الوحدة الثانيت عشرة " لغت البيان "

العربٌة فً ماضٌها وحاضرها

لألدٌب علً الجارم
يحفظ الطالب ثمانيت أبياث ش8102

ب
اج َة األ َد ِ
ص َّن َ
ك ٌَا َ
َٔ .ما َذا َط َحا ِب َ
ك أَحْ َد ٌ
اث َو َجمْ َ
ت لَ َها
ار َن ْو َم َ
ٕ .أ َط َ
َٖ .و ْال ٌَعْ ر ُِب ٌَّ ُة أَ ْندى َما َب َع ْث َ
ت ِب ِه
ٗ.
٘.
.ٙ
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ّللا أَحْ ٌَ ْ
از َع ٍة
رُو ٌح م َِن ّ ِ
ت ُك َّل َن ِ
َ
َ
َّام َم ْو ِق ُع َها
أ ْز َهى م َِن األ َم ِل ال َبس ِ
َوسْ َنى ِب ْ
أخ ِب ٌَ ِة الصَّحْ َرا ِء ٌُوقِظ َها
َت َكلَّ َم ْ
آن ُم ْفصِ َح ًة
ت س َُو ُر القُرْ ِ

ْش َوابْنُ َسا َد ِت َها
َ .8و َقا َم َخ ٌْ ُر قُ َرٌ ٍ
الو ْشً َل ْو ُنسِ َج ْ
ت
ِ .9ب َم ْنطِ ٍق َهاشمًِِّ َ
از ْ
َٓٔ .ف َ
ِع
ت ب ُر ْك ٍن َشدٌ ٍد َغٌ ِْر ُم ْن َ
صد ٍ
اإلسْ الَ ِم فً َك َنفٍ
َٔٔ .ولَ ْم َت َز ْل مِنْ حِمى ِ
َٕٔ .ح َّتى َر َم ْت َها اللَّ ٌَالً فً َف َرائدها
ان لَ ْم َت ْ
مأل َب َدا ِئ ُع ُه
َٖٔ .كأَنَّ َع ْد َن َ
َٗٔ .نطٌ ُر لِلَّ ْفظِ َنسْ َتجْ دٌِه مِنْ َبلَ ٍد
ٌِن َب َدا
َ٘ٔ .ك ُمه ِْر ِق ال َماء فً الصَّحْ را ِء ح َ
ار َبها
 .ٔٙأَ ْز َرى ِب ِب ْن ِ
ْش ث َّم َح َ
ت قُ َرٌ ٍ
ك ال َع َربًَّ ال َّس ْم َح َم ْنطِ قُ ُه
 .ٔ7أ ْن ْت ُر ُ

َهال َشد َْو َ َ
ب
اح ا ْب َن ِة ال َع َر ِ
ت ِبأ ْم َد ِ

ت َت ْنفُ ُخ َبٌ َْن ال َه ِّم ْ
َف ِب َّ
ب
ص ِ
وال َو َ
من َّ
الط َرب
ُزن أَ ْو َش ْدواً َ
َشجْ واً م َِن ْالح ِ
ت ُك َّل م َّ
ان َوآ َت ْ
ب
ُط َل ِ
م َِن ال َب ٌَ ِ
ب
َو َجرْ سُ أَ ْل َفاظِ َها أَحْ لَى م َِن الض ََّر ِ
ب
س أَ ْو همْسٌ م َِن الشه ِ
َوحْ ًٌ م َِن ال َّش ْم ِ
ص َخ َ َ
َفأَسْ َك َت ْ
ب
اح والقُ ُ
ض ِ
ت َ
ب األرْ َم ِ
ب
ّللا فً َع ْز ٍم وفً َدأ ِ
ٌَ ْدعُو إِلَى ّ ِ
ب
صا ِئ ُل لَ ْم َت ْن ُ
ص ْل َولَ ْم ت ِغ ِ
ِم ْن ُه األَ َ
ب
ان َو َحب ٍْل َغٌ ِْر مُضْ َط ِر ِ
مِن ال َب ٌَ ِ
َسه ٍْل َومْن عِ ِّزه فً َم ْن ِز ٍل َخصِ ب
ب
ص َب ِ
َو َخرَّ س ُْل َطا ُن َها ٌَ ْن َها ُر مِنْ َ
ب
َمسام َِع ال َك ْو ِن مِنْ َنا ٍء َو ُم ْق َت ِر ِ
َنا ٍء َوأَ ْ
ب
مثال ُ ُه ِم َّنا َع َلى َك َث ِ
ب
ض َك ِذ ِ
ار ٍ
ار ٌق مِنْ َع ِ
لِ َع ٌْ ِن ِه َب ِ
ب
َمنْ الَ ٌُفرِّ ُق َبٌ َْن ال َّنب ِْع َوال َغ َر ِ
ٌِل م َِن ْ
ب
األل َفاظِ م ُْغ َت ِر ِ
إلَى َدخ ٍ

َ .ٔ8وفًِ ال َم َعا ِج ِم َك ْن ٌز الَ َن َفادَ لَ ُه

ب
لِ َمنْ ٌُ َم ٌِّ ُز َبٌ َْن ال ُّدرِّ َوال ُّس ُخ ِ

َ .ٔ9ك ْم لَ ْف َظ ٍة ج ُِهد ْ
َت ِممَّا ُنكرِّ ُر َها
ت فً َج ْوفِ م ْ
َٕٓ .ولَ ْف َظ ٍة ُس ِج َن ْ
ُظلِ َم ٍة

َح َّتى لَ َق ْد لَ َه ْ
ب
ثت مِنْ شِ َّد ِة ال َّت َع ِ
لَ ْم َت ْن ُ
ب
ظر ال َّشمْسُ ِم ْن َها َعٌ َْن مُرْ َت ِق ِ

ان ِب َها
ار َظ ِ
َٕٔ .كأ َّن َما َق ْد َت َولَّى ال َق ِ
ٌخ َة الضَّا ِد َو ِّ
الذ ْك َرى م َُخلِّ َدةٌ
ٌَٕٕ .ا شِ َ

ب
َفلَ ْم ٌَؤُ و َبا إِلَى ال َّد ْن ٌَا َولَ ْم َتؤُ ِ

ون َمجْ داً َما َج َرى َقلَ ٌم
ُٖٕ .ه َنا َت ُخ ُّط َ

اكتب أ.ف.م

ب
ون ل ِْل َع ِق ِ
ُه َنا ٌ َُؤسَّسُ َما َت ْب ُن َ
َ
ْ
ب
ار َو ْال ِح َق ِ
ِبمِثلِ ِه فً َمدَى األ ْد َه ِ
ٕٗٔ
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التعربف ببأليدب

علً الجارم (ٔٔ9ٗ9 – ٔ88م) أدٌب مصريّ  ،اشتغل بالتعلٌم ،كان كبٌر مفتشً اللّغة العرب ٌّة بمصر ،ثم وكٌالً لدار
العلوم ،وهو أحد األعضاء المؤ ّسسٌن لل َمجْ مع اللغوي فً مصر ،له دٌوان شعر ،وله (قصة العرب فً إسبانٌا) مترجمة
صل) و (ال ّنحْ و الواضح) ،و(البالغة الواضحة).
عن اإلنجلٌزٌة ،وقد شارك فً تألٌف كتب أدبٌة ،منها( :المجمل) و (المف ّ
جوالنص (منبسبت القصيدة) ص ٕٓٔ2أ

تقع هذه القصٌدة فً مئة بٌت ،اختٌرت منها هذه األبٌات ،وقد ألقاها الجارم فً حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللّغة
العرب ٌّة المصريّ عام ٖٗٔ9مٌ ،ح ًٌّ فٌها أعضاء ال َمجْ مع ،وٌثنً على دورهم فً إحٌاء اللّغة العرب ٌّة ،وبعثها فً
ضاد
األجٌال ،وٌشٌر إلى رسالة ال َمجْ مع ال ّسامٌة فً الحفاظ على اللّغة العرب ٌّة والتغ ّنً بجمالها ،وٌتح ّدث عن موطن ال ّ
القدٌم ،وٌستعرض فٌها تطوّ ر اللّغة العرب ٌّة من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث ،وٌفخر بأ ّنها لغة القرآن الكرٌم
التً حفظها اإلسالم ،وٌتح ّدث كذلك عن فصاحة الرّ سول صلى ّللا علٌه وسلم وبٌانه ،ثم ٌشٌر إلى ما تتعرّ ض إلٌه اللّغة
العرب ٌّة فً الوقت الحاضر من تح ّدٌات.
أسئلت متنوعت
من قائل قصٌدة العربٌة فً ماضٌها وحاضرها ؟ علً الجارم
ما هً جنسٌة كاتب القصٌدة علً الجارم؟ أدٌب مصري
ً
سسٌن لل َم ْجمع اللغوي فً مصر،
المؤ
األعضاء
أحد
وهو
العلوم،
لدار
ال
وكٌ
ثم
بمصر،
ة
ٌ
العرب
وضح مسٌرة الكاتب األدبٌة ؟ كان كبٌر مفتشً اللّغة
ّ
ّ
له دٌوان شعر ،وله (قصة العرب فً إسبانٌا) مترجمة عن اإلنجلٌزٌة ،وقد شارك فً تألٌف كتب أدبٌة
ما اسم القصة التً ألفها األدٌب علً الجارم؟ (قصة العرب فً إسبانٌا)
صل) ،و (ال ّن ْحو الواضح) ،و(البالغة الواضحة)
(المف
و
(المجمل)
اذكر الكتب األدبٌة التً شارك فً تألٌفها الكاتب علً الجارم؟
ّ
-ٔٙبدا ال ّ
شاعر فً قصٌدته متأثراً ببائٌة أبً تمام التً مطلعها (:الفهم والتحلٌل)
فً حد ِه الح ُّد بٌنَ الج ِّد واللَّع ِ
صدَقُ إِ ْن َبا ًء مِنَ ال ُك ُت ِ
ب
ب
ف أَ ْ
س ٌْ ُ
ال َّ

ب ٌّن أوجه هذا التأ ّثر ،فً رأٌ َك.

