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التنشئة الصالحة
بسم هللا الرحمن الرحيم
ض َو َّ
َّللا ُ َسمِي ٌع
ِين (ُ )33ذرِّ ي ًَّة َبعْ ُ
ض َها مِنْ َبعْ ٍ
ان َعلَى ْال َعالَم َ
َّللا اصْ َط َفى آ َد َم َو ُنوحً ا َوآ َل إِب َْراهِي َم َوآ َل عِ م َْر َ
إِنَّ َّ َ
َعلِي ٌم ()34

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ما معنى  :اصطفى ؟
اختار وفضَّل
َ
 .2بم وصف هللا ذر ّية األنبياء ؟؟
بعضُها من بعض  ،من آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران  ،متجانسون في ال ّدين وال ُّت َقى والصّالح .
 .3ما داللة هذا الوصف ؟؟
أنّ قرابة األنبياء ليست بالنسب والمصاهرة وإنما في التجانس في ال ّدين ( االسالم )  ،واألخالق القويمة
 .4ما المقصود بقوله تعالى  ":سمي ٌع علي ٌم ؟؟
سمي ٌع ألقوال عباده  ،وعلي ٌم ِب َمن اصطفاهم من َخ ْل ِقه وأنبيائه و ُر ُسلِه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان َربِّ إِ ِّني َن َذرْ ُ
ك أَ ْن َ
ت ال َّسمِي ُع ْال َعلِي ُم (َ )35فلَمَّا
إِ ْذ َقالَ ِ
ك َما فِي َب ْطنِي م َُحرَّ رً ا َف َت َق َّب ْل ِم ِّني إِ َّن َ
ت لَ َ
ت ام َْرأَةُ عِ م َْر َ
ْس َّ
ضعْ ُت َها أ ُ ْن َثى َو َّ
ض َع ْ
ض َع ْت َها َقالَ ْ
الذ َك ُر َك ْاأل ُ ْن َثى َوإِ ِّني َس َّم ْي ُت َها َمرْ َي َم َوإِ ِّني
ت َولَي َ
َّللا ُ أَعْ لَ ُم ِب َما َو َ
ت َربِّ إِ ِّني َو َ
َو َ
أُعِ ُ
ُول َح َس ٍن َوأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َس ًنا َو َك َّف َل َها َز َك ِريَّا
يذ َها ِب َ
ان الرَّ ِج ِيم (َ )36ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َقب ٍ
ك َو ُذرِّ َّي َت َها م َِن ال َّش ْي َط ِ
اب َو َج َد عِ ْن َد َها ِر ْز ًقا َقا َل َيا َمرْ َي ُم أَ َّنى لَكِ َه َذا َقالَ ْ
َّللا
ت ه َُو مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَ ْي َها َز َك ِريَّا ْالمِحْ َر َ
َّللا إِنَّ َّ َ
َيرْ ُز ُق َمنْ َي َشا ُء ِب َغي ِْر ِح َسا ٍ
ب ()37
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما داللة الظرف ( إذ) ؟؟
َّ
الزمن الماضي
 .2من هي امرأة عمران ؟؟
أ ّم مريم عليهــا السّالم
ُ
ُ
ُ
وجعلت  ،،،،،وضعتها  :ولد ُتهــا  ،،،،مُحرّ راً  :خالصا ً من شواغل
وهبت
نذرت :
 .3ما معنى كل ّ من :
ُ
ال ّدنيا مفرّغا ً للعبادة  ،،،،أعيذهـــا  :ألجأ إليك لتحفظها وتحصّنها  ،،،،أن َب َتهــا  :أنشأهــا  ،،،،،ك َّفلَهــا :
عهد إلى زكريا لتربيتها ورعايتها  ،المحراب  :مكان العبادة في المسجد  ،،،،رزقا ً  :طعاما ً ؟
 .4ما المعنى البالغي لألمر في ( فتق َّبلْ م ّني ) ؟؟
ال ّدعــــاء
 .5لماذا نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس ؟؟
جريًا على عادة أهل زمانهــا  ،وفرحا بحملِها الذي كان معجزة  ،فقد كانت امرأة مس ّنة
سمِي ُع ا ْل َعلِي ُم " في هذه اآلية ؟؟
 .6ما المقصود بقوله تعالى  ":إِ َّن َك أَ ْن َت ال َّ
السميع لدعائي  ،العليم بخالص نيّتي
 .7ما داللة الجملة المعترضة في قوله تعالى َ ( :و َّ
ض َع ْت ) ؟؟
هللا ُ أَ ْعلَ ُم ِب َما َو َ
داللة على عِ ظـَم شأن المولودة ( مريم ) .
 .8ما المقصود بقوله تعالى  ":وليس الذكر كاألنثى " ؟؟
أي أنّ الذكر أقدر على َت َحمُّل خدمة بيت المقدس
س ٍن " .
ول َح َ
 .9ف ّ
سر قوله تعالى َ " :ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َق ُب ٍ
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قب َل مريم من أمّها في خدمة بيت المقدس ّ
كالذكور
أنّ َّللا ِ
س ًنا "
ضح الصورة الجمال ّية في قوله تعالى َ " :وأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
 .11و ّ
صوّ ر َّللا تعالى رعايته مريم وإنشائها على األخالق القويمة الجميلة  ،بالزرع الصالح .
 .11أعرب ما تحته خط .
ربِّ  :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة المق ّدرة  ،منع ظهورها الكسرة مناسبة لياء المتكلم المحذوفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك َسمِي ُع ال ُّد َعا ِء (َ )38ف َنا َد ْت ُه ْال َم َال ِئ َك ُة َوه َُو
ك َد َعا َز َك ِريَّا َر َّب ُه َقا َل َربِّ َهبْ لِي مِنْ لَ ُد ْن َك ُذرِّ ي ًَّة َط ِّي َب ًة إِ َّن َ
ُه َنالِ َ
ِين
صلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
ص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة م َِن َّ ِ
َّللا َو َس ِّي ًدا َو َحصُورً ا َو َن ِب ًّيا م َِن الصَّالِح َ
ك ِب َيحْ َيى ُم َ
َّللا ُي َب ِّش ُر َ
َقا ِئ ٌم ُي َ
ب أَنَّ َّ َ
ك َّ
َّللا ُ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء (َ )41قا َل
(َ )39قا َل َربِّ أَ َّنى َي ُكونُ لِي ُغ َال ٌم َو َق ْد َبلَ َغن َِي ْال ِك َب ُر َوام َْرأَتِي َعا ِق ٌر َقا َل َك َذلِ َ
َ
ار
َّام إِ َّال َرم ًْزا َو ْاذ ُكرْ َر َّب َ
ك أَ َّال ُت َكلِّ َم ال َّن َ
َربِّ اجْ َع ْل لِي آ َي ًة َقا َل آ َي ُت َ
اْل ْب َك ِ
ك َك ِثيرً ا َو َسبِّحْ ِب ْال َعشِ يِّ َو ْ ِ
اس َث َال َث َة أي ٍ
()41
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفردات :
ب  ،،بمعنى أعطِ ني )
َهب  ( :فعل أمر من الفعل َو َه َ
من ل ُدنك  :من عندك
المحراب  :حجرة في صدر المعبد أو المسجد
حصوراً َ :من يمنع نفسه عن النساء ع َّف ًة
عاقر  :المرأة التي ال تلد
آية  :عالمة
رمزاً  :باْلشارة
ال َعشِ يّ  :آخر ال ّنهار
اْلبكار  :من أول ال ّنهار إلى طلوع الفجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما المقصود بقوله تعالى  " :هنالك " ؟؟؟
أي عندما رأى من اآليات ال ّدالة على قدرة َّللا تعالى التي ليس لها حدود
َب لِي مِنْ َل ُد ْن َك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة " ؟
 .2لماذا جاء ال ّطلب بلفظ ( ال ِهبة ) في قوله تعالى َ " :قال َ َر ِّب ه ْ
ألنّ الهبة إحسانٌ محضٌ  ،ال مقابل له  ،وال يخضع للقواعد والنواميس  ،فال دَخل له بسنّ الوالد أو الوالدة
 ،قهو كبير وامرأته عاقر  ،وفي ذلك صدق زكريا في التوكل على َّللا وإيمانه الصادق وحسن ظ ّنه بربّه
صلِّي فِي ا ْلم ِْح َرا ِ
ب " ؟؟
 .3ما داللة قوله تعالى َ " :وه َُو َقائِ ٌم ُي َ
داللة على أنّ س ّيدنا زكريّا كان يديم العبادة والصالة والقيام
شارة ؟؟
 .4ما جمع ِب َ
ُب ُ
شر أو بشائر
 .5من المقصود بقوله تعالى  " :بكلم ٍة من هللا " ؟؟
المسيح عيسى ابن مريم
سالم – كما وردت في اآليات الكريمة .
 .6أذكر صفات س ّيدنا يحيى – عليه ال ّ
ص ّدقا بعيسى عليه السالم  ،سيّدا في قومه  ،حصوراً ( يمنع نفسه عن النساء ع َّف ًة )  ،نب ًّيا ،من الصالحين
ُم َ
سالم ؟؟
سالم – البشرى بيحيى– عليه ال ّ
ضح كيف استقبل س ّيدنا زكر ّيا – عليه ال ّ
 .7و ّ
بال َّدهشة واالستبعاد ؛ أل ّنه قد بلغ من ال ِك َبر عِ ِتيّا  ،وامرأته عاقر
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السالم – كدليل على حمل امرأته ؟؟
 .8ما األمارة التي أعطاها هللا تعالى لس ّيدنا زكريا – عليه ّ
عدم استطاعته تكليم ال َّناس ثالثة أيّام إال باْلشارة  ،وكثرة التسبيح بال َعشِ يّ واْلبكار
 .9ما جمع ( عاقر ) الواردة في اآليات الكريمة ؟؟
عواقر  ،وعاقرات
 .11ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( ذر ّية  ،،ال َعشِ ّي  ،اإلبكار ) ؟؟
( ذريّة  :ذرر أو ذرأ  ،،،ال َعشِ يّ  :عشو  ،،،اْلبكار  :بكر )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِين (َ )42يا َمرْ َي ُم ا ْق ُنتِي
َوإِ ْذ َقالَ ِ
َّللا اصْ َط َفاكِ َو َطه ََّركِ َواصْ َط َفاكِ َعلَى ِن َسا ِء ْال َعالَم َ
ت ْال َم َال ِئ َك ُة َيا َمرْ َي ُم إِنَّ َّ َ
ك َو َما ُك ْن َ
ت لَ َدي ِْه ْم إِ ْذ ي ُْلقُو َن
ك مِنْ أَ ْن َبا ِء ْال َغ ْي ِ
ب ُنوحِي ِه إِلَ ْي َ
ِين (َ )43ذ ِل َ
ل َِربِّكِ َواسْ ُجدِي َوارْ َكعِي َم َع الرَّ ا ِكع َ
أَ ْق َال َم ُه ْم أَ ُّي ُه ْم َي ْكفُ ُل َمرْ َي َم َو َما ُك ْن َ
ُون ()44
ت لَ َدي ِْه ْم إِ ْذ َي ْخ َتصِ م َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القنوت  :مداومة العبادة بخشوع
يختصمون  :يتجادلون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضحهما ؟؟
ُ .1ذك َِر في اآليات السابقة اصطفاءان  ،و ّ
االصطفاء األول  :أنّ َّللا اختارها وفضّلها على نساء العالمين وأنبتها نباتا حسنا وك َّفلها زكريّا
االصطفاء الثاني  :أنّ َّللا اختارهـا لميالد عيسى عليه السّالم دون أ ٍ
ب.
 .2ما األمور التي أوجبها االصطفاء على مريم ؟؟
بالقنوت أي مداومة العبادة  ،والطاعة والصالة
 .3ما المقصود بـ ( ذلك من أنباء الغيب ) ؟؟
ك ّل القصص التي ورد ذكرها ؛ ميالد مريم  ،ميالد يحيى  ،قصّة زكريّا
َ .4من ال ُمخا َطب في قوله تعالى  " :نوحيه إلي َك " ؟؟
نبيّنا محمّد صلى َّللا عليه وسلّم
 .5لماذا خا َط َب ْت ُه اآليات الكريمة ؟؟
تأكيداً لصدق نبوّ تــه
ِ .6ب َم كان الخصام في قوله تعالى  " :إِ ْذ َي ْخ َتصِ ُمونَ " ؟؟
في كفالة مريم
سالم  ،وضحها ؟؟
 .7يشير قوله تعالى  " :إِ ْذ ُي ْلقُونَ أَ ْق َال َم ُه ْم " إلى عادة على أ ّيام زكر ّيا عليه ال ّ
كان من عادتهم إذا اختصموا في أمر القوا أقالمهم في الماء  ،والقلم الذي يجري بعكس اْل ّتجاه صاحبه
هو الفائز
ار َكعِي " .
اس ُجدِي َو ْ
الركوع في قوله تعالى َ ":و ْ
سجود على ّ
 .8علل تقديم ال ّ
ألنّ العبد أقرب ما يكون من ربّه وهو سا ِج ٌد
 .9أعرب ما تحته خط في اآليات الكريمة ؟؟
مري ُم  :منادى مبني على الض ّم في محل نصب .
 .11ما معنى  :ا ْق ُنتِي ؟؟
داومي العبادة )
( ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َّللا ُي َب ِّشرُكِ ِب َكلِ َم ٍة ِم ْن ُه اسْ ُم ُه ْالمَسِ ي ُح عِ ي َسى ابْنُ َمرْ َي َم َو ِجيهًا فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخ َِر ِة
إِ ْذ َقالَ ِ
ت ْال َم َال ِئ َك ُة َيا َمرْ َي ُم إِنَّ َّ َ
ِين (َ )46قالَ ْ
ت َربِّ أَ َّنى َي ُكونُ لِي َولَ ٌد َولَ ْم
اس فِي ْال َم ْه ِد َو َكه ًْال َوم َِن الصَّالِح َ
ين (َ )45و ُي َكلِّ ُم ال َّن َ
َوم َِن ْال ُم َقرَّ ِب َ
َي ْم َسسْ نِي َب َش ٌر َقا َل َك َذلِكِ َّ
ضى أَمْرً ا َفإِ َّن َما َيقُو ُل لَ ُه ُكنْ َف َي ُكونُ ()47
َّللا ُ َي ْخل ُ ُق َما َي َشا ُء إِ َذا َق َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يب ّ
بخبر سا ّر فيُفرحك
شر  :ينبئك
ٍ
وجيهــا  :ذا جا ٍه و َق ْد ٍر وشرف
المهد  :السّرير يوضع به الطفل الرضيع
كهالً  :من جاوز الثالثين إلى الخمسين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1علل تسمية عيسى بـ ( المسيح ) و ( كلمة هللا ) ؟؟
المسيح  :أل ّنه كان مسيح القدمين  ،أو لكثرة سياحته في األرض  ،أو أل ّنه إذا مسح على األعمى أبصر
وهناك اقوال أخرى
كلمة هللا  :ألنّ عيسى عليه السّالم ُخل َِق بكلمة ( ُكنْ )
سالم كما وردت في اآليات .
 .2أذكر صفات س ّينا عيسى عليه ال ّ
كلمة َّللا  ،وجيها في ال ّدنيا واآلخرة  ،من المق ّربين  ،يكلّم الناس في المهد  ،من الصالحين
اس فِي ا ْل َم ْه ِد "
 .3وضح الكناية في قوله تعالى َ " :و ُي َكلِّ ُم ال َّن َ
( أي وهو طف ٌل رضي ٌع )
 .4ما معنى كل ّ من  :كهالً  ،وجيها ً ؟
الكهل  :من جاوز الثالثين إلى الخمسين  ،،،وجيها  :صاحب منزلة عالية بين الناس
سالم ؟؟
 .5كيف استقبلت مريم البشارة بمولد عيسى عليه ال ّ
بالدهشة واالستبعاد واالستغراب .
السالم ؟؟
 .6كيف أع ّد هللا تعالى مريم لميالد عيسى عليه ّ
تقبّلها بقبول َح َس ٍن  ،وأنبتها نباتا حسنا  ،وك َّفلها زكريّا  ،وأرسل لها رزقا ً
 .7ما المقصود بقوله تعالى " كذلكِ هللا يخلق ما يشاء " ؟؟
أي أنّ َّللا قاد ٌر على الخلق واْلبداع متى شاء  ،ال حدود لقدرته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اْل ْن ِجي َل (َ )48و َرس ً
ُوال إِلَى َبنِي إِسْ َرائِي َل أَ ِّني َق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم
َو ُي َعلِّ ُم ُه ْال ِك َت َ
اب َو ْال ِح ْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ
أَ ِّني أَ ْخل ُ ُق َل ُك ْم م َِن ِّ
ين َك َه ْي َئ ِة َّ
ص َوأُحْ ِيي
َّللا َوأُب ِْر ُ
الطي ِْر َفأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه َف َي ُكونُ َطيْرً ا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ئ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَب َْر َ
الط ِ
ِين ()49
ْال َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ك َآل َي ًة لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
ون فِي ُبيُو ِت ُك ْم إِنَّ فِي َذلِ َ
ون َو َما َت َّد ِخ ُر َ
َّللا َوأ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما َتأْ ُكل ُ َ
َّللا
ص ِّد ًقا لِ َما َبي َْن َي َديَّ م َِن ال َّت ْو َرا ِة َو ِأل ُ ِح َّل لَ ُك ْم َبعْ َ
َو ُم َ
ض الَّذِي حُرِّ َم َعلَ ْي ُك ْم َو ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم َفا َّتقُوا َّ َ
ٌ
َّللا َربِّي َو َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُب ُدوهُ َه َذا صِ َراط مُسْ َتقِي ٌم ()51
ُون ( )51إِنَّ َّ َ
َوأَطِ يع ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب  :الكتابة  ،،،الحكمة  :الشرائع وال ُّس َنن  ،،،آية  :عالمة ومعجزة دالّة على الصدق والنبوّ ة  ،،،أخلُق
 :أش ِّكل وأصوّ ر  ،،،،أبرئ  :أشفي  ،،،األكمه َ :من يولد أعمى  ،،،األبرص  :الذي أصيب بمرض (
بياض ) في الجلد  ،،،ت ّدخرون  :توفّرون  ،،،صراط مستقيم  :موصِ ٌل إلى الج َّنة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما معنى كل ّ من  :الكتاب  ،الحكمة  ،األكمه  ،األبرص  ،آية ؟؟
الكتاب  :الكتابة  ،،،الحكمة  :الشرائع وال ُّس َنن  ،،،األبرص  :المصاب بالبرص ( بياض في الجلد )  ،،آية
 :عالمة ومعجزة دالّة على صدق رسالته
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ين َك َه ْي َئ ِة ال َّط ْي ِر " ؟؟
 .2ما داللة الفعل ( أخلُ ُق ) في قوله تعالى  " :أَ ْخلُ ُق لَ ُك ْم مِنَ ال ِّط ِ
أصوّ ر وأش ّكل من الطين
 .3ما داللة تكرار عبارة " بإذن هللا " على لسان عيسى ؟؟
دفعــا للتوهّم بألوهيّة عيسى
سالم  ،أذكرهــا ؟
 .4ذ َك َرت اآليات الكريمة معجزات س ّيدنا عيسى عليه ال ّ
كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن َّللا  ،،يبرئ األكمه واألبرص  ،،يحيي
الموتى  ....الخ
 .5ما المقصود بقوله تعالى َ ":ه َذا صِ َرا ٌط ُم ْس َتقِي ٌم " ؟
موصل إلى الج ّنة
 .6ما الجذر اللغوي لكلمة  ":ت َّدخرون " ؟؟
( ذخر )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  :ما المقصود بالسور المدن ّية ؟ السّور التي نزلت بعد الهجرة
س  :ما محاور اآليات الكريمة ؟
 .1علوّ درجات الرسل
 .2قصّة مولد مريم ابنة عمران  ،وكفالة زكريا لها
 .3قصّة مولد يحيى عليه السالم  ،وبيان صفاته
 .4اصطفاء مريم وتفضيلها على نساء العالمين وما رافقه من معجزات تد ّل على قدرة َّللا
 .5قصّة ميالد المسيح عليه السّالم
مناسبة النزول  :تأكيداً لصدق نبوّ ة مُحمَّد صلى َّللا عليه وسلّم
المعجم والداللة
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
نذرت  :من ال ّنذر  ،وهو ما يوجبه المرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما
ك َّفلها زكر ّيا  :عهدها إليه بالرعاية
الحصور  :من يعصم نفسه عن النساء ع َّفة
اعيذهــا بك  :ألجأ إليك لتحفظهــا وتحصّنها
األك َمــه  :الذي يولـَد أعمى
 -2عد إلى المعجم واستخرج معاني الكلمات اآلتيـــة :
اإلبكار  :من أول النهار إلى طلوع الفجر
اصط َفى  :اختار وفضّل  ،وطهّر
أقنتي  :أع ُبدي بخشوع وأديمي العبادة
األبرص  :المصاب بمرض جلديّ  ،وال َب َرص  :هو بياض في الجلد
فرق في المعنى بين ما تحته خط في ما يأتي :
ّ -3
ُ
نذرت لك ما في بطني ُم َح َّررا "  :خالصا من شواغل الدنيا ومفرّغا للعبادة وخدمة
أ -قال تعالى  " :إ ّني
بيت المقدس
 أ َع ْد ُت كتابة النصّ ُم َح َّررا باللغة العربيّة  :مكتوبا ومصحّ حا ومنقّحا
ب  ،،بمعنى أعطِ ني )
ب -قال تعالى  ":قال ربِّ هب لي من لدنك ذريّة طيّبة " ( فعل أمر من الفعل َو َه َ
َه ْبك سا َعد َتني على ح ّل ال َمسألة  : .افرض أ ّنك
14

