن :ػ
الكلمة
اؼرورق
اعوجاج
اإلعٌاء

الجذر

-5طغردػ(ظُحاة)ػظحويٌ،ػردػإضىػاضططجمػواضبطػحرفػاضحاءػسي)ظحويٌ( .ػ
----------------------------------------------------------------------------

-4بغٌنػططاظيػاضصضطاتػاضتيػتحتؼاػخطػوسقػاضدغاقػاضذيػوردتػسغه :ػ
أ-سطرػاضدصاصغظيػرضىػخغظػاضروحػودطاثظػاألخالق .ػ
 ------------------------------------------ػب-ػغخغمػاضحبورػرضىػصلػاضػضوب ػ
 ---------------------------------------------ػج-ػضمػتصنػسضدغظػاضدصاصغظيػاضحغاتغظػسضدغظػظظرغظػبلػصاظتػسضدغظػحغاتغظػ
واشطغظ .ػ
---------------------------------------3ػتخطىػاضدصاصغظيػحدودػاضغردغظػاضذاتغظػإضىػاإلظداظغظػبصلػأبطادعا :ػ
ػأ-عاتػطوشغاّػطنػاضظصػغؤغدػذضك .ػ
-----------------------------------------------------------------------------ب-ضطاذاػظؼجػاضدصاصغظيػعذهػاضدبل؟ ػ
ػ
------------------------------- ----------------------------------------------------1ػبظىػاضدصاصغظيػرؤغتهػسيػاضحغاةػرضىػأنػغطابقػشوضهػسطضه :ػ
أ-طاػاضطػصودػبؼذا؟ ػ
اإلجابة -------------------------------------------------------------------------
ب-عاتػطوشغاّػغؤصدػعذهػاضرؤغظ .ػ

اإلجابة ------------------------------------------- ------------------------------
-33ػوضّحػصالّػططاػغأتيػطنػاضظص :ػ
ب-دروةػاضدصاصغظيػإضىػتركػاضطاداتػاضدضبغظػاضػدغطظ .ػ
اإلجابة ------------------------------------------------------------------------
-35ػطاػاضذيػدسدػاضصاتبػإضىػدغرةػحغاةػاضدصاصغظي،ػسيػرأغك؟ ػ
ألنّ السكاكٌنً كان واحداً من أبرز رجاالت عصره فً العالم العربً،كان كاتباً،ومناضالً
وطن ٌّاَ،وصاحب أخالق عظٌمة وعقل راجح،وكان مركزاً للحٌاة ّ
الثقافٌة فً مدٌنة القدس،وكان
مإمنا ً كثٌراً بقٌمة التعلٌم والمعرفة،وقد أسّس عددا من المدارس فً فلسطٌن .
-3وضّحػاضصورةػاضغظغظػسيػصلػططاػغأتي :ػ
أ-سيػأرطاقػصلػظغسػجذوةػطنػاضخغر .ػ
اإلجابة -------------------------------------------------
ب-ػتجطضهػطػغداّػطصبالّػبأزاللػاضوعمػواضطادة .ػ
اإلجابة -----------------------------------------------------------------------------
ج-عذاػاضتحررػدسطهػإضىػرسضػاضجطودػواضتػاضغدػاضباضغظػوصلػاضطوائقػاضتيػتذلٌػاضتػدم .ػ
اإلجابة -------------------------------------------------------------------------
-2وضّحػدالضظػاضتراصغبػاضتيػتحتؼاػخط .ػ
أ-ػالػتتطثرػخطاهػحغنػغطذيػإضىػاضوساءػدارغاّ .ػ
ّ
الثبات على رأٌه وموقفه.
ب-طدػصلػرظغوانػاإلباءػاضذيػطثضه،ػصانػاالظدانػاضطتواضدػاضصرغحػسيػطواشغه .ػ
ح ّدة رفضه.
ج-ػالػتدتطصيػرضغهػاضطذصالت،ػوالػتروجػرظدهػاضخراساتػواضترعات .ػ
وعٌه وعمق تفكٌره.