تأثر الجارم موسٌقٌا بقصٌدة أبً تمام فكالهما من بحر البسٌط ،وبنفس حرف الروي أٌضا ،فتلك (بائٌة) أبً تمام ،وهذه (بائٌة) الجارم.

َهال َشد َْو َ َ
ب
اح ا ْب َن ِة ال َع َر ِ
ت ِبأ ْم َد ِ

ب
اج َة األ َد ِ
ص َّن َ
ك ٌَا َ
َٔ .ما َذا َط َحا ِب َ
ص َر َفك عن.
المفردات :طحا بكَ :

لحس ِن رنٌن شعره.
بصناجة العرب
ْ
ص ْنج ،وهو آلة موسٌقٌة ،وكان األعشى ٌل ّقب ّ
الصناجة :الالعب بال َّ
َّ

الشرح ٌخاطب الشاعر نفسه متسائال عن تقصٌره مع العربٌة بانصرافه عنها وهو خٌر من تغنى بها ،فٌحث نفسه على التغنً
بجمالها،ومدحها.وعمد الشاعر فً هذا البٌت إلى التجرٌد بانتزاعه شخصا آخر من نفسه ٌناجٌه ،مشبها نفسه باألعشى مٌمون بن قٌس
الشاعر،الذي لقب بص ّناجة العرب لحسن رنٌن شعره.
الصور الفنيت
أسئلت متنوعت
شعراء فً مطالع قصائدهم إلى ال ّتجرٌد؛ باستحضار اآلخر ومخاطبته ،او بانتزاع ال ّ
ٌٔ-عمد بعض ال ّ
شاعر شخصا ً آخر من نفسه ٌناجٌه:
األول؟ وعال َم ٌح ّثه ال ّ
شاعر؟ ٌخاطب الشاعر نفسه و ٌحثه على التغنً باللغة العربٌة ومدحها(الفهم والتحلٌل)
أَ .من المخا َطب فً البٌت ّ
ب.لماذا وصف ال ّ
شاعر نفسه بص ّناجة األدب؟ ص ٕٓٔ2أ
(صناجة العرب) لقب لألعشى مٌمون بن قٌس الشاعر لحسن رنٌن شعره ،
علل .وصف الشاعر نفسه (بصناجة األدب) لٌدل على مكانة شعره وحسنه ومنزلة اللغة العربٌة فً وجدانه.
-2تقوم فكرة القصٌدة فً مجملها على المقارنة بٌن حالٌن عاشتهما العربٌة ،ب ٌّن ذلك( .الفهم والتحلٌل)
فً النصف األول من القصٌدة (ٔ )ٔٔ-ذكر الشاعر صفات العربٌة ،فهً األحسن صوتا واألكثر عطاء،وأشار إلى فصاحتها وأصالتها،
ومناسبتها لكل حال نظما ونثرا،وتغنً الشعراء بها.

ٕ٘ٔ
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النص تم ّثل العودة إلى ال ّ
ضح ذلك بثالثة أمثلة(.الفهم والتحلٌل)
شعر
-9ث ّمة مظاهر كثٌرة فً هذا
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه ،و ّ
ّ
ّ
استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل :صناجة األدب.
ٖ-استخرج من القصٌدة ثالث كناٌات ك ّنى بها ال ّ
شاعر عن اللّغة العرب ٌّة( .التذوق الجمالً)

ابنة العرب ص ٕٓٔ2أ

ٗ-ما الغرض الذي خرج إلٌه االستفهام فً البٌت اآلتً( :التذوق الجمالً)
َ
َهالَّ َ
ب
اح ا ْب َن ِة ال َع َر ِ
ب
اج َة األ َد ِ
ص َّن َ
أَ .ما َذا َط َحا ِب َك ٌَا َ
شد َْوتَ ِبأ ْم َد ِ

(التعجب)

على من ٌعود الضمٌر الكاف فً"بك"والتاء فً "شدوت"؟ على الشاعر
بمن ٌشعر الشاعر تقصٌره فً البٌت؟ مع العربٌة بانصرافه عنها وهو خٌر من تغنى بها ،فٌحث نفسه على التغنً بجمالها،ومدحها
على ماذا ٌحث الشاعر نفسه فً البٌت؟ٌحث نفسه على التغنً بجمال اللغة العربٌة ،ومدحها.

ك أَحْ َد ٌ
اث َو َجم َ
ْت َل َها
ار َن ْو َم َ
 .8أ َط َ
المفردات

وجم :سكت حزنا

تنفخ :ترسل نفسا طوٌال

ت َت ْنفُ ُخ َبٌ َْن ال َه ِّم ْ
َف ِب َّ
ب
ص ِ
وال َو َ
الهم :الحزن

الوصب :المرض

الشرح :ما ٌقلق الشاعر هو ما آلت إلٌه حال العربٌة الٌوم حتى كأنه راح ٌتقلب بٌن الحزن والمرض.
الصور الفنيت شبه النوم بالشًء الذي ٌطٌر
أسئلت متنوعت

ما الذي ٌقلق الشاعر؟ ما آلت إلٌه حال العربٌة الٌوم
بم شبه الشاعر حال العربٌة الٌوم؟ بحال من كأنه راح ٌتقلب بٌن الحزن والمرض
على من ٌعود الضمٌر الكاف فً "نومك" والتاء فً "بتّ " ؟ على الشاعر

َ .3و ْال ٌَعْ ر ُِب ٌَّ ُة أَ ْندى َما َب َع ْث َ
ت ِب ِه

من َّ
الط َرب
ُزن أَ ْو َش ْدواً َ
َشجْ واً م َِن ْالح ِ

المفردات :الٌعربٌة :اللغة العربٌة،نسبة إلى ٌعرب بن قحطان أندى :أحسن صوتا وأكثر عطاء

الشجو :الحزن شدو:فرح

الشرح ٌفتخر الشاعر باللغة العربٌة وما تتمٌز به من قدرة على التأثٌر بثراء معجمها اللغوي،فهً أحسن صوتا بألفاظها وأكثر
مالءمة للتعبٌر عن الفرح والحزن فً معانٌها وأصواتها.
أسئلت متنوعت
ٖ-استخرج من القصٌدة ثالث كناٌات ك ّنى بها ال ّ
شاعر عن اللّغة العرب ٌّة.
-7ورد ّ
(التذوق الجمالً)
شجوا،شدوا
مرة فً األبٌات ،اذكر مثالٌن له.
الطباق غٌر ّ
الٌعربٌة

(التذوق الجمالً)

بمن ٌفخر الشاعر فً البٌت؟ باللغة العربٌة
لماذا ٌفخر الشاعر باللغة العربٌة؟ لما تتمٌز به من قدرة على التأثٌر بثراء معجمها اللغوي،فهً أحسن صوتا بألفاظها وأكثر مالءمة
للتعبٌر عن الفرح والحزن فً معانٌها وأصواتها
على من ٌعود الضمٌر التاء فً "بعثت"؟ على المعجم اللغوي

ّللا أَحْ ٌَ ْ
از َع ٍة
ٗ .رُو ٌح م َِن ّ ِ
ت ُك َّل َن ِ
المفردات :نازعة من البٌان:مٌل إلٌه.

آتت :أعطت

ت ُك َّل م َّ
ان َوآ َت ْ
ب
ُط َل ِ
م َِن ال َب ٌَ ِ
مطلب :مطلوب ،أصله :متطلب.