ج -قال تعالى  " :قالت ربِّ إ ّني وضع ُتهــا أنثى " َ :ولَد ُتهــا
 وضع الخلي ُل بنُ أحم َد علم العروض  :أنشأ علم العروض ووضع قواعد له وضوابطد -قال تعالى  ":ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة واْلنجيل "  :الكتابة
 قال تعالى  ":ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للم َّتقين "  :القرآن الكريم -4لفظ ( عاقر ) يستوي فيه المذ ّكر والمؤنث  ،عد إلى المعجم وب ّين جمعه لكل ّ منهما
لألنثى  :العاقر التي ال تلد  ،وجمعها عواقر وعاقرات
للذكر  :العاقر الذي ال يولد له ولد  ،وجمعه ُع َّقر وعواقر
 -5ما الجذر اللغوي لكل من :
ذرأ )  ،ال َعشِ يّ ( عشو ) ،سمّي ُتها ( سمو ) ،ت َّدخِرون ( ذخر )
الذريّة ( َ
 -6عد إلى المعجم الوسيط وب ّين الفرق بين كل ّ من :
الشباب ولمّا يصل سنَّ الشيخوخة  ،أو
الكهلَ :منْ بلغت س ُّنه بين الثالثين والخمسين  ،أو هو من جاوز
َ
هو الذي ّ
خطه الشيبُ  ،وهو ما بين الرابعة والثالثين إلى الس ِّتين
الشيخ  :من أدرك الشيخوخ َة  ،وهي غالبا عند الخمسين  ،وهو فوق الكهل ودون الهرم
ال َه ِرم  :الشي ُخ يبل ُ ُغ أَقصى ال ِك َبر
أسئلة عا ّمة على اآليات
سالم
 -1استخلص من اآليات صفات كل من مريم وزكر ّيــا عليهما ال َّ
سالم:
صفات مريم عليها ال ّ
 .1طاهرة ُم َفضَّلة على نساء أهل زمانهــا
ُجارة من الشيطان هي وذ ّريتها
 .2محفوظة مصونة وم َ
 .3سويّة ال ُخلُق من غير زيادة وال نقصان
 .4قابلة مهيَّأة لحكم ربّهــا وقضائه  ،ومص ِّدقة به
 .5قانته عابدة مداومة على العبادة  ،ساجدة راكعه
 .6يأتيها رزقها من غير احتساب
سالم :
صفات زكريا عليه ال ّ
 .1كان كافال لمريم متعهدا إيّاها بالرعاية بمشيئة َّللا
 .2دعا َّللا تعالى أن يهبه ذريّة طيّبة  ،فاستجاب َّللا دعاءه ووهبه يحيى
 .3كان كبير السنّ وامرأته عاقر
 .4جعل َّللا له آية أي عالمة على حمل امرأته وهي أنه ال يكلّم الناس ثالثة أيّام إال رمزا
( باْلشارة )
 .5كان دائم الصّالة في المحراب  ،يسبّح َّللا بالعشيّ واْلبكار
 -2عرضت اآليات الكريمة أموراً خارقة للعادة  ،أذكر ثالثة منها
 .1مولد عيسى عليه السالم
 .2مولد يحيى عليه السالم
 .3الرزق الذي كان يأتي مريم دون احتساب
15

 .4معجزات سيّدنا عيسى عليه السّالم من إحياء الموتى وإبراء األكمه واألبرص
 .5تكليم عيسى الناس وهو في المهد
صالح ،
جيل
الح َ
سنــا "  ،ما أثر الرعاية َ
 -3في ضوء قوله تعالى  " :وأنبتها نباتا ً ح َ
سنة في تنشئة ٍ
ٍ
في رأيك ؟
الرعاية الصالحة كالزرع الصالح ُيخرج نباتا ً ط ّيبا ً والتربية الحسنة ُتنشِ ئ جيالً سو ًّيا
طباع خيِّرة نقية ،وسلوكٍ نبيل ،وما
ما أشب َه األسر َة باألرض الخصبة الطيبة التي تنبت أطفاالً ذوي
ٍ
أشبه األسر َة المنهار َة في أخالقها وسلوكِها باألرض الخبيثة التي ال تنبت إال نبا ًتا قليالً حجمُه ونفعُه،
ِّئ
فتخرج أطفالها
بطباع قاسية وسلوك سي ٍ
ٍ
ضحا رأيك :
 -4بعد دراستك اآليات الكريمة  ،ناقش أثر ما يأتي في مجتمعك مو ّ
أ -رعاية األيتام والمحتاجين  :تحقّق الرعاية لأليتام والمحتاجين االستقرار النفسي والسّعادة ،
وتحميهم من االنحراف لتأمين احتياجاتهم  ،ويصبحون أعضاء فاعلين في المجتمع  ،وتجعلهم افرادا
قادرين على اْلنتاج والعطاء ،وتزيد من ثقتهم بأنفسهم ،و ُتم ّكنهم في المجتمع.
ويتحصّل كافلهم على األجر الكبير في اآلخرة والبركة في الرزق والولد في ال ّدنيا
ب -تقدير دور المرأة  :فإذا شعرت المرأة أنّ دورها عظي ٌم ومُق َّدر يسهم ذلك في زيادة عطائها ،
ويدفعها نحو النجاح في مجاالت الحياة كافّة
صصِ ّي  ،فما فائدة هذا األسلوب ؟
 -5أك َث َر القرآن الكريم من استخدام األسلوب ال َق َ
 اعتمد القرآن على إيراد الموعظة بنحو القصة .وذلك ألن القصة تعطي دليال حسيا ملموسا لمنيسمعها
 أخذ العبرة والعظة التد ّبر والتأ ّمل بيان إيمان األنبياء وقوة صبرهم ويقينهم بموعود هللا جذب ذاكرة النبي نحو الماضي -6تكا َم َلت الرعاية اإللهية في إعداد األنبياء واصطفائهم وصفاتهم  ،عالم يدل ّ هذا في رأيك ؟؟

ال يشء يعادل الن ّية الط ّيبة  ،افعل ما
تشاء واتركهم يفهمونك كام يشاؤون
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الجمالي
التذوق
ّ
ّ
سنـًا "
 -1وضح جمال التصوير في قوله تعالى  " :وأن َب َتهــا نباتا ً َح َ
صور اهلل تعالى تربية مريم وتنميتها ِفي َخ ْي ِرِه وِرْزِق ِه و ِعَنايتِ ِه وتَوِف ِيق ِه تَربِيةً حسَنةً َش ِ
املَةً لِ ُّلرو ِح َوا ْل َج َس ِد َك َما
َْ ََ
َ َ َ ْ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ
تُرَّبى َّ
الش َج َرةُ ِفي ْاْل َْر ِ
يعتَهَا َش ْيء
ض الصَّال َحة َحتَّى تَْن ُم َو َوتُثْم َر الث َم َرةَ الصَّال َحةَ ََل ُي ْفس ُد طَبِ َ
َ
 -2استخرج مثالين على الطباق من اآليات الكريمة
ال َعشيّ  :اْلبكار  ،،،،الذكر  :األنثى
معان أخرى بالغ ّية  ،مثل :
 -3تخرج األساليب اإلنشائ ّية في العرب ّية عن معانيهــا الحقيق ّية إلى
ٍ
أ -األمر ؛ نحو  :قول ب ّ
الصديق :
شار بن برد مخاطبا من ال يحتمل الزلّة من َّ
مُقارفُ ذن ٍ
ب مرَّ ًة ومُجا ِنبُه
ك فإ ّنــ ُه
َفعِش واحِداً أو صِ ْل أخا َ
فيفيد األمر هنا ( التخيير )
ً
وفي قولــه تعالى  " :إذ أوى الفِتية إلى الكهف فقالوا ربَّنا آتنا من لدنك رحمة وهيِّئ لنا من أمرنا َر َشدا "
يفيد األمر ( الدّعاء )
المعري مخاطبا ً صديقيه :
ب -ال ّنهي ؛ نحو  :قول
ّ
فإنّ ذلك أم ٌر غي ُر مُغ َت َفر
تطويا الس ّر ع ّني يو َم نائب ٍة
ال ِ
فيفيد النهي هنا ( االلتماس ) ؛ أل ّنه صدر من الشاعر إلى من هما في منزلته .
وفي قول القائل  :ال تغربي أيّتها ال ّ
شمسُ  ،يفيد ( التم ّني ) ألنّ الشمس غير عاقل  ،فيستحيل إجابة طلبه
ج -االستفهام ؛ نحو قول المتن ّبي في وصف الح ّمى :
ِأب َ
هر عندي ك ُّل بن ٍ
ت أنت من ال ّزحام ؟
ت
صل ِ
فكيف و َ
َ
نت ال َّد ِ
ويفيد االستفهام هنا ( التعجّب )
وفي قوله تعالى  " :أ ّنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة " يفيد االستفهام هنا ( االستبعاد ) أو االستحالة
د -ال ّنداء ؛ نحو  :يا ألهل الخير لمساعدة المحتاج  .ويفيد النداء هنا ( االستغاثة ) بأهل الخير
وفي قول أحدهم  :وا حُرقة قلبي  ،أو وا كبدي  ،يفيد ال ّنداء ( ال ّندبة )
التعجب ) ؛ أل ّنك ال تقصد أن تناديه  ،وإنما تريد
كريم  ،يفيد النداء (
رجل
ك من
وفي قولك
ٍ
لشخص  :يا لَ َ
ّ
ٍ
ٍ
التعجب من حاله ومن كرمه
بنا ًء على ما تقدّم ما المعنى البالغي الذي خرج إليه :
أ -األمر في قوله تعالى  " :فتق ّبل م ّني "  :الدعــــاء
ب -االستفهام في قوله تعالى  " :أ ّنى يكون لي ُغال ٌم " ( االستبعاد )
ض َعت ) ؟؟
ج -ما المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة ( وهللا أعلم بما َو َ
إن هذه األنثى مريم  -لها شأن عظيم
 -5ما داللة كل ّ من :
ُ
أ -الزمن المضارع للفعل ( أعيذها ) ؟ المضارع يفيد االستمرار والتج ّدد
ب -تكرار ( اصطفاكِ ) في اآلية (  ، ) 42و ( بكلم ٍة ) في اآليتين (  ، ) 45 ، 39و ( بإذن هللا ) في
اآلية (  ) 49؟؟
( اصطفاكِ )  :االصطفاء األول قبولها محررة لخدمة بيت المقدس ،وكان ذلك خاصا بالرجال ،والتطهير
يعم التطهير الحسي كعدم الحيض والنفاس وبذلك كانت أهال لمالزمة المحراب وهو أشرف مكان في
المعبد ،والتطهير المعنوي كالبعد عن سفساف األخالق وذميم الصفات ،واالصطفاء الثاني بما اختصت به
من والدة نبي من غير أن يمسها رجل ،وهو اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل بل هي مهيأة ومعدة له،
وفيه شهادة ببراءتها مما قذفها به اليهود
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( بكلم ٍة )  :للتأكيد على أنّ عيسى عليه السالم ولد بكلمة من َّللا ( كن فيكون )
( بإذن هللا )  :دفعا للتوهّم بألوهيّة عيسى عليه السالم  ،في إحيائه للموتى وإبراء األكمه واألبرص
 -6الكناية  :لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إيراد المعنى األصليّ ؛ أي أن تأتي بكالم يتضمّن
مع َن َيين  ،معنىً حقيقيّا وآخر مجازيّا  ،والمجازيّ هو المقصود  ،ومثال ذلك قولنا  " :وقف الجنديّ مرفوع
الرأس
الرأس عاليا
الحقيقي  :رفع
المعنى
َ
ّ
المجازي  :الفخر واالعتزاز  ،فمرفوع الرأس كناية عن ( الفخر واالعتزاز )
والمعنى
ّ
وقولنا  :فالنٌ كثي ُر الرّماد  ،كناية عن ( كرمه )  ،بمعنى أنّ رماد ناره ال ينطفئ ؛ ألنّ كثرة الرّماد دليل
على كثرة إشعال ال ّنار لِقِرى الضَّيف .
وقول أحمد شوقي :
هما الواهي الذي ثكل ال ّ
شبابا
ولي بين الضلوع د ٌم ولح ٌم
فد ٌم ولح ٌم كناية عن ( القلب ) الذي بين ضلوعه
،وضح الكناية في ما تحته خ ّط في قوله تعالى  " :و ُيكلّم ال ّناس في المهد وكهالً ومن
بنا ًء على ما تقدّم
ّ
الصالحين "  ( :طفل رضيع )
ضح داللة ( الخلق ) في اآليتين الكريمتين اآلتيتين :
 -7و ّ
أ -قال تعالى  " :قال كذلك َّللا يخلق ما يشاء "  :يُو ِجد  ،يصنع
الطين كهيئة ّ
ب -قال تعالى  " :أ ّني أخلُق لكم من ّ
صوِّ ر
الطير "  :أ َ

