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  فاطر سورة
 العقيدة قضية تعاجل أا :يةكامل السورة سمات ومن وسلم، عليه اهللا ىصلّ الرسول هجرة قبل نزلت مكيةٌ، سورةٌ فاطر سورة

 .تعاىل اهللا توحيد وهي الكربى،
 : اآليات يف ) فاطر ( سورة تناولتها اليت ئيسةالر احملاور

 :هاـوأمهّ العقيدة قضايا معاجلة. ١
  .لّج و عزاهللا  وجود على الرباهني إقامة. ب                   .والوحدانية ةـّـاأللوهي قضايا. أ

 .قهلْخ اهللا أبدع يذلا الكون لتأم على املؤمن حثّ. ٣    .       ) دودـلّال همعدو(  الشيطان من الناس حتذير. ٢
  .روالكاف املؤمن بني الكبري الفارق عن احلديث. ٥                  .حق والنشور البعث أنّ على األدلة إقامة. ٤
  . اخللق يف تعاىل اهللا قدرة مظاهربيان . ٧           .موسل عليه اهللا صلى الرسول) مواساة (  تثبيت .٦
  .هلرسالت مكة أهل تكذيب من فيها عاىن ظروف يف لموس عليه اهللا لىص للرسول مواساة ورةالست جاء :ورةالس مناسبة**

  .ورة مرتبةلب اآليات العشر األوىل من الساحيفظ الطّ :مقرر احلفظ
  .سورة فاطر هلا اسم آخر، ما هو؟ هو سورة املالئكة

  :) فاطر(  بسورة تسميتها
  . سابق، وعلى غري منوالٍ لق من العدمعلى اخل إنّ اآليات الكرمية حتدثت عن قدرة اهللا تعاىل

  .يتها املالئكة وأوصافهم وأعماهلماهللا تبارك وتعاىل ذكر يف بدا نّإ :)املالئكة (  بسورة تسميتها
 :ياملك القرآن خصائص من** 

 للكافرين يدوالتهد الوعيد فيه يكثر. ب                 ...ر النشوو البعث اخللق، الوحدانية، :العقيدة أمور عن يتحدث .أ
  .اغالب قصرية آياته.د       ) يا أيها الناس(   بِـ اخلطاب فيه ثريك عام، فيه فاخلطاب .العقلَ خياطب.ج

 **ة ماتالسفاطر سورةل الفني: 
  .)..فال تغرنكم( ،..)الناسيا أيها ( ...)النهي األمر، االستفهام، النداء، :مثل اإلنشاء(واإلنشاء اخلرب أساليب بني التنوع.١

 ...) القمر،الشمس،النهر،البحر( الكون ملشاهد والتشبيهات التصويركثرة .٢

  .) روراحلَ ،الظل ( ،) األموات ،األحياء( ،)البصري ى،األعم(مثل الطباق  استخدام احملسنات اللفظية،.٣
  ).فسقناه،أرسل( :مثل) تغيري الضمري( بالعظمة يشعر الذي االلتفات. ٣
  )البصري ،بريك( ،)الغرور ،األمور ( القرآنية الفواصل توافق.٤
  ."موا بعد األرض به فأحيينا"  لتوضيح املعىن وتثبيته، شاهدامل الواقع من والتشبيهات األمثال ضرب.٥
  
  
  



  ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 
 

٣ 
 

  .ص املطلوبـّـالن
  

                                     

                                     

                                         

                                      

                                        

                                     

                                   

                                        

                                  

                                      

                                 

                                     

                                    

                                  

                                  



  ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 
 

٤ 
 

                            

                                     

                                         

                                    

                                    

                                     

                                  

                                

                                    

                                        

                                   

                                  

                              

        

  
  
  
  
  



  ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 
 

٥ 
 

 يزِيد ورباع وثُلَاثَ مثْنى أَجنِحة أُولي رسالً الْملَائكَة جاعلِ والْأَرضِ السماوات فَاطرِ للَّه الْحمد { :فسريتوال ـرحشال
  ١فاطر } قَدير شيٍء كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ يشاُء ما الْخلْقِ في

  .عليه أثىن: محدا محده          . باجلميل الثناء :محده :احلمد*            :املعاين واملفردات
: واألرض السماوات وفاطر .ابتداء أوجده :العامل اهللا وفطر . واخترعه ابتدأه :األمر وفطر ،شقه :يءالش فطر :فطره  :اطرف*

  .أصحاب أي )ذوو ( )ألو( :أويل*     سابق       مثال غري من وخمترعها ومبتدئها منشئها
  .ال يعلم حقيقتها إال اهللا تعاىل ،خملوقات من نور ):أو ملك ألك(  :جذرها مالئكة
 أجنحة، ذوي خلقهم وقد أنبيائه وبني بينه وسائط املالئكة جعل الذي واألرض السماوات منشئ هللا اجلميل الثناء*  :الشرح
  .شيء كلّ على قادر وهو ما يشاء اخللق يف يزيد سبحانه وهو أربعة أو ثالثة أو جناحان، له فبعضهم

  .قائدية الواردة يف اآلية الكرميةعين القضية الع: س
وجعل  –الم الة والسعليهم الص -الئكة رسالً بني اهللا وأنبيائه خلق املو ،ىل فطر السماوات واألرض من العدمإنّ اهللا تعا :ج

  .هلا أجنحة خمتلفة يف أعدادها
  ؟)علل ذلك، بين سبب ذلك (  ؟ما مناسبة ذلك ،)القدير ( الكرمية باسم اهللا  ختمت اآلية: س
  .سبحانه قدرته كمال على داللة ذلك ويف ،شيء فعل عليه ميتنع ال والسلطان القوة له يريد، ما على القادر هو :ج

  .يف حمل رفع خرب ،شبه مجلة من اجلار ارور :هللا*    .مبتدأ مرفوع مصدر لثالثي، )احلمد (  كلمة :القضايا اللغوية
  .ق جبمع املذكرالساملحه ملالياء ألن وعالمة نصبه ،)ل رسالً (نعت منصوب  :أويل* 
  .من الصرفه ممنوع وعالمة جره الفتحة ألن جمرور، )ل أجنحة( رورـنعت جم :مثىن* 
  .احلمد أوسع من الشكر* 

  .ة مبعىن الذي، وتفيد الشمولما موصول: )ما يشاء ( **           . اإلعرابمن  اهل حمل ال مجلة ابتدائية، :هللا احلمد
  .فعال و مفعل وزن على األعداد صفات من ألا الصرف من ممنوعة كلمات ): رباع ثالث، مثىن،( 

 -------------------------------  
  ٢فاطر} الْحكيم الْعزِيز وهو بعده من لَه مرسلَ فَالَ يمِسك وما لَها ممِسك فَلَا رحمة من للناسِ اللَّه يفْتحِ ما{

  .املنع هوو اإلمساك، هوضد، اهللا يرسل ما أي: اهللا يفتح ما :املعاين واملفردات
 .يعلمها اليت املصلحة مقتضى على يريد ما يفعل :احلكيم*.    القوي الغالب :العزيز* .)أرسل(اسم فاعل من مطلق، :مرسل

خزائن  فأي شيء أراد أن مينحه لعباده من ،بين اهللا تعاىل نفاذَ مشيئته ونفوذ أمره يف هذا العامل الذي خلقه وأبدعه: لشرحا
وأي . امللك الوهاب الذي ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع فال يقدر أحد على إمساكه وحرمان اخللق منه، فهورمحته 

الغالب على كل شيء،  أي. شيء أراد أن ميسكه عن خلقه فال يقدر أحد على منحه للعباد بعد أن أمسكه جلّ و عال
  ). الْحكيم الْعزِيز وهو . (احلكيم يف صنعه، يفعل ما يريد وفق احلكمة و املصلحة

ـًـااستخرج من اآلية حمسن :القضايا اللغوية    .)ممسك، مرسل ( ، ) يفتح، ميسك (              .ا بديعي
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: نكرة ؛ لتدلّ على كثرة رمحة اهللا بعباده ، وكثرة نعمه على خلقه سبحانه وتعاىل ، مثل ) رمحة ( جاءت كلمة:من رمحته
  ) .النوع ( حرف جر لبيان اجلنس :من) : من رمحته .          ( اخل ... و األوالد ، والعلم  املال ، والصحة ،