د-داقػاضحدغثػإضىػحغثػغرضىػاضدٌطاحظػواضظّبل .ػ
نباهته فً توجٌه الحدٌث
ه -ما أسعدنً ضوػأدتطغدػأنػأخغفػذػاءػاضبذر .ػ
اإلنسانٌّة وال ّتعاطف.
-1طاػدالضظػتصرارػ"ػتضذذت"ػوػ"ػأضتذ"ػسيػشولػاضدصاصغظي؟ ػ
السّعادة والسّرور الذي ٌخلقه السكاكٌنً فً ك ّل أمر ٌفعله،داللة على إٌجابٌته وحسن ظ ّنه
،وتقبّله ك ّل شىء بنفس راضٌه ،وسعة تفكٌره.
ب-علػظجحػاضصاتبػسيػتوظغغهػأمػبطثػاضطضلػواضدأمػسيػظغسػاضطتضػي؟ػبغٌنػرأغك .ػ
المتضادات التً ّ
وظفها الكاتب كشفت الجوانب المشرق من حٌاة صاحب السٌّرة،فقد كان ظاهره
كباطنه الٌضمر حقداً ألحد ،وكان ٌقول كلمته والٌمشً بل ٌقف عندها وٌكون مسإوال عنها
،وكان ٌحبّ الجمال وٌبتعد عن ك ّل قبٌح ،وكان الفلسفة التً نادى بها واقعٌة حٌاتٌة الفلسفة
نظرٌة وهكذا .
-5وضّحػإضىػأيػطدىػادتطارتػضعظػاضصاتبػأنػتطبرػرنػاضجاظبػاالظداظيػطنػحغاةػصاحبػ
اضدغرة .ػ
أرى أنّ الكاتب نجح بشكل كبٌر فً تسلٌط الضّوء على الجانب اإلنسانًّ من حٌاة السكاكٌنً
بؤسلوب أدبً جمٌل نقل فٌه فلسفة السّكاكٌنً بك ّل ابعادها اإلنسانٌّة والعقلٌة والروحٌة،وبلغة
جاذبة فً نقل وقابع من حٌاة السكاكٌنً تدلل على إنسانٌته وسعة تفكٌره.

ردديػاضضحنػرائطاّػربػرغاّػػػػػػػغتؼادىػطدػاضصباحػاضوضغد ػ
وطظيػضوػذُعضتُػباضِخُضدِػرظهػػػظازرتظيػإضغهػسيػاضخضدػظغدي ػ
وإذاػصاظتػاضظغوسػصباراػػػػػػػػػػػػتطبتػسيػطرادعاػاألحالم ػ
ضمػغطتػطنػضهػأثرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحغاةػطنػاضدغر ػ

ػ
أيػذيءٍػسيػاضطغدػأُعديػإضغكػػػػػػػػػػػػػػػغاػطالصيػوصلػذيءٍػضدغك ػ
وظظامُػاألطورػرَػِلًػوَرَدْلًػػػػػػػػػػػػػػػػػسإذاػوضغاّػتوضىػاضظظام ػ
-2ػػإسصلػبغنػذطريػصلػبغتػطنػاألبغاتػاآلتغظ:ػ ػ
الهوى والشبان واألمل المنـ

شو ُد توحً فتبعث الشعر حٌا

قد ترؾ الحٌاة بعد ذبول
رحم هللا من أعا

وٌلٌن الزمان بعد جفاء
ـن على الصلح واحتسب

-1اطألػاضغراغػباضصضطظػاضطظادبظ،ػضتػدغمػاضوزنػاضطروضػسيػاألبغاتػاآلتغظ:ػ ػ
ٌٔ-ا أخً ال تمل بوجهك عنً
أ) فحمة.

ب) الغرٌب.

ما أنا  ..........وال أنت فرقد
ج) مختلف.

فإذا ولٌا ً عن المرء ولى.

ٕ) آلة العٌش  .............وشباب
أ) سعادة.

ب) صحّ ة.

ٖ) كٌف أنجو من الهوى
أ) األحشا ِء.

ب) خٌالً.

د) عظٌم

ج) ضحك.

د) مال.

وهو فً  ............داخ ُل.
ج) القلب.

د) النفوس.