لو تحدّث ال ّناس فيما يعرفونه فقط ،لساد الهدوء
في أماكن كثيرة.
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الوحدة الثانية
الســــــــــــــــــــــــــــــرور
صناعة ّ
نعمة كبرى أن ُيم َنح اإلنسان القدرة على السرور ،يستمتع به إن كانت أسبابه ،ويخلقها إن لم تكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما معنى " كانت " ؟ وُ ِجد ْ
َت
سرور ؟؟
 .2متى يكون قادرا على ال ّ
يستمتع به إن كانت أسبابه ،ويخلقها إن لم تكن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعجبني القمر في تقلُّ ِد ِه ً
جواً
هالة تشع ف َّنا ً وسروراً ،وبهاءاً ونوراً ،ويعجبني الرجل أو المرأة َيخل ُ ُق حوله َّ
مشبعا ً بالغبطة والسرور ،ثم َي َت َشرَّ بُه فيشرق في ُمح ّياه ،ويلمع في عينيه ،ويتألق في جبينه ،ويتدفق من
وجهه.
 .1ما معنى كل من :
تقلُّ ِد ِه  :تقلّد الشيء  ،لب َسه ( وهنا أخذ القمر نور ال َّشمس )
ً
بجرم سماويّ .
هالة  :البقعه الكبيرة من الضوء تحيط
ٍ
تش ّع  :تنشر أشعتها
بهاءاً  :جماال
مشبعا ً  :مملوءاً
الغبطة  :أَن يتمنى المر ُء م ِْث َل ما للمغبوط من النعمة من غير أَن يتم َّنى زوالَها عنه
ُمح ّياه  :وج َه ُه
يتألق  :يلمع
يتدفّق  :يفيض
 .2متى يكون الرجل أو المرأة شبيها بالقمر ؟؟ وما المقصود بذلك ؟؟
جواً مشبعا ً بالغبطة والسرور ،ثم َي َت َشرَّ بُه فيشرق في محياه،
إذا استطاع الرجل أو المرأة أن َيخل ُ ُق حوله َّ
ويلمع في عينيه ،ويتألق في جبينه ،ويتدفق من وجهه.
كالقمر ال يملك شعاعا ّإال أ ّنه يتقلَّد أشعّة الشمس  ،ف ُيش ّع بها ف َّنا ً وسروراً ،وبهاءاً ونوراً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيشرق في محياه  :شبّه الغبطة والسّرور بأشعة الشمس المنبثقة من الوجه
ويتدفق من وجهه  :شبّه السّرور بالنور الذي يتدفّق من الوجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخطئ من يظن أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية  ،فيشترط ِل ُي َسرَّ ماالً وبنين وصحة ؛
فالسرور يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف ،وفي الناس من يشقى في النعيم ،ومنهم من ينعم
ً
ض َح ً
عميقة بكل ماله وهو كثير ،وفيهم من يستطيع أن
كة
في الشقاء؛ وفي الناس من ال يستطيع أن يشتري َ
يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة بأتفه األثمان ،وبال ثمن.
مع األسف أُالحظ أن كمية السرور في مصر والشرق قليلة ،كما الحظت من قبل أن كمية الحب في مصر
فجونا جميل ،وخيراتنا كثيرة.
والشرق قليلة .وليست تنقصنا الوسائلُّ ،
ــــــــــــــــ
 .1السرور يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف ؛ علل .
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ً
ض َح ً
عميقة بكل ماله  ،وهو كثير ،وفيهم من يستطيع أن
كة
ألنّ هناك م َِن الناس َمنْ ال يستطيع أن يشتري َ
يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة بأتفه األثمان ،وبال ثمن
سعادة عند الناس الذين يظنون أنّ أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية ؟؟
 .2ما هي شروط ال ّ
المال والبنون والصحّة
 .3هات من النص مثاال على المقابلة  ،وب ّين الغرض منها ؟؟
وفي الناس من يشقى في النعيم  ،ومنهم من ينعم في الشقاء والغرض منه تأكيد المعنى ،وتقريبه من نفس
المتلقي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
ً
ض َحكة عميقة بكل ماله وهو كثير
ضح الصورة الفن ّية في  :وفي الناس من ال يستطيع أن يشتري َ
و ّ
شبّه الضحكة بالسّلعة ُت ْش َت َرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحياة َفنٌّ  ،والسرور كسائر شئون الحياة فن؛ فمن عرف كيف ينتفع بالفن استغله واستفاد منه وحظِ ي به
 ،ومن لم يعرفه لم يعرف أن يستثمره .
أول درس يجب أن ُي َت َعلَّم في فن السرور قوة االحتمال ؛ فما أن يصاب المرء بالتافه من األمر حتى تراه
َح ِر َج الصدر ،لهيف القلب  ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم في صدره ،وتقض مضجعه،
وتؤرق جفنه .
وهي  ،وأكثر منها  ،إذا حدثت لمن هو أقوى احتماالً  ،لم يلق لها باالً ،ولم ُت َحرِّ ك منه َنف َساً ،ونام ملء
جفونه رضِ يَّ البال فارغ الصدر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضح الصورة الفنيّة في ( الحياة َفنٌّ  ،والسرور كسائر شئون الحياة فن)  :شبّه الحياة والسّرور بالفنّ
و ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرور ف ّنــا ً .
 .1علل اعتبار الكاتب ال ّ
ألنّ الحياة فنّ  ،وبما أنّ السرور شأن من شؤون الحياة ؛ فهو فنّ
النص ؟؟
بقوة االحتمال كما ورد في
ّ
 .2ما المقصود ّ
يب بال َّتافه من األمر أو ما هو أعظم منه  ،فينام ملء جفونه مرتاح البال
أن ال يُلقِي اْلنسانُ باالً إذا أصِ َ
ضح المقصود بكل ّ م ّما يأتي :
 .3و ّ
َح ِر َج الصّدر  :ضائق الصّدر  ،،،لهيف القلب  :حائرا متشوّ قا  ،،،كاسف الوجه  :حزينــا ً  ،،،ناكس
البصر  :م ْ
ُط ِرقــا ً مُطأطِ ئا ً رأسّه من الذل واله ّم  ،،،تقضّ مضجعه  :ال ينام  ،،،تؤرّ ق جفنه  :األرق
 .4وضح الصورة الفن ّية في  ":تتناجى الهموم في صدره "
شبّه الهموم أناسا تتناجى و ُتسِ رُّ لبعضهــا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومع هذا كله ففي استطاعة اْلنسان أن يتغلب على كل هذه المصاعب  ،ويخلق السرور حوله ،وجزء
كبير من اْلخفاق في خلق السرور يرجع إلى الفرد نفسه ،بدليل أنا نرى في الظروف الواحدة واألسرة
الواحدة واألمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كل شيء سروراً ،وبجانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء
حزناً؛ فالعامل الشخصي  -الشك  -له دخل كبير في خلق نوع من الجو الذي ُي َت َن َّفس منه ؛ ففي الدنيا
عامالن اثنان  :عامل خارجي وهو كل العالم ،وعامل داخلي وهو نفسك ؛ فنفسك نصف العوامل؛ فاجتهد
أن تكسب النصف على األقل؛ و إذاً فرجحان كفتها قريب االحتمال  ،بل إن النصف اآلخر -وهو العالم -
ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك ؛ فهي التي تلونه  ،و تجمِّله أو تقبحه ؛ فإذا جلوت عينيك ،
وأرهفت سمعك  ،وأعددت مشاعرك للسرور  -فالعالم الخارجي ينفعل مع نفسك فيكون سروراً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخلق  :يصنع  ،،،اْلخفاق  :الفشل  ،،،رجحان َ :غلَ َبة  ،،،جلوت  :نظرت بعيداً  ،،أرهف  :أصغى
باهتمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضح الصورة الفن ّية في  :إال بمروره بمشاعرك ؛ فهي التي تلونه  ،و تجمِّله أو تقبحه
شبّه مشاعر اْلنسان باأللوان التي تزيّن الشيء أو تقبّحه ( وشبّه العالم الخارجي بجسم ُيلَوّ ن )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1كيف يستطيع اإلنسان أن يتغلَّب على المصاعب ويخلق السرور حوله ؟؟
بأن يجلو عي َنيه  ،ويُرهف سمعه  ،و ُي ِع َّد مشاعره للسرور
 .2ذكر الكاتب عاملَين للسرور  ،ما هما ؟؟
العامل الخارجي  ،وهو العالم المُحيط بنا  ،والعامل ال َّداخليّ وهو نفس اْلنسان .
سرور ؟؟
 .3ما الدليل على أنّ نفس اإلنسان هي السبب الرئيس في اإلخفاق في خلق ال ّ
الدليل أنـّـا نرى في الظروف الواحدة واألسرة الواحدة واألمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كل شيء
سروراً ،وبجانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء حزنا ً .
 .4يقول الكاتب  " :و إذاً فرجحان كفتها قريب االحتمال "
أ -عالم يعود الضمير ( الهاء ) في ك ّفتها ؟؟
على نفس اْلنسان
 .5علل  :أ -فرجحان كفتها قريب االحتمال
ألنّ اْلنسان يستطيع أن يتح َّكم بنفسه أكثر من تح ّكمه بالظروف الخارجيّة .
ب -إن النصف اآلخر -وهو العالم  -ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك
أل ّنـها – مشاعرك  -هي التي تلون العالم الخارجيّ  ،و تجمِّله أو تقبحه .
 .6ما معنى كل ّ من :
َ
نظرت بتمعّن  ،،،أرهفت سمعك  :أصغيت
اْلخفاق  :الفشل  ،،،رجحان َ :غلَبة  ،،،جلوت عينيك :
بانتباه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إنا لنرى الناس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختالف مصابيح الكهرباء في القدرة على الضياء؛
فمنهم المظلم كالمصباح المحترق  ،ومنهم المضيء بقدر كمصباح النوم  ،ومنهم ذو القدرة الهائلة
كمصباح الحفالت ؛ فغيِّرْ مصباحك إن ضعف ،واستعض عنه بمصباح قوي ينير لنفسك وللناس .
َ
ضيق األفق ،وكثرة تفكير اْلنسان في نفسه ،حتى كأنها مركز العالم ،وكأن
ولعل من أهم أسباب الحزن
الشمس والقمر والنجوم والبحار واألنهار واألمة والحكومة والميزانية والسعادة والرخاء كلها خلقت
لشخصه؛ فهو يقيس كل المسائل بمقياس نفسه ،ويديم التفكير في نفسه وعالقة العالم بها ،و هذا  -من غير
ريب  -يوجد البؤس والحزن؛ فمحال أن يجري العالم وفق نفسه ؛ ألن نفسه ليست المركز ،وإنما هي
نقطة حقيرة على المحيط العظيم ،فإن هو وسَّع أفقه ،ونظر إلى العالم الفسيح ،ونسي نفسه أحياناً ،ونسي
نفسه كثيراً _ شعر بأن األعباء التي ترزح تحتها نفسه ،والقيود الثقيلة التي تثقل بها نفسه قد خفت شيئا ً
فشيئاً ،وتحللت شيئا ً فشيئا ً.
وهذا هو السبب في أن أكثر الناس فراغا ً أشدهم ضيقا ً بنفسه ؛ ألنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيها
إلى درجة أن يجن بنفسه؛ فإن هو استغرق في عمله ،وفكر في أمته وف َّكر في عالمه ،كان له من ذلك لذة
مزدوجة  :لذة الفكر والعمل ،ولذة نسيان النفس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ضيق األفق  :إدامة اْلنسان التفكير في نفسه وكأ ّنها مركز العالم ،،،الهائلة  :العظيمة  ،،،الفسيح :
الواسع الكبير  ،،،األعباء  :األحزان أو األثقال  ،،،ترزح  :تتألّم  ،،،تحلّلت  :زالت )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضح الصورة الفن ّية في  :الناس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختالف مصابيح الكهرباء في
القدرة على الضياء
شبّه قدرة الناس على خلق السّرور بقدرة المصابيح على الضّياء
وضح الصورة الفن ّية في  :ألن نفسه ليست المركز ،وإنما هي نقطة حقيرة على المحيط العظيم،
شبّه العالم بالمحيط  ،واْلنسان نقطة صغيرة فيه
وضح الصورة الفن ّية في  :شعر بأن األعباء التي ترزح تحتها نفسه ،والقيود الثقيلة التي تثقل بها نفسه قد
خفت شيئا ً فشيئاً،
شبّه األحزان باألثقال والقيود التي تح ّد من حركة اْلنسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرور ؟
صور الكاتب قدرة الناس على ال ّ
 .1كيف َّ
صوّ رها بقدرة المصابيح على اْلضاءة
ض ُعف " ؟
 .2ما المقصود بقوله  " :فغ ِّير مصباحك إن َ
أن يغيّر اْلنسان من حياته النفسيّة  ،ويبحث عن أسباب السّرور كلّما افتقدهــا
 .3ما هي أسباب الحزن ؟
َ
ضيق األفق ب -الفراغ
أ-
 .4ما المقصود بـ ( ضيق األفق ) ؟؟
أ -كثرة تفكير اْلنسان في نفسه ،حتى كأنها مركز العالم ب -أن يقيس اْلنسان كل المسائل بمقياس نفسه،
ويديم التفكير في نفسه وعالقة العالم بها .
 .5علل ما يأتي  :أ -محال أن يجري العالم وفق نفسه
ألنّ نفسه ليست المركز ،وإنما هي نقطة حقيرة على المحيط العظيم .
ب -أكثر الناس فراغا ً أشدهم ضيقا ً بنفسه
ألنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيها إلى درجة أن يجن بنفسه .
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 .6كيف يستطيع اإلنسان التغلّب على كل ّ من :
أ -ضيق األفق ؟ بأن يوسَّع أفقه ،وينظر إلى العالم الفسيح  ،وينسى نفسه أحياناً ،وينسى نفسه كثيراً
ب -الفراغ ؟؟
بأن يستغرق في عمله ،ويفكر في أمته ويف َّكر في عالمه .
اإليجابي لالستغراق في العمل ؟
 .7ما األثر
ّ
يح ّقق لذة مزدوجة  :لذة الفكر والعمل ،ولذة نسيان النفس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعل من دروس فن السرور أن يقبض على زمام تفكيره؛ فيصرِّ فه كما يشاء؛ فإن هو تعرض لموضوع
ض  -كأن يناقش أسرته في أمر من األمور المحزنة ،أو يجادل شريكه ،أو صديقه فيما يؤدي إلى
ُم ْق ِب ٍ
حول ناحية تفكيره ،وأثار مسألة أخرى سارَّ ًة ينسى بها مسألته األولى المحزنة؛ فإن تضاي ْقت
الغضب َّ -
من أمر فتكلم في غيره ،وانقل تفكيرك كما تنقل بيادق الشطرنج.
ثاني الدروس أو ثالثه  -ال أدري  -أالَّ تق ّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة ه ّينة ،وكل ما فيها زائل؛ فاعمل
الخير ما استطعت ،وافرح ما استطعت وال تجمع على نفسك األلم بتوقع الشر ثم األلم بوقوعه؛ فيكفي في
هذه الحياة ألم واحد للشر الواحد.
ولتفعل ما يفعله الفنانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعراً ،ويتخاطب حتى يصير خطيباً،
ويتكاتب حتى يصير كاتبا ً ؛ فتص َّنع الفرح والسرور واالبتسام للحياة؛ حتى يكون التطبع طبعا ً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمام  :مِالك  ،،،بيادق  :جمع بيدق وهو جنديّ الشطرنج ( في اللغة الدليل في السّفر )
يتشاعر  :ي ّدعي الشعر  ،،،يتخاطب  :ي ّدعي أ ّنه خطيبٌ  ،،،يتكاتب  :ي ّدعي أ ّنه كاتبٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضح الصورة الفن ّية في  :يقبض على زمام تفكيره  :شبّه التفكير بالشيء له زمام يُقاد فيه أو منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرور لنفسه ؟؟
 .1كيف يمكن لإلنسان أن يح ّقق البهجة وال ّ
حول
ض ( مُحْ ِزن ) َّ
بأن يقبض على زمام تفكيره؛ فيصرِّ فه كما يشاء؛ فإن هو تعرض لموضوع ُم ْق ِب ٍ
ْ
تضايق من أمر يتكلم في
ناحية تفكيره ،وأثار مسألة أخرى سارَّ ًة ينسى بها مسألته األولى المحزنة  ،فإن
غيره ،وينقل تفكيره كما ينقل بيادق الشطرنج.
تغرنكم الحياة الدّنيــا "
 .2قال تعالى  " :فال ّ
سر قوله تعالى
أ -ف ّ
له ُكم الدنيا بمفاتنها ومباهجها عن العمل الصّالح
ال ُت ِ
النص ما يوافقها في المعنى
ب -استخرج من
ّ
أالَّ تق ّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة ه ّينة ،وكل ما فيها زائل؛ فاعمل الخير ما استطعت ،وافرح ما
استطعت .
سر قول الرسول صلّى هللا عليه وسلّم  " :مالي وما للدنيا  ،ما أنا في الدّنيا إال كراك ٍ
ب استظل ّ تحت
 .3ف ّ
شجر ٍة  ،ث ّم تركها وذهب "
اْلنسان في ال ّدنيا عابر سبيل  ،والراكب الذي يستظل تحت شجرة ال يبحث عن األثاث الفخم  ،وال يصنع
لنفسه ما يدوم له أل ّنه راحل وعابر سبيل في هذه ال ّدنيــا .
 .4األلم في الدّنيا ألمان  ،أذكرهما ؟
ألم تو ُّقع حصول الش ّر  ،وألم وقوع الش ّر
سرور طبعا فيه ( عاد ًة ) ؟؟
 .5كيف يجعل المرء ال ّ
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بأن يتص َّنع الفرح والسرور واالبتسام للحياة ؛ حتى يكون التطبع طبعا ً .كالف ّنانين فالرجل ال يزال يتشاعر
حتى يكون شاعراً ،ويتخاطب حتى يصير خطيباً ،ويتكاتب حتى يصير كاتبا ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعريف بالكاتب  :أحمد أمين  ،كاتب ومف ّكر مصري  ،أنشأ " مجلة الثقافة "  ،وشارك في إخراج " مجلة
الرسالة " من أه ّم مؤلفاته  -1فجر اْلسالم  -2ضحى اْلسالم  -3فيض الخاطر ( الذي أخذ منه النصّ )
يب ّين أحمد أمين ما يأتي :
 -1كيف يمكن لإلنسان أن يكون سعيدا
 -2الوسائل والسّبل التي يمكن بها أن يتح ّقق الفرح والسّرور وهي
أ -القوة وتحمل الصعاب
ب -عدم التفكير بالنفس كثيرا وكأ ّنها مركز العالم
ج -أن يمأل فراغه بكل ما هو نافع ومفيد مثل العمل
دّ -األ يفكر االنسان الباحث عن السرور بكل ما هو سلبي بل يوجه تفكيره نحو ما هو إيجابيّ
هـ  -أن يجتهد بأن يجعل السعادة طبعا من طباعه  ،وال يضيّع السعادة في ما يُك ّدر عيشه

المعجم والداللة
اللغوي :
 -1أضف إلى معجمك
ّ
الهالة  :الدائرة من الضوء تحيط
بجرم سماويّ
ٍ
تؤرق جفنه  :تمنعه من ال ّنوم
ّ
أمر ما
التناجي  :تبادل األسرار بين اثنين في ٍ
 -2عد إلى المعجم واستخرج معاني الكلمات اآلتية :
الغِبطة :أَن يتمنى المر ُء م ِْث َل ما للمغبوط من النعمة من غير أَن يتم َّنى زوالَها عنه
البيادق  :جمع بيدق وهو ال َّدليل في السفر
ِّ
الزمام  :مِالك الشيء
 -3وردت في الفقرة الثانية الكلمات اآلتية  ،استخرج كلمات تقاربها في المعنى من الفقرة نفسها
 البهاء  :نورا  ،يتأ ّلق  :يتدفّق ،يلمع  ،يشرق  ،،ال ُم َح ّيــا  :الوجه -4استبدل بكل تركيب من التركيبين الذين تحتهما خط في العبارة اآلتية كلمة تؤدّي المعنى نفسه :
الوجــه  :ضائق الصّدر  ،عابس الوجه .
ف َ
صدر  ،كاسِ َ
 -تراهُ َح ِر َج ال َّ
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أسئلة عا ّمـــه
 -1ناقش قول الكاتب ( أالَّ تق ّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هينة ،وكل ما فيها زائل؛ فاعمل الخير ما
الرسول – صلّى هللا عليه وسلّم  " : -ما لي وما للدنيا  ،ما أنا في الدّنيا إال
استطعت ) في ضوء قول ّ
كراك ٍ
ب استظل ّ تحت شجر ٍة ث ّم راح وتركهــا "
أي أنّ ال ّدنيا مهما طال بها العمر  ،فما هو – العمر – إال كفترة استراحة تحت ظ ّل شجره ث ّم مغادرتها ،
فال ّدنيا زائلة  ،وك ّل ما فيها زائل فعلينا استثمارها في فعل الخير وطاعة َّللا .
سرور عادة في رأي الكاتب ؟
 -2كيف يجعل المرء ال ّ
بأن يتص ّنع الفرح والسرور واالبتسام للحياة ؛ حتى يكون التطبّع طبعا .
 -3اقترح ّ
السعادة لكل ّ من :
حالً يح ّقق ّ
أ -شخص يخاف من اإلخفاق  :أنْ يتد ّرب ويجرّ ب وينطلق بأفكاره فالمرء ال يصل الى النجاح دون
مصاعب
بمنظار أسو َد  :أنّ الحياة هيّنة بسيطة فال يحمّلها ما ال تحتمل
شخص ينظر إلى الحياة
ب-
ٌ
ٍ
ج -شخص غارق في ال ُهموم  :تحويل ناحية تفكيره إلى أمر سا ّر
َ
واآلخر شدي ُد
سرور ،
 -4في ضوء فهمك
النص  ،وازن بين صفات شخصين  :أحدهما قادر على خلق ال ّ
ّ
يق بنفسه .
ال ِّ
ض ِ
سرور  :سعيد  ،هانئ البال  ،مطمئنّ  ،ينام ملء جفونه متفائالً
القادر على خلق ال ّ
يق بنفسه  :ضائق الصَّدر  ،لهيف القلب  ،كاسف الوجه  ،ناكس البصر  ،كئيب
شدي ُد ال ِّ
ض ِ
جيل متفائل قادر على العطاء  ،ب ّين كيف يتح َّقق هذا في رأيك
 -5لألسرة أثر كبير في تنشئة ٍ
باكساب الطفل سلوك ومعايير واتجاهات تساير الجماعه وتتوافق معها يتم باألخذ بأسلوبين ،األسلوب
االول يكون باالعداد والتوجيه والتدريب ويتدرج ذلك مع مراحل النمو تبعا الستعدادات الطفل الجسمية
والعقلية والنفسية .واألسلوب الثاني في التقليد والمحاكاه تبعا للظروف المحيطة للطفل وكلما كانت القدوة
حسنة من تصرفات وانماط سلوك ّية كانت النشاة سليمة .
قدر
 -6اشرح مقولة ميخائيل ُنعيمة اآلتية مب ّينا التوافق بينها وبين الفقرة الثامنة من
ّ
النص  " :على ِ
ما ت ّتسع نافذ ُتك أو تضيق ي َّتسع الكون الذي تعيش فيه أو يضيق "
الشرح  ( :كلما كان االنسان ضيّق األفق ال يف ّكر اال بنفسه زاد حزنه وهمّه  ،وإذا وسّع أفقه ونسي نفسه
يشعر بذهاب حزنه ويشعر بسعادة أكبر )
َ
ضيق األفق ،وكثرة تفكير اْلنسان في
وهذا يتوافق مع النصّ الذي جاء فيه ( :ولعل من أهم أسباب الحزن
نفسه ،حتى كأنها مركز العالم مما يوجد البؤس والحزن  ،فإن هو وسَّع أفقه ،ونظر إلى العالم الفسيح،
ونسي نفسه أحياناً ،ونسي نفسه كثيراً  -شعر بأن األعباء التي ترزح تحتها نفسه ،والقيود الثقيلة التي تثقل
بها نفسه قد خفت شيئا ً فشيئاً ،وتحللت شيئا ً فشيئا ً.
سرور لإلنسان ؟
ّاخلي
ج ّي في جلب ال ّ
 -7هل ترى أنّ الكاتب ُو ِّف َق في توضيح أثر العا ِملَين الد ّ
والخار ِ
ِ
علّل إجا َبتك
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نعم ؛ إن النصف اآلخر -وهو العالم  -ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك؛ فهي التي تلوّ نه ،و
تجمِّله أو تقبحه؛ فإذا جلوت عينيك ،وأرهفت سمعك ،وأعددت مشاعرك للسرور  -فالعالم الخارجي ينفعل
مع نفسك فيكون سروراً.
سرور .
 -8اقترح وسائل َ أخرى تجدها أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم ال ّ
 .1اْلقبال على َّللا ع ّز وج ّل
 .2طهارة القلب وسالمة المقاصد
 .3البعد عن اليأس
 .4القناعة بما قسم َّللا
 .5سعة األفق