  ) .الرمحة ( يعود إىل ؟                            ) فال مرسل هلا ( يف قوله تعاىل ) ها ( من صاحب الضمري : س
  .وضح الصورة الفنية  الواردة يف اآلية الكرمية ** 

  . ع املن و باإلمساك النعم حبس هوشب ، لإلعطاء اخلزائن بفتح نعمه إرسال تعاىل اهللا شبـه
 -------------------------------  

  ٣فاطر} تؤفَكُونَ فَأَنى هو الّإِ إِلَه ال والْأَرضِ السماِء من يرزقُكُم اللَّه غَير خالقٍ من هلْ علَيكُم اللَّه نِعمت اذْكُروا الناس أَيها يا{
  . اهللا إال حبق معبود وال رب ال :اهللا إال إله ال*          اشكروا  :اذكروا*                    :املعاين واملفردات

  ).كيف و مىت(مبعىن  تأيت .كيف مبعىن استفهام اسم :أنى* 
  .بوالصوا احلق عن مصروف هألنا إفكً يمس// .الكذب هو :واإلفك .)الباطل إىل احلق من(تصرفون)كأَف( :تؤفكون* 

 فكما .الكفرانمن  واحفظوها حصىت وال عدت ال اليت نعمه على اهللا اشكروا الناس أيها يا :قائالً تعاىل اهللا خياطبهم : الشرح
  .غريه به يشرك ال و بالعبادة يفْرد أن جيب فكذلك زق،اوالر لقااخل -سبحانه  -نهإ

  .األرض من النبات وخيرِج السماء من املطر الذي يرتِل بالرزق فهو املنعم اهللا غري رازق وال خالق ال أي النفي، يفيد استفهام وهذا
  .اإلنكار يفيد استفهام.                األوثان عبادة إىل البيان هذا بعد تصرفون فكيف كذلك ذلك دام وما** 

  .ل ذلك؛ ليدلّ على عموم املخاطبنيعلِّ // .)يا أيها الناس ( اخلطاب بلفظ  جاء*        :القضايا اللغوية 

  .م اهللا تعاىلعة نِعلتدلّ على س :ل ذلكعلِّ بتاء مفتوحة، ) نعمت ( اءت كلمةج*

  .فييفيد الن هل حرف استفهام: )زقكم هل من خالق غري اهللا ير* ( 

   .نكار والتعجباستفهام يفيد اإل :) تؤفكونفأىن  ( *  //.للتوكيد حرف جر زائد، ): من *(
  . النافية للجنس: ال  : ( ال إله إال هو*  
 ).موجود ( ره النافية للجنس مبين على الفتح، و اخلرب حمذوف تقدي) ال (  اسم : إله
 ).اخلرب ( ضمري منفصل مبين يف حمل رفع بدل من الضمري املستتر : هو. أداة حصر: إال

 .اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب حال: أنى.      ///  استئنافحرف : الفاء
 -------------------------------  

  ٤فاطر} األمور ترجع اللَّه وإِلَى قَبلك من رسلٌ كُذِّبت فَقَد يكَذِّبوك وإِن{
صلى اهللا عليه  -حممد ياقومك  يكذبك وإن: واملعىن -وسلم صلى اهللا عليه  -  الكرمي للرسول مواساة اآلية يف :الشرح
  . عباده بني حيكم الذي وهو كلها األمور مرجع اهللا وإىل قبلك، من هاأنبياءت األقوام السابقة بكذّ فقد حتزن فال - وسلم

  . التكثري :ج///   ؟) رسل  ( قوله يف كريالتن من ما الغرض البالغي: س*               :اللغوية القضايا
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  .وعيد وديد للمكذّبني: األمور ترجع اللَّه وإِلَى
 -------------------------------  

  ٥فاطر} الْغرور بِاللَّه يغرنكُم ولَا الدنيا الْحياةُ تغرنكُم فَلَا حق اللَّه وعد إِنَّ الناس أَيها يا{

  . ثابت حق واجلزاء البعث: حق اهللا وعد :الكلمات معاين

  .ااوملذّ بزخارِفها تلهينكم وال كمختدعن ال:نياالد احلياة كمتغرن فال

 .نشيطا أو إنسان أو جاه أو مالٍ من اإلنسان غر ما كل: رورـَالغ
 ال زائلة هاألنخداع الدنيا هلم من  القيامة، وحيذّرهم يومم بهحسا و ببعثهم احملقق بوعده الناسخياطب اهللا تعاىل   * :الشرح

  . الشيطان خيدعهم أال جيب و هلا بقاء
  .الناس خداعه كثرة، لالشيطان: رورالغ :القضايا اللغوية

  .، والتكبرالءيـاخلُ تعين الغني وبضم شيطان، أو إنسان مالٍ أو من اإلنسان غر ما كل الغني بفتح رورـَـالغ* 

  التصاله بنون التوكيد مضارع مبين على الفتح، :تغرنكم       .ناهية: ال       .الفاء لالستئناف: الدنيا الْحياةُ تغرنكُم فَلَا
  .للجماعة: امليم.       ضمري يف حمل نصب مفعول به: كم

 -------------------------------  
  ٦فاطر} السعريِ أَصحابِ من ليكُونوا حزبه يدعو إِنما عدواً فَاتخذُوه عدو لَكُم الشيطَانَ إِنَّ{

             . د، البعاخلروج: )شطن ( الشيطان  *:معاين الكلمات

  . النار هليب: السعري*                      . أتباعه: حزبه* 
  .املوقدة الشديدة النار أصحاب من ليكونوا الضالل؛ إىل أتباعه يدعو إمنا ،تطيعوه ال، فعدو آدم لبين الشيطان إنّ :الشرح

  .زائدة): ما ( نوع // .أسلوب حصر، كافة ومكفوفة) ما إن(  :القضايا اللغوية

 .اهل مالزمني أصحاباً النار يف وقد خلدوا الشيطان أتباعصورت اآلية "السعريِ أَصحابِ من ليكُونوا حزبه يدعو إِنما:"تعاىل قوله

ضمري متصل مبين يف : واو اجلماعة *        فعل أمر مبين على حذف  النون ، التصاله بواو اجلماعة ، :  عدواً فاختذوه* 
  .مفعول به ثانٍ  منصوب:عدواً      .   حمل نصب مفعول به ضمري متصل مبين يف : اهلاء . حمل رفع فاعل 

 -------------------------------  
}ينوا الَّذكَفَر ملَه ذَابع يددش ينالَّذوا ونلُوا آممعو اتحالم الصةٌ لَهرفغم رأَجو ٧فاطر} كَبِري  

  .الذنوب ستر: ةاملغفر    :معاين الكلمات
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 رسله به جاءت ما وجحدوا احلق اإلله وحده هو اهللا أن جحدوا الذينملخالفيه،  وما الشيطان ملوافقي بيان هذا: الشرح     
 سترها بعد ذنوم عن وجتاوز رم من عفو هلم الصاحلات وعملوا ورسوله اهللا صدقوا والذين، اآلخرة يف شديد عذاب هلم

  .اجلنة وهو، كبري أجر وهلم عليهم،

  .وجزاء املؤمنني الكافرين مصري بني مقابلة فيها اآلية:   القضايا اللغوية

وحال )  شديد عذَاب لَهم كَفَروا الَّذين(حال الكافرين  ،يكون بني كلمتني، أما املقابلة فتكون بني مجلتني )باق الطّ (
  ).كَبِري  وأَجر مغفرةٌ لَهم الصالحات وعملُوا آمنوا والَّذين(املؤمنني 

ـًااستخرج من *    .)  ـ مغفرةٌ  عذَاب(، ) ـ آمنوا  كَفَروا:  (طباق                       .ـًابديعي)حمسنا( اآلية لون

  .تعاىل لتدلّ على سعة مغفرة اهللا               .، علل ذلك نكرة ) مغفرة ( جاءت كلمة* 

 -------------------------------  
 إِنَّ حسرات علَيهِم نفْسك تذْهب فَلَا يشاُء من ويهدي يشاُء من يضلُّ اللَّه فَإِنَّ حسناً فَرآه عمله سوُء لَه زين أَفَمن{