للنص كالروح للجسد لبالغتها وفصاحتها.
الشرح :اللغة العربٌة لغة البٌان والفصاحة،ولغةالقرآن الكرٌم ،فأصبحت العربٌة بالنسبة
ّ
للنص كالروح للجسد
الصور الفنيت شبه اللغة العربٌة بالنسبة
ّ

ٕٔٙ
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أسئلت متنوعت

النص بمضمون الحدٌث الشرٌف(.الفهم والتحلٌل)
البٌان لسِ ْحرا" ،ب ٌّن عالقة
الرسول صلى هللا علٌه وسلم" :إنّ مِنَ
ّ
ٔٔ-قال ّ
ِ
جمال اللغة العربٌة وتأثٌرها نابع من بالغتها وبٌانها،وجمال أسلوبها  ،كقول الشاعر:
من البٌان وآتت كل مطلب
روح من هللا أحٌت كل نازعة
حدد البٌت الذي ٌبٌن بأن اللغة العربٌة لغة القرآن
وضح بم شبه الشاعر اللغة العربٌة ؟ كأنها الروح للجسد لبالغتها وفصاحتها
لماذا تعد اللغة العربٌة وكأنها للنص كالروح للجسد؟ لبالغتها وفصاحتها.

َ
َ
َّام َم ْو ِق ُع َها
٘ .أ ْز َهى م َِن األ َم ِل ال َبس ِ
المفردات :جرس:صوت

ب
َو َجرْ سُ أَ ْل َفاظِ َها أَحْ لَى م َِن الض ََّر ِ

الضرب :العسل
ّ

الشرح لكلمات اللغة العربٌة تأثٌر على سامعها،وألفاظها ذات إٌقاع موسٌقً حلو ر ّنان أحلى من العسل.
الصور الفنيت شبه ألفاظ اللغة العربٌة كأنها ذات إٌقاع موسٌقً حلو ر ّنان أحلى من العسل وشبه ألفاظها بالشًء ذو المذاق الحلو.
أسئلت متنوعت:
ٕ-تغ ّنى ال ّ
شاعر بسمات العرب ٌّة ومزاٌاها ،اذكر (الفهم والتحلٌل)
صوت حروفها أحلى من العسل ،تفوقت على اللغات فً فصاحتها وبالغتها ،قوة ألفاظها وبٌانها.
ٕ-ما داللة ما تحته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة( :التذوق الجمالً)
مكانة اللغة العربٌة وأثرها الجمٌل فً النفوس
س ِام َم ْوقِ ُع َها.
أ.أَ ْزهَى مِنَ األَ َم ِل ال َب َّ
على من ٌعود الضمٌر الهاء فً "موقعها""،ألفاظها"؟ على اللغة العربٌة

ب
ْس أَ ْو همْسٌ م َِن الشه ِ
َوحْ ًٌ م َِن ال َّشم ِ

َ .ٙوسْ َنى ِب ْ
أخ ِب ٌَ ِة الصَّحْ َرا ِء ٌُوقِظ َها

المفردات وسنى:نائمة ،من السِ نة،وهً النوم .أخبٌة :خٌام ،مفردها خِباء.

الشهب :جمع شهاب،وهو النجم المضًء الالمع.

الشرح ٌشٌر الشاعر إلى موطن اللغة العربٌة األصٌل فً الصحراء،وٌقول إنها الٌوم تحتاج إلى من ٌوقظها من قلب الصحراء،
وٌحٌٌها بوحً وإلهام من الشمس أو الشهب،هذا الوحً الذي ٌلهم األدباء والشعراء للتغنً بجمال العربٌة،وٌطلق قرائحهم للقول بها.
الصور الفنٌة صور الشاعر العربٌة فتاة نائمة فً خٌمتها فً الصحراء ٌوقظها ضوء الشمس فً الصباح أو الشهاب الساطع أو النجم.
أسئلة متنوعة
النص تم ّثل العودة إلى ال ّ
وضح ذلك بثالثة أمثلة(.الفهم والتحلٌل)
شعر
 -9ث ّمة مظاهر كثٌرة فً هذا
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظهّ ،
ّ
ّ
استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل :أخبٌة
-ٙبرزت ال ّطبٌعة بعناصرها المختلفة واضحة فً القصٌدة ،دلّل على ذلك بأبٌات( .التذوق الجمالً)
وحً من الشمس أو همس من الشهب
وسنى بأخبٌة الصحراء ٌوقظها
-7ورد ّ
مرة فً األبٌات ،اذكر مثالٌن له.
الطباق غٌر ّ

(وسنىٌ ،وقظها)

(التذوق الجمالً)

حدد البٌت الذي ٌبٌن بأنه على الشعراء طرح قرائحهم للقول باللغة العربٌة ومدحها
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ص َخ َ َ
َفأَسْ َك َت ْ
ب
اح والقُ ُ
ض ِ
ت َ
ب األرْ َم ِ

َ .7ت َكلَّ َم ْ
آن ُم ْفصِ َح ًة
ت س َُو ُر القُرْ ِ

ص َخب :اختالط األصوات.
المفردات األرماح:جمع ُرمح ،وهو قناة فً رأسها سِ نانٌ ٌُطعن به .القضب:السٌوف .ص ٕٓٔ2ف ال ّ
الشرح استطاعت اللغة العربٌة التً نزل بها القرآن الكرٌم بفصاحتها وبٌانها أن تحقق ما عجزت السٌوف والرماح عن تحقٌقه،
فنشرت تعالٌم الدٌّن الحنٌف فً كل ّ األرجاء ،ونبذ القرآن الكرٌم عصب ٌّة الجاهل ٌّة وخالفاتها وقتالها.
أسئلت متنوعت
النص بمضمون الحدٌث الشرٌف(.الفهم والتحلٌل)
البٌان لسِ ْحرا" ،ب ٌّن عالقة
الرسول صلى هللا علٌه وسلم" :إنّ مِنَ
ّ
ٔٔ-قال ّ
ِ
جمال اللغة العربٌة وتأثٌرها نابع من بالغتها وبٌانها،وجمال أسلوبها  ،كقول الشاعر:
فأسكتت صخب األرماح والقضب
تكلمت سور القرآن مفصحة
كٌف حققت اللغة العربٌة ما عجزت السٌوف والرماح عن تحقٌقه؟ بفصاحتها وبٌانها.
وضح حققت اللغة العربٌة بفصاحتها وبٌانها ما عجزت عنه السٌوف والرماح.
نشرت تعالٌم الدّ ٌن الحنٌف فً كل ّ األرجاء ،ونبذ القرآن الكرٌم عصب ٌّة الجاهل ٌّة وخالفاتها وقتالها.

ب
ّللا فً َع ْز ٍم وفً َدأ ِ
ٌَ ْدعُو إِلَى ّ ِ

ْش َوابْنُ َسا َد ِت َها
َ .8و َقا َم َخ ٌْ ُر قُ َرٌ ٍ
قرٌش:الرسول صلى هللا علٌه وسلم
المفردات خٌر
ّ

دأب:جد

الشرح لقد كانت العربٌة معجزة القرآن الكرٌم وسٌلة عظٌمة استطاع بها رسولنا الكرٌم علٌه الصالة والسالم أن ٌؤدي بها رسالته
بالدّ عوة إلى اإلسالم بعزٌمة وه ّمة عالٌة.
أسئلت متنوعت
النص تم ّثل العودة إلى ال ّ
ضح ذلك بثالثة أمثلة(.الفهم والتحلٌل)
شعر
-9ث ّمة مظاهر كثٌرة فً هذا
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه ،و ّ
ّ
ّ
استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل :قرٌش
ما هً الوسٌلة العظٌمة التً استخدمها الرسول محمد لٌؤدي رسالته بالدعوة لإلسالم ؟ العربٌة معجزة القرآن الكرٌم
ما الذي دفع الرسول أن ٌؤدي رسالته بعزٌمة وهمة عالٌة؟ اللغة العربٌة
من المقصود ب "ابن سادتها"؟ الرسول محمد علٌه السالم
على من ٌعود الضمٌر الهاء فً كلمة "سادتها"؟ على قرٌش
بٌن كٌف كانت دعوة الرسول إلى هللا تعالى كما ورد فً البٌت .ص ٕٓٔ2ف
كانت العربٌة معجزة القرآن الكرٌم وسٌلة عظٌمة استطاع بها رسولنا الكرٌم علٌه الصالة والسالم أن ٌؤدي بها رسالته بالدّعوة إلى
اإلسالم بعزٌمة وه ّمة عالٌة