26

الجمالي
التذوق
ّ
ّ
صور الفن ّية في ما تحته خط في ما يأتي :
ضح ال ّ
 -1و ّ
ً
ً
جوا مشبعا بالغبطة والسرور ،ثم َي َت َشرَّ بُه فيشرق في محياه ،ويلمع في عينيه ،ويتألق في
أَ -يخل ُ ُق حوله َّ
جبينه ،ويتدفق من وجهه.
فيشرق في محياه  :شبّه الغبطة والسّرور بأشعة الشمس المنبثقة من الوجه
ويتدفق من وجهه  :شبّه السّرور بالنور الذي يتدفّق من الوجه
ً
ً
عميقة  :شبّه الضحكة بشيء ما ّدي يُش َترى بالمال
ضحكة
ب -ال يستطيع أن يشتري
سه  ،قد خ َّفت شيئا فشيئا  :شبّه األحزان
ج -شعر بأنّ األعباء التي تثقل كاهله  ،والقيود التي َت ْثقُل ُ بها نف ُ
والهموم بالقيود التي تث ِّقل النفس
د -تتناجى الهموم في صدره  :شبّه الهموم بأناس يسرّ ون لبعضهم الكالم
هـ  -فمنهم المظلم كالمصباح ال ُمحترق  ،ومنهم ال ُمضيء ب َقدْ ر كمصباح ال َّنوم  ،ومنهم ذو القدرة الهائلة
كمصبح الحفالت  :شبّه اختالف قدرة الناس على صنع الفرح والسرور  ،باختالف قدرة المصابيح على
اْلضاءة
ضح الكنايات في كل م ّما تحته خط في ما يأتي :
 -2و ّ
أ -نام ملء جفونه  ،رضيّ البال  ،فارغ الصّدر  :الراحة والطمأنينة
ب -تقضّ مضجعه  :كناية عن القلق واألرق
ج -ناكس البصر  :اله ّم والحزن والعبوس
النص بعض عناصر الطبيعة :
 -3و ّظف الكاتب في
ّ
أ -أذكر اثنين منها  :القمر  ،الشمس
صة عندما تح ّدث عن
أي
مدى نجح في توظيفها في رأيك ؟ نجح الكاتب في توظيفها ؛ وبخا ّ
ً
ب -إلى ّ
اختزان القمر لهالة من ال ّنور يستم ّدها من الشمس ويُشرق بها الحقا
النص :
 -4وضح داللة كل ّ عبارة م ّما يأتي كما وردت في
ّ
ض ُعف  :إبحث عن أسباب السعادة والسرور وال تيأس
أ -ف َغ ِّير
مصباح َك إن َ
َ
ب -كثرة تفكير اإلنسان في نفسه ح ّتى كأ ّنها مركز العالم  :األنانيّة وانغالق اْلنسان على نفسه وعدم
التفكير فيما حوله  ،وأ ّنه ال يكلّف نفسه البحث عن أسباب السّرور
بديعي هو ال ُمقابلة :
 -5في الفقرة الثالثة لون
ّ
أ -استخرجــه  :يشقى في النعيم  :ينعم في ال ّ
شقاء
ب – ب ّين داللته  :إبراز الفرق الواضح بين الشخصين ال َمعن ّييْن وتوكيد المعنى ،وتقريبه من نفس المتلقي
 -6أ ْك َث َر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل :
النص  :أق ّل  ،أقوى  ،أكثر  ....الخ
أ -استخرج مثالين على هذا من
ّ
ب -علّل كثرة استخدامه  :لتأكيد وتوضيح الفرق بين َط َر َفيّ التفضيل  ،المُفضَّل وال ُم َفضَّل عليه
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الوحدة الثالثة
في أدب ّ
الصداقة
املتنبي يعاتب سيف ّ
ّ
َّ
الدولة
واحر قلباه –
س َق ُم
شب ُم
.1
جسمي وحالي عن َدهُ َ
َّ
و َمن ِب ِ
واحر قلباه م َّمن قل ُبه ِ
شب ٌم  :بارد  ،،،سقم  :علّة ومرض
المفردات  :واح ّر قلباه  :أسلوب نداء ندبة للتف ّجع ِ ،،،،
الشرح  :يشكو الشاعر من جفاء سيف ال ّدولة له  ،ومن برود قلبه  ،ومِن س َق ٍم ( مرض ) أل ّم به من هذا
الجفاء وسماع سيف ال ّدولة ألقوال الواشين فيه .
( يتفجّع المتنبي ويتألّم من حرارة الشوق والحبّ لسيف ال ّدولة في حين أنّ سيف ال ّدولى ال يرى فيه أهال
لصحبته فحاله فاس ٌد عنده )
الصورة  ( :شبّه حبّه وهُيامه لسيف الدولة بالنار التي تكوي قلبه ) ( وصوّ ر عدم اكتراث سيف ال ّدولة
ألمره بالشيء البارد )
سي ِ
ف الدَو َل ِة األ ُ َم ُم
سدي
وتدَّعي ُح َّب َ
 .2مالي أ َك ِّت ُم ُح َّبــا ً قد برى ج َ
المفردات  :برى  :أن ْـ َح َل وأضنى  ،،أك ِّتم  :أخفي وهي مبالغة من الكتمان
ُظهر الشاعر مدى حبّه لسيف ال َّدولة  ،لدرجة أ ّنـه أ ْن َح َل ج َس َدهُ  ،ومع ذلك يك ُتم هذا الحبّ  ،كي
الشرح  :ي ِ
ُّ
َّ
كاآلخرين  ،الذين ي َّدعون ذلك الحبّ ويظهرونه ت َملـقا ً
َ
ال َيظ َهر المتنبي وكأ ّنه يتملق سيف ال ّدولة
الصورة  ( :شبّه جسده ال ّنحيل بالسّهم أو القلم المبريّ النحيف )
َفلَ َ
در ال ُح ِّب َنق َتسِ ُم
يت أَ ّنا ِب َق ِ

ب لِ ُغ َّر ِت ِه
 .3إِن كانَ َيج َم ُعنا ُح ٌّ
المفردات  :الغ ّرة  :الطلعة
ال ّ
شرح  :يتم َّنى الشاعر لو يقتسم عطاء سيف الدولة ووصاله مع الم ّدعين الواشين بقدر الحبّ له  ،أل ّنه
سيكون له ال َّنصيب األكبر  ،فحبّه له كبي ٌر وصادق .
َ
والح َك ُم
الخص ُم
وأنت
في َك الخِصا ُم
اس إال في معاملتِي
َ
ْ
 .4يا أع َدل َ ال ّن ِ
ك َ
بخصْ ٍم هو
ص َمه  ،فما بال ُ َ
الشرح  :يصف الشاعر سيف ال ّدولة بأ ّنه عاد ٌل  ،إال إذا عامل المتنبي  ،وخا َ
القاضي والحكم ؟ سيحكم لنفسه طبعا ً  .وأل ّنه مل ٌ
ك ال يستطيع المتنبّي أن يشكو أمره إال ل ُه بعد َّللا تعالى .
 .5أُعي ُذها َن َظرا ٍ
ت مِن َك صا ِد َق ٍة

شح َم في َمن َ
س َب ال َ
شح ُم ُه َو َر ُم
أَن َتح َ

المفردات  :أعيذها  :أصونها وأن ّزهها  ،،،الشحم  :ال ّدهن ( الصحّة )  ،،،الورم  :االنتفاخ ( المرض )
ُ
ِّ
ك أن ترى األمور على غير حقيقتها  ،فترى الورم شحما
أعيذ نظراتِك الصّادقة ،
الشرح :
وأنزهُها وإيَّا َ
و ُدهْ نــا ً
صورة  :شبّه َمن يرى األمور بخالف حقيقتها ِب َمن يحسب الورم والمرض صحّة ودهنا وشحما وعافية
ال ّ
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َ .6وما اِنتِفا ُع أَخي الدُنيا ِبناظِ ِر ِه
المفردات  :ناظره  :عينه

إِذا اِس َت َوت عِن َدهُ األَنوا ُر َوال ُظلَ ُم

ُّ
نفع له من بصره ؟؟ هنا االستفهام يفيد
الشرح  :إذا لم ُي َميِّز اْلنسان المُبصِ ر بين ال ّنور والظل َمة  ،فأيّ ٍ
النفي  ،وأراد أن يقول لسيف ال ّدولة يجب أن ت َميِّزبيني و بين غيري ممّن لم يبلغوا درجتي كما ُت َميّز بين
ال ّنور والظالم
صورة  :شبّه اْلنسان الذي ال ينتفع ببصره باألعمى الذي ال يميّز النور من الظالم وال األشياء
ال ّ
ص َم ُم
 .7أَنا الَّذي َن َظ َر األَعمى إِلى أَدَبي
َوأَس َم َعت َكلِماتي َمن ِب ِه َ
المفردات  :نظر  :رأى  ،،،كلماتي  :إمّا جمع كلمة ( اللفظة ) أو قصائدي
الشرح  :يعت ّد الشاعر بأدبــه  ،فاألعمى رأى أدبه واألص ّم سمع كلماته  ،وأشعاره وقصائده  ،وهنا أراد
أن شعره سائر منتشر بين الناس ذائ ُع الصِّيت  ،فاألعمى واألص ّم قد تح ّقق شعره عندهم فسمعوه ورأوه .
أفال تراه وتسمعه أنت ياسيف ال ّدولة وأنت المُبصر السامع ؟؟؟
ص ّم ( أي تح ّقق عندهما فسمعه
صورة  :صوّ ر شعره سائراً مُن َتشِ راً بين الناس  ،رآهُ األعمى وسمعه األ َ
ال ّ
األعمى ورآهُ األص ّم ).
ِلء ُجفوني َعن َ
واردِها
 .8أَنا ُم م َ
ش ِ

َو َيس َه ُر َ
الخ ُ
لق َج ّراها َو َيخ َتصِ ُم

المفردات  :الشوارد  :األشعار السّائرة بين الناس ( الهاء في شواردها عائدة على ( كلماتي ) في البيت
السابق )  ،،،ملء جفوني  :نوما هادئا ً عميقا ألنه هانئ البال  ،،،ج ّراهــا  :من أجلها أو بسببها
الشرح  :يعت ّد الشاعر بقدرته ال ّ
البال مطم ِئ ّنا ً أل ّني أدرك وأجلب ألفاظ ال ِّشعر
شعريّة فيقول  :أنام مرتاح
ِ
ومعانيه متى شئت  ،بينما َ
اآلخرون يسهرون ويتعبون ويتخاصمون في معاني األلفاظ ومبانيها .
صورة  ( :أنام ملء جفوني  :كناية عن االطمئنان وراحة البال )
ال ّ
 .9يا من يعز علينا ان نفارقهم

وجداننا كل شيء بعدكم عدم

المفردات  :يع ّز  :يشت ّد ويصعب  ،،،،وجداننا  :أن نرى ونجد َ ،،،،عدَم  :غير موجود
ال ّ
شرح  :يا َمن يصعُب ويشت ّد علينا فراقهم  ،ال أح َد يخلفكم عندنا  ،وال بدل لكم عندنا  ،فك ّل شيء بعدكم
كأ ّنه غير موجود
صورة  :صوّ ر األشياء سوا ًء بعد سيف ال ّدولة  ،كالحياة بال طعم
ال ّ
مرنا أَ َم ُم
 .11ما كانَ أَخلَ َقنا مِن ُكم بِ َتك ُر َم ٍة
لَو أَنَّ أَ َ
مر ُك ُم مِن أَ ِ
المفردات  :ما أخلق  :ما أجد ََر وأحرى به  ،،،،تكرمة  :ب ّر وت َكرُّ م  ،،،أَ َمم  :قريب
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الشرح  :ما أجدرنا ببرّ كم وكرمكم وعطاياكم وإيثاركم لنا على غيرنا  ،لو أنّ ثقتكم بنا كثقتنا بكم  ،ولو
كنتم تحبّونا كحبّنا لكم ألكرمتمونا .
س َّر ُك ُم ما قال َ حاسِ دُنا
 .11إِن كانَ َ

رح إِذا أَرضا ُك ُم أَلَ ُم
َفما لِ ُج ٍ

الشرح  :إن كان قول حاسدنا فينا عندكم قد سرّكم فنحن مسرورون بسروركم  ،كالجرح الذي يرضيكم ال
نجد فيه ألما ً .
الصورة  :شبّه أقوال الواشين بالجرح وسرور سيف ال ّدولة بال ّدواء له .
هل ال ُنهى ِذ َم ُم
عر َف ٌة
عار َ
ف في أَ ِ
إِنَّ ال َم ِ
َ .12و َبي َننا َلو َر َعي ُتم ذا َك َم ِ
المفردات  :رعي ُتم  :حفظتم  ،،،معرفة  :عِ ْشرة ومعاملة  ،،،أهل ال ّنهى  :أهل العقول  ،،ذم ُم  :عهود
الشرح  :يذ ّكر الشاعر سيف ال ّدولة بما كان بينهم من الوصال والمعرفة  ،ويقول له ال تضيّع هذه المعرفة
أل ّنها عند أصحاب العقول ال ّراجحة عهود وذ َمم يجب المحافظة عليهــا .
صورة  :صوّ ر المعرفة بالعهد والذمّة
ال ّ
ج ُز ُكم
َ .13كم َتطلُبونَ لَنا َعي ًبا َف ُيع ِ

كرهُ َ
هللا ُ ما َتأتونَ َوال َك َر ُم
َو َي َ

المفردات  :تطلبون  :تبحثون عن  ،،،يعجزكم  :ال تستطيعون  ،،،ما تأتون  :ما تفعلون
الشرح  :كثيراً ما تبحثون عن عي ٍ
ب لنا ليكون عذرا في مقاطعتكم إيّانا وإيثار غيرنا علينا  ،لكنكم لن
تجدوا ما تبحثون عنه  ،وبحثكم هذا عن عي ٍ
ب لنا يكرهه َّللا تعالى  ،ويأباه الكرم
يت َ
 .14لَ َ
صوا ِعقُ ُه
الغما َم الَّذي عِندي َ

ُيزيل ُ ُهنَّ إِلى َمن عِ ن َدهُ ال ِّد َي ُم

المفردات  :الغمام  :السَّحاب  ،،،الصّواعق  :جمع صاعقة وهي النار التي تسقط إثر الرّعد الشديد
( السّخط والغضب )  ،،،ال ّد َيم  :جمع دِي َمه  ،وهي مطر يدوم في سكون ( ذات فائدة )
الشرح  :ليت الغمام (سيف الدولة ) الذي يصيبني سخطه وغضبه أن يحوّ ل هذا السخط والغضب إلى
الذين ينالون رضاه وعطاياه وخيراته  ،أل ّنهم م ّدعون كاذبون في حبّهم سيف ال ّدولة وهو مخلصٌ له جدير
برضاه وكرمه .
صورة  :شبّه سيف الدولة بالغمام وعطاءه بال ِّد َيم أي المطر يدوم في سكون ( ذات فائدة )
ال ّ
ّ
س ُم
ال تستقل ّ بها
 .15أرى ال ّنوى يقتضيني كل ّ مرحلة ٍ
الر ُ
الوخا َدةُ ُّ
المفردات  :ال ّنوى  :البُعد  ،،،،،تقتضيني  :تطالبني ( تكلّفني أو تج ّشمني )  ،،،،الو ّخادة  :اْلبل تسير سيرا
سريعا  ،،،،الرُّ سُم  :اْلبل التي ّ
تؤثر في األرض بأخفافهــا لسيرها الشديد .
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ال ّ
شرح  :يكلّفني البُعد عنكم قطع ك ّل مرحلة ( مسافة ) ال تستطيع قطعها اْلبل السريعة لبُعْ دِهــا  ،وال
تتحمّلها وال تطيقُهــا لش ّدة أهوال الطريق .
صورة  :صوّ ر آثار أخفاف اْلبل في األرض  ،بالرسوم
ال ّ
يرا َعن َميا ِمنِنا
ض َم ً
 .16لَئِن َت َركنَ ُ

لَ َيح ُد َثنَّ لِ َمن َودَّع ُت ُهم َن َد ُم

المفردات  :ضُمير  :جبل يكون على يمين المسافِر من الشام إلى مصر
ّ
مصر
ويحذره بأ ّنه إذا رحل إلى
الشرح  :يُعرّ ض ( يُلمِح ) الشاعر بالرّحيل عن سيف ال ّدولة إلى مصر ،
َ
فإنّ سيف ال ّدولة سيندم على مفارقة المتنبي له.
 .17إِذا َت َر َّح َ
وم َو َقد َق َدروا
لت َعن َق ٍ

فار َق ُه ْم َفالراحِلونَ ُه ُم
أال ُت ِ

المفردات  :قدروا  :استطاعوا ( أن يُرضوك )
ال ّ
َ
وإيثارك  ،فهم الذين اختاروا
ك بإكرامِك
شرح  :إذا
قوم وهم قادرون على استبقائك وإرضا ِئ َ
ِ
رحلت عن ٍ
تأس على فراقهم .
الرحيل والبُعد  ،فال َ
َ .18
ص َ
ديق ِب ِهــا
البال ِد بال ٌد ال َ
ش ُّر ِ

َو َ
ب اإلِنسانُ ما َيصِ ُم
ش ُّر ما َيكسِ ُ

المفردات  :يَصِ ُم  :يعيب
الشرح  :إنّ ش ّر البالد واألماكن  ،مكانٌ ال تجد لك به صديقا ً تأنس به وإليه  ،وش ّر ما يكسب اْلنسان في
ال ّدنيا  ،ما يعيبه ويذمّه الناسُ به .
 .19هَذا عِتا ُب َك إِال أَ َّن ُه ِم َقـــــــــــ ٌة

ض ِّمنَ الد َُّر إِال أَ َّن ُه َكلــــــِ ُم
َقد ُ

المفردات  :المِقة  :المحبَّة  ،،،،،ال ُد ّر  :اللؤلؤ َ ،،،كلِ ُم  :كالم
الشرح  :هذا ال ّ
شع ُر عتابٌ م ّني إليك  ،إال أ ّنه محبَّة َووُ ّد  ،ألنّ العتاب ال يكون إال بين ال ُم ِحبّين  ،وهذا
ال ّ
شعر كاللؤلؤ المنظوم في لفظه ومعانيه  ،لك ّنه يبقى كالما ً لك ّنه يحمل الحبّ والوُ ّد الخالص من ال ّنفاق .
صورة  :شبّه كلماته باللؤلؤ المنظوم  ،وشبّه كلمات العتاب بالوُ ّد والمحبّة
ال ّ
( انتهى ال ّ
شرح بحمد هللا ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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المعجم وال ّداللة :
ال َّ
شبِم  :البارد
ال ُغ َّرة ّ :
الطلعة  ،غ ّرة الرّجل وجهه
ال ّ
شوارد  :جمع شاردة  ،وهي قصائد سائة ُتروى في ك ّل مكان
جراها  :األصل ج ّراءها  ،بمعنى من أجلها أو بسببها
ّ
شيء  :ك ّل شي ٍء نجده أو ندركه
ٍ
وجدا ُننا كل َّ
األ َم ُم  :القريب
سم  :مفردها َرسوم  ،وهي ال ّناقة التي تسير ال ّرسيم  ،وال ّرسيم ضربٌ من سير اْلبل السّريع ِّ ،
فتؤثر
الر َ
ُّ
في األرض بأخفافها لسيرها السّريع
ض َمير  :جبل على يمين قاصد مصر من الشام
ُ
َيصِ ُم  :يعيب
ال ِم َقة  :المحبَّة
 -2عد إلى أحد معاجم اللغة العرب ّية  ،واستخرج معاني المفردات اآلتية :
َّ
الوخادة  :اْلبل تسرع في السَّير بخطوات واسعة  ،ال ِّد َيم  :جمع ّديمة  ،أي مطر نافع دائم بال انقطاع
ّ
الحق والحرمة أو العهد  ،ال ُّنهـــى  :العقول
ال ّذ َمم  :جمع ذمّة  ،وهي
اللغوي لكل ّ من :
 -3ما الجذر
ّ
ِم َقة  :ومق  ،يَصِ ُم  :وصم  ،ت ّدعي  :دعو
ص ٌم  :أخصام ُ ،غ َّرة ُ :غ َر ٌر
س َق ٌم  :أسقام َ ،خ ْ
 -4ما جمع كل ّ من َ :
فرق في المعنى بين كل ّ كلمتين تحتهما خط في المجموعتين اآلتيتين
ّ -5
وأجدرنا بـ )
أمرنا أ َم ُم ( أحرانا
أ -ما كان أخلَ َقنا منكم ِب َت ْك ُر َم ٍة
لو أنّ َ
َ
أمر ُك ُم من ِ
البحتري :
 قالّ
ُّ
ُ
وأص َب ُ
ل َعمري لئن أخلَ ْق ُ
أبليت )
يور ِب َم ْع ِز ِل (
التغزل
ثوب
ت
َ
حت َعن َع ْي ِن ال َغ ِ
َف َوا َفي َْن في ُغمّـــــــــى َ
فرُبَّ َمصونا ٍ
بأنز ِه منزل
ت َب َكرْ َن لِ ُن ْز َهـــ ٍة
س ُم ( ال ُبعد والفراق )
ب -أرى ال َّن َوى يقتضيني ُكل َّ َمرحل ٍة
الر ُ
الو َّخــا َدةُ ُّ
ال تستقِل ُّ بها َ
بكر ُّ
 تزوّ جت أسماء ُّ
وتدق
مور ٌد  ،فكانت تعلِفُ َف َر َسه ،
الز َب َ
بنت أبي ٍ
ير بن العوّ ام وليس له ما ٌل وال ِ
صلب من الثمرة )
ال َّنوى لدابّته  (.الجزء الداخلي ال ّ