الشغتؼاػوعيػتؼواظيػوأعواعاػػػػػػػػػػسطاػأُحغضَىػتالشغظاػوأحالعا ػ
سؼيػاضربغدػاضطعظىػوعيػبؼجتهػػػػػػػػوعيػاضحغاةػوططظىػاضحبػططظاعا ػ
وستظظػطنػذبابػاضحدنػرشّطؼاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسنٌػاضصٌباػوحوارػاضحبٌػزظّاعا ػ
أردنػأذرقػسيػاضوجدانػطرآصاػػػػػػػػػػوجظظػاضخضدػأعدتػبطضػططظاصا ػ

طاذاػوشوسيػرضىػربْدّػرغاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطخضوضقٍػدارسػطدتطجم ػ
صُلُّػذيػإبلٍػطَوْروثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػصلُّػذيػدَضبٍػطدضوبُ ػ

-3شطدػاألبغاتػاآلتغظػطنػبحرػاضبدغطػواذصرػتغطغالتؼا،ػططغزاّػاضتامػطنػاضطجزوء؟ػ ػ
ودّ ع هرٌرة إن الركب مرتحل ُ

وهل تطٌق وداعا أٌها الرجل

هً األمور كما شاهدتها دول

من سره زمن ساءت ُه أَ ْزمانُ
الس ْح ُر ناجا َك
هذا الجمال وهذا ّ

نسٌج وحدك أنت الحسن ٌا وطنً
إن الكرام إذا ما أٌسروا ذكروا
قالت أال إننا س ٌّان

من كان ٌؤلفهم فً المنزل الخشن
فً الحسن ٌا شعلة األكوان
الرضاع وإِن تفطم ُه ٌنفطِ ُم
حب
ِ

شب على
والنفس كالطفل إن تهمله َّ

-2اسصلػبغنػذطريػصلػبغتػطنػاألبغاتػاآلتغظ:ػ ػ
أحرار والصٌّد ّ
والثوار والرّ سل

من هذه ال ّدوحة الخضراء قد طلع ال

فازداد منه الضّحى فً العٌن إشراقُا

ورد تؤلق فً ضاحً منابته
هل تذكرون غرٌبا ً عا ُده َش َجنُ

من ذكركم وجفا أجفانه الوسنُ

11اطألػاضغراغػباضصضطظػاضطظادبظ،ػضغدتػغمػاضوزنػاضطروضيػسيػاألبغاتػاآلتغظ:ػ ػ
ٔ)

ً
فلسفة
َفقل لمن  ...........فً العلم

أ) ٌرى.

ب) ٌظن.

ٕ) وقفت فً الروض أبكً فقد مشبهه
أ) َه ّما ً.

ب) بدموعً.

حفظت شٌبا ً
ْ
وغابت َع ْنك أشٌاء
د) ٌُتقن.

ج) ٌدعً.

حتى بكت  ........أعٌن الزهر
ج) لمرأى.

د) احتجاجا ً

ٖ) ومن غدا البسا ً ثوب النعٌم ِبال ...............علٌه فإن هللا ٌنزعه
أ) نقوش.

ب) تفضل.

ج) احتراس.

د) شكر.

أزمان
وربع خلت آٌاته منذ
ِ

وعرفان
قفا نبك من ذكرى حبٌب
ِ
على قدر أهل العزم تؤتً العزائم

وتؤتً على قدر الكرام المكارم

أال لٌت رٌعان الشباب جدٌ ُد

ودهرا تولى ٌا ُبثٌنَ ٌعو ُد
فل ّما انقضى ما بٌننا سكن الدّ هر

عجبت لسعً الدّ هر بٌنً وبٌنها

ٌمجدها قلبً وٌدعو لها فمً
ّ

بالدي هواها فً لسانً وفً دمً
قِفا نبكِ مِنْ ذ ِْكرى َحبٌب ومنزل

بسقط اللوى بٌن الدخول فحومل
أكان سخاء ما أتى أم تساخٌا

وللنفس أخالق تدل على الفتى

الحسناء لَ ْم ٌُؽله المهر
ب
َ
و َمنْ َخ َط َ

سنا
تهونُ علٌنا فً المعانً ُنفُو ُ
وإنً لتعرونً لذكراك هرة

كما انتفض العصفور بلله القطر

لخولة أطالل ببرقة تهمد

تلوح كباقً الوشم فً ظاهر الٌد

ٕ -أفصل بٌن شطري كل بٌت من األبٌات اآلتٌة:
وإن مدت األٌدي إلى الزا

د لم أكن بؤعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

أفق قد أفاق العاشقو وفارقوا

الهوى واستمرت بالرجال المرابر

تركت السُّرى خلفً لمن قل ماله

وانعلت أفراسً بنعماك عسجد

ٖ -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
ٔ)