الو ْشً لَ ْو ُنسِ َج ْ
ت
ِ .9ب َم ْنطِ ٍق َهاشمًِِّ َ
المفردات

ب
صا ِئ ُل لَ ْم َت ْن ُ
ص ْل َولَ ْم ت ِغ ِ
ِم ْن ُه األَ َ

األصائل:جمع أصٌل،الوقت حٌن تصفر الشمس لمغربها.تنصلٌ:تغٌر لونها،الوشً  :نقش الثوب

الشرح كان حدٌث الرسول الكرٌم باللغة العربٌة خٌر حجة فً دعوته،فعربٌته تمٌزت بحبكة منطقها وقوتها فً مخاطبة العقل
واإلقناع،فهً كال ّثوب المنسوج من خٌوط ال تفسد وال ٌتغٌر لونها عبر الزمن
الصور الفنٌة " صور منطق اللغة العربٌة الذي تكلّم به الرسول الهاشمً الكرٌم بنقش ثوب منسوج من خٌوط قوٌة ال تفسد وال ٌتغٌر
لونها عبر الزمن .
أسئلت متنوعت
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النص بمضمون الحدٌث الشرٌف(.الفهم والتحلٌل)
البٌان لسِ ْحرا" ،ب ٌّن عالقة
الرسول صلى هللا علٌه وسلم" :إنّ مِنَ
ّ
ٔٔ-قال ّ
ِ
جمال اللغة العربٌة وتأثٌرها نابع من بالغتها وبٌانها،وجمال أسلوبها  ،كقول الشاعر :بمنطق هاشمً الوشً لو نسجت .......
-ٙبرزت ال ّطبٌعة بعناصرها المختلفة واضحة فً القصٌدة ،دلّل على ذلك بأبٌات( .التذوق الجمالً)
منه األصائل لم تنصل ولم تغب
بمنطق هاشمً الوشً لو نسجت
وضح كان حدٌث الرسول الكرٌم باللغة العربٌة خٌر حجة فً دعوته.
بعربٌته التً تمٌزت بحبكة منطقها وقوتها فً مخاطبة العقل واإلقناع

ب
ان َو َحب ٍْل َغٌ ِْر مُضْ َط ِر ِ
مِن ال َب ٌَ ِ

از ْ
َٓٔ .ف َ
ِع
ت ب ُر ْك ٍن َشدٌ ٍد َغٌ ِْر ُم ْن َ
صد ٍ

قوي ال ٌمكن أن تتخلله التشققات عبر السنٌن،
وتفوقت هذه اللغة على غٌرها بالبٌان والبالغة،فهً جدار
الشرح ٌقول الشاعر :
ّ
ّ
وهً حبل مستقٌم مكٌن ال ٌحٌد عن طرٌقه أبدا
الصور الفنيت صور اللغة العربٌة بالفتاة التً تفوز فً تحدي أو مسابقة
أسئلت متنوعت
ٕ-ما داللة ما تحته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة( :التذوق الجمالً)
ازتْ ب ُر ْك ٍن َ
بَ .ف َ
ب
ض َط ِر ِ
ِع
ان َو َح ْب ٍل َغ ٌْ ِر ُم ْ
شدٌ ٍد َغ ٌْ ِر ُم ْن َ
مِن ال َب ٌَ ِ
صد ٍ
بالغة اللغة العربٌة وقوتها
بماذا تفوقت اللغة العربٌة عن غٌرها من اللغات؟ بالبٌان والبالغة
حدد البٌت الذي ٌتفق و معنى أن العربٌة حبل مستقٌم مكٌن ال ٌحٌد عن طرٌقه أبدا.

َسه ٍْل َومْن عِ ِّزه فً َم ْن ِز ٍل َخصِ ب

اإلسْ الَ ِم فً َك َنفٍ
َٔٔ .ولَ ْم َت َز ْل ِمنْ حِمى ِ

الشرح ٌقول الشاعر اللغة العربٌة محمٌة فً ظل اإلسالم ،ألنها اللغة التً نزل بها القرآن الكرٌم ،كإنسان نزل بدٌار خصبة تحمٌه
ّ
وتعزه .ص ٕٓٔ2ف
وترعاه
ّ
وتعزه
الصور الفنيت صور الشاعر اللغة العربٌة محمٌة فً ظل اإلسالم كإنسان نزل بدٌار خصبة تحمٌه وترعاه
أسئلت متنوعت
ٕ-تغ ّنى ال ّ
شاعر بسمات العرب ٌّة ومزاٌاها ،اذكر (الفهم والتحلٌل)
لغة القرآن الكرٌم محمٌة فً ظل اإلسالم  ،دعا بها رسول هللا علٌه السالم
فسر ٌقول الشاعر اللغة العربٌة محمٌة فً ظل اإلسالم؟ ألنها اللغة التً نزل بها القرآن الكرٌم.

َ .21ح َّتى َر َم ْت َها اللَّ ٌَالً فً َف َرائدها
المفردات

خر :سقط
ّ

صبب:ما انحدر من األرض

ب
ص َب ِ
َو َخرَّ س ُْل َطا ُن َها ٌَ ْن َها ُر مِنْ َ

فرائد:جمع فرٌدة،وهً الجوهرة الثمٌنة.

الشرح بعد أن ب ٌّن الشاعر مكانة اللغة قدٌما راح ٌقارنها بالحال المؤسف الذي آلت إلٌه الٌوم،فانهار عرشها وسقطت فرائدها بعد أمجاد
عرٌقة،من إهمال أهلها لها.
الصور الفنٌة صور الشاعر اللغة العربٌة ملكة تجلس على عرشها،ولكن ملكها قد سقط بطول اللٌالً من التعب والمرض ص ٕٓٔ2ف
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أسئلت متنوعت
-2تقوم فكرة القصٌدة فً مجملها على المقارنة بٌن حالٌن عاشتهما العربٌة ،ب ٌّن ذلك( .الفهم والتحلٌل)
فً النصف الثانً(ٕٔ )ٕٔ-وصف حال العرب الٌوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاظا غرٌبة دخٌلة  ،وأهملوا لغتهم األصٌلة ،فما عادوا
ٌفرقون بٌن الفصٌح والعامً،أو بٌن ألفاظها عامة.
على من ٌعود الضمٌر الهاء فً" رمتها""،فرائدها""،سلطانها"؟ على اللغة العربٌة.
حدد البٌت الذي ٌبٌن أن العربٌة فً عصرنا الحالً انهارت.

ان لَ ْم َت ْ
مأل َب َدا ِئ ُع ُه
َٖٔ .كأَنَّ َع ْد َن َ
مفردات عدنان :جد العرب،كناٌة عن اللغة العربٌة

ب
َمسام َِع ال َك ْو ِن مِنْ َنا ٍء َو ُم ْق َت ِر ِ
ناء:قاص أو بعٌد

الشرح ٌقول :فبدت اللغة العربٌة مجهولة،وكأنّ (العربٌة) لم ٌمأل جمالها وبدٌع أسلوبها أقصى األرض وأدناها..
الصور الفنيت شبه جمال اللغة العربٌة وأسلوبها بالشًء الذي ٌمأل األرض
أسئلت متنوعت

-7ورد ّ
مرة فً األبٌات ،اذكر مثالٌن له( .ناء ،مقترب)
الطباق غٌر ّ

(التذوق الجمالً) ص ٕٓٔ2ف

على من ٌعود الضمٌر الهاء فً "بدائعه" على عدنان (اللغة العربٌة)
حدد البٌت الذي ٌبٌن وكأن اللغة العربٌة بدت مجهولة
اكتب مفرد كلمة بدائعه .بدٌع

ص ٕٓٔ2ف

َنا ٍء َوأَ ْ
ب
مثال ُ ُه ِم َّنا َعلَى َك َث ِ

َٗٔ .نطٌ ُر لِلَّ ْفظِ َنسْ َتجْ دٌِه مِنْ َبلَ ٍد

كثب:قرب
المفردات ناء:قاص أو بعٌد
الشرح ٌتألم الشاعر لما آل إلٌه حال العربٌة الٌوم،فصار أهلها ٌستعٌرون فً كالمهم ألفاظا أخرى غٌرها ،من الدّخٌل والمترجم فً
اللغات األخرى ،وهم ال ٌعلمون أن العربٌة غن ٌّة فً اشتقاقها وتصرٌفها.
الصور الفنيت صور الشاعر اللفظ شٌئا نستعٌره من بلد بعٌد ،رغم أن لدٌنا مثله،وهو قرٌب فً متناول األٌدي .
أسئلت متنوعت
سجل ال ّ
شاعر عتبا ً على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها ،حدّد األبٌات التً تض ّمنت ذلك(.الفهم والتحلٌل) ص ٕٓٔ2أ
ّٖ -
مما ٌتألم الشاعر فً البٌت؟ ٌتألم الشاعر لما آل إلٌه حال العربٌة الٌوم،فصار أهلها ٌستعٌرون فً كالمهم ألفاظا أخرى دخٌلة
ما الشًء الذي ٌجهله العرب فً الوقت الحالً ؟ ال ٌعلمون أن العربٌة غن ٌّة فً اشتقاقها وتصرٌفها

ٌِن َب َدا
َ٘ٔ .ك ُمه ِْر ِق ال َماء فً الصَّحْ را ِء ح َ
المفردات كمهرق الماء:كمن ٌصب الماء