32

أسئلة متنوعة من دليل المعلم
السؤال الخامس  :ظهر عتاب المتنبي لسيف الدولة جليّا
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الجمالي
التذوق
ّ
ّ
ضح الصورة الفن ّية في كل ّ م ّما يأتي :
 -1و ّ
ُ
َّ
ُ
لَ َ
يُزيلهُنَّ إِلى َمن عِ ن َدهُ ال ِّد َي ُم ( شبّه سيف ال ّدولة بالغمام  ،وشبّه
يت ال َغما َم الذي عِ ندي صَواعِ ق ُه
سخطه بالصواعق  ،ورضاه بال ِّديم المطر النافع )
َ
ضم َِّن ال ُدرَّ إِال أ َّن ُه َكلــــــِ ُم ( صوّ ر كلمات العتاب بال ّدرر )
َقد ُ
ك إِال أَ َّن ُه ِم َقـــــــــــ ٌة
َهذا عِ تا ُب َ
ضح الكناية في كل ّ م ّما تحته خط في ال َبي َت ْين اآلتِ َي ْين :
 -2و ّ
و َمن ِب ِجسمي وحالي عندَ هُ َس َق ُم ( عدم االكثراث )
شب ُم
واحرَّ قلباه ممَّن قلبُه ِ
َ
الخ ُ
َو َيس َه ُر َ
لق َج ّراها َو َيخ َتصِ ُم ( راحة البال واالطمئنان )
واردِها
أنا ُم مِل َء جُفوني َعن َش ِ
 -3ما داللة التركيب الذي تحته خط في البيت اآلتـــي :
َ
هل ال ُنهى ِذ َم ُم ( سيف ال ّدولة صاحب عقل
عر َف ٌة
عار َ
َو َبي َننا لَو َر َعي ُتم ذا َ
ف في أ ِ
إِنَّ ال َم ِ
ك َم ِ
راجح )
ونداء وتمنٍّ :
 -4أ ْك َث َر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائ ّية من استفهام
ٍ
أ -هات مثاالً لكل ّ منها من القصيدة
االستفهام  :مالي أك ّتم حبّا قد برى جسدي  ......أفاد التعجب
النداء  :يا أعدل الناس إال في معاملتي  .......أفاد االستعطاف
التم ّني  :ليت الغمام الذي عندي صواعقه  ...............أفاد التحسّر
ب -ما داللة استخدام مثل هذه األساليب ؟؟
القدرة اللغوية والبراعة في التنويع بين األساليب االنشائيّة والخبريّة
وجاءت األساليب اْلنشائية منسجمة مع حالة ال ّ
شاعر وغرض القصيدة
 -5لماذا ع َّبر الشاعر بالفعل الماضي ( نظر  ،أس َم َع ْت ) في قوله :
ص َم ُم
أَنا الَّذي َن َظ َر األَعمى إِلى أَدَبي
َوأَس َم َعت َكلِماتي َمن ِب ِه َ
للداللة على تح ّقق ذلك
 -6ما العاطفة البارزة في كل ّ بيت م ّما يأتـــي ؟؟
َو َمن بجسمِي وحالي عندَ هُ َس َق ُم ( الحزن واأللم والشكوى )
واح ّر قلباه ممّن قل ُب ُه َش ِب ُم
ِوجْ دا ُننا ك َّل شي ٍء بعدَ ُك ْم َع َد ُم ( الحبّ الشديد لسيف الدولة )
فار َقهُم
يا َمن َي ُع ّز علينا أن ُن ِ
ص َم ُم ( الفخر )
أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي من به َ
 -7و َّظف المتنبي بعض مظاهر الطبيعة في قصيدته :
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الوحدة الرابعة

الثقافة الصحيّة  -الحساسيّة
الحساسيّة مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة وال سيَّما لدى األطفال  ،ولها أسبابٌ ش َّتى وتنشط في مواس َم
معيّنة  ،وخاصّة في نهاية موسم البرد  ،وفي موسم الربيع الذي يكثر فيه ُغبار َّ
الطــلع .
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1الحساس ّية مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة ؛ علل
أل ّنها تصيب الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة
 .2ما المواسم التي تنشط فيها الحساس ّية ؟؟
تنشط بخاصّة في نهاية موسم البرد  ،وفي موسم الربيع الذي يكثر فيه ُغبار َّ
الطــلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحساسيّة تفاعل غير طبيعيّ يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ما ّدة غريبة  ،مثل  :غبار َّ
الطـلع أو
موا ّد التجميل  ،أو شعر الحيوانات  ،أو الموا ّد السَّامة  ،أو بعض األدوية مثل المضا ّد الحيويّ البنسلين ،
فضال عن ال ُّدخان الناتج عن عوادم السيّارات  ،ودخان السجائر  ،وعن كائنات صغيرة تعيش في الفراش
ّ
المكتظـة بالكتب والستائر والسجاد والمالبس  ،وهي تصل إلى داخل الجسم عن طريق الفم
داخل الغرف
أو األنف أو اللمس أو الحقن فتهيّج األماكن التي وصلت إليها  ،فيؤ ّدي ذلك إلى تولّد أجسام مضا َّدة دفاعيّة
ّ
تؤثر في النسيج المُصاب وال ُّشعيرات ال ّدمويّة المحيطة المسبّبة ألعراض الحساسيّة .
ــــــــــــــــــــــ
النص
عرف الحساس ّية كما ورد في
ّ
ّ .1
َّ
تفاعل غير طبيعيّ يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ما ّدة غريبة  ،مثل  :غبار الطـلع أو موا ّد
التجميل  ....الخ
 .2ما هي مس ّببات الحساس ّية ؟؟
غبار َّ
الطـلع أو موا ّد التجميل  ،أو شعر الحيوانات  ،أو الموا ّد السَّامة  ،أو بعض األدوية مثل المضا ّد
الحيويّ البنسلين  ،فضال عن ال ُّدخان الناتج عن عوادم السيّارات  ،ودخان السجائر  ،والفطريّات
 .3كيف تصل مس ّببات الحساس ّية إلى داخل الجسم ؟؟
عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن
 .4ما هي آلية عمل تلك المس ّببات ؟؟
ّ
ّ
تهيّج األماكن التي وصلت إليها  ،فيؤ ّدي ذلك إلى تولد أجسام مضا َّدة دفاعيّة تؤثر في النسيج المُصاب
وال ُّشعيرات ال ّدمويّة المحيطة المسبّبة ألعراض الحساسيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وللحساسيّة أنواع ع ّدة ؛ منها حساسيّة الجلد  ،وحساسيّة الجهاز التنفّسيّ  ،التي تشمل حساسيّة الصَّدر
( الرَّ بو القصبيّ ) وحساسيّة األنف  ،وقد ثبت علميّا وجود عدد من الفطريّات في وسائد ُغرف ال َّنوم ت ّتجه
بشكل رئيس إلى الجيوب األنفيّة والرِّ ئتين  ،وقد تسبّب التهابات في العيون  ،ويزداد األمر خطورة
أبواغها
ٍ
في حالة نقص مناعة جسم المريض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ذكر الكاتب ع ّدة أنواع للحساس ّية  ،أذكرهــا
حساسيّة الجلد  ،وحساسيّة الجهاز التنفّسيّ  ،التي تشمل حساسيّة الصَّدر ( الرَّ بو القصبيّ ) وحساسيّة
األنف
 .2أين تتواجد الفُطر ّيات ؟؟ ما األضرار الناتجة عنها ؟؟
تتواجد في وسائد ُغرف ال َّنوم  ،،،وقد تسبّب التهابات في العيون  ،ويزداد األمر خطورة في حالة نقص
مناعة جسم المريض .
 .3ما هي المناطق التي تتجه إليها أبواغ الفطريات ؟؟
بشكل رئيس إلى الجيوب األنفيّة والرِّ ئتين .
ت ّتجه أبواغها
ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد على فترات متقاربة  ،واستعمال مواد التنظيف
والمطهّرات الجيّدة أسبوعيّا  ،واستعمال القطن الطبيعيّ بدالً من الصّناعيّ في الوسائد  ،وضرورة التهوية
الدائمة المستم ّرة للمنازل وتعريض محتويات الغرف ألشعّة الشمس من وق ٍ
ت إلى آخر ؛ لتعقيمها من
الجراثيم  ،إضافة إلى تج ّنب تكديس حجرة ال ّنوم بالمالبس خارج أماكنها  ،وتج ّنب ترك األحذية فيها ؛
ألنها من أه ّم مصادر التلوّ ث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفّسه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ألشعة
المستمرة للمنازل وتعريض محتويات الغرف
 .1علل ما يأتي أ -وضرورة التهوية الدائمة
ّ
ّ
الشمس من وق ٍ
ت إلى آخر .
لتعقيمها من الجراثيم
ب -تج ّنب تكديس حجرة ال ّنوم بالمالبس خارج أماكنها  ،وتج ّنب ترك األحذية فيها .
ألنها من أه ّم مصادر التلوّ ث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفّسه
 .2ما هي طرق الوقاية من الفطريات؟؟
أ -تغيير الوسائد على فترات متقاربة ،
ب -استعمال مواد التنظيف والمطهّرات الجيّدة أسبوعيّا ،
ج -استعمال القطن الطبيعيّ بدالً من الصّناعيّ في الوسائد ،
د -ضرورة التهوية الدائمة المستم ّرة للمنازل وتعريض محتويات الغرف ألشعّة الشمس من وق ٍ
ت إلى
آخر
التلوث والحساس ّية ؟؟
 .3ما العالقة بين ّ
التلوّ ث يعني إمكانيّة وصول الجراثيم إلى الجهاز الهضمي والتنفّسي مما يؤ ّدي إلى تهيُّج األنسجة
وتحسّسها
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38

نوع معيّن من الغذاء ؛ فأيّ نوع من البروتينات الغذائيّة
ومن أنواع الحساسيّة أيضا ً حساسيّة اْلنسان نحو ٍ
ّ
ُب امتصاص البروتينات غير
التي يتناولها االنسان ال ب ّد من أن يُهضم قبل وصوله إلى
صع َ
األمعاءوإال َ
المهضومة  ،أمّا إذا استطاعت األمعاء أحيانــا ً امتصاص هذه البروتينات بصعوبة  ،فإنّ الخطورة في
ٌ
غريبة  ،وعندهــا تتكوّ ن أجسا ٌم مضا ّدة تتص ّدى
هذه الحالة تكمن في تعامل الجسم معها على أ ّنها أجسا ٌم
عرف بأمراض الحساسيّة  ،ويمكن القول إنّ هذا النوع من
لهــا  ،فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائيّة ُت َ
الحساسيّة  ،هو معارك كيميائيّة تحدث بين أيّ بروتين غذائيّ ينجح في الوصول إلى خاليــا الجسم أو
أنسجته من غير هضم ٍ  ،وبين األجسام المُضا َّدة التي تتكوّ ن من أنسجة الجسم ؛ لحمايتها من هذا البروتين
الغريب الذي يجب التص ّدي له .
وقد ُتسبّب بعض األغذية الحساسيّة لإلنسان مثل اللبن  ،فيُع ّد جزيء البروتين في اللبن مسؤوالً عن
حدوث الحساسيّة منه  ،وقد تحدث من س ّكر اللبن ( الالكتوز ) الذي يسبّب انتفاخا ً في المعدة  ،ويصاحب
االنتفاخ مغصٌ وإسها ٌل بعد فترة وجيزة من تناوُ لِه  ،ومن األغذية األخرى التي تسبب الحساسيّة لدى
بعض األشخاص البيضُ والسَّمك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئي ؟؟
سس الغذا ّ
 .1ما المقصود بالتح ّ
نوع معيّن من الغذاء  ،بسبب وصول أي بروتين غذائي إلى خاليا الجسم أو أنسجته
حساسيّة اْلنسان نحو ٍ
من غير هضم .
 .2ما خطورة وصول أي بروتين غذائي إلى خاليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ؟؟
ٌ
غريبة  ،وعندهــا تتكوّ ن أجسا ٌم مضا ّدة تتص ّدى لهــا  ،فينتج عن ذلك
يتعامل الجسم معها على أ ّنها أجسا ٌم
عرف بأمراض الحساسيّة .
تفاعالت كيميائيّة ُت َ
تتكون من أنسجة الجسم عند وصول بروتين غير مهضوم الى
 .3علل  :تكوين األجسام ال ُمضا َّدة التي ّ
أنسجة الجسم .
لحمايتها من هذا البروتين الغريب الذي يجب التص ّدي له .
 .4ما هي األغذية التي يمكن أن تسبب الحساس ّية ؟؟
اللبن والسمك والبيض
 .5أذكر األعراض المصاحبة للتحسس الغذائي تجاه اللبن .
انتفاخا ً في المعدة  ،ويصاحب االنتفاخ مغصٌ وإسها ٌل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثمّة عوامل طبيعيّة قد تسبّب الحساسيّة  ،مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة فضالً عن أشعّة
ال ّ
شمس  ،تظهر أعراض الحساسيّة هنا بالقيء واْلسهال والمغص المُتكرِّ ر في البطن أو العطس أو الرَّ شح
أو األزمات ال ّربْويّة أو ّ
الطفح الجلديّ المعروف باألكزيما التي يكثر انتشارها بين األطفال  ،وقد تظهر
ٌ
وانتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم  .أمّا أكثر أنسجة الجسم تعرُّ ضا ً لإلصابة بالحساسيّة فهي
أورا ٌم
أنسجة الجلد واألغشية المخاطيّة للجهازين  :الجهاز الهضميّ  ،والجهاز التنفّسيّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما العوامل الطبيع ّية التي قد تس ّبب الحساس ّية ؟؟
درجات الحرارة العالية أو المنخفضة فضالً عن أشعّة ال ّ
شمس
 .2أذكر األعراض الحساس ّية الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض الحرارة ؟؟
ّ
القيء واْلسهال والمغص المُتكرِّ ر في البطن أو العطس أو الرَّ شح أو األزمات ال ّربْويّة أو الطفح الجلديّ
المعروف باألكزيما التي يكثر انتشارها بين األطفال
تعرضا ً لإلصابة بالحساس ّية ؟؟
 .3ما هي أكثر أنسجة الجسم ُّ
39

أنسجة الجلد واألغشية المخاطيّة للجهازين  :الجهاز الهضميّ  ،والجهاز التنفّسيّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتصيب الحساسيّة الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة  ،وقد أشارت بعض ال ّدراسات إلى أنّ
للمرأة دوراً أساسيّا في الوقاية من هذا ال ّداء على نحو عا ّم  ،وحساسيّة الجهاز التنفّسي على نحو خاص ؛
ألنّ التركيب الجينيّ لأل ّم أش ّد تأثيرا من التركيب الجينيّ لألب من حيث االستعداد الوراثيّ للمولود
لإلصابة بأمراض الحساسيّة  .وتزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض كلَّــما كان األخوال والخاالت المصابون
به أكثر من األعمام والعمَّات  ،وأ َّكدت بعض ال ّدراسات أنّ نسبة اْلصابة باألنواع الشديدة من حساسيّة
الصَّدر تصيب الفتيات أكثر من الفتيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وتصيب الحساس ّية الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة  ،ما داللة ذلك ؟؟
أنّ مرض الحساسيّة أصبح من أمراض العصر
 .2للمرأة دوراً أساس ّيا في الوقاية من هذا الدّاء على نحو عا ّم  ،وحساس ّية الجهاز التن ّفسي على نحو
خاص علل .
ألنّ التركيب الجينيّ لأل ّم أش ّد تأثيرا من التركيب الجينيّ لألب من حيث االستعداد الوراثيّ للمولود
لإلصابة بأمراض الحساسيّة
 .3وتزداد نسبة اإلصابة بهذا المرض كلَّــما كان األخوال والخاالت المصابون به أكثر من األعمام
سابقة )
والع َّمات  .علل ( نفس اإلجابة ال ّ
ألنّ التركيب الجينيّ لأل ّم أش ّد تأثيرا من التركيب الجينيّ لألب من حيث االستعداد الوراثيّ للمولود
لإلصابة بأمراض الحساسيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نصر معوض  :عالم مصري حاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا تحلّل األحماض األمينية من كتبه :
التكنولوجيا الحيويّة لمنتجات اللبن الثانويّة " و " الغذاء والوقاية من األمراض " ومنه أخذ النصّ
النص أه ّم أسباب الحساسيّة مثل :
 بيّن الكاتب في
ّ
غبار الطلع ومواد التنظيف  ،وبعض األطعمة
 أهم أعراض الحساسيّة التي تظهر على الجلد أو الجيوب األنفيّة والجهازين الهضم ّي والتنفّس ّي
 ذكر طرق الوقاية من الحساسيّة  ،مثل أ -تجنّب بعض األطعمة التي تسبّب الحساسيّة ب -التقليل من
التعرّض للبرد ودرجات الحرارة المرتفعة وغيرها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41

املعجم ّ
والداللة
اللغوي :
 -1أضف إلى معجمك
ّ
عوادم الس ّيارات  :مفردها  :عادِم  ،وهو ما ينتج عن احتراق الوقود في السيّارة
المكت ّظة  :المزدحمة
ال َّتكديس  :جعل األشياء بعضُها فوق بعض
تتصدّى لها  :توا ِجهُهــا
 -2عد إلى أحد المعاجم اللغو ّية  ،واستخرج معاني المفردات اآلتية :
الوجيزة  :القليلة أو قصيرة  ،الته ّيج ِ :ح َّدةُ ال َّت ُّأث ِر  ،المعمورة  :العالم  ،كوكب األرض
 -3ابحث في أحد معاجم المصطلحات الطب ّية عن معنى كل ّ م ّما يأتي :
انسجة الجسم  :تجمعات من خاليا مشتركة في التركيب و الدور ،
ال ّ
ش َعيرات الدّمو ّية  :قنوات دقيقة جدآ  ،تشبه الشعر يتراوح قطرها ما بين  10114 – 10117ملم ،
ويتراوح طول الشعيرة ما بين  1 – 105ملم  ،ويتكون جدراها من طبقة خلوية واحدة  ،يبلغ عددها
حوالي عشرة باليين شعيرة  ،وطولها مجتمعة حوالي  81ألف كلم ،
الجيوب األنف ّية  :تجاويف مملوءة بالهواء توجد داخل الجمجمة وعلى جوانب األنف ،
األجسام ال ُمضا َّدة  :عبارة عن جاليكوبروتين تفرز من خاليا البالزما استجابة لوجود جسم غريب
(األجسام المستضدة  ، antigensأو تكون مرتبطة على غشاء خلية  Bفتتفاعل األجسام
المضادة مع األجسام المستضدة مما يؤدي إلى تحلل األجسام المستضدة
األغشية ال ُمخاط ّية  :أنسجة مخاطيّة تبطن الجيوب األنفيّة وتفرز الما ّدة المخاطيّة التي ترطب األنف من
ال ّداخل .
ص ِب ّي  :مرض يسبب تضيق متغير في القصبات الهوائية  ،تجاوبا ً مع مثيرات مختلفة .
الربو ال َق َ
َّ
األبواغ  :خلية تكاثر الجنسيا ،تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس ،وهي قادرة على
تكوين أفراد جديدة مباشرة عكس العِرس (باْلنجليزية ): Gameteالذي ال يعطي فرداً جديداً إال ّ إذا لقح
بعرس آخر. .
الجيني  :التكوين الوراثي للخلية ،الفرد ،أو الكائن الحي .وهو عبارة عن مجموعة المعلومات
التركيب
ّ
الوراثية "ال ُم َش َّفرة باطنيا ً" والتي يحملها كل كائن حي ،أي مجموعة الجينات الكاملة الخاصة به والتي
تحدد الكيفية التي تظهر عليها سماته أو خصائصه .
اللغوي لكل ّ كلمة من الكلمات اآلتية :
 -4ما الجذر
ّ
ّ
التهابات  :لهب  ،مكت ّظ  :كظ  ،االستعداد  :عدد
 -5عد إلى أحد المعاجم واستخرج مفرد كلمة ( جراثيم )  :جُرثو َمة
 -6أضبط بالشكل َحر َف ّي الميم والعين في كلمة ( معدة ) بالرجوع إلى أحد المعاجم  ،مب ّينا أو ُجه ضبط
الكلمة َ ( :م ِع َده أو مِعْ َده )
 -7أضبط بالشكل
حرف الفاء في كلمة ( الفطر ّيات )  :الضمّة .
الربو ّية )  :الكسرة .
والراء في كلمة ( ّ
ّ
 -8استعمل تركيب ( وال س ّيما ) في جملة مفيدة من إنشائك .
أحبُّ الرّياض َة وال سِ يّما السِّباح َة أو السّباح ِة
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الجمالي
التذوق
ّ
ّ
 -1وضح الصور الفنية في العبارة اآلتية :
غذائي ينجح في الوصول
أي بروتين
ّ
" إنّ هذا النوع من الحساس ّية  ،هو معارك كيميائ ّية تحدث بين ّ
إلى خاليــا الجسم أو أنسجته من غير هضم ٍ  ،وبين األجسام ال ُمضا َّدة له " .
شبّه البروتينات واألجسام المضا ّدة بعدوّ ين يتقاتالن .
 -2من خصائص المقالة العلم ّية استخدام المصطلحات العلم ّية  ،واالستناد إلى الحقائق  ،ومخاطبة العقل
النص
 ،م ّثل لكل ّ واحدة من هذه الخصائص من
ّ
المصطلحات العلم ّية  :األبواغ  ،أنسجة الجسم  ،األجسام المُضا ّدة  ....الخ
االستناد إلى الحقائق  :تسبب بعض األغذية الحساسيّة لالنسان
مخاطبة العقل  :استخدام اللغة العلميّة  ،وندرة الصور الفنيّة
بشكل واضح ومفهوم  ،وفي تثقيف ال ُم َت َل ّقي
مدى ُو ِّفق الكاتب في عرض الموضوع
أي
ً
 -3ب ّين إلى ّ
ٍ
صحيــًا والتأثير فيه .
ِّ
ِّ
بشكل واضح ومفهوم  ،وفي تثقيف المتلقّي صحيّا
لقد وُ فق الكاتب إلى ح ّد بعيد في عرض الموضوع
ٍ
والتأثير فيه  ،فقد بيّن مفهوم مرض الحساسيّة ومدى انتشاره  ،وأنواعه  ،وكيفيّة حدوثه  ،ومدى خطورته
 ،وكيفيّة الوقاية منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوحدة الخامسة