تزود من  .............فإنك ال تدري إذا جن لٌل هل تعٌش إلى الفجر
ب -الطعام

أ-

المال

ٕ)

كؤن  .............لٌس ٌشفى غلٌله

أ-

القلب

ٖ)

ً
مالكة
إذا الخل لم  ..........إال

أٌ -فارقك

ب -فإادي

بٌ -عطٌك

ج-التقوى

د-األخبار

سوى أن ٌرى الروحٌن تمتزجان
ج-األنظار

دٌ-سقمً

فلٌس له إال ّ الفراق عتاب
جٌ-جافٌك

دٌ-هجرك

اختالؾ ال ّنهار واللٌل ٌنس

الصبا وأٌام أنسً
اذكرا لً ّ
أضحت قفارا كوحً الواحً

ما ه ٌّج الشوق من أطالل

وٌبقى من المال األحادٌث ّ
والذكر

أماوي إنّ المال ؼاد ورائح
ّ
حبذا العٌش حٌن أهلً جمٌع

تفرق قلوبها األهواء
لم ّ

إذا بلػ الرأي المشورة فاستعن

برأي نصٌح أو نصٌحة حازم
ثم ٌؤتً رخاوة

شدة الدهر تنقضً

عن عاجل كله متروك

ما أطٌب العٌش لوال أنه

وترفعت عن جدا كل جبس

صنت نفسً عما ٌدنس نفسً
ُ

ُمتٌم إثرها لم ٌفد مكبول

بانت سعاد فقلبً الٌوم متبول

فكل رداء ٌرتدٌه جمٌل ُ

إذا المرء لم ٌدنس من اللإم عرضه

لكم السر والعلن.

لكم الروح والبدن
القافٌة

تعرٌفها :هً مجموعة من الحروف فً آخر البٌت الشعري وأهمها حروف الروي.
ٌمكن تحدٌد القافٌة وفق تعرٌف الخلٌل بن أحمد:
من آخر حروف البٌت إلى أول ساكن ٌسبقه مع المتحرك الذي قبل الساكن.
على قدر أهل العزم تؤتً العزائم
وتعظم فً عٌن الصؽٌر صؽارها
ٌكلؾ سٌؾ الدولة الجٌش همه
وٌطلب عند الناس ما عند نفسه

وتؤتً على قدر الكرام المكارم
وتصؽر فً عٌن العظٌم العظائم
وقد عجزت عنه الجٌوش الخضارم
وذلك ما ال تدعٌه الضراؼم

تشترك هذه األبٌات فً نؽم :الـمـ(كارم) ،العـ(ظائم) ،الخـ(ضارم) ،الضـ(راؼم).
حدود القافٌة:

المتحرك الذي قبل الساكن
ك

آخر حرف فً البٌت

أول الساكن

م.

أ

قد تكون القافٌة جزءاً من كلمة مثل األبٌات السابقة وقد تكون كلمة واحدة مثل البٌت الثانً
أما للهوى عنً علٌك وال أمر (أمر)

أراك عصً الدمع شٌمتك الصبر
وقد تكون كلمتٌن كقول الشاعر

فؤخطتنً و (لم تصب).