ب
ض َك ِذ ِ
ار ٍ
ار ٌق مِنْ َع ِ
لِ َع ٌْ ِن ِه َب ِ

بارق :سحاب ذو برق

عارض :سحاب مطل

صب الماء فً الصحراء،حٌن ظهر له سحاب ذو برق مطلّ فً األفق
الشرح مكمال الشاعر لما سبق من البٌت فحالهم هذا كحال من
ّ
ال مطر فٌه.
ّ
قصد أن أهل اللغة العربٌة تخلوا عنها عندما وجدوا بدٌال فً كالمهم حتى وإن كان ال ٌؤدي المعنى كما تؤدٌه اللغة العربٌة
.
أسئلت متنوعت
سجل ال ّ
شاعر عتبا ً على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها ،حدّد األبٌات التً تض ّمنت ذلك(.الفهم والتحلٌل)
ّٖ -
ٖٓٔ

الوحدة الثانيت عشرة " لغت البيان "

-ٙبرزت ال ّطبٌعة بعناصرها المختلفة واضحة فً القصٌدة ،دلّل على ذلك بأبٌات( .التذوق الجمالً)
لعٌنه بارق من عارض كذب
كمهرق الماء فً الصحراء حٌن بدا
صحراء)( ،ال ّ
شمس)( :التذوق الجمالً)
-2تكررت فً
النص ألفاظ ،مثل (ال ّ
ّ
ما داللة هذا ال ّتكرار؟ الصحراء وردت مرتٌن:داللة على أصالة اللغة العربٌة وموطن الضاد القدٌم.
هل و ّفق ال ّ
شاعر فٌه؟نعم و ّفق الشاعر فٌه ،ألنه جاء منسجما مع تجربته الشعرٌة ،فالشاعر ٌتحدث عن اللغة العربٌة الضاربة فً القدم
وموطنها (الصحراء)وإحٌائها من جدٌد متخذا (الشمس) رمزا لهذه اإلحٌاء .
بمن صور الشاعر حال العرب الٌوم باستعارت ألفاظهم كلمات دخٌلة؟
صب الماء فً الصحراء،حٌن ظهر له سحاب ذو برق مطل ّ فً األفق ال مطر فٌه
صورهم بحال من
ّ
على من ٌعود الضمٌر الهاء فً"لعٌنه" على المهرق (من ٌصب الماء بالصحراء)

ار َبها
 .ٔٙأَ ْز َرى ِب ِب ْن ِ
ْش ث َّم َح َ
ت قُ َرٌ ٍ
المفردات أزرى :أهان وعاب

بنت قرٌش:اللغة العربٌة

ب
َمنْ الَ ٌُفرِّ ُق َبٌ َْن ال َّنب ِْع َوال َغ َر ِ
النبع:شجر صلب ٌنمو على رؤوس الجبال

سهام،وٌطلق فً بالد الشام على شجر الحور ٌ،نمو حول األنهار والمٌاه،واحدته:غربة
تسوى منه ال ّ
الغرب:ضرب من شجر ّ
ص ٕٓٔ2أ
الشرح من ٌحارب اللغة العربٌة الٌوم وٌعٌبها الجاهل الضعٌف بعربٌته الذي ال ٌفرق بٌن ألفاظها فحالهم كحال من ال ٌمٌز بٌن شجر
النبع وشجر الغرب فحارب العربٌة لضعف قدرته على التمٌٌز بٌن ألفاظها.
أسئلت متنوعت
سجل ال ّ
شاعر عتبا ً على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها ،حدّد األبٌات التً تض ّمنت ذلك(.الفهم والتحلٌل)
ّٖ -
النص تم ّثل العودة إلى ال ّ
ضح ذلك بثالثة أمثلة(.الفهم والتحلٌل)
شعر
-9ث ّمة مظاهر كثٌرة فً هذا
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه ،و ّ
ّ
ّ
استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل :النبع ،الغرب
ٕ-ما داللة ما تحته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة( :التذوق الجمالً)
فرقُ َبٌْنَ ال َّن ْب ِع َو َ
ب ( العٌب لٌس فً اللغة العربٌة وإنما العٌب فً الذٌن ال ٌتقنها من العرب وال ٌمٌز بٌن ألفاظها)
الغ َر ِ
مَنْ الَ ٌُ ِّ
ٖ-استخرج من القصٌدة ثالث كناٌات ك ّنى بها ال ّ
شاعر عن اللّغة العرب ٌّة .بنت قرٌش
٘-استخرج من القصٌدة ما ٌقارب معنى كل ّ م ّما ٌأتً( :التذوق الجمالً)
ٌفرقُ بٌن َ
ار َبها
سمٌن .أَ ْز َرى بِبِ ْن ِ
ش ث َّم َح َ
الغ ّث و ال ّ
فالنّ ال ّ
ت قُ َر ٌْ ٍ

(التذوق الجمالً) ص ٕٓٔ2أ

ب
فرقُ َبٌْنَ ال َّن ْب ِع َوال َغ َر ِ
مَنْ الَ ٌُ ِّ

ٌِل م َِن ْ
ب
األل َفاظِ م ُْغ َت ِر ِ
إلَى َدخ ٍ

ك ال َع َربًَّ السَّمْ َح َم ْنطِ قُ ُه
 .ٔ7أ ْن ْت ُر ُ

السمح :السهل
المفردات
العربً الٌوم ونجري وراء الدخٌل والغرٌب من لغات أخرى لنتكلم بها
الشرح ٌ :تساءل الشاعر  :هل نترك اللفظ
ّ
أسئلت متنوعت
سجل ال ّ
شاعر عتبا ً على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها ،حدّد األبٌات التً تض ّمنت ذلك(.الفهم والتحلٌل)
ّٖ -
ٗ-ما الغرض الذي خرج إلٌه االستفهام فً البٌت اآلتً( :التذوق الجمالً) ص ٕٓٔ2أ
ب (اإلنكار)
ٌِل مِنَ األ ْل َفاظِ ُم ْغ َت ِر ِ
الس ْم َح َم ْنطِ قُ ُه
بً َّ
ب.أ ْن ْت ُر ُك ال َع َر َّ
إلَى َدخ ٍ
ٖٔٔ

الوحدة الثانيت عشرة " لغت البيان "

َ .ٔ8وفًِ ال َم َعا ِج ِم َك ْن ٌز الَ َن َفا َد لَ ُه
المفردات الدر :واحدته درة،وهً اللؤلؤة الكبٌرة

ب
لِ َمنْ ٌُ َم ٌِّ ُز َبٌ َْن ال ُّدرِّ َوال ُّس ُخ ِ

السخب:مفردها سِ خاب،وهو العقد الخرز ونحوه،لٌس فٌه من اللؤلؤ والجوهر شًء

الشرح
مكمال الشاعر على ما سبق وفً المعاجم العربٌة كنز ثمٌن من المفردات باشتقاقها وتصرٌفها وأصالتها،لمن ٌم ٌّز بٌن ألفاظ اللغة.
لً التً تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر ٌستطٌع أن ٌم ٌّز بٌن مفردات اللغة العربٌة وألفاظها
بمعنى أنّ الذي ٌم ٌّز بٌن اللؤلؤ وغٌره من ال ُح ّ
فً المعاجم ،ولمثله وضعت المعاجم ،وهذه الصورة تقابل صورة من ال ٌمٌز بٌن شجر النبع وشجر الغرب فحارب العربٌة لضعف
قدرته على التمٌٌز بٌن ألفاظها.
الصور الفنيت صور المفردات باشتقاقاتها وتصرٌفاتها وأصالتها الموجودة بالمعاجم العربٌة بالكنز
أسئلت متنوعت
ٕ-تغ ّنى ال ّ
شاعر بسمات العرب ٌّة ومزاٌاها ،اذكر (الفهم والتحلٌل)
سعة معجمها صالحة لجمٌع األغراض.
صعوبات التً تواجهها اللّغة العرب ٌّة ،كٌف نستطٌع بعث اللغة العرب ٌّة من جدٌد وفق رأي ال ّ
شاعر؟
٘-استخدام المفردة األجنبٌة إحدى ال ّ
بالرجوع إلى معاجم اللغة العربٌة وتوظٌف ألفاظها الفصٌحة ،حبٌسة المعاجم كتابة ونطقا (الفهم والتحلٌل)
ما الكنز الثمٌن الذي تحمله المعاجم العربٌة؟ المفردات باشتقاقها وتصرٌفها وأصالتها،لمن ٌم ٌّز بٌن ألفاظ اللغة
وضح المقارنة الواردة فً البٌت.
لً التً تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر ٌستطٌع أن ٌم ٌّز بٌن مفردات اللغة العربٌة وألفاظها
من ٌستطٌع أن ٌم ٌّز بٌن اللؤلؤ وغٌره من ال ُح ّ
فً المعاجم ،ولمثله وضعت المعاجم.