ّ
ّ
الحب يا أردن
وأنت
()1

عنك يا َو َطنِي
سأك ُتبُ
َ
ً
لوحة لل ّ
وق تس ُكنُ رحل َة ال ّز َم ِن
وأر ُس ُم
ش ِ
وأرف ُع را َي ًة للحبّ أحملها وتحملُنِي
سأك ُتبُ ك ّل ما أهوى
وما يحلو إلى الوطن
سأذك ُر أ ّنك البُشرى
للبشر
الخير
وك ّل
ِ
ِ
فآتي كلّما ه َت َف ْ
ت
ظال ُل ال ّ
وق تطلُبُني
ش ِ
ُك كي تعان َقني
وآتي كلّما ام َت ّدت ذراع َ
ض َننِي
بشوق ث ّم َتح ُ
ٍ
َّ
ضتْ
َ
سآتــي كلما ن َه َ
ك ُّ
الطه ُر تسألُني
رُبا َ
ّ
سآتـي في ُ
والظلما ِء والقمر ِ
مس
شعاع ال َّش ِ
سأر ِج ُع للرُّ بى طوعــا ً
وأحم ُل ُغربتي شوقا ً
واألوجاع والم َِح ِن
وأطوي رحلة األيّام ِ
ِ
سآتي حالَما تدعو
خيل
بال ٍ
طير
وال ٍ
وال ُسفُ ٍن
َ
عزيزاً َ
ولتبق
كنت
مدى األي ِّام يا وطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ً
رحلة ّ
لوحة لل ّ
الز َم ِن )
س ُم
وق تس ُكنُ
ب عن َك يا َو َطنِي  ......وأر ُ
( سأك ُت ُ
ش ِ
الشرح  :يعبّر الشاعر عن شوقه إلى وطنه حين كان بعيداً عنه  ،فيدفعه شوقه إلى كتابة قصيدة في وطنه
ً
لوحة جميلة  ،بما فيها من عبارات يبعثها إلى الوطن الذي يسكن وجدانه أينما ح ّل
 ،وصوّ ر هذه القصيدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب كل ّ ما أهوى  ....وما يحلو إلى الوطن )
( وأرف ُع را َي ًة
للحب أحملها وتحملُنِي  ...سأك ُت ُ
ّ
يرفع راية حبّه لألردن تعبيراً عن حنينه وانتمائه إليه  ،ويكتب ك َّل ما يليق ببلده من عبارات جميلة .
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للبشر )
الخير
( سأذك ُر أ ّنك ال ُبشرى  .....وكل ّ
ِ
ِ
يذكر الشاعر أنّ األردن بلد الخير والعطاء لك ّل َمنْ يحتاجه  ،فهو البُشرى واألمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فآتي كلّما ه َت َف ْت  ....ظالل ُ ال ّ
بشوق ث ّم
وق تطل ُ ُبني  ....وآتي كلّما ام َتدّت ذرا ُع َك كي تعان َقني ....
ٍ
ش ِ
شعاع ال َّ
ض ْت ُ ....ربا َك ال ُّطه ُر تسألُني  ....سآتـي في ُ
لماء
مس وال ّظ ِ
ض َننِي  ....سآتــي ك َّلما َن َه َ
َتح ُ
ش ِ
واألوجاع والم َِح ِن
للربى طوعــا ً  ....وأحمل ُ ُغربتي شوقا ً  ...وأطوي رحلة األ ّيام ِ
ج ُع ُّ
والقمر ِ  .....سأر ِ
ِ
سفُ ٍن .
طير  ...وال ُ
 ...سآتي حالَما تدعو  ...بال ٍ
خيل  ....وال ٍ
يلبّي الشاعر دعوة الوطن عندما يُناديه  ،ليالً أو نهاراً  ،شمسا ً أو ظالما ً  ،لينهي أوجاع ُغربته  ،فيأتي
مدفوعا ً بانقياده إلى وطنه الغالي  ،وشوقه إليه  ،مجتازاً ك ّل العوائق الما ّدية  ،بحراً وب ّراً وجوّ اً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
وفي نهاية المقطع يدعو ال ّ
َ
والعزة ( .عزيزاً َ
ولتبق  ...مدى األ ّي ِام يا وطني )
كنت
شاعر لوطنه بالبقاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صور الفن ّية :
ال ّ
ً
وق تس ُكنُ رحل َة ال ّز َم ِن  :صوّ ر كالمه في وطنه ( القصيدة ) لوحة جميلة دفعه ال ّ
لوحة لل ّ
شوق
وأر ُس ُم
ش ِ
لكتابتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسئلة :
 .1اقرأ المقطع األول وأجب ع ّما يأتي ؟
أ -ع ّبر الشاعر عن شوقه لوطنه  ،أذكر مظهرين لهذا ال ّ
شوق ؟
ً
وق تس ُكنُ رحل َة ال ّز َم ِن " و " ظال ُل ال ّ
لوحة لل ّ
ض َننِي "
بشوق ث ّم َتح ُ
وق تطلُبُني " و"
"وأر ُس ُم
ٍ
ش ِ
ش ِ
( كتابته الشعر في وطنه  ،ورسمه لوحة في شوقه إلى وطنه  ،والعودة لوطنه كلّما ناداه )
ب -انتقى الشاعر كل ما هو جميل من الكلمات ليع ّبر بها عن ح ّبه لوطنه  ،أين تجد ذلك في المقطع ؟
في قوله  ":سأك ُتبُ ك َّل ما أهوى  ،وما يحلو إلى الوطن "
ج -االردن بلد الخير مع قلة موارده
للبشر " )
 -1استخرج ما يدل ّ على ذلك ؟ ( قوله  " :سأذ ُك ُر أ ّنك البُشرى  ،وك ّل الخير
ِ
فاألردن بلد الخير والعطاء والمساعدة لك ّل من يحتا ُج ويلجأ إليه .
 -2أذكر صورا من هذا الخير في وقتنا الحاضر
( استقبال الالجئين من مختلف أقطار الوطن العربي  ،وتقديم العون وال ّدعم لهم )
د -ال تقف العوائق أمام الشاعر في تلبية نداء الوطن
 -1كيف ع ّبر الشاعر عن هذا المعنى ؟
طير  ...وال ُسفُ ٍن ( ال تقف العوائق أمام الشاعر في تلبية نداء
سآتي حالَما تدعو  ...بال ٍ
خيل  ....وال ٍ
وطنه حالما يدعوه  ،ح ّتى وإن لم تتوفر لديه وسيلة لنقله إلى الوطن )
 -2عالم يدل ّ ذلك ؟
على ش ّدة شوقه لوطنه وتعلّقه به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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()2
ك مدىً
ك ال أهوى سِ وا َ
سأبقى في َ
فيك ح َّتى لحْ َظ َة ال َقد َِر
وأحيا َ
ْ
ك إذ تسامى خف َق َة الص َّْد ِر
تراب َ
سأجع ُل من ِ
هر
وأغسِ ُل في مياهِك ما ُي َب ّد ُد قسْ َو َة ال ّد ِ
ك ما يُخلِّ ُد َبه َْج َة ال ُع ْم ِر
وأنسج من ربي ِع َ
ولست أكونُ مغتربــا ً
ُ
طو ْف ُ
ت في ال ّدنيــا
إذا َّ
وع ُْد ُ
شوق
ك في
ت إلي َ
ٍ
وحبٍّ ال حدو َد لــ ُه
الليل إعصاراً
رياح
سـآتي في
ِ
ِ
فجر أحالمــا ً
وآتي في
نسيم ال ِ
ِ
َ
فأنت العالَ ُم المزرو ُع في ذاتي
َ
وأنت أنـــا
وأنت ِبشارةُ
َ
الخير
ِ
َ
وأنت الحبّ يا أردنّ
أنت َّ
َ
األفكار والص َُّو ِر
والوجدانُ في
الطيْفُ
ِ
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َ
مدى  ....وأحيا
وأنت أنـــا ) ( سأبقى في َك ال أهوى سِ وا َك
فأنت العالَ ُم المزرو ُع في ذاتي
الشرح ( :
ً
َ
َ
َ
لحظة الق َد ِر )  :يعبّر الشاعر عن التوحّ د بين ذاته والوطن  ،فذات الشاعر تحيا في وطنه ح ّتى
في َك ح َّتى ْ
لحظة قدره ( موته )  ،وإن كان بعيداً عنه  ،وهي حالة التحام وامتزاج بين ذات الشاعر وذات الوطن ،
فالوطن أمام مرأى ال ّ
شاعر دائما ال يهوى غيره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّهر  ...وأنسج من
صدْ ِر  ....وأغسِ ل ُ في مياهِك ما ُي َب ّد ُد ْ
( سأجعل ُ من ترابِ َك ْإذ تسامى خف َق َة ال َّ
قس َو َة الد ِ
ربي ِع َك ما ُيخلِّ ُد َب ْه َج َة ال ُع ْم ِر )
جعل تراب وطنه ومياهه وربيعه صوراً يعبّر بها عن انتمائه للوطن  ،فبعلوّ تراب الوطن ينبض قلبه ،
وبمياهه يزيل قسوة غربته  ،وبربي ِع ِه تبتهج أيّامه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طو ْف ُ
ُ
ت في
ويرفض الشاعر فكرة اغترابه النفسي عن الوطن ويقول ( :
ولست أكونُ مغتربــا ً  ...إذا َّ
وحب ال حدو َد لــ ُه )  :ال أكون مغتربا عن وطني إذا تن َّق ُ
الدّنيــا  ....و ُعدْ ُ
لت
شوق ....
ت إلي َك في
ٍّ
ٍ
لت بعيدا عنه ث ّم ع ُ
وترحَّ ُ
ُدت إليه حامالً أشواقي وحبّي الذي ال حدود له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
فأنت العالَ ُم المزرو ُع في ذاتي ....
الفجر أحالمــا ً ....
نسيم
الليل إعصاراً  ...وآتي في
رياح
( سـآتي في
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وأنت أنـــا )
يبدو الشاعر متلهِّفا ً للعودة في الليل أو الفجر  ،وفي أيّ وق ٍ
ت كاْلعصار  ،فاألردن مزرو ٌع في ذات
ال ّ
شاعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأنت بِشارةُ
الحب يا أردنّ َ ....
الخير َ ...
َ
ص َو ِر )
والوجدانُ في
ف
وأنت
(
األفكار وال ُّ
أنت ال َّط ْي ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
االردن هو البشارة السّارّة والخير في نفسه  .ويعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه وعن التوحّد بينهما " ،
أنت أنا " فالوطن هو ال ّ
شاعر  ،وهو منبع الشعور  ،والم ُْل ِهم  ،وهو ك ّل األفكار والص َّور في مُخيّلة
الشاعر  ،وهو حاض ٌر في وجدانه  ،وإن كان بعيداً عنه بجسده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسئلة :
 .1عبّر الشاعر عن التوحّد بين الذات والوطن وضح ذلك .
ذات الشاعر تحيا في وطنه ح ّتى لحظة قدره ( موته )  ،وإن كان بعيداً عنه  ،وهي حالة التحام وامتزاج
بين ذات الشاعر وذات الوطن  ،فالوطن أمام مرأى ال ّ
شاعر دائما ال يهوى غيره  ،والوطن م ّتحد في
الشاعر وهو فيه  ":أنت أنا "
 .2هات ما يدل ّ على لهفة الشاعر وشوقه للعودة إلى وطنه ؟؟
الفجر أحالمــا ً
نسيم
الليل إعصاراً  ...وآتي في
رياح
سـآتي في
ِ
ِ
ِ
ِ
 .3استخرج ما يدل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه .
أنت َّ
وأنت الحبّ يا أردنّ "  ......و قوله َ ":
َ
األفكار والص َُّو ِر "
والوجدانُ في
الطيْفُ
قوله ":
ِ
ِ
فالوطن منبع الشعور والم ُْل ِهم  ،وهو ك ّل األفكار والص َّور في مُخيّلة الشاعر  ،وهو حاض ٌر في وجدانه ،
وإن كان بعيداً عنه بجسده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()3
ك َّللا يا أردنّ يا وطنــا ً
حما َ
تنامى في محبّتنا
يان وال ِّس َي ِر
َ
اريخ وال ُب ْن ِ
مع ال ّت ِ
ك الرَّ ُ
ايات ُنعْ لِيهــــا
ل َ
ِيار ال َمج ِد م ُْل ِه َم ًة
لِ َتخف َِق في د ِ
ِبرُؤيا أنت تح ِملُهــا
َو َمجْ ٍد أنت صا ِن ُع ُه
ب
وراف ُع راي َة ال َع َر ِ
صى ِبال َع َد ِد
ك األسما َء ال ُتحْ َ
ف َسجَّ لنا ل َ
نظير لــ ُه
ِب َف ْخ ٍر ال
َ
ُغتربــا ً ؟
َ
فكيف أكونُ م ِ
ض ُننــا
معالم ال ّدنيــا و َتحْ ُ
وأنت بك ِّل
ِ
ب تس ُك ُنني
ك في حنايا القل ِ
وأ َّن َ
ك في ال ّدنا سهالً وصحرا َء
أح ّب َ
ب
ِي ال َع َر ِ
َو َخ ْف َق َة واد َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
(حما َك هللا يا أردنّ يا وطنــا ً  ....تنامى في مح ّبتنا )
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يدعو ال ّ
شاعر َّللا تعالى أن يحمي األردن هذا الوطن الذي َكب َُر بحبّ أبنائه  ،فأحبّهم وأحبّوه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س َي ِر )
يان وال ِّ
( َ
اريخ وال ُب ْن ِ
مع ال ّت ِ
ت
األردنّ مبعث الفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضِ ِره  ،فلألردن سيرة تاريخيّة مش ّرفة  ،بمواقفه وبطوال ِ
أبنائه  ،وسِ َير أبطاله ال ُع َظماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الر ُ
ِيار ال َمج ِد ُم ْل ِه َم ًة ِ ...ب ُرؤيا أنت تح ِملُهــا َ ....و َم ْج ٍد أنت صانِ ُع ُه ...
( ل َك َّ
ايات ُن ْعلِيهــــا  ...لِ َتخف َِق في د ِ
َ
راية ال َع َر ِ
نظير لــ ُه )
صى بِال َع َد ِد  ...بِ َف ْخ ٍر ال
وراف ُع
َ
س َّجلنا ل َك األسما َء ال ُت ْح َ
ب  ...ف َ
يفخر ال ّ
شاعر براية األردن ومجده ورفعته  ،ومكانته في التاريخ  ،وأسمائه التي ارتبطت ببطوالته ،
كأردنّ الكرامة  ،وأردنّ الع ّزة .
ض ُننــا  ...وأ َّن َك في حنايا القل ِ
ب تس ُك ُنني ....
(
معالم الدّ نيــا و َت ْح ُ
َ
غتربــا ً ؟  ....وأنت بكل ِّ
فكيف أكونُ ُم ِ
ِ
ِي ال َع َر ِ
ب)
أح ّب َك في الدّنا سهالً وصحرا َء َ ....و َخ ْف َق َة واد َ
يتساءل الشاعر بغرض النفي  :كيف يكون مُغتربا ً والوطن يسكن داخلَ ُه بصحرائه وسهوله  ،ببدوه
وبوادي ال َع َرب ؟؟؟؟ !!! )
وح َ
َ
ض ِر ِه ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسئلة :
 .1وصف الشاعر األردنّ بأ َّنه مبعث لفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره  ،ب ّين ذلك .
يان
لألردن سيرة تاريخ ّية مش ّرفة  ،بمواقفه وبطوال ِ
ت أبنائه  ،وسِ َير أبطاله ال ُع َظماء ( َ
اريخ وال ُب ْن ِ
مع ال ّت ِ
س َي ِر ) ويفخر ال ّ
شاعر براية األردن ومجده ورفعته وماضيه من معركة مؤتة إلى معارك الثورة
وال ِّ
العربية الكبرى إلى بطوالت الكرامة وغيرها من البطوالت التي تد ّل على مكانة األردن في التاريخ وسِ ير
أبطاله العُظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني على أرض فلسطين عام  1921م
صى ِبال َع َد ِد " ؟؟
ك األسما َء ال ُتحْ َ
 .2إال َم أشار الشاعر بقوله  " :ف َسجَّ لنا ل َ
إلى عدد من الصّفات والفضائل التي يمتاز بها األردن  ،و ُسمّي بهــا
 .3أذكر صفات أخرى تعرفها عن األردن ارتبطت باألردن مب ّينا داللتها .
أردنّ الع ّزة والنخوة  :داللة على شهامة رجاله ونخوتهم
أردن أرض العزم  :داللة على إرادة أهله القويّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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()4
ك قد َز َرعْ َ
ت ِب ِه
ترا ُب َ
بذور الحُبِّ خالد ًة إلى األ َب ِد
َ
ت
لتعلو في سمائك أجم ُل ال ّرايا ِ
َ
َّ
واْليمان والظ َف ِر
الفخر
رمز
ِ
ِ
فما أح َسسْ ُ
يوم
ت في ٍ
كنت مُغتربــا ً
ُ
بأ ّني
فار ْقنِي
أل ّنـــ َ
ك لم ُت ِ
كما روحي ُتنا ِدمُني
كما ظلّي تسي ُر َمعِي
َ
فأنت ال ّدا ُر يا أر ُدنّ أس ُك ُنها و َتسْ ُك ُننِي
رأت َس َك َنـــــا ً
ْ
فروحي ما
ك يا َو َطنِي
ك  ......سِ وا َ
سِ وا َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرايا ِ
الفخر
ت  ....رمز
( ترا ُب َك قد َز َر ْع َت ِب ِه ....
لتعلو في سمائك أجمل ُ ّ
بذور ال ُح ِّب خالد ًة إلى األ َب ِد َ ..
َ
ِ
واإليمان وال َّظ َف ِر )
ِ
الشرح  :تراب الوطن مزروع بالحبّ والخير  ،وثمرة هذا الحبّ أبناء يعشقون األردن ويدافعون عنه
لتعلو رايته رمزاً للنصر واْليمان والفخر
يوم  ...بأ ّني ُ
س ْس ُ
فار ْقنِي  ...كما روحي ُتنا ِد ُمني  ....كما ظلّي
( فما أح َ
كنت ُمغتربــا ً  ...أل ّنـــ َك لم ُت ِ
ت في ٍ
تسي ُر َمعِي )
يؤ ّكد م ّرة أخرى أ ّنه وإن كان بعيدا عن وطنه  ،فاألردن لم يُفارقه يوما  ،فهو كظلّه يسير معه  ،وكروحه
تجالسُه وتالزمه
فأنت الدّا ُر يا أردُنّ أس ُك ُنها و َت ْس ُك ُننِي  ....فروحي ما ْ
( َ
س َك َنـــــا ً  ....سِ وا َك  ....سِ وا َك يا َو َطنِي )
رأت َ
يعود إلى فكرة التوحّد مع الوطن  ،فالوطن يسكن وجدان الشاعر وروحه التي ما رأت يوما ً َس َك َنا ً مثله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األسئلة :
 .1األردنّ مزروع بالخير  ،ما ثمرة هذا ّ
الزرع ؟؟
َّ
والظ َف ِر
واْليمان
الفخر
رفع ال ّراية األردنيّة رمز االستقالل  ،و
ِ
ِ
 .2يرى الشاعر أ ّنه قريب وبعيد من وطنه  ،وضح ذلك
الوطن لم يُفارقه يوما  ،فهو كظلّه يسير معه  ،وكروحه تجالسُه وتالزمه  ،فهو بعي ٌد جغرافيّا بجسده لك ّنه
قريبٌ بروحه ونفسه .
 .3ماذا قصد الشاعر بقوله  ":فروحي ما ْ
س َك َنـــــا ً  ....سِ وا َك  ....سِ وا َك يا َو َطنِي ؟
رأت َ
لم يجد الشاعر سكنا ً يأوي إليه أفضل من وطنه فإذا كانت روح الشاعر تس ُكنُ جسده ليعيش فإنّ هذه
الرّوح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( محمود فضيل التل  ،شراع الليل وال ّطوفان )
من دواوينه  :اغنيات الصمت واالغتراب  ،،،نداء للغد اآلتي  ،،،جدار االنتظار  ،،،هامش الطريق ،،،،
شراع الليل والطوفان الذي أخذ منه النص
النص :
جو
ّ
ّ
ّ
ويعتز باالنتماء إليه وتعلّقه به ( علل )
يعشق الشاعر األردن و يفخر بمح ّبته له
لما لألردن من حضور دوليّ متميّز  ،يؤ ّكد احترامه لإلنسان وما ق ّدمه للمجتمع اْلنسانيّ من إنجازات في
مختلف المجاالت
إال َم أشار الشاعر في القصيدة ؟؟
 .1إلى أيام اغترابه عن الوطن مؤ ّكداً أنّ األردن يعيش في داخله ويسكن ك ٌّل منهما َ
اآلخر
 .2عدم شعوره بالغربة ( علل ) :
ألنّ األردن معه كروحه التي ال تفارقه حيثما ح ّل وارتحل
 .3يجد في طبيعة الوطن المنزل الذي يطمئنّ إليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعجم والداللة
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
 يب ّدد  :يبعد  - ،،،،ال ّنظير :المِثل والمساوي  - ،،،،تنادمني  :تسامرني وتجالسني الخفقة  :الحركة واالضطراب -2عد إلى أحد المعاجم اللغوية واستخرج معاني المفردات:
الطيف  :ما يراه الشخص في النوم أو الخيال،
الوجدان  :نفس المرء وقواه الباطنيّة وما ّ
يتأثر به من لذة أو ألم .
الظفر  :ال ّنصر وال َغلَ َبة
 -3ما الجذر اللغوي لكل من :
.
شعاع  :ش ّع ُ ،ملهمة  :لهم  ،امتدّ ت  :م ّد
 -4عد إلى المعجم الوسيط وتبين جمع من كل من
البشرى ُ :ب ْشريات ُ ،ب ْشر والبشارة ِ :بشارات َ ،بشائِر
 -5ما مفرد كل من :
سير :سيرة  ،الحدود  :جمع ح ّد وهو المدى والمنتهى
الر ّبى  :رُبوة  ،المحن  :مِحْ َنه  ،ال ِّ
 -6يخطى بعض الناس في استخدام كلمتي رؤيا /ورؤية:
أ) عد الي المعجم وبين معنى كل منهما
رؤيا  :ما ي َُرى في النوم والجمع  :ر ًُؤى
رؤية  :حالة أو درجة كون ال ّ
شيء مرئ ًّيا
ب) هل وفق الشاعر في استخدام رؤيا لتحقيق المعنى الذي أراده ؟ وضح ذلك.
ال  ،لم يكن موفّقا  ،ألنّ الرؤيا  :الحلم  ،وهو أراد الرؤية أي الرسالة والنظرة إلى االشياء
 -7فرق في المعنى بين كلمتين اللتين تحتهما خط
فروحي ما رأت سكنا ً سواك..سواك يا وطني ( غيرك )
لو صرت من سقمي شبيه سِ واكِ ما اخترت من دون األنام سواك (عو ٌد ُي َّت َخ ُذ من شجر األراكِ ونحوه
يُستاك به )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أسئــلة عا ّمـــة
 )1أعط مثاالً من القصيدة على تكرار المعاني واألفكار ،معلالً
طو ْف ُ
ُ
ت في ال ّدنيــا
تكرار رفض االغتراب :
ولست أكونُ مغتربــا ً  ......إذا َّ
ثم قال :
ُغتربــا ً ؟
َ
فكيف أكونُ م ِ
ُ
ضننــا
معالم ال ّدنيــا و َتحْ ُ
وأنت بك ِّل
ِ
تكرار ح ّبه للوطن :
وع ُْد ُ
شوق
ك في
ت إلي َ
ٍ
وحبٍّ ال حدو َد لــ ُه
َ
ثم يقول :
وأنت الحبّ يا أردنّ
أوقوله  :وأ ّنك في حنايا القلب تسكنني" "،وأنت الدار يا أردنّ أسكنها وتسكنني
حب الوطن والشوق والحنين إليه
التعليل  :التكرار يفيد التأكيد على ّ
 )2وردت لفظ "الرايات" غير مره في القصيدة بين القيم الوطنية السامية التي ترتبط بها
الرايات رمز لالستقالل وال ّرفعة والشرف والكرامة وال ّنصر والهُويّة الوطنيّة
 )3عن انس -رضي هللا عنه  -ان النبي – صلى هللا عيه وسلم -كان إذا قدم من السفر فنظر إلى ُجدُرات
المدينة أوضع راحلته وان كان على دابة حركها من ُح ِّبها .
بين عالقة النص بمضمون الحديث.
مضمون الحديث يدل على الحبّ الشديد والشوق واللهفة للوطن  .حيث يبيّن أن الرسول – صلى َّللا عيه
وسلم -يستحث دابّته على السرعة في السّير ليصل المدينة .
والنص جلّه يتح ّدث عن حبّ الوطن والشوق إليه .
ّ
 )4ما الذي زاد من تعلق الشاعر بوطنه من وجهة نظرك؟
حب الشاعر للوطن تجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن  ،ومعاناة الشاعر في البُعد عنه ،
أرى أنّ مما زاد ّ
واشتياقه إليه .
 )5بدت عالقة الشاعر بوطنه كأنها عالقة طفل بأمه أو محب بحبيبته هل يماثل الوطن األم أو الحبيب
في هذا ؟ بين رأيك.
كان الشاعر إذا ما ابتعد عن وطنه ذرف شوقا ً وحنينا ً فياضا ً ال ينقطع ،كارتباطٍ استثنائي وعالقة انتماء
كطفل يستجدي اُمه ،وكان ينسج القصائد ويغزلها كولهان ينتظر محبوبته ،ونجد هنا كيف بكى
روحية
ٍ
التأو ِه ،ومن ترويع الفراق ،ومن
الشاعر األندلسي ابن األبّار القضاعي وط َنه بقصيدة أكثر فيها من ُّ
عبرات البعد يقول:
ٌ
أَ َبيْنٌ
واشتياق وارتيا ُع ؟
لقد ُحم َ
ِّلت ما ال يُس َتطا ُع
فأطعت قسراً
ُ
تملّكني الهوى
أالَ إنّ الهوى ملِ ٌ
ك مطا ُع
ُ
الفراق على احتمالي
وروعني
َّ
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و َمن ذا بالتفرُّ ق ال يُراعُ؟
لق
وليس هوى األحبة َغير عِ ٍ
لديَّ فال يُعا ُر وال يُبا ُع
ت َبعده ُم انحدا ٌر
َفلِلع َبرا ِ
إثر ُه ُم ارتفا ُع
وللز َف َرات َ
ُقضى
نأ َ ْوا حقا ً وال أدري أي َ
تالق؟ أو يُباح لنا اجتما ُع ؟
ٍ
أحب الشاعر وطنه بمسوغ ومن غير مسوغ ،فهل يحتاج الوطن إلى مسوغات لهذا الحب ؟ بين
)6
ّ
وجهة نظرك.