اللَّه يملا عونَ بِمعنص٨فاطر} ي  

  .)النفس على فوات األمر وهي الغم الذي يلحق( مجع حسرة : حسرات**                   :تمعاين الكلما

ـِّن*     . عليهم نفسك اللك: عليهم نفسك تذهب فال**       . لَمـوج ،حسن :زي

  .أتباعه: حزبه                  .أمر فوات على النفس يلحق الذي الغم وهي حسرة، مجع: حسرات
 حسنا فرآه واألوثان اآلهلة من دونه ما وعبادة والكفر اهللا معاصي من السيئة أعماله الشيطان له حسن أفمن :الشرح    

 تهلك فال، يشاء من ويهدي، عباده من يشاء من يضل اهللا فإن سيئًا؟ والسيئ حسنا احلسن فرأى، تعاىل اهللا هداه كمن مجيال
  .اجلزاء أسوأ عليها وسيجازيهم بقبائحهم عليم اهللا إن، الضالني هؤالء كفر على حزنا -يا حممد صلى اهللا عليه وسلم   - نفسك

  :القضايا اللغوية 

  .نهلك اإلنسا هلكت إذا النفس ألنّ اهلالك، عن كناية .   كناية عن اهلالك: حسرات علَيهِم نفْسك تذْهب فَلَا
  .إجياز حذف: ويسمى، حمذوف وجوابه لإلنكار االستفهام    .                    "حسنا فرآه عمله سوء له زين أفمن" 
  ....منصوب ألجله مفعول: حسرات                                   .  طباق: يهدي -يضل * 

 -------------------------------  
}اللَّهي ولَ الَّذسأَر احيالر ريثاباً فَتحس اهقْنإِلَى فَس لَدب تيا منييفَأَح بِه ضالْأَر دعا بهتوم ككَذَل ورش٩فاطر} الن  

  .ثالغي جتلب ألا الرمحة إىل تشري: الرياح             :معاين الكلمات
  ".مألي عذاب فيها ريح: "اآلية يف كما واهلالك العذاب إىل فتشري الريح أما
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  .بعثال :رالنشو        / لقاحب جمد بلد :ميت بلد           .رفعناه :سقناه/   .روتنش ج،يو ،حترك)ثور (تثري

، بالنبات فتخضر يبسها بعد األرض به فأحيينا املاء فيرتل، جدب بلد إىل فسقناه، سحابا فتحرك الرياح أرسل الذي هو واُهللا
  .هذه اآلية فيها إشارة ليوم القيامة، وضح ذلك**   .القيامة يوم املوتى اهللا حييي اإلحياء ذلك مثل

  .فتستعمل للخري والنعمة: تستعمل للهالك والشر، أما الرياح :الريح)  الريح والرياح(ما الفرق بني* :القضايا اللغوية

  .فهو احلي الذي مصريه املوت :ا امليتأم انتهى أجله،مات و: ميت*         ؟)، وميت ميت( ما الفرق بني * 

  .باملطر منها والزرع النبات وإخراج امليتة األرض بإحياء قبورهم من وبعثهم املوتى إحياء تعاىل اهللا شبه :الفنية الصورة
 -------------------------------  

 لَهم السيئَات يمكُرونَ والَّذين يرفَعه الصالح والْعملُ الطَّيب الْكَلم يصعد إِلَيه جميعاً الْعزةُ فَللَّه الْعزةَ يرِيد كَانَ من{
ذَابع يددش كْرمو كلَئأُو وه ورب١٠} ي  

  .ويثيب صاحبه يتقبله :يرفعه     .    ،الرفعةالسعادة :الْعزةَ   :معاين الكلمات

مالْكَل بونَ  .كل كالم طيب من ذكر ودعاء :الطَّيكُرمي ئَاتيحيتالون باملكر واخلديعة :الس  .وربيبطل)بور( :ي.  

ا من اهللا يف الدنيا واآلخرة فليطلبه ةومن أراد العز ،سبحانه له والكربياء العزة أنتعاىل يف هذه اآلية الكرمية  اهللايذكرنا     
 ،من قراءة قرآن وتسبيح، وغريها ،كله طيبال كالمال يرتفع سبحانه إليهو رضوانه، واتبع أطاعه ي ذلك ملنألن اهللا يعط

 ومكر جهنم، يف شديد عذاب فلهم لإلسالم والكيد واخلديعة باملكر حيتالون الذينو عليه، ويثيب يتقبله الصاحل العملو
 أن وأرادوا الندوة دار يف اجتمعوا اهللا حني برسول قريش مكر إىل هنا واإلشارة (. فاسدو باطل هالك رمنيا أولئك
 اللّه ويمكُر ويمكُرونَ يخرِجوك أَو يقْتلُوك أَو ليثْبِتوك كَفَرواْ الَّذين بِك يمكُر وإِذْ{:، قال تعاىلخيرجوه أو حيبسوه أو يقتلوه
اللّهو ريخ رِيناك٣٠األنفال} الْم(.  

  

  .اع عملهم بال فائدةضي: ج           .اية املاكرين كمل ورد يف اآلية الكرميةبين : س
  

  .للزراعة الصاحلة غري باألرض الكافرين مكر تعاىل اهللا هشب :الصورة الفنية 
 -------------------------------  

}اللَّهلَقَكُم ون خابٍ مرت ن ثُمم طْفَةن ثُم لَكُمعاجاً جوا أَزملُ ومحت نلَا أُنثَى مو عضإِلَّا ت هلْما بِعمو رمعن يرٍ ممعلَا مو 
نقَصي نم رِهمي إِلَّا عابٍ فتإِنَّ ك كلَى ذَلع اللَّه ِسري١١فاطر} ي  

              . يطول عمره: يعمر      .سهل: يسري    ، )نطَف( مجعها  ،)املين( ماء مهنيقطرة من )نطف(: نطفة  :معاين الكلمات
  .اللوح احملفوظ: كتاب        )           عمر ( يطول عمره كبري العمر  :معمر             .  )وضع ( تلد : تضع
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 وال أنثى من حتمل وما. ونساًء رجاال جعلكم مث، مهني ماء من ساللة من نسله جعل مث، تراب من آدم أباكم خلق واُهللا     
 أن قبل، احملفوظ اللوح وهو، عنده كتاب يف إال عمره من ينقَص وال، عمره فيطول، معمر من يعمر وما، بعلمه إال تضع
 خلْقكم إن. ينقَص وال له كتب فيما يزاد ال، خيلقه أن قبل وعلمه، كله ذلك اهللا أحصى قد. تضعه أن وقبل أمه به حتمل
  . حاط بكل شيءد أقألنه  ؛اهللا على يسري سهل احملفوظ اللوح يف وكتابتها أحوالكم وعلْم

  .خلقها اهللا أبدع اليت الكون صفحات لمتأ على املؤمن حثّ: الفكرة

ـًا ورد يف اآليةاستخ :ةالقضايا اللغوي ـًا بديعي   )تضع  -حتمل (،) ينقص - يعمر(: باقالطّ   . رج لون

  .حيوان أو نبات، من إنسان أو لتدلّ على خمتلف أنواع اإلناث**      .نكرة، علل ذلك) أنثى ( جاءت كلمة : س
 -------------------------------  

 حلْيةً وتستخرِجونَ طَرِياً لَحماً تأْكُلُونَ كُلٍّ ومن أُجاج ملْح وهذَا شرابه سائغٌ فُرات عذْب هذَا الْبحران يستوِي وما{
  ١٢فاطر} تشكُرونَ ولَعلَّكُم فَضله من لتبتغوا مواخر فيه الْفُلْك وترى تلْبسونها

      .العذوبة شديد ماء: ـراتفُ     . صاف: عذب       ماء البحر وماء النهر  :البحران  :معاين الكلمات
  .          الزينة :حلْيةً           .  شديد امللوحة :أجاج           . يسهل احنداره يف احللق لعذوبته :سائغ

 .)خمر ( املاء، فعلها  تشق جرت السفينة وهي ) ماخرة( مفردها : مواخر             .السفن :لفلكا

  .)التجارة والسفر ( رزقه :فضله           .            تطلبوا :تبتغوا
  

 ومن، امللوحة شديد ملح وهذا، العطش يزيل احللق يف مروره سهلٌ، العذوبة شديد عذب هذا: البحران يستوي وما: الشرح
 شاقات فيه السفن وترى، تلْبسوا واملَرجان اللؤلؤ هي زينة وتستخرجون، الطَّعم شهي طريا مسكًا تأكلون البحرين من كلّ

 النعم هذه على هللا تشكرون ولعلكم؛ ووحدانيته اهللا قدرة على داللة هذا ويف. وغريها التجارة من فضله من لتبتغوا املياه؛
  .عليكم ا أنعم اليت

  .أسلوب مقابلة) أُجاج  ملْح وهذَا شرابه سائغٌ فُرات عذْب هذَا(        :القضايا اللغوية

  ) ذْبع- لْح(طباق)  م       .   اتفُر -  اجطباق) أُج. 