َ .21ك ْم لَ ْف َظ ٍة ج ُِهدَ ْ
ت ِممَّا ُنكرِّ ُر َها
المفردات

َح َّتى لَ َق ْد لَ َه ْ
ب
ثت مِنْ شِ َّد ِة ال َّت َع ِ

لهث:أخرج لسانه تعبا

الشرح كثٌر ممن ٌستخدمون اللغة العربٌة ٌركزون على األلفاظ الشائعة ،وٌتركون الروائع من األلفاظ الكامنة فً معاجم العربٌة
حتى باتت هذه األلفاظ تشكو من كثرة استعمالها
الصور الفنيت صور األلفاظ الشائعة كثٌرة االستعمال فً اللغة بالشخص الذي ٌلهث وٌشكو من شدة التعب
أسئلت متنوعت
سجل ال ّ
شاعر عتبا ً على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها ،حدّد األبٌات التً تض ّمنت ذلك(.الفهم والتحلٌل)
ّٖ -
على ماذا ٌركز الكثٌر ممن ٌستخدم اللغة العربٌة؟ على األلفاظ الشائعة
ما الشًء المهمل المتروك عند مستخدمً اللغة العربٌة؟ الروائع من األلفاظ الكامنة فً معاجم العربٌة.

ت فً َج ْوفِ م ْ
َ .12ولَ ْف َظ ٍة ُس ِج َن ْ
ُظلِ َم ٍة
المفردات

لَ ْم َت ْن ُ
ب
ظر ال َّشمْسُ ِم ْن َها َعٌ َْن مُرْ َت ِق ِ

مظلمة :حفررة عمٌقة مظلمة.

الشرح .مكمال عما سبق الشاعر وفً المقابل هناك كثٌر من األلفاظ العربٌة األصٌلة ظلّت حبٌسة المعاجم لم ٌنظر إلٌها أحد،إذ حكم
علٌها بالبقاء مسجونة فً حفرة مظلمة ال ٌقربها ضوء الشمس .
الصور الفنيت صور األلفاظ العربٌة األصٌلة وقد أهملها مسجونة فً حفرة عمٌقة مظلمة ال ٌقربها ضوء الشمس ص ٕٓٔ2أ
أسئلت متنوعت
-2ما داللة ما تحته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة( :التذوق الجمالً) ص ٕٓٔ2أ
(ترك األلفاظ الفصٌحة وإهمالها).
ف ُم ْظلِ َم ٍة
س ِج َنتْ فً َج ْو ِ
جَ .ولَ ْف َظ ٍة ُ
ٕٖٔ
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-6برزت ال ّطبٌعة بعناصرها المختلفة واضحة فً القصٌدة ،دلّل على ذلك بأبٌات( .التذوق الجمالً)
ولفظة سجنت فً جوف مظلمة

لم تنظر الشمس منها عٌن مرتقب

النص ألفاظ ،مثل (ال ّ
شمس)( :التذوق الجمالً)
-8تكررت فً
ّ
ما داللة هذا ال ّتكرار؟ الشمس مرتٌن :تدل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاهر التعبٌر عنه فً إٌقاظ العربٌة من جدٌد
فً قولهٌ :وقظها وحً من الشمس  ،وقوله:ولفظة ...لم تنظر الشمس منها عٌن مرتقب  ،بمعنى أن الشاعر وظف الشمس
رمزا إلحٌاء اللغة العربٌة من جدٌد.
هل و ّفق ال ّ
شاعر فٌه؟ نعم و ّفق الشاعر فٌه ،ألنه جاء منسجما مع تجربته الشعرٌة ،فالشاعر ٌتحدث عن اللغة العربٌة الضاربة فً القدم
وموطنها (الصحراء)وإحٌائها من جدٌد متخذا (الشمس) رمزا لهذه اإلحٌاء .
على من ٌعود الضمٌر الهاء فً كلمة " منها" على اللفظة

ان ِب َها
ار َظ ِ
َ .12كأ َّن َما َق ْد َت َولَّى ال َق ِ

ب
َفلَ ْم ٌَؤُ و َبا إِلَى ال َّد ْن ٌَا َولَ ْم َتؤُ ِ

المفردات القرظ واحدتهَ :ق َرظة،وهو ورق من شجر ٌدبغ به ٌؤوبٌ :عود القارظان :رجالن من بنً َعنزة خرجا فً طلب ال َق َرظ فلم ٌرجعا
الشرح تأثر الشاعر بالتراث القدٌم،إذ ذكر القارظٌن اللذٌن أصبحت حكاٌتهما مضرب المثل عند العرب،وهما رجالن من بنً عنزة
صل إلى اللفظ الصحٌح فً لغتنا
خرجا ٌبحثان عن ورق شجر ٌستخدم للدباغة وهو القرظ  ،ولم ٌعودا بطائل ،وهذا حال من ٌدّ عً أنه تو ّ
العربٌة ولم ٌصل إلٌه ،وفً الحقٌقة حاله كحال هذٌن القارظٌن اللذٌن لم ٌعودا بشًء بعد عناء بحثهما.
صل إلى اللفظ الصحٌح فً لغتنا العربٌة ولم ٌصل إلٌه ،كحال هذٌن القارظٌن اللذٌن
الصور الفنيت صور حال من ٌدّعً أنه تو ّ
لم ٌعودا بشًء بعد عناء بحثهما
أسئلت متنوعت
النص تم ّثل العودة إلى ال ّ
ضح ذلك بثالثة أمثلة(.الفهم والتحلٌل)
شعر
-9ث ّمة مظاهر كثٌرة فً هذا
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه ،و ّ
ّ
ّ
استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل :القارظان
٘-استخرج من القصٌدة ما ٌقارب معنى كل ّ م ّما ٌأتً( :التذوق الجمالً)
َف َر ّجً َ
ي آبا
إِذا ما
ٌر َواِن َتظِ ري إٌِابً
القار ُظ ال َع َن ِز ُّ
الخ َ
ِ
ب
َفلَ ْم ٌَؤُ و َبا إِلَى ال َّد ْن ٌَا َولَ ْم َتؤُ ِ
ان ِب َها
ار َظ ِ
َكأ َّن َما َقدْ َت َولَّى ال َق ِ
صل إلى اللفظ الصحٌح فً لغتنا العربٌة ولم ٌصل إلٌه؟
بمن قارن الشاعر حال من ٌ ّدعً أنه تو ّ
بحال عند العرب القارظٌن اللذٌن لم ٌعودا بشًء بعد عناء بحثهما عن ورق شجر ٌستخدم للدباغة.

ٌخ َة الضَّا ِد َو ِّ
الذ ْك َرى م َُخلِّ َدةٌ
ٌَ .11ا شِ َ

ب
ون ل ِْل َع ِق ِ
ُه َنا ٌ َُؤسَّسُ َما َت ْب ُن َ

ضاد:علماء اللغة العربٌة.
المفردات شِ ٌخة:مفردها:شٌخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة ،وشٌخة ال ّ
الضاد:اللغة العربٌة
العقب :من ٌأتً بعدكم من األجٌال الالحقة
الشرح ٌخاطب الشاعر شٌوخ اللغة العربٌة وعلماءها فً مجمع اللغة العربٌة ،وٌعقد األمل علٌهم بتجدٌد مكانة العربٌة فً نفوس األجٌال
أسئلت متنوعت
ٖ-استخرج من القصٌدة ثالث كناٌات ك ّنى بها ال ّ
شاعر عن اللّغة العرب ٌّة .الضاد

(التذوق الجمالً)

من المخاطب فً البٌت؟ شٌوخ اللغة العربٌة وعلماءها فً مجمع اللغة العربٌة.
ما األمل الذي ٌعقده الشاعر على شٌوخ وعلماء اللغة العربٌة؟ تجدٌد مكانة العربٌة فً نفوس األجٌال.
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ون َمجْ داً َما َج َرى َقلَ ٌم
ُ .13ه َنا َت ُخ ُّط َ
المفردات

َ
ْ
ب
ار َو ْال ِح َق ِ
ِبمِثلِ ِه فً َمدَى األ ْد َه ِ

سنة،والمقصود:العصور.
الحقب :مفردها:حقبة :وهً المدة ال وقت لها أو ال ّ

الشرح مكمال الشاعر على ما سبق مشٌرا إلى أثرهم فً حفظ أمجاد اللغة العربٌة فً معاجمها ومواكبة تطور اللغة عبر العصور.
أسئلت متنوعت
النص( :الفهم والتحلٌل)
-7فً ضوء قراءتك البٌت ٌْن األخٌر ٌْن من
ّ
أ.ما الدور الذي ٌضطلع به علماء اللغة العربٌة لحفظها فً رأٌك؟
وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحدٌثة ،والسعً إلى توحٌد المصطلحات ،والترجمة والتألٌف والنشر فً موضوعات
اللغة العربٌة وقضاٌاها.وٌترك أٌضا للطالب.
ب.ب ٌّن داللة تفاؤل ال ّ
شاعر فً هذٌن البٌت ٌْن.
لوجود علماء ٌغارون على العربٌة وٌعملون على إحٌائها بما ٌبذلون من جهود فً مجامع اللغة العربٌة.