التوحد بين الشاعر ووطنه واضحة في القصيدة :
 -7ظهرت حالة
ّ
أ -هل تعد هذه الحالة من المبالغات الشعر ّية ؟ علّل إجابتك موافقا ً أو مخالفا ً .

ب -إلى أي حد تشارك ال ّ
شاعر هذه الحالة ؟
إلى أبعد الحدود
الجمالي
التذوق
ّ
ّ
 -1وضح الصورة الفنية في كل ّ عبارة من العبارات اآلتية :
شوق تسكن رحلة ّ
أ -وأرسم لوحة لل ّ
الزمن  :شبّه قصيدته باللوحة الفنيّة دفعه الشوق لكتابتها
ب -فآتي كلّما هتفت ظالل الشوق تطلبني  :شبّه الشوق ّ
بإنسان يناديه
ظال يالزمه وصوره
ٍ
ج -وآتي كلّما امتدّت ذراعك كي تعانقني  :شبه الوطن بإنسان يم ّد ذراعه ليعانق الشاعر
د -سآتي كلّما نهضت رباك الطهر تسألني  :شبّه الرُّ با بإنسان طاهر يسأل الشاعر أن يعود
هـ -ترابك قد زرعت به بذور الحب خالدة  :شبّه الوطن انسانا يزرع و شبّه الحبّ بذور
 -2ما داللة كل من:
أ -وأطوي رحلة األيام واألوجاع والمحن  :قرار العودة للوطن والخالص من األلم الذي يعانيه نتيجة
اغترابه عن وطنه
ب -أنك في حنايا القلب تس ُك ُنني  :الحب للوطن و التعلّق به
ج -سآتي في شعاع الشمس والظلماء والقمر  :العودة للوطن في ك ّل الظروف
صور  :حضور الوطن في نفس الشاعر ومخيّلته وعقله
د -أنت الطيف والوجدان في األفكار وال ّ
للحب أحملها وتحملني  :شبّه الحبّ راية يرفعها وتنبئ عن حبّه للوطن والحب هنا متبادل
هـ -وأرفع راية
ِّ
 -3ما الغرض من :
51

تكرار ال النافية في قوله " بال خيل ،وال طير  ،وال سفن " .التأكيد أن ال شيء يعيق عودته للوطن
أ-
فهو سيعود وإن لم يجد وسيلة نقل
ب -استخدام السين في قوله سأذكر  ،سآتي  ،سأجعل ،سأبقى  : .داللة على قرب وقوع الحدث.
 -4ما قيمة توظيف الشاعر أفعاالً مثل  " :تسامى ،تعلو ،تنامى"؟ الفخر واالعتزاز بالوطن
ومظاهره بسموّ ه ورفعته ونموّ ه
 -5ظهر اال ّتكاء على عناصر الطبيعة جل ًّيا في القصيدة  ،وضح داللة ذلك.

 -6برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني والحركي :
النص.
دلّل على ذلك في
أ-
ّ
الوجداني ظهر في قول الشاعر  ( :لم تفارقني ) ( أنت الطيف والوجدان في األفكار والصّور )
البعد
ّ
( أنت الحبّ ) كما روحي تنادمني ) ( فأنت العالم المزروع في ذاتي )
ال ُبعد الحركي ظهر في قول الشاعر :
َّ
ض ْ
ت ،،،
بشوق ث ّم َتح ُ
ُك كي تعان َقني ،،،
ض َننِي ،،،سآتــي كلما َن َه َ
وآتي كلّما ام َت ّدت ذراع َ
ٍ
سآتي في شعاع الشمس  ،،،،سآتي في رياح الليل إعصارا
ب-

النص؟
ما األثر الفني لألبعاد الوجدانية والحركية في
ّ

-7

هل نجح الشاعر في المراوحة بين عواطف الشوق  ،والفخر  ،واالنتماء في رأيك؟ بين ذلك.

ً
سهال
 -8ما داللة وجود السهل والصحراء م ًعا في وطن واحد في قول الشاعر  ":أحبك في الدّنا
وصحراء"؟
يحبّ الشاعر جغرافيّة وطنه المتنوّ عة  ،سهالً وصحراء وبدو وحضر
 -9ما المعنى الذي أفادته جملة " حماك هللا يا أردنُّ " ؟ الدّعاء
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الوحدة السادسة