  .شبهت الكافر باملاء شديد امللوحةو: أُجاج ملْح وهذَا///  .اآلية املؤمن باملاء احللوشبهت : فُرات عذْب هذَا :الصورة الفنية
  .ه اخلالف بني كل من النهر والبحرعين وجه الشبه ووج: س

  البحر                  النهر :    وجه اخلالف
  .يد امللوحة             عذب فراتشد                

البحر                  النهر:    هـبوجه الش  
ـًا  ـًا طري   .... )اللؤلؤ ، واألحجار الكرمية ( ، ونأخذ منهما احللية للزينة )ك مالس( نأخذ منهما حلم

  ما حتته خط من اآلية الكرمية اآلتية ؟من صاحب الضمري اهلاء يف : س
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  )اهللا تعاىل  - فضله (، )  البحر  -فيه (                        "هفَضل من لتبتغوا مواخر هفي الْفُلْك وترى"
 -------------------------------  

}جوللَ يي اللَّيارِ فهالن جوليو ارهي النلِ فاللَّي رخسو سمالش رالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يأَجى لمسم كُمذَل اللَّه كُمبر لَه 
لْكالْم ينالَّذونَ وعدن تم ونِها دكُونَ ملمن يريٍ مطْم١٣فاطر} ق  

جولأ      لذلّ: سخر        ، يدخل  ينة  ل:ألجل مسمى              يسري  : جيري ، هية معيوهو يوم القيامة ( مد  (  

  .)فعليل(على وزن ( نواةالقشرة الرقيقة بني التمرة وال: )قطْمر(  قطمري

، الليل يف النهار ساعات من ويدخل، الليل من نقص ما بقَدر النهار فيزيد، النهار يف الليل ساعات من يدخل واُهللا :الشرح
 له ربكم اهللا هو هذا فعل الذي ذلكم، معلوم لوقت جيريان، والقمر الشمس وذلل، النهار من نقص ما بقَدر الليل فيزيد
  .النواة على تكون البيضاء الرقيقة القشرة وهي، قطمري من ميلكون ما اهللا دون من تعبدون والذين، كله امللك

  .على قدرة اهللا تعاىل، بني ذلكإشارة واضحة يف اآلية : س       :القضايا اللغوية

  . معلوم لوقت جيريان، والقمر الشمس وذلل، النهار يف الليل يدخل، والليل يف النهار يدخلأنّ اهللا تعاىل * 

ـًا مهما صغر متلك فال – تعاىل اهللا غري – املعبودات ما،أوحده هللا املُلك أنّ*   . التمر نواة حول الرقيقة غشاءةال حتى ،شيئ

   .ح ذلك، وضإىل موعد القيامة) فلكية ( يف اآلية إشارة كونية  :س

قف يف القمر و، وسيأيت يوم يتجيريان ضمن نظام حمدد، أوجده سبحانهإنّ اهللا تبارك وتعاىل جعل الشمس والقمر    
  .-لم ذلك الوقت غري اهللا جلّ وعال وال يع -والشمس عن اجلريان، وهو يوم القيامة 

  ".مسمى  لأَجلٍ يجرِي كُلٌّ والْقَمر الشمس وسخر"          .يت تدلّ  على حتمية يوم القيامةالعين اآلية : س

  . ، عني ذلكقار املعبودات من غري اهللا تعاىلأوردت اآلية السابقة مثالً يدل على هوان واحت: س

  ."قطْمريٍ  من يملكُونَ ما دونِه من تدعونَ والَّذين" . ج

 -------------------------------  
  ١٤فاطر} خبِريٍ مثْلُ ينبئُك ولَا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا ما سمعوا ولَو دعاءكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِن{

  .خيربك :ينبئُك           . اعتقادكم أن هذه األصنام تقربكم من اهللا تعاىل :ْبِشرككُم :معاين الكلمات

 ويوم، أجابوكم ما الفرض سبيل على مسعوا ولو، دعاءكم يسمعوا ال اهللا دون من املعبودات هذه -الناس أيها -اتدعو إنْ
  .اخلبري العليم اهللا من أصدق -الرسول أيها- خيربك أحد وال، منكم يتربؤون القيامة
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  .القيامة، وضح ذلك يوم من أهلها وموقفها الكفار آهلة صفات عن اآليةمت تكلّ: س     :القضايا اللغوية 

    .تستجيب هلم فهي ال الفرض سبيل على مسعت األصنام  وإن.٢            .األصنام ال تسمع دعاء عابديها  إنّ. ١
 .هلا عبوديتهم ومن القيامة يوم منهم تتربأ ايعبدو اليت )أو املعبودات(األصنام إنّ. ٣

  .وتعاىل سبحانه بالغيب عامل خبلقه خبري ألنه :ج      .علل ذلك ، "اخلبري" تعاىل اهللا ختمت اآلية الكرمية باسم :س
 -------------------------------  

  ١٥فاطر} الْحميد الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراء أَنتم الناس أَيها يا{
  :معاين الكلمات

   .للحمد والثناء املستحق ،احملمود على نعمه :الْحميد         .بنفسه عمن سواه املستغين :الْغنِي       .احملتاجون: الْفُقَراء

 عن الغين سبحانه وهو، عني طرفة عنه تستغنون ال، شيء كل يف اهللا إىل احملتاجون أنتم) اخلطاب عام ( الناس أيها يا:الشرح
 - حده منه بالناس نعمة كل فإنّ نعمه؛ على احملمود وصفاته، وأمسائه ذاته يف احلميد، خملوقاته من شيء كل وعن الناس

  .حال كلِّ على والشكر احلمد فله ،-سبحانه 

  ؟د بالفقر والغىن الوارد يف اآليةما املقصو: س            :القضايا اللغوية

ـًا :والغىن       . حاجة الناس إىل اهللا تعاىل :الفقر   .غىن اهللا جل وعال عن املخلوقات مجيع

 .ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب        ؟ ، الوارد يف اآلية)هو(ما إعراب 

 -------------------------------  
  .يفنيكم :يذْهبكُم                  ١٦فاطر} جديد بِخلْقٍ ويأْت يذْهبكُم يشأْ إِن{
  .وحده ويعبدونه يطيعونه آخرين بقوم ويأت، الناس أيها يهلكُّم اهللا يشأ إن

ة جزمة حذف حرف العلة، وهو جواب الشرطفعل مضارع جمزوم وعالم: يأت.  
  .ويأت يذهب: باقالطّ :القضايا اللغوية

 -------------------------------  
  .ب، متعذرصع: عزيز                        ١٧فاطر } بِعزِيزٍ اللَّه علَى ذَلك وما{
  .يسري سهل اهللا على ذلك بل، مبمتنع اهللا على سواكم خبلق واإلتيان إهالككم ما

  .بغريهمإىل إهالك الناس، واإلتيان        ؟شري اسم اإلشارة الوارد يف اآليةإىل أي شيء ي: س :القضايا اللغوية
  .زائد؛ لزيادة توكيد املعىن            ؟)بعزيز ( ر الباء يف قوله تعاىل ما املعىت املستفاد من حرف اجل: س

 -------------------------------  
 ربهم يخشونَ الَّذين تنذر إِنما قُربى ذَا كَانَ ولَو شيٌء منه يحملْ لَا حملها إِلَى مثْقَلَةٌ تدع وإِن أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر ولَا{