المعجم والداللة
ٖ -ما الجذر اللغوي لكل من:
ُمهرق :ه ََرقَ
ى:ول ًَِ
تولّ َ

ب
ٌؤوب:أَ ِو َ

ٗ -فرق فً المعنى بٌن كل كلمتٌن تحتهما خط فً المجموعتٌن اآلتٌتٌن:
فرقُ َبٌْنَ ال َّن ْب ِع َو َ
ب
الغ َر ِ
ار َبها
أ -أَ ْز َرى ِب ِب ْن ِ
مَنْ الَ ٌُ ِّ
ش ث َّم َح َ
ت قُ َر ٌْ ٍ
النبع :شجر صلب ٌنمو على رؤوس الجبال.
قال جبران خلٌل :أَ ْن َهل ُ َما َء ال َّن ْب ِع مِنْ َح ٌْ ُ
ث الَ
ٌَ ْن َهل ُ إِالِّ أَ ْنتَ َوال َّن ْسر .
النبع:عٌن الماء
ضا ِد َو ِّ
بٌَ -ا شِ َ
الذ ْك َرى ُم َخلِّ َد ٌة
ٌخ َة ال َّ
العقب :األجٌال الالحقة العاقبة التً تأتً بعدكم
ساق َف ْوق ال َعقِب.
صبة فً ُم َؤ َّخر ال ّ
ال ُع ْرقُوب َع َ
العقب :عظم مؤخر القدم

ب
س َما َت ْب ُنونَ لِ ْل َعقِ ِ
س ُ
ُه َنا ٌُ َؤ َّ

الفهم والتحلٌل
ٗ-ذكر ال ّ
ضح ذلك.
شاعر بعض مظاهر تراجع اللّغة العرب ٌّة فً نفوس أبنائها ،و ّ
ٌهملون العربٌة الفصٌحة ،وٌبتعدون عن معاجمها وٌفضلون األلفاظ الدخٌلة من الثقافات األخرى  ،ال ٌمٌزون بٌن ألفاظ العربٌة.
وضح ذلك.
-ٙالعٌب لٌس فً اللّغة ،وإ ّنما فً أبنائهاّ ،
اللغة العربٌة لغة البالغة والبٌان  ،نزل بها القرآن الكرٌم بإعجازه وبٌانه وبالغته  ،فهً أتم اللغات وأكملها  ،أما أبناء العربٌة فهم
مقصرون فً حقها  ،بابتعادهم عنها،واستعارتهم ألفاظا من لغات أخرى وتكلموا بها.
ٓٔ-اللّغة العرب ٌّة لغة القرآن الكرٌم:
ب ٌّن دور القرآن الكرٌم فً عالمٌة اللّغة العرب ٌّة.
أ-
حفظ القرآن الكرٌم اللغة العربٌة ،وبالقرآن ذاعت وانتشرت ،فجعل لها الصدارة والعالمٌة،ألن كثٌرا من غٌر العرب دخلوا اإلسالم
وتعلموا العربٌة.
ضح هذا.
و
الثقرآن،
بخلود
خالدة
ة
ٌ
العرب
اللّغة
ب-
ّ
ّ
ألنها لغة القرآن الكرٌم فهً محفوظة بحفظه وحماٌته وباقٌة ببقائه فاكتسب القدسٌة والخلود.
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ٕٔ-اقترح سبالً للنهوض باللّغة العرب ٌّة تعٌد إلٌها ألقها ومكانتها التً تلٌق بها.
استخراج كل ما هو بدٌع وجمٌل من معانً اللغة وألفاظه (الرجوع إلى المعاجم وكتب التراث العربً)
استعمال اللغة الفصٌحة بدال من اللهجة العامٌة وال سٌما فً المدرسة والجامعات ووسائل اإلعالم
الوقوف على األخطاء الشائعة فً استعمال اللغة وتصحٌحها  .وٌترك أٌضا للطالب
ٖٔ-ما رأٌك فً كل ّ م ّما ٌأتً:
كتابة الكلمات العربٌة بحروف أجنب ٌّة فً وسائل التواصل المختلفة.
أ-
استخدام مس ّمٌات أجنب ٌّة فً كثٌر من الٌافطات التجار ٌّة اإلعالن ٌّة.
ب-
التح ّدث باإلنجلٌز ٌّة فً مواقف ٌنبغً فٌها استخدام العرب ٌّة ،او استخدام اللغة المزدوجة بٌن العرب ٌّة واإلنجلٌز ٌّة.
ت-
ٌترك لتقدٌر المعلم والطالب
ٗٔ-االعتزاز باللّغة العرب ٌّة ال ٌعنً إهمال تعلّم لغات أخرى ،ناقش هذا القول.
تعلم لغات أخرى ٌفٌدنا فً االطالع على حضارات الثقافات األخرى ،المساعدة فً السفر ومخاطبة اآلخرٌن بلغتهم ،ومواكبة أحدث
التطورات فً العالم وفهمها ،ألن العلم ال ٌقتصر على أصحاب لغة بعٌنها.
٘ٔ-التحدّ ث باللّغة العرب ٌّة ال ٌعنً التق ّعر فً اللّفظ والتص ّنع فً الخطاب ،ب ٌّن رأٌك.
أن أتكلم باللغة الفصٌحة ال ٌعنً هذا أن أبحث عن الغرٌب فً اللغة أو أن أتصنع ألفاظا ال تلٌق بمقام التحدث ،فٌمكن إٌصال األفكار بلغة
سهلة سلٌمة وفصٌحة فً الوقت نفسه.وٌترك أٌضا للطالب
-ٔ7اذكر جوانب من تقصٌرك تجاه لغتك العرب ٌّةٌ .ترك لتقدٌر المعلم والطالب.
-ٔ2عالم ٌَدلّك إبداع كثٌر من األعاجم باللّغة العرب ٌّة تألٌفا ً وتصنٌفا ً شعراً ونثراً ودراسة.
ألنها لغة القرآن الكرٌم الذي دعا الناس إلى التفكر والتدبر فً أمور الكون والحٌاة ،فوضع العرب وغٌر العرب المصنفات والبحوث
والكتب بهذه اللغة ،خاصة عند اتصال األعاجم بالثقافة العربٌة ،هذه الثقافة أسست لها حضارة عربٌة إسالمٌة فً األدب والفنون والعلوم
ما دعا األعاجم إلى تعلمها.
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وزاااارة

قضاٌا لغوٌة (قواعد)
المنقوص والمقصور والممدود
ٔ-

االسم

استخرج  ،أعرب  ،ضع
دائرة

المنقوص:

اسم معرب ٌنتهً بٌاء الزمة ،مكسورة ما قبلها ،مثل (الهادي ،القاضً ،الداعً)
والجر،
الرفع
إذا كان
ّ
مجرداً من أل و اإلضافة (نكرة) تحذف ٌاؤه وٌعوض عنها بتنوٌن كسر على ما قبل الٌاء المحذوفة فً حالتً ّ
ّ
قاض :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة
فٌعرب بالحركت ٌْ ِن المقدرت ٌْ ِن على الٌاء المحذوفة( :الضمة) رفعاً ،مثل جا َء ٍ
مررتُ
بقاض :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة
ٍ
جراً ،مثلْ :
والكسرة ّ
أ ّما فً حالة النصب فإنّ الٌاء تثبت وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الٌاء ،مثل قابلت قاض ٌَا ً
ب ال َم َنا ٌَا أنْ ٌ ُكنّ أمان ًَِ
َو َح ْس ُ

الموتَ شافِ ٌَا
ترى ْ
قول المتن ّبً :كفى ب َك دا ًء أنْ َ

قاضٌا ً :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الٌاء

ٕ-

االسم المقصور:

اسم معرب ٌنتهً بألف الزمة مقصورة ،مثل( :الدّنٌا)( ،الكبرى) وٌعرب بالحركات المقدّرة على آخره ،فً جمٌع حاالته رفعا ً ونصبا ً
وجراً.
قال تعالى (( والذي أخرج المرعى )) (( ونٌسرك للٌسرى )) (( فذ ّكر إن نفعت الذكرى )) /هذه عصا
رأٌت الفتى مبتس ًما  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة.
قابلت هدى المدٌر َة .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة.