رمتنً كل حادثة
الرّ وي
قال الشنفري:
أال أم عمرو أجمعت فاستقلت

وما ودعت جٌراننا إذ تولت

وقد سبقتنا أم عمرو بؤمرها

وكانت بؤعناق المطً أظلت

وقال النابغة:
إذا طلعت لم ٌبد منها كوكب

بؤنك شمس والملوك كواكب
ولست بمستبق أخا ً ال تلمه

على شعث أي الرجال المهذب

تنتهً قصٌدة الشنفري (بالتاء) وتسمى القصٌدة (تائٌة).
وبٌتا النابغة انتهٌا بحرف الباء فتسمى (بائٌة).
الروي :تعرٌفه :الحرف الذي تبنى علٌه القصٌدة وٌتكرر فً نهاٌة أبٌاتها وتسمى بـ القصٌدة:
ّ
سٌنٌة أو رابٌة أو حابٌة وٌكون ساكنا ً أو متحركا ً.
مالحظة:
جمٌع الحروف تصلح أن تكون روٌاً ،ما عدا حروف المد الساكنة وتكون الهاء روٌا ً إذا سبقها
ساكن أكانت أصلٌة أم زابدة.
إذا سبقها متحرك ال تكون روٌا ً نحو قول أبً العتاهٌة:ك حامده
الجود الٌنف ّالمٌم)
-

ك الئمه (الباء فً هذا البٌت لٌست روّ ٌا والرّ وي حرف
والبخل الٌنف ّ

أمّا فً قول ال ّشاعر:

أفضل المعروف ما لم

تبتذل فٌه الوجوه

فحرف (الهاء) هو الروي ،ألنه من أصل الكلمة وما قبله ساكن.
وفً قول:
إن فً الموت عبرة واتعاظا ً

فازجر القلب عن هواك ودعه

حرف (الهاء) روي أٌضاً ،ألنه زابد وما قبله ساكن.
•

الضرورات الشعرٌة:

تعرٌفها :رخصة أعطٌت للشعراء للتخفٌف من قٌود قواعد اللغة لٌستقٌم الوزن العروضً (قد
ٌضطر إلى ذلك فً بعض الحاالت) مثل.
صرؾ ما ال ٌنصرؾ
وألقى الشرق منها فً ثٌابً

دنانٌراً تفر من البنان

واألصل :دنانٌر
تخفٌؾ المشدد فً القوافً:
فال وأبٌك ابنة العامري (م)

ال ٌدعً القوم أنً أفر

واألصل( :أفرّ )
قطع همزة الوصل:
إذا جاوز اإلثنٌن سر فإنه

بتث وتكثٌر الوشاة قمٌنُ

واألصل :االثنٌن
وصل همزة القطع:
ومن ٌصنع المعروف فً غٌر أهله

عامر
ٌالقً الذي القى مُجٌرُ ا ِّم
ِ

واألصل أ ّم عامر

مقدمة تصلح للمقالة
ٔ -مما الشك فٌه ؛ أن هذا الموضوع .....هو من الموضوعات الهامة فً حٌاتنا  ،ولذا سوف
اكتب عنه فً السطور القلٌلة القادمة متمنٌا من هللا أن ٌنال إعجابكم ؛ وٌحوز على رضاكم ،

وأبدأ ممسكا بالقلم مستعٌنا باهلل ألكتب على صفحة فضٌة كلمات ذهبٌة تشع بنور المعرفة
بؤحرف لغتنا العربٌة لغة القرآن الكرٌم.
ٕ -إن هذا الموضوع .......من الموضوعات الهامة التً ٌنبغً أن تكتب فٌها الكثٌر والكثٌر لما
له من أهمٌة بالغة وأثر فعال وإذا أردنا أن نكتب فً هذا الموضوع ما وسعنا الوقت ومر من
بٌن أٌدٌنا مسرعا ً وما استطعنا أن نحٌط بكافة جوانبه أو أفكاره.
خاتمة تصلح لكثٌر من موضوعات التعبٌر
ٔ-وهكذا لكل بداٌة نهاٌة  ،وخٌر العمل ما حسن آخره وخٌر الكالم ما قل ودل وبعد هذا الجهد
المتواضع أتمنى أن أكون موفقا فً سردي للعناصر السابقة سردا ال ملل فٌه وال تقصٌر
موضحا اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة لهذا الموضوع الشابق الممتع  ،وفقنً هللا وإٌاكم لما فٌه
صالحنا جمٌعا.
ٕ-وأخٌراً أتمنى أن أكون قد وفقت فً عرض هذا الموضوع عرضا ً شٌقا ً جمٌالً ٌتناسب مع
أهمٌته البالغة وأثره الفعال كما أتمنى أن تكون كلماتً البسٌطة خطوة
مع دعواتي للجميع بالنجاح
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