  ١٨فاطر} الْمصري اللَّه وإِلَى لنفِْسه يتزكَّى فَإِنما تزكَّى ومن الصلَاةَ وأَقَاموا بِالغيبِ
         .واإلمث الذنب: الوزر            . ، مذنبةآمثة نفس: وازرة             .   )وزر( حتمل: تزر :معاين الكلمات
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ا واإلمث الذّنب يمساهللاعند  اإلنسان على لثقله وزر. 
  .واملآل املرجع: املصري      ).زكو(ر من املعاصي تطه :تزكَّى      . واملعاصي نوبذال أثقلتهامثقلة،  نفس: مثقَلَة
أل وإن، أخرى نفس ذنب مذنبة نفس حتمل وال  :رحالشست ن باخلطايا مثقَلَة نفسا من عنها حيمل ممن جتد مل ذنو 

 عذاب خيافون الذين -الرسول أيها- حتذِّر إمنا. وحنومها أخ أو أب من منها قرابة ذا سألته الذي كان ولو، شيئًا عنها يحمل
 مآل سبحانه اهللا وإىل. لنفسه يتطهر فإمنا املعاصي من وغريه الشرك من تطهر ومن. أدائها حق الصالة وأدوا، بالغيب رم

  .يستحق مبا كال فيجازي، ومصريهم اخلالئق
  وال حياسب أحد عن غريه ا،ه شيئًبأنه ال حيمل سخص عن غري تأكيد على األمر"تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىولَا  :القضايا اللغوية

، بأن تعمل لنفسها ما ينفعها، فال جاه وال سلطة، وال استغاثة من أحد لغريه شريةتعليم للنفس الب" : مثْقَلَةٌ  تدع وإِن* " 
ـًا   .فاملغيث يف هذا املوقف هو اهللا تبارك وتعاىل ملن عمل لنفسح حسن

 "ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى  :"تعاىل قوله يف الفنية الصورة
  .لغريها حتميلها تستطيع وال حتملها ثقيلةأعباًء  النفس ترتكبها اليت شبهت اآلية احملرمات

 -------------------------------  
  .)سوي ( يتشابه : يستوِي                       ١٩فاطر} والْبصري الْأَعمى يستوِي وما{

  ).املؤمن (واتبعه  احلق طريق أبصر الذي والبصري، ) الكافر(اهللا دين عن األعمى يستوي وما

  .بالبصري، وشبهت املؤمن هت اآلية الكرمية الكافر باألعمىشب           .، أسلوب طباق)والْبصري الْأَعمى (

 -------------------------------  
  .اإلميان ونور الكفر ظلمات تستوي وما                     ٢٠فاطر} النور ولَا الظُّلُمات ولَا{

  .النور و الظُّلُماتلتوكيد الفرق الكبري بني            .، علل ذلكيف هذه اآلية) ال  (ر حرف النفي تكر: س
ـًا و) الظلمات(ظة لف جاءت:س   .مفردة، علّل ذلك ) النور ( لفظة مجع
  .باهللا اإلميان طريق هو واحد طريق فهي  والنور اهلداية وأما طريق ومتشعبة، كثرية والكفر الضالل طرق ألنّ
  )اتلَا الظُّلُمو ورالكرمية الكافر بالظلمات، وشبهت املؤمن بالنور شبهت اآلية     .، أسلوب طباق) الن.  

 -------------------------------  
  ).والنار  أو اجلنة( ،احلارة الريح وال الظل وال                          ٢١فاطر} الْحرور ولَا الظِّلُّ ولَا{

  .احلارة، وشبهت املؤمن بالظِّلُّ اآلية الكرمية الكافر بالريح شبهت

 -------------------------------  
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  ٢٢فاطر} الْقُبورِ في من بِمسمعٍ أَنت وما يشاُء من يسمع اللَّه إِنَّ الْأَموات ولَا الْأَحياء يستوِي وما{

 أيها- أنت وما، وقَبول فَهم مساع يشاء من يسمع اهللا نَّإ .بالكفر القلوب وأموات، باإلميان القلوب أحياء يستوي وما
  .قلوم ملوت الكفار هؤالء تسمع ال فكذلك قبورهم يف املوتى تسمع ال فكما ،القبور يف من مبسمع - الرسول

الصةورة الفني:قواحل اهلدى يسمع ال فالكافر شيئًا، يسمع ال قربه يف بامليت قلبه مات الذي هت اآلية الكرمية الكافرشب.  
  :القضايا اللغوية 

  .إلظهار الفروق الكبرية بني املؤمن                 ابقة؟ يف اآليات الس ما الغرض البالغي من تكرار التضاد: س
  .النفي                           يف اآليات؟       ) ال ( ما اهلدف من تكرار التفي : س

  .الزيادة              ؟ ..  )مبسمع ( باء يف قوله تعاىل ما املعىن الذي أفاده حرف اجلر ال
 -------------------------------  

  .هلم غضب اهللا وعقابه منذر) نذير إال أنت( ما) إنْ( : معاين الكلمات                 ٢٣فاطر} نذير إِلَّا أَنت إِنْ{
  .هو الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من املخاطب يف اآلية السابقة؟:س                 :اللغويةالقضايا 

  .أسلوب حصر        ما األسلوب اللغوي املستخدم يف اآلية الكرمية ؟: س
  .؟                             مفرغنوع االستثناء يف اآلية الكرمية ما: س

 -------------------------------  
  ٢٤فاطر} نذير فيها خلَا إِلَّا أُمة من وإِن ونذيراً بشرياً بِالْحق أَرسلْناك إِنا{
 وعصاك كذَّبك من وحمذرا، ديك وعمل صدقك من باجلنة مبشرا، الدين وشرائع باهللا اإلميان وهو، باحلق أرسلناك إنا

  .وضالهلا كفرها عاقبة حيذرها نذير جاءها إال األمم من أمة من وما. النار
 .أسلوب طباق) نذير  ـ  بشري(      .للكافرين : نذير ـ   للمؤمنني  : بشرياً      بعثناك: أَرسلْناك  :القضايا اللغوية

 -------------------------------  
  ٢٥فاطر} الْمنِريِ وبِالْكتابِ وبِالزبرِ بِالْبينات رسلُهم جاءتهم قَبلهِم من الَّذين كَذَّب فَقَد يكَذِّبوك وإِن{
  

         .املعجزات والدالئل)ع مؤنث ساملمج( نةمفردها بي ،)نـجذرها بي(ناتالبي          :معاين الكلمات
  .زبور: مفردها الصحف املرتلة على األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ  :الزبرِ            . الواضح: املنري
 الواضحات باملعجزات جاؤوهم الذين همرسلَ قبلهم من الذين كذَّب فقد املشركون هؤالءيكذبك يا رسول اهللا ـ  إنْ   

  .والشر اخلري لطريق حاملوض املنري وبالكتاب ،األحكام من كثري فيها اموع بالكتب وجاؤوهم ،نبوم على الدالة
وحتمل  البالء على الصرب يف باألنبياء واالقتداء للتأسيللرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ومواساة  تسلية اآلية هذه*   

  .هلم قومهم األذى عند تكذيب
 -------------------------------  
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}ثُم ذْتأَخ ينوا الَّذكَفَر فريِ كَانَ فَكَيك٢٦فاطر} ن  
  .وإنكاري عليهم ،عقوبيت وعذايب :نكري       ).أخذ ( عاقبت، أهلكت  :أَخذْت       :معاين الكلمات

  م؟ عقوبيت وحلول لعملهم إنكاري كان كيف فانظر، العذاب بأنواع كفروا الذين أخذْت مث

  .التهديد.        االستفهام يف اآلية السابقةي من ما الغرض البالغ*       :القضايا اللغوية

 -------------------------------  
}أَلَم رأَنَّ ت لَ اللَّهأَنز ناِء مماًء السا منجرفَأَخ بِه اترفاً ثَملتخا مهانأَلْو نمالِ والْجِب ددج بِيض رمحو فلتخا مهانأَلْو 

ابِيبغَرو ود٢٧فاطر} س  

  .ات يف األشكال واأللوان واألطعاماملختلف :أَلْوانها مختلفاً        :معاين الكلمات

ددطرائق خمتلفة، :ج )ةٌ ـمفردها جسائره لون لونه خيالف الشيء جزء وهي )د.  

ابِيبغَر ودمفردها  ،شديد السواد: س ) ـبغربيب، جذرها غرب(.  