ٖ-

االسم

الممدود:

اسم معرب ٌنتهً بألف ممدودة (ألف زائدة وهمزة) سواء أكانت هذه
الهمزة أصلٌة نحو (إنشاء) أم
منقلبة عن أصل نحو (رجاء/بناء) ،دعاء  .رثاء .نداء  .فداء
اللهم استجب الدعا َء  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الرثا ُء أجمل ُ ألوان ال ّ
شعر  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
أو زائدة نحو (نجالء) ،صفراء  ,سوداء  ,غيداء وٌعرب بحركات ظاهرة،
ً
تفاحة صفرا َء | كانت اإلشارةُ حمرا َء
أكلت
ٌجر بالفتحة عوضا ً من الكسرة
إال إذا كان االسم الممدود نكرة غٌر مضافة والهمزة فٌه زائدة ،فإنه ّ
صرف ،نحو :حمرا َء ،وعلماء.
ألنه ٌكون عندئ ٍذ ممنوعا ً من ال ً
جلستُ على صخر ٍة ص ّما َء  :نعت مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف
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تدرٌبات
ٔ -أعرب ما تح َته خ ٌّط فً ما ٌأتً:
راع وكلّكم مسؤول عن رع ٌّته".
أ-
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :كلّكم ٍ
راع :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء المحذوفة  ،ألنه اسم منقوص.
ٍ
الح ّر والبرد.
ستر الجسدَ ووقى من َ
ب -خٌ ُر الكساءِ ما َ
الكساء :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
ج -ال ُّ
صالح.
شورى أساس الحكم ال ّ
الشورى :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف ،منع من ظهورها التعذر.
تخر َج فً الجامع ِة أدبا ُء وعلما ُء وشعرا ُء.
د-
ّ
أدباء  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة عوضا عن التنوٌن ألنه ممنوع من الصرف .
ه -تقدٌ ُر العلماءِ واحترامهم ظاهرة حضار ٌّة سامٌة.
العلماء :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
و -ال ّداعً إلى الخٌر كفاعل ِه.
ال ّداعً :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء ،منع من ظهورها الثقل.
البستً:
ٕ -علّل :حذف ٌاء االسم المنقوص (راضً) فً قول ابً الفتح
ّ
راض مـن َمعٌ َ
شتِـ ِه
ص إن أثـرى َف َغضبْـانُ
وذو ال َقنـا َع ِة ٍ
وصاحب الح ِْر ِ
ُ
ألنه غٌر معرف (نكرة) وغٌرمضاف وهو فً حالة رفع ،خبر مرفوع ل (ذو)
ٖ -اضبط ما تح َته خ ّط فً ما ٌأتً:
أ-

قال َط َرفة بن العبد:

وال أهل ُ هــذاك الطــــراف ال ُمــمـــدَّد
ب -قال ال ُح َط ٌَّئة:

رأٌتُ بنــً غبــرا َء ال ٌُنكرو َننـــً

جار ُك ْم أ ُك ألَ ْم
واإلخا ُء ال َمو َّد ُة و َب ٌْ َن ُك ُم
َب ٌْنً وٌ ُكونَ
َ
ت اسما ً مقصوراً ،واسما ً منقوصاً ،واسما ً ممدوداً من األفعال اآلتٌة:
ٗ -ها ِ
اصطفاء
ف/المصطفً
مصط ٍ
اصطفىُ :مصطفى
افتداء
مف َت ٍد /المفتدي
افتدىُ :مفتدى
ارتضاء
ض /المرتضً
ارتضىُ :مر َتضى
مر َت ٍ
ُ٘ -عد إلى القصٌدة واستخرج منها اسما ً منقوصاً ،واسما ً مقصوراً ،واسما ً ممدوداً.
المقصور :أندى  ،أزهى  ،وسنى ،حمى ،مدى ،الذكرى  ،الدنٌا.
الممدوء:الصحراء
المنقوص  :ناءٍ  ،اللٌالً
مالحظة:الماء :لٌس اسما ممدودا ألن قبل آخره ألف أصلٌة ولٌست زائدة.
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الكتببت:

الخاطرة
الخاطرةَ :فنّ نثريّ حدٌث ٌع ّبر عن وجهة نظر الكاتب وانطباعاته تجاه ظاهرة ما أو حادثة ما أو فكرة ما.
بماذا تتسم الخاطرة ؟ ت ّتسم باإلٌجاز ،وحسْ ن ال ّتصوٌر وال ّتعبٌر ،وصدق العاطفة.
من أبرز ك ّتابها فً العصر الحدٌث :مً زٌادة ،وجبران خلٌل جبران ،وأحمد أمٌن.
نموذج خاطرة
اقرأ الخاطرة اآلتٌة بعنوان (حرصا ً على الوهج) ،ثم أجب عن ما ٌلٌها:
سٌر أحٌانا ً بال ّتطلّع إلى ما ٌحلو لسائقً بعض المركبات كتابته خلف مركباتهم ،وٌظلّ األمر
سأ َم الذي تس ّببه أزمات ال ّ
((قد تر ُّد ال ّ
ٌ ّتس ُم ّ
والرب راعٌها)) وغٌرهما ،إلى أن تصل إلى الجملة
بالطرافة ،وال سٌما أمام عبارات ،من مثل(( :قاهرة البراري)) أو ((سارحة ّ
األكثر شٌوعا ً بٌنها كلّها ،وهً(( :صل ّ على النبً)) التً تكتب دائما ((صلًّ على النبً)) بثبوت الٌاء. ....
وحٌن تف ّكر فً أنَّ طلبتنا ٌتع ّلمون فً مدارسهم وفً أثناء حصص ال ّلغة العرب ٌّة وجوب حذف الٌاء فً فعل األمر (صلّ) ،ث ّم
ٌخرجون إلى ال ّ
ت
ت وٌتح ّكمون فً مركبا ٍ
ت أو حافال ٍ
شارع ل ٌَ َروا رجاال ًعرٌضً المناكب وبشوارب كثٌفة وعضالت مفتولة ٌقودون قالبا ٍ
ّ
َّ
ً
مدرسهم ،وكذلك
من
ة
ٌ
و
ح
ن
ال
بالقاعدة
ق
ل
ٌتع
ما
فً
ا
إقناع
د
أش
للطلبة
ٌبدون
قد
ائقٌن
س
ال
هؤالء
ها
د
مفا
نتٌجة
إلى
ضخمة  ....تصل
َّ
أنّ
ُ
ّ
ْ َّ
ّ
هو تأثٌر معظم الٌافطات التً تخالف قواعد العرب ٌّة أحٌانا ً.
ٌؤرقه الخطأ فً اللّغة ،ومن ٌَ ُع ّد الخطأ أمراً هامش ٌّا ً ال ٌستحقّ االلتفات إلٌه أو
كلنا ٌخطىء ،لكنْ ٌبقى الفرق خطٌراً بٌن من ّ
محاولة تصحٌحه.
سٌرٌ ،منع ترخٌص أ ٌّة مركبة تحمل عبارات
وعلٌه ،أترانا نرنو نحو مثالٌة زائدة إذا حلمنا بوجود
صص فً دائرة ال ّ
لغوي متخ ّ
ّ
مكتوبة بطرٌقة خطأ؟ هذا إذا اتفقنا على ضرورة وجودها أصالً.
وهل نحلم ّ
بأال ٌُ َّ
رخص للخ ّطاطٌن وشركات اإلعالن ّإال بعد امتحان فً أصول اللغة العرب ٌّة:
نحوها وصرفها وإمالئها ،مع منع استخدام اللهجة العامٌة منعا ً باتا ً!
خاص ووهج جمٌل نتم ّنى أن نعمل بحزم وجد ٌّة على استمراره وبهائه)).
وبعد ،فاللّغة العرب ٌّة ،لغة ال ُهو ٌّة والوجود  ....سحر
ّ
ضح رأٌك.
ٔ -هل تؤ ٌّد الكاتبة فً ما ذهبت إلٌه؟ و ّ
نعم أؤٌدها وأوافقها الرأي فً وجود أخطاء كثٌرة  ،إمالئٌة ونحوٌة ولغوٌة ألحظها فً اإلعالنات والٌافطات وغٌرها .وٌترك
أٌضا للطالب.
النص.
ٕ -اقترح سبالً أخرى لمقولة(( :نحو لغة خالٌة من األخطاء)) غٌر ما ورد فً
ّ
التعاقد مع متخصصٌن فً محالت الدعاٌة واإلعالن وكتابة الٌافطات لمراجعة اإلعالنات وتنقٌحها بلغة سلٌمة.وٌترك أٌضا للطالب.

اكتب خاطرة بما ال ٌق ّل عن خمسٌن كلمة فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن:
 لغتً ُهو ٌّتً.
 اللّغة أداتها اللّسان ،كٌف نطوعه لل ّتعبٌر عنها؟
التقوٌم الذاتًّ
بعد كتابتً الخاطرة أتأ ّكد من أ ّننً:
ٔ -ع ّبرت عن وجهة نظري فً اللغة العربٌة بوضوح تا ّم.

ٕ -راعٌت االختصار واإلٌجاز.

ٖ -ع ّبرت عن ما ٌجول فً خاطري بصدق من غٌر تكلّف.

ٗ -التزمت حسن التصوٌر والخٌال.
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