بين األصالة والحداثة  -التراث والمعاصرة
تفسير له هو الرّباط السريّ الذي يربط الماضي بالحاضر  ،وهو ُي َع ُّد بمعطياته
الحي في أبسط
التراث
ّ
ٍ
ُ
فالحديث
جيل إلى لغته ووطنه  ،ومن هنا
الحضاريّة والفكريّة حِزا َم األمان الذي يش ّد المسافر جيالً بعد ٍ
عنه واالهتمام به يُش ّكل البداية الصحيحة نحو النهضة  ،إذ بدأ عصر النهضة في أوروبــا بإعادة اكتشاف
التراث األدبيّ والعلمي للعرب والرّومان واليونان  ،كما بدأت حركة اْلحياء األدبيّة في الوطن العربيّ
ّ
المتمثلة في أشعار العرب في ال ّ
شرق واألندلس من
معتمدة النماذج الشعريّة ال ّرائعة لعصور االزدهار
أمثال أبي تمّام والبحتريّ والمتنبي وابن زيدون وابن خفاجه وغيرهم من قمم الشعر العربيّ في عصور
االزدهــار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرف التراث .
ّ .1
مجموعة الق َيم والعادات والتقاليد والسلوكات الثقافيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة  ،وجملة المنجزات
الحضاريّة الما ّدية والمعنويّة لشع ٍ
ب ما .
النص ؟؟
 .2ب ّين أهم ّية التراث كما ورد في
ّ
أَ -ربْط الماضي بالحاضر ( كالحبل ال ُّسرّي الذي يربط الجنين باألم )
ب -يش ّد األجيال جيالً بعد جيل إلى لغتهم ووطنهم
 .3الحديث عن التراث واالهتمام به ُيش ّكل البداية الصحيحة نحو النهضة ( علل )
ألنّ عصر النهضة في أوروبــا بإعادة اكتشاف التراث األدبيّ والعلمي للعرب والرّومان واليونان  ،كما
ّ
المتمثلة
بدأت حركة اْلحياء األدبيّة في الوطن العربيّ معتمدة النماذج الشعريّة ال ّرائعة لعصور االزدهار
في أشعار العرب في ال ّ
شرق واألندلس من أمثال أبي تمّام والبحتريّ والمتنبي وابن زيدون وابن خفاجه
وغيرهم من قمم الشعر العربيّ في عصور االزدهــار .
 .4عالم يدل ّ اسهام التراث العربي االسالمي في صناعة النهضة الحديثة في أوروبا ؟؟
أ -يد ّل على أنّ الحضارة اْلسالميّة كانت في أوج ازدهارهــا  ،وإسهام العرب كثيراً في تق ُّدم العلم والطبّ
والفلسفة وغيرهــا  ،فوجد فيها األوروبيّون ضالّتهم المنشودة وبنوا عليهــا
ب -أهميّة التراث في بناء الحضارات والتق ّدم في ش ّتى المجاالت
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
أمانة ال يمكن تجاهلها أو إغفالها
وللمث ّقفين العرب – اآلن – إزاء التراث مواقف مختلفة  ،فمنهم من يراهُ
ٌ
تراث فحسب  ،ومنهم من يرى أنّ التراث هو الصِّلة التي تربط األجيال
 ،أو التر ّدد في العناية بها ؛ أل َّنها
الماضية بالالحقة بما يضمّه من ألوان الثقافة والمعرفة ؛ فالتراث هو الماضي  ،والمعاصرة هي الحاضر
ماضي من غير أن تكون له أفكارُه وثقافته التي تسهم في صنع
ماض  ،وال
 ،وال حاضر من غير ٍ
َ
ّ
وتمثل له لبنة في البناء الذي تظ ّل البشريّة تقيم عليه أبنيتها العلميّة والثقافيّة .
الحاضر ،
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والتوازن قائ ٌم بين َّ
الط َرفين وال أقول بين ال ّنقيضين ؛ أل ّنه ال تناقُض بين األصل الذي هو ال ّتراث وبين
الفرع الذي هو المُعاصرة  ،وحين يغيب هذا ال ّتوازن تحدث المشكلة  ،فمن ينظر بالعين العابرة إلى واقعنا
 ،وما يعيش فيه إنسا ُننا من بعض ظروف األلم ال َّنفسيّ والفكريّ والوجدانيّ يجد من أسبابه الرئيسة
االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرة وبين التراث  ،بين فكره المُشوّ ش المنقطع عن جذوره وبين
الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على اقتالع ك ّل األجسام ال ُم َعلَّقة في الفضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضح آراء المث ّقفين العرب إزاء التراث  ،مع التعليل كل رأي .
 .1و ّ
ٌ
ً
تراث فحسب
أمانة ال يمكن تجاهلها أو إغفالها  ،أو التر ّدد في العناية بها ( التعليل ) أل َّنها
أ -منهم من يراهُ
ب ( -جزء منهم علّل ذلك ) بأنّ التراث هو الصِّلة التي تربط األجيال الماضية بالالحقة بما يضمّه من
سر ) فالتراث هو الماضي  ،والمعاصرة هي الحاضر  ،وال حاضر من غير
ألوان الثقافة والمعرفة ؛ ( ف ّ
ّ
وتمثل له لبنة في
ماضي من غير أن تكون له أفكارُه وثقافته التي تسهم في صنع الحاضر
ماض  ،وال
ٍ
َ
البناء الذي تظ ّل البشريّة تقيم عليه أبنيتها العلميّة والثقافيّة .
 .2متى يكون التراث جديرا بالعناية به ؟؟
ّ
وتمثل له لبنة في البناء الذي تظ ّل البشريّة تقيم
إذا كانت له أفكارُه وثقافته التي تسهم في صنع الحاضر ،
عليه أبنيتها العلميّة والثقافيّة .
والوجداني التي يعيشها إنسا ُننا ؟؟
والفكري
فسي
ّ
ّ
 .3ما هي أسباب األلم ال َّن ّ
االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرة وبين التراث  ،بين فكره المُشوّ ش المنقطع عن جذوره وبين
الواقع .
 .4ما المقصود باألجسام ال ُم َعلَّقة في الفضاء ؟
التراث القديم وثوابت األصالة
 .5يقول الكاتب ":والتوازن قائ ٌم بين ال َّط َرفين وال أقول بين ال ّنقيضين " علل
أل ّنه ال تناقُض بين األصل الذي هو ال ّتراث وبين الفرع الذي هو المُعاصرة
 .6يقول الكاتب  " :وحين يغيب هذا ال ّتوازن تحدث المشكلة" فما المثصود بـ (المشكلة ) ؟؟
األلم ال َّنفسيّ والفكريّ والوجدانيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سريع للماضي القريب والبعيد نرى أنّ إعالن التحلّل من التراث ظاهرة غير جديدة  ،بل هي
وباستقراء
ٍ
ٍ
ظاهرة تالزم التحوّ ل الحضاريّ  ،وال تتعارض مع إقبال بعض المثقّفين على الجديد ونفورهم من القديم
عبر العصور .
في سلسلة متكرّرة َ
وكثيراً ما يكون الميل إلى المعاصرة  ،أو األخذ بأسلوب الحياة الجديدة أقرب إلى ميول اْلنسان وأكثر
تعبيراً عن همومه وانسجامه مع تطلّعاته نحو الجديد  ،لكنّ هذا ال يستدعي ضرورة مناصبة اْلنسان
المعاصر التراث العداء  ،أو يقف من ك ّل أثر يعود إلى الماضي موقف المجابهة واْلنكار  ،ث ّم إنّ التراث
ليس الماضي عينه ؛ لهذا ليس لنا أن نتساءل  :ما شأننا به وقد ذهبت أسبابه ؟ وبالمقابل ليست المعاصرة
هي الحاضر نفسه فنتساءل  :لماذا ال ننصرف بك ّل جهودنــا نحوه ؟
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إنّ التراث والمعاصرة كليهما في دمائنا  ،في اللغة التي نتكلّم بهــا ونكتبهــا  ،وفي الماء النظيف الذي
نشربه  ،وفي ال ِق َيم التي نسير على ضوء توجيهاتِهــا  ،وهما معنا في السيّارة وفي ال ّ
شعر والموسيقــا ،
واألعياد والتقاليد  ،في الفنون وال ّدواء في األزهار والتماثيل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما رأي الكاتب في ظاهرة إعالن التحلّل من التراث ؟؟
يرى الكاتب أنّ إعالن التحلّل من التراث ظاهرة غير جديدة  ،بل هي ظاهرة تالزم التحوّ ل الحضاريّ ،
عبر العصور .
وال تتعارض مع إقبال بعض المثقّفين على الجديد ونفورهم من القديم في سلسلة متكرّرة َ
 .2علل ميل اإلنسان إلى الحداثة والمعاصرة  ،أو األخذ بأسلوب الحياة الجديدة .
ألن الحداثة والمعاصرة أقرب إلى ميول اْلنسان وأكثر تعبيراً عن همومه وانسجامه مع تطلّعاته نحو
الجديد .
 .3علل يجب أن ال ُيعادي مح ّبو الحداثة والمعاصرة التراث .
ألنّ التراث والمعاصرة كليهما في دمائنا  ،في اللغة التي نتكلّم بهــا ونكتبهــا  ،وفي الماء النظيف الذي
نشربه  ،وفي ال ِق َيم التي نسير على ضوء توجيهاتِهــا  ،وفي ال ّ
شعر والموسيقــا  ،واألعياد والتقاليد  ،في
الفنون و األزهار والتماثيل .
 .4علل يقول الكاتب  ":ليس لنا أن نتساءل  :ما شأننا بالتراث وقد ذهبت أسبابه ؟ و ليس لنا أن
نتساءل لماذا ال ننصرف بكل ّ جهودنــا نحو الحداثة ؟ "
التراث ليس الماضي عينه  ،وبالمقابل ليست المعاصرة هي الحاضر نفسه  ،ألنّ التراث والمعاصرة
كليهما في دمائنا  ،في اللغة التي نتكلّم بهــا ونكتبهــا  ،وفي الماء النظيف الذي نشربه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ المفهوم الضيّق للمعاصرة كالمفهوم الضيّق للتراث يحصر ك ّل منهما نفسه في مساح ٍة ضيّق ٍة ال ت ّتسع
للحاضر  ،فحين تسود الخصومة
ص َبيْن ِ للماضي أو
أتباع الفري َقيْن ال ُم َت َع ِّ
إال للخصومات والمُشاحنة بين
ِ
ِ
تضيق رقعة الفهم بين َّ
ً
ُ
مجابهة من مثل
ك ال َّن
الط َر َفيْن  ،ويضي ُع العق ُل  ،وتتشاب ُ
ظرات  .ويُمكننا القول إنّ
ابع من الواقع ومن العناصر الثقافيّة
هذا ال َّنوع مر ّدهــا إلى الجهل والتعصُّب  ،وفقدان المنظور الفكريّ ال ّن ِ
لألمَّة الواحدة .
ولك ّل قطر من أقطارنا العربيّة رصيده الثمين من التراث العربيّ الذي يجمع بين التراث ال ّدينيّ واألدبيّ
وبين ال ّنقوش والعِمارة والفنون األخرى بمختلف أنواعها  ،ويُكوِّ ن مع تراث سائر األقطار وحدة ذات قيمة
حضاريّة إنسانيّة ُكبرى  .وقد بقي هذا التراث عرضة لل َّتلف والضّياع ،فما كان منه مخطوطا ً فهو في
كثير من األحيان حبيس الخزائن  ،وما كان نقشا ً أو معمارا ً فهو عرضة للرّياح واألمطار واألتربة
ٍ
واأليدي العابثة التي ال تقيم وزنا ً للتراث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما هي سلب ّيات التح ّيز المفرط للتراث أو المعاصرة ؟
للحاضر  ،وضِ ي ُ
ْق رقعة الفهم بين
ص َبيْن ِ للماضي أو
أتباع الفري َقيْن ال ُم َت َع ِّ
للخصومات والمُشاحنة بين
ِ
ِ
َّ
ت.
الط َر َفيْن  ،ممّا يؤ ّدي إلى ضياع
العقل  ،وتشابُكِ ال َّنظرا ِ
ِ
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 .2ما هي أسباب التح ّيز المفرط للتراث أو المعاصرة ؟؟
ابع من الواقع ومن العناصر الثقافيّة لألمَّة الواحدة .
الجهل والتعصُّب  ،وفقدان المنظور الفكريّ ال ّن ِ
صه من ال ُّتراث .
قطر عربي ما يخ ّ
 .3ألمح الكاتب إلى أنّ لكل ّ ٍ
أ -أذكر اثنين من أشكال التراث ؟
التراث ال ّدينيّ واألدبيّ وبين ال ّنقوش والعِمارة والفنون األخرى بمختلف أنواعها .
ب -ب ّين قيمة تراث كل ّ بلد في سياق تراث األ ّمة .
يُكوِّ ن مع تراث سائر األقطار وحدة ذات قيمة حضاريّة إنسانيّة ُكبرى
 .4اقترح ّ
العربي م ّما يأتي :
حال لكل مشكلة يعانيها تراثنا
ّ
كثير من األحيان حبيس الخزائن
أ -فما كان منه مخطوطا ً فهو في ٍ
إحياء التراث بالعمل على تحقيقه  ،ودراسته  ،ون ْش ِره
للرياح واألمطار واألتربة
ب -وما كان نقشا ً أو معمارا ً فهو عرضة ّ
ترميم وإصالح ما ّ
تأثر منه بالعوامل المختلفة من قبل جهات مختصّة وبميزانيّة خاصّة .
ج -وما كان نقشا ً أو معمارا ً فهو عرضة لأليدي العابثة التي ال تقيم وزنا ً للتراث
التوعية بأهميّة هذه اآلثار من خالل َنشرات تثقيفيّة  ،وعمل حواجز تمنع وصول األيدي العابثة إليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكم هو مفز ٌع كال ُم شابٍّ طائش يسخر من ال ّتراث بدعوى االنتماء إلى العصر  ،ويرى االهتمام به نوعا
من االنقياد إلى الماضي والوقوف على األطالل  ،ويقيني أنّ انتماءه للحاضر ال يزيد على كالم  ،فهو ال
ُيكِنّ أدنى تعاطف مع الحاضِ ر أو المُستقبل ؛ إذ إنّ الحاضر بمافيه سيكون ماضيا ً  ،وفيه من الجوانب
المُضيئة في بعض المجاالت ما سوف يصبح مح ّل اعتبار وتقدير من األجيال القادمة  ،وإنّ اْلسراف في
ص َرة
رفض ال ّتراث وا ّتهام المُنتمي إليه بال ّرجعيّة ال يق ّل في محصّلته خطراً عن اْلسراف في رفض المُعا َ
َ ،و َع َّدها ِب ْدعة مُناف َي ًة لمناقب الماضي  ،فكال الموقفين إدانة غير علميّة وال موضوعيّة للماضي والحاضر
معا ً  ،وال يخدِمان سوى الجهل والتخلّف واالنسالخ عن ّ
الذات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1علل  :يقف الشباب أحيانا ً موق ًفا سلب ّيا من التراث
بدعوى االنتماء إلى العصر ويرى االهتمام به نوعا من االنقياد إلى الماضي والوقوف على األطالل
 .2يقول الكاتب عن هذا الموقف  " :ويقيني أنّ انتماءه للحاضر ال يزيد على كالم " بماذا ع ّلل ذلك ؟؟
ألنّ صاحب هذا الموقف ال ُيكِنّ أدنى تعاطف مع الحاضِ ر أو المُستقبل ؛ إذ إنّ الحاضر بمافيه سيكون
ماضيا ً  ،وفيه من الجوانب المُضيئة في بعض المجاالت ما سوف يصبح مح ّل اعتبار وتقدير من األجيال
القادمة
أي من التراث والمعاصرة خطراً على األجيال  ،علل
ُ .3ي َع ُّد اإلسراف ( اإلفراط ) في رفض ّ
ألنّ كال الموقفين إدانة غير علميّة وال موضوعيّة للماضي والحاضر معا ً  ،وال يخدِمان سوى الجهل
والتخلّف واالنسالخ عن ّ
الذات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت فجأ ًة  ،وأنّ كثيرا من مكاسب االنسان في العصر
ولع ّل من الضروريّ أن نتذ ّكر أنّ تق ّدم الطبّ لم يأ ِ
عر َع وازدهر في َس َنوا ٍ
ت  ،إ ّنه حصيل ُة الرِّ حلة الطويلة التي قطعها
وتر َ
الحديث ليس نبتا ً عصريّــا نما َ
تكونت المعارف اْلنسانيّة ،
اْلنسانُ في آالف السّنين  ،ومن المعلومات الصغيرة ومن الخبرات المحدودة َّ
وا ّتسعت بذلك التطوّ رات العلميّة  ،واستطاع اْلنسان أن يمتلك في مناطق عِ ّدة من العالم زما َم التطوّ ر
والجماليّ  ،وأن يُق ّدم للبشريّة من المُخترعات الحديثة الكثيرة والمختلفة ما كان الحديث عنها
الحضاريّ
َ
ُي َع ّد ضربا من ال ُخرافة ونوعــا ً من األساطير .
وبع ُد ؛ فإنّ تراثنا عظي ٌم ومجي ٌد  ،ولكن أعظم منه أن نسعى إلى إحياء هذا التراث وتحويله إلى أداة ٍ نافعة ٍ
لق واالبتكار  ،وإنّ ّ
ودافع ٍة َ
حظ البشريّة اليوم من المُعاصرة عظي ٌم ومجي ٌد  ،فلم َيعُد أمامنا إزاء
للخ ِ
االختيارات التي طرحها عصرنا سوى االقتناع الجا ّد بضرورة التوازن بين ترا ٍ
ث حضاريٍّ نحافظ به
ص َر ٍة تقبل بها حضارة العصر .
على جذورنا  ،ومُعا َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطب وغيره إلى ضرورة االلتفات إلى أهم ّية الماضي في
 .1يدفعنا التقدّم العلمي الواسع في مجال
ّ
صناعة الحاضر ( علل )
عر َع وازدهر في َس َنوا ٍ
ت  ،إ ّنه
وتر َ
كثيرا من مكاسب االنسان في العصر الحديث ليس نبتا ً عصريّــا نما َ
حصيل ُة الرِّ حلة الطويلة التي قطعها اْلنسانُ في آالف السّنين  ،ومن المعلومات الصغيرة ومن الخبرات
تكونت المعارف اْلنسانيّة  ،وا ّتسعت بذلك التطوّ رات العلميّة ومنها الطبّ .
المحدودة َّ
 .2تراثنا عظي ٌم ومجي ٌد  ،ولكن من وجهة نظر الكاتب ما الذي يعتبره أعظم من التراث نفسه ؟؟
أن نسعى إلى إحياء هذا التراث وتحويله إلى أداة ٍ نافعة ٍ ودافع ٍة َ
لق واالبتكار
للخ ِ
 .3كيف ُنوائِم بين حظنا العظيم من المعاصرة وبين التراث ؟؟
االقتناع الجا ّد بضرورة التوازن بين ترا ٍ
ص َر ٍة تقبل بها حضارة
ث حضاريٍّ نحافظ به على جذورنا  ،ومُعا َ
العصر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتصرف )
( د  .عبدالعزيز المقالح،من كتاب نصوص ودراسات أدب ّية  ،د  .أحمد نعيم الكراعين ،
ّ
عبدالعزيز المقالح  :من كتبه النقديّة  :إضاءات نقديّة  ،،،عمالقة عند مطلع القرن  ،،،يوميات يمانيّة في
األدب والفنّ  ،،،أزمة القصيدة الجديدة .
النص :
جو
ّ
ّ
تناول في المقالة :
صلة بينهما
أ -التراث والمعاصرة من حيث المفهوم لكل منهما وال ّ
التعرض لموقف فريقين من التراث :
ب-
ّ
فريق يدعو الى التحلّل منه ؛ ( علل )
النه لم يعد صالحا لحياتنا المعاصرة والمستقبليّة  ،ويدعو إلى ثقافة جديدة مهما كان مصدرها
التمسك بالتراث ( علل )
فريق يدعو الى
ّ
فهو االصل الذي يمنحنا الحياة واالستمرار .
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ما موقف الكاتب ؟؟
وقف موقفا معتدال يقضي بأن نأخذ من التراث ما يناسب حياتنا المعاصرة  ،وينسجم مع ك ّل جديد يؤدي
الى التق ّدم والتطوّ ر من غير تحيّز ألحدهما
بين األصالة والحداثة
المعجم وال ّداللة
 -1أضف إلى معجمك اللّغوي :
التراث :ما انحدر إلينا من عادات وآداب وعلوم وفنون وينتقل من جيل إلى جيل.
استقراء الماضي  :تفحصه وتتبعه بعناية.
يناصب التراث العداء  :يظهر له العداء.
المخطوط  :نص مكتوب بخط اليد غير مطبوع.
األطالل  :جمع طلل،وهو ما بقي شاخ ً
صا من آثار ال ِّديار ونحوها.
 -2عد إلى المعجم  ،واستخرج معاني المفردات اآلتية:
البدعة  :ما استحدث في ال ّدين وغيره ،
ال واألَ ْخالَ ِق ْال َحمِي َدةِ،
ف ِب ِه م َِن ال ِخ َ
المناقبَ :ما ع ُِر َ
ص ِ
االنسالخ  :االنقطاع واالنفصال والتجرّد عن .
الخرافة :الحديث المس َتمْ لَ ُح المكذوبُ
ُ
ألحاديث ال َعجيب ُة
األساطير :واحدها  :إسطار  ،وإسْ طِ ير  ،وأُسطور وهي األباطي ُل وا
 -3فرق في المعنى بين كل كلمتين متشابهتين تحتهما خ ّط في ما يأتي:
ولكل قطر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العربي ( : .بلد )
أ-
أتعرف أن قطر الدائرة يجب أن يمر بمركزها ؟ ( :الخط المستقي ُم الذي يقسِ م الدائر َة ومحيطها إلى
قسمين متساويين ما ّراً ب َمرْ كزها )
ب -يقدم للبشرية من المخترعات الحديثة ما كان الحديث عنها يعد ضر ًبا من الخرافة  :نوعا
قال تعالى ( :للفقراء الذين أحصروا في سبيل َّللا ال يستطيعون ضربًا في األرض يحسبهم الجاهل
أغنياء من التعفف)  :سيرا
 -4عد إلى المعجم  ،واضبط الحرف األول في كل كلمة مما يأتي :
وحدة  :الفتحة  ،فرع  :الفتحة  ،رقعة  :الضمة .
 -5ما الجذر اللغوي لكل كلمة مما يأتي :
السري  :س ّر  ،التماثيل :مثل  ،التراث:ورث  ،سلسلة  :سلسل ،الدواء :دوي  ،إحياء  :حيو
ّ

إذا قدرت على عدوك ،فاجعل
ً
العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
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أسئلــة عا ّمة
سؤال  :س ِّم ثال ًثا من العادات السلبية الموروثة التي يجب التخلص منها في مجتمعنا األردني ،من
وجهة نظرك ( .تترك االجابة للطالب )

الحالي أن يستثمر وسائل التقنية التي فتح لها العالم أبوبه بما
سؤال  :في رأيك  ،كيف يستطيع الجيل
ّ
ينفعنا وال يضرنا ؟
إنّ لألجهزة التكنولوجية فوائد كبيرة قد تستغل بشكل إيجابي في توجيه الفرد وتنمية إدراكه العقلي بشكل
صحيح ،وعلينا أن نتمتع بالفهم واْلدراك الكافي الستغالل هذه األجهزة باْليجاب  ،مثال من خالل توفير
أجهزة «آي باد» لكل طالب في المدرسة واستخدامها في التعليم والترفيه أيضا ً مع خلق جو توعوي
وتوجيهي لهذه األلعاب ،فالطفل بحاجة إلى اقل من ساعه تمارين ذهنية تسهم في تنمية خالياه الذهنية ،
واستخدام هذه األجهزة في التعليم وتوفيرها في المدارس قد يسهم بشكل إيجابى في تطوير الفرد .
سؤال  :إلى أي مدى يمكن أن يسهم التراث في حفظ هوية األمة في تصورك؟
بما أنّ التراث هو مجموع العادات والتقاليد والسلوكات التقافيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة لشع ٍ
ب ما  ،فهو
يميّز هذا ال َّشعب عن غيره من الشعوب  ،إذن التراث هو الهُويّة نفسها
سؤال  :بعيدًا عن رأي الكاتب  ،إلى أي رأي تميل م ّما يأتي معلّ ًال :
أن ننتصر للتراث بمعزل عن المعاصرة .
أ-
ب -أن نتخلّى عن التراث وننطلق إلى المعاصرة.
يضرنا.
ج -أن نأخذ من ال ّتراث والمعاصرة ما ينفعنا ونترك ما
ّ
أميل إلى أن نأخذ من ال ّتراث والمعاصرة ما ينفعنا ونترك ما يضرّ نا  ،ألنّ التراث عبر العصور قاب ٌل
للتعديل باْلنقاص أو الزيادة وذلك بما يتالءم ومستج ّدات العصر فلك ّل عصر ما يالئمه وال يالئم غيره من
العصور .
سؤال  :ما سمة التراث الذي ترغب في أن تتركه لألجيال القادمة من وجهة نظرك؟
أن يحمل من ال ِق َيم والعادات والتقاليد والسلوكات التي تتفق وهويتنا العربية واالسالمية  ،وأن يتصف
بالمرونة والقابليّة للتعديل  ( .فنون العمارة  ،األمثال الشعبيّة  ... ،الخ )
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التذوق الجمالي
 -1وضح الصورة الفنية في ما تحته خط م ّما يأتي:
أ -التراث الحي في أبسط تفسير له هو الرباط ال ّسرّيّ الذي يربط الماضي بالحاضر  ،وهو يع ّد بمعطياته
الحضارية والفكرية حزام األمان الذي يش ّد المسافر ً
جيال بعد جيل إلى لغته ووطنه.
ي الذي يم ّد الجنين بالحياة
س ّر ّ
 ش ّبه التراث بالحبل ال ّوشبه التراث بحزام األمان يقي االنسان من األخطار
ب -وال ماضي من غير أن تكون له أفكاره وثقافته التي تسهم في صنع الحاضر ،وتمثل له لبنة في البناء
الذي تظل البشرية تقيم عليه أبنيتها العلمية والثقافية.
شبه العلوم والمعارف باألبنية وش ّبه الماضي وأفكاره وثقافته باللبنة فيه
 -2ما داللة العبارات التي تحتها خط في ما يأتي :
أ -أبو تمام والبحتري والمتنبي وابن زيدون وغيرهم من قمم ال ّ
شعر العربي (:.أعالم مشهورين )
ب -إنّ التراث هو الصلة التي تربط بين األجيال الماضية باألجيال الالحقة بما يض ّمه من ألوان المعرفة
والثقافة ( .أنواع ومجاالت  ،ومشارب الثقافات )
ج -االنفصال بين فكره المشوش ( غير متوازن وال واضح ) المنقطع عن جذوره وبين الواقع الذي يدفع
برياحه القادرة على اقتالع كل األجسام المعلقة في الفضاء  ( .الثوابت األصيلة )
د -ولكل قطر من أقطارنا العربية رصيده الثمين من التراث العربي ( .قيمة التراث في كل بلد عربي )
هـ -فهو في كثير من األحيان حبيس الخزائن ( .غير منشور وغير محقق )
 -3وضح الكناية في ما تحته خط في العبارة اآلتية:
وكم هو مفزع كالم شاب طائش يسخر من التراث ،ويرى االهتمام نوع من االنقياد إلى الماضي
والوقوف على األطالل  ( :التعلق بالماضي )
 -4في ضوء المقالة التي درستها :
هل وفق الكاتب في الربط بين عناصرها ؟ وضح ذلك
أ-
نعم  ،فقد كان موفقا في أسلوبه وطريقة العرض  ،واللغة السهلة الواضحة  ،وجاءت الفقرات موضحة
للمعاني التي أراد إيصالها  .واألفكار متسلسلة .
ب -لجأ الكاتب إلى األساليب اإلنشائية كاألمر واالستفهام والنهي  ،بم تعلل ذلك؟
لتشويق القارئ وجذب انتباهه ّ
وحثه على متابعة الموضوع والتفاعل معه
 -5أكثر الكاتب من ذكر الثنائيات المتضادة من مثل( :التراث  ،المعاصرة) ،و(الماضي ،الحاضر)،
و(القديم والجديد) ،فما داللة ذلك؟ لكشف العالقات الداخليّة في النصّ وانسجامها وتجاذبها ْ ،لبراز
المعنى وتأكيده في النفس  ،والتأكيد على ما لك ّل منها من سمات
 -6اذكر مواقف من المقالة برزت فيها العواطف اآلتية :
اإلعجاب  :فإنّ تراثنا عظي ٌم ومجي ٌد
الخوف  :وكم هو مفزع كالم شاب طائش يسخر من التراث
اإلشفاق  :فمن ينظر بالعين العابرة إلى واقعنا  ،وما يعيش فيه إنسا ُننا من بعض ظروف األلم ال َّنفسيّ
والفكريّ والوجدانيّ يجد من أسبابه الرئيسة االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرة وبين التراث ،
بين فكره المُشوّ ش المنقطع عن جذوره وبين الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على اقتالع ك ّل األجسام
ال ُم َعلَّقة في الفضاء .

61