  .األرض على يدب ما كل وهي دابة، مفرده مجع: الدواب
  .)الغنمو البقر،و ،اإلبل وهو ( النعم مفرده ،عمج :األنعام  )واب لتدلّ على ذوات األربعدلمة الاستخدمت العرب ك :لفتة(

  

، ألواا خمتلفًا مثرات األشجار تلك من فأخرجنا، األرض يف أشجارا به فسقينا، ماء السماء من أنزل اهللا أنَّ تر أمل :الشرح
 األلوان خمتلفة طرائق فيها ألواا خمتلفًا ومحرا بيضا طرائق اجلبال من وخلَقْنا ذلك؟ وغري واألصفر األسود ومنها األمحر منها

  .السواد شديدة جباال اجلبال من وخلقنا، األوا يف اجلبال ختالف
سودبيض( باق بني كلميت الطّ           .للتقرير هنا االستفهام           :ةالقضايا اللغوي ، (.  

  .، واملقصود به تغيري الضمري)فأخرجنا - أنزل ( التفات فيها اآلية

 . كّله الكون يف تعاىل اهللا قدرة بيان             ؟اجلبال أو الثمار بني املخلوقات لون اختالف  ما الغرض من: س

 -------------------------------  
}نماسِ والن ابوالدامِ وعالْأَنو فلتخم هانأَلْو كا كَذَلمى إِنشخي اللَّه نم هادباء علَمإِنَّ الْع اللَّه زِيزع ٢٨فاطر} غَفُور  

 واألسود واألبيض األمحر ذلك فمن، كذلك ألوانه خمتلف هو ما والغنم والبقر واإلبل والدواب الناس من وخلقنا:الشرح 
، سبحانه به العلماُء معصيته واجتناب بطاعته عقابه ويتقي اَهللا خيشى إمنا. واجلبال الثمار ألوان كاختالف ذلك وغري

 عظات من فيها ما ويتدبرون، سببها احتاد مع املخلوقات هذه اختالف ومنها، شيء كل على وقدرته، وبشرعه، وبصفاته
  .عنهم ويعفو، الطاعة أهل يثيب غفور، يغالَب ال قوي عزيز اهللا إن. وعرب

  .ن على قدرة اهللا تعاىل اذكر أمرين وردا يف اآلية يدالّ: س
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ـًا  واللون الطعم يف الثمار اختالف. ١  . واحد واملاء واحدة األرض أنب والشكل واحلجم ،علم
  .يف ألوانه، وأشكاهلا والدواب الناس اختالف.٣///.السواد شديدة والسوداء واحلمراء البيضاء فمنها اجلبال ألوان اختالف.٢
    

  ؟واألنعام عن غريها من املخلوقات ما سبب ختصيص ذكر الدواب: س

  .، وأرزاقهمألا من مصادر قوت الناس. ب                                         .لقرا من الناس. أ

  .مشبهة صفات)  سود غرابيب، محر، بيض،( األوصاف *       ).اجلموع منتهى صيغة( الصرف من ممنوعة: غرابيب* 
******************************************************************************************  

   والتحليل االستيعاب
 :مفردها مبينا يأيت مما كلمةكلّ  معىن باملعجم مستعينا وضح. ١
  .جد/ جدد :جذرها يف اجلبل وغريه، طريق وهي ،ةدج مجع :جدد///. املاء تشق جرت السفينة وهي ماخرة مجع :مواخر.أ

  .السواد الشديد وهو مجع غربيب :غرابيب
 ------------------------------------------  

 :تعين اآلية يف )الغرور( "الغرور باهللا يغرنكم وال."١     :يأيت ما يف الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع.٢ 
 .بالسوء األمارة النفس. د          .الدنيا مغريات. ج       .الشيطان.ب             .واخليالء الكرب. أ 

  :الكفّار أنّ على " تؤفكون فأىن" :تعاىل قوله يدلّ.٢
  .قاخلال اهللا بأنّ يقرون ال .ب          .دونهيوح وال عنه وينصرفون اخلالق هو اهللا بأنّ يقرون .أ

 .هعبادت عن ويتكربون اهللا بوحدانية يقرون .د                            .املعاصي يرتكبون ولكنهم اهللا يوحدون .ج
  :) رسل(  لفظ تنكري من الغرض" رسلٌ " كذِّبت فقد يكذّبوك وإن." ٣
  .صالتخصي. د            .التعريف .ج            .التكثري .ب         .امبهاإل. أ

 ------------------------------------------  
  .وجلّ عز اهللا عظمة إىل يشريوالذي  بدايتها، يف اجلليل االسم هذا ذكربسبب  ؟)فاطر سورة( السورة تسمية سبب ما. ٣

 ------------------------------------------  
 .الواحد اجلنس أبناء فيها يتباين السابقة اآليات يف ذكرها ورد خملوقات مخسة اذكر) أ . التماثل وليس التباين اخللق يف األساس. ٤ 

 . واألنعام والدواب والناس واجلبال الثّمرات
 .التقوى تعاىل اهللا ميزان يف الناس بني التفاضل أساس***        تعاىل؟ اهللا ميزان يف الناس بني التفاضل أساس ما) ب

 ------------------------------------------  
 ينبئُك ولَا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا ما سمعوا ولَو دعاءكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِن{:تعاىل قال.٥

  .اوضحه .واآلخرة الدنيا يف أصنامهم مع للكفار مواقف ثالثة اآلية يف            ١٤فاطر} خبِريٍ مثْلُ
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 .يستجيبوا فلن الفرض سبيل على مسعوا إن. ٢             .دعاءكم اليسمعوا تدعوهم إن. ١
  .هلا معباد ومن القيامة يوم منهم تتربأ ايعبدو اليت اآلهلة إنَّ. ٣

 ------------------------------------------  
 صلى - للنيب قريش مكر عن حتدث.أذى من وسلم عليه اهللا صلى– بالرسول قريش كفار أحلقه ما إىل العاشرة اآلية تشري.٦
  .و إخراجهأ وقتلهأحبسه :ثالث إحدى يف يتشاورون الندوة دار يف قريش اجتمعت///.الندوة دار يف – وسلم عليه اهللا

 ------------------------------------------ 
  :اآليت للجدول وفقًا الكرمية اآليات يف ورد كما والكفر اإلميان فريقي بني مقارنة اعقد. ٧
  رالكف فريق  ن اإلميا فريق

  .املعاصي ارتكبوا. ١  .الصاحلات عملوا. ١
  .للكافرين الشديد العذاب.٢   .للمؤمنني الكبري األجر.٢
  .يهتدي ال أصم أعمى الكافر. ٣ .مسيع بصري املؤمن.٣
  .مشركون فهم دعاءهم تسمع ال آهلة يدعون. ٤  .تعاىل اهللا يدعون.٤
ـً الباطل فرأوا عملهم سوء هلم زين.٥  .فيجتنبونه باطالً الباطل ويرون بعونهفيت حقًا احلق يرون.٥   .ا حق

******************************************************************************************  
  :التذوق و التفكري

  } الْحميد الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراء أَنتم الناس أَيها يا{:تعاىل اهللا قال
ـّة اللغوية الداللة وضح)١  .الكرمية اآلية يف والغىن الفقر:لكلميت واملعنوي

ـُر، احلاجة و العوز :الفقر :اللغوية الداللة  .ماله كـثُرفالن  غين :الغىن              . ماله قلّ فالن؛ فَق
  .وجلّ عز اهللاإىل  حيتاج ناقص اإلنسان :الفقر   .شيء إىل حيتاج ال كامل وجلّ عز اهللا :الكمال :الغىن :املعنوية الداللة

 ------------------------------------------  
٢  (اآليات لتأم  )يأيت عما أجب مث)  ٢٢ – ١٩ :  
 األعمى:(الكلمات///   .ورودها من املستفاد املعىن موضحا اذكرها  .الطباق على متعددة أمثلة اآليات هذه تضمنت.أ

 خالل من وإبرازه املعىن تأكيد :ورودها من املستفاد واملعىن )واألموات األحياء/ واحلرور الظل/  والنور الظلمات/ والبصري
 هذه تتساوى ال كما أي والكافر، للمؤمن تعاىل اهللا ضربه مثل اآليات يف الواردة األضداد من ضد ومضاده،فكل املعىن إيراد

  .والكافر املؤمن يتساوى ال األضداد
؛ فال الكفار مه واألموات ،املؤمنون باألحياء املقصود".األموات وال األحياء يستوي وما":تعاىل قوله داللة وضح.ب

  .يتساوى املؤمن مع الكافر
 حرف تكرار أفاده الذي الغرض وضح" .النور  وال الظلمات وال.والبصري األعمى يستوي وما:" تعاىل اهللا قال. ج

ـّور  وال( يف النفي   . التأكيد بغرض التكرار                   ) . الن
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 ------------------------------------------  
 طَرِياً لَحماً تأْكُلُونَ كُلٍّ ومن أُجاج ملْح وهذَا شرابه سائغٌ فُرات عذْب هذَا الْبحران يستوِي وما{: تعاىل اهللا قال) ٣

  } تشكُرونَ ولَعلَّكُم فَضله من لتبتغوا مواخر فيه الْفُلْك وترى تلْبسونها حلْيةً وتستخرِجونَ
 .الكرمية اآلية يف وردت كما بينهما واالختالف التشابه أوجهوضح  .والبحر النهر بني اآلية قارنت. أ

 أجاج ملح البحر وماء .لعذوبته احللق يف احنداره يسهل احلالوة، شديد حلو فماؤه شرابه، سائغ فرات عذب النهر ماء أنّ بينهما االختالف
  السفن فيه كاللؤلؤ،وتسري وحلية وغريها كاألمساك طعامال من منه يستخرج كليهما أن يف انبهويتشا.ملوحته وشدة ملرارته الشارب حلق يلذع
  .إجابتك وضح؟  الكرمية اآلية يف البحرين داللة ما.ب

  .والكافر املؤمن يتساوى ال كذلك وامللح، العذب :البحران يتساوى ال فكما ،والكافر للمؤمن مثالً تعاىل اهللا يضرب
 ------------------------------------------  

  :يأيت ما مع معناه يف يتوافق ما فاطر سورة يف اآليات من استخرج. ٤
  فاطر معناه يف سورة يف يتوافق ما  النص الكرمي

 وإن،هو إال له كاشف فال بضر اهللا ميسسك وإن:"تعاىل اهللا قال.أ
  ١٠٧يونس)  لفضله راد فال خبري يردك

  ... " رمحة من للناس اهللا يفتح ما"فاطر سورة من) ٢(  اآلية

 ميشي نورا له وجعلنا فأحييناه ميتا كان أومن:"تعاىل اهللا قال.ب
  " . منها خبارج ليس الظلمات يف مثله كمن الناس يف به

 األعمى يستوي وما:"فاطر سورة من)  ٢٢ – ١٩(  اآليات
  ... " . والبصري

 إال فسجدوا آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ:"تعاىل اهللا قال.ج
 أولياء وذريته أفتتخذونه ربه أمر عن ففسق اجلن من كان إبليس

   " .ا بدلً للظاملني بئس عدو لكم وهم دوين من

 عدوا فاختذوه عدو لكم الشيطان إن:"فاطر  سورة من)٦(  اآلية
"  

  
 أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا الذين بك ميكر وإذ:"تعاىل اهللا قال.د

  " .املاكرين خري واهللا اهللا وميكر وميكرون خيرجوك
 عذاب هلم السيئات ميكرون والذين"فاطر سورة من)  ١٠(  اآلية

 " .  يبور هو أولئك ومكر شديد

 . قبله اآلية ومضمون احلسىن اهللا أمساء من اسم كل معىن بني العالقة تبني.ىاحلسنى اهللا أمساء من أكثر أو باسم اآليات من عددت ختم-٥
 ومبدعهما ومنشئها واألرض السماوات خالق وعال جل هللا والتبجيل التعظيم مع احلسن والذكر الكامل بالثناء الكرمية اآلية ابتدأت:األوىل اآلية.أ

 والقوة األمر له يريد ما على قادر وجل عز فاهللا اهللا، أوامر لتبليغهم وأنبيائه اهللا بني رسالً املالئكة وجاعل ،بقاس مثال غري على وموجدها
 ."القدير"  اهللا باسم اآلية ضمنت لذلك.  نعمته ومشول وجل عز قدرته كمال على داللة ذلك ويف أراده، شيٍء فعل عليه ميتنع ال والسلطان،

------------------------------------------  
 أحد فال رمحته خزائن يفتح وتصرفه إلرادته وأخضعه خلقه الذي الكون هذا يف أمره ونفوذ اهللا مشيئة نفاذ عن اآلية حتدثت:الثانية اآلية.ب

 وإمساكها الرمحة إطالق ألنّ. )احلكيم العزيز(اهللا بامسي اآلية ختتم أن بفناس إرساهلا، على يقدر أحد فال رمحته إمساكها،وميسك على يقدر
  . ةاحلكم وفق يريد ما ويفعل ويعطي مينع فيما احلكيم وهو شيء كل على الغالب العزيز فهو بالغة وحكمة قوية إرادة يتطلبان

 ------------------------------------------  
  .سبحانه بالغيبعاملٌ  خبلقه خبري ألنه ؛)اخلبري(تعاىل اهللا باسم وختمت القيامة، يوم منهم وموقفها الكفار آهلة صفات عن اآلية حتدثت):١٤(اآلية.ج

------------------------------------------  
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 ركاتحلا ويف أحوالكم،وكل  بقائكم يف تعاىل إليه احملتاجون أنتم أي عليهم، اجلليلة اهللا بنعم لتذكّرهم البشر جلميع اخلطاب)١٥(اآلية.د
 املنفرد هو أي بالذات، عنكم الغين تعاىل فهو يديه، بني وتذللها إليه، كلّها املخلوقات وبافتقار سواه، عما بغنائه خيرب تعاىل فاهللا والسكنات،

  .ويشرعه ويقدره ويقوله يفعله ما مجيع يف احلميد وهو له، شريك ال بالغىن
------------------------------------------  

 الطاعة أهل وإثابة وقهرهم، العصاة عقوبة على داالن )وغفور عزيز( واإلميان، اخلشية، لوجوب تعليل )غفور عزيز اَهللا إن) : ( ٢٨(  اآلية.٥
  .عباده من وأناب تاب ملن غفور بعظمته، شيء كل على غالب وجل عز فاهللا خيشى، أن حقه واملثيب واملعاقب عنهم، والعفو

------------------------------------------  
٦.حوض والبصري األعمى يستوي وما."أ         :ةاآلتي اآليات يف البيانية ورةـالص." 

 . منهما كل يف والوضوح االهتداء عدم جبامع الظالم يف يتخبط الذي باألعمى الضالل يف يتخبط الذي الكافر تشبيه
  .منهما كلٍّ يف والوضوح االهتداء طريقه،جبامع اهتدى الذي بالبصري واتبعه، احلق طريق فأبصر العظيم، القرآن بنور املستنري املؤمن وتشبيه

  .مبواعظه ينتفع وال اهللا كتاب يسمع ال كليهما ألن باملوتى الكفار شبيهت    ":القبور يف من مبسمع أنت وما". ب
  .إغالقها على يقدر من هناك وليسا أبوا تفتح بالبناء الرمحة شبه " .  اهل ممسك فال رمحةن م للناس اهللا يفتح ما."ج

------------------------------------------  
 .التهديد:  هو بالغي معىن إىل خرج االستفهام"  نكري كان فكيف."أ               ؟ اآلتية اآليات يف لالستفهام البالغي املعىن ما.٧
  . النفي" .          واألرض  السماء من يرزقكم اهللا غري خالق من هل. "ج                    . اإلنكار"               تؤفكون فأىن" .ب

  اللغوية قضاياال
  :اآلتية اآليات يف خط حتته مما املزيد من ردلمجا ميز. ١
  .جمرد ؛) شاء(  الفعل من: يشأ –         .؛مزيد)أوجل( الفعل  من:يوجل -
 .؛جمرد) دعا(الفعل  من:تدع–     .مزيد؛) استوى( الفعل  من: يستوي –      .جمرد ؛) أتى(  الفعل من: يأت -

 ------------------------------------------  
  .تعل :تزر -  ن تفعلو:تؤفكون – عالاَألفْ:األحياء -    فعاليل:غرابيب –فعليل  :قطمري -  : الكلمات من يأيت ما زن.٢

 ------------------------------------------  
  ".عدو لكم الشيطان إنّ:  "تعاىل قال.أ                   : يأيت ما يف نوعه ـامبين اخلرب عني. ٣

  .)ها خربان اآلية في(  .       مقدمخرب  اجلملة شبه: لكم         .       امسية مجلة :نوعه.  عدو لكم:اخلرب
  .مفرد اسم:نوعه           عذب: اخلرب               " شرابه  سائغٌ فرات عذب هذا" :تعاىل قال. ب
  " .احلميد الغين هو واُهللا اِهللا إىل الفقراُء أنتم الناس أيها يا"  :تعاىل قال.ج

 .مفردان خربان: نوعهما //احلميد   :الثاين اخلرب//        الغين :األول اخلرب         . مفرد اسم :نوعه//      الفقراء :اخلرب
  .فعلية مجلة: اخلرب نوع       "ماًء السماء من أنزل:"اخلرب         ". ماًء السماِء من أنزل اهللا أمل تر أنّ:" تعاىل قال.د

 -----------------------------------------  
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  :اآلتية الكرمية اآليات يف خط حتته حرف كلِّ من املُستفاد املعىن ما.٤
  احلرف واملعىن املستفاد منه  اآلية  الرقم

  .واجلزم النهي : ال  /  واجلزم النهي:  ال  يغرنكُم بِاللَّه الْغرور ﴾لَا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا و لَايا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّه حق فَ ﴿  أ
جعلَكُم أَزواجاً وما تحملُ من أُنثَى ولَا تضع إِلَّا ثُم من نطْفَة  ثُم﴿اللَّه خلَقَكُم من ترابٍ   ب

﴾ ِسريي لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كإِلَّا ف رِهمع نم نقَصلَا يرٍ ومعن مم رمعا يمو هلْمبِع  
والتراخي   الترتيب يفيد عطف حرف : مثّ
 .والتراخي الترتيب يفيد عطف حرف:مثّ

سقْناه إِلَى بلَد ميت فَأَحيينا بِه فَتثري سحاباً فَواللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح  ﴿  ج
﴾ورشالن كا كَذَلهتوم دعب ضالْأَر  

 والتعقيب الترتيب يفيد عطف حرف: الفاء
  .املوقعني يف

ر اللَّه يرزقُكُم خالقٍ غَي من﴿ يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم هلْ –  د
 وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراِء ومالس نفَكُونَ﴾فَأَمؤى تن  

 .املكانية الغاية ابتداء جريفيد حرف : من
  .استئنافية: الفاء 

 :طخ حتته ما أعرب -٥
 ﴾ مثْنى وثُلَاثَ ورباعالْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسالً أُولي أَجنِحة  ﴿ .أ
 . التعذر ظهورها من منع،؛ألا ممنوعة من الصرفآخره على املقدرة الفتحة جره وعالمة جمرور ألجنحة نعت:مثىن .أ
 . آخره على الظاهرة الفتحة جره وعالمة جمرور قبله ما على معطوف: ثالثَ                   . عطف حرف :و
  . آخره على الظاهرة الفتحة جره وعالمة جمرور قبله ما على معطوف : رباع                   . عطف حرف :و

 ------------------------------------------ 
 ﴾ األمور ترجع اللَّه وإِلَى قَبلك من رسلٌ كُذِّبت فَقَد يكَذِّبوك وإِن ﴿– ب
  .مجاز شرط حرف:إنْ، ) ألنّ اآلية تتبع ما قبلها ( .عطف حرف :و

 ضمري:والكاف.فاعل رفع حمل يف السكون على مبين متصل ضمري والواو.النون حذف جزمه وعالمة جمزوم الشرط فعل مضارع فعل:يكذبوك
 . به مفعول نصب حمل يف الفتح على مبين متصل

 .لالعم عن ) إنّ(  كفّت زائدة :ما .عامل غري ونصب توكيد حرف :إنّ :إنما          .﴾ نما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءإ ِ﴿. ج
  .رالتعذ ظهورها من منع األلف على املقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل :خيشى

 .هآخر على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول اجلاللة لفظ :اهللا
  .ةباإلضاف جر حملّ يف مبين متصل ضمري واهلاء وهومضاف الكسرة جره وعالمة جمرور سما :عباده// جر حرف :من

  .باإلعرا من هلا حمل ال استئنافية) ءالعلما عباده من اهللا خيشى( ومجلة .آخره على الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل :العلماء
   

   ولدي الغايل ،
 ، مع خالص دعائي لك بالتوفيق ،،، العشر األوىل من السورة الكرمية ؛ وهو حفظ اآلياتال تنس املطلوب منك 

   - ـالثالثّ املستوى –األوىل حبمد اهللا تعاىل  الوحدة انتهت
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  املتنبيب الطّي أبو )أَرق  على أَرق (  ///////  الثانية الوحدة              
١  .ققٍ     على     أرأر    مثـليو            قـأرى            يووج      زيدي      بعةٌور       ققررـتت 

٢ .ـهدج    الصةكونَ   أن    بابرىأُ  كَما   ت                     نيع     مسدةٌـه     خ     وقَلبـيقـف 

 شيـق      فُـؤاد    ويل     انثنيت     اإلّ                      طـائر   ترنم     أو     برق     الح     ما. ٣
٤.ربجنطَفي   ما   ـوىـاهل  نار   من   تت                     ضا    ناركلُّ   الغوت     ماع          تحرِق 

٥.ذَلْتـلَ   وعشـقِ أهـىت   العح   ـهذُقْت                     فعجبت  كَيف موتي   نال   م       قشعي 

 لَقُـوا   مـا    ـهفي    فلقيت     عريتهم                ي     نـأن     ذَنبـي     وعرفت     وعذَرتهم.٦

٧.أَبينا     نِيأب     حنن    أهـلُ     نداً                ــازِلٍ    مأب     نِ     غـرابيفيها    الب  عـنيـق 

 يتفَرقُــوا       فلـم     الدنيا     جمعتهم                    معشرٍ  مـن   ومـا   الدنيا   عـلى   نبكي.٨

٩.ةُ     رةُــاألكاس أيـنابِرزوا                     ىاُأللـ    اجلبكَن فَما الكُنوز   قـبقُـوا  وال  ـنيب 

١٠.ـنكُلّ   م   ـنم  الفَضاُء  ضاق  جبيشثَـوى  حىت                    ه    فَحواه   ـدلَح     يضـق 

١١.ـرخـودوا    إذا   سلَموا   مل   كأًنْ  نعأنَّ                     ي      م    الكَالمـاللٌ    لَهح  طْلَـقم 

 األحـمق     لَديـه     بِما  تغـراملسو                      فـائسن  ـوسوالنفُ     آت     املوتو .١٢

 نـزقأ  والشـبيبةُ    أَوقَـر     والشيب                شــهيةٌ        واحلياةُ     يـأْملُ     واملـرُء.١٣

 رونق       وجهي     وملـاِء      ةٌمسـود          ولميت              الشبابِ   عـلى   تبكَي   ولقـد.١٤

١٥.ـذَراح     ليهـومِ   قَبـلَ  عي             ـهراقىت          فلَ   حكـدمباِء  ت   ـفينج   قأشـر 

 األينـق    إليـه    دىحت     من     فأعز   الرضا                  بنِ   معـنِ   بنِ  أوسِ  بنـو أمـا .١٦

١٧.ولَ   كَـربتم   حيـارِهد    تلَما  بمنها                   ـد الشـموليس  سفيـا و    املشـرِق 

  تورِق     ال    هاوصخور    هافَوق     من                   همـفّأكُ سحاب  أرضٍ  من    تـبوعجِ.١٨
١٩.فــوحناِء    طيب   مـن     وتالث  حوائـم                   ربكل     لَه     ةمكان       ـقشنستت 

 بـقـعـت    ال  ـواهمِسبِ   ةٌـيوحش                   أَا      إال      النفَحـات   مســـكيةُ.٢٠

٢١.ريدثلِ  أمم دتبلُنا ال             ا    ــــعصرنــ    يف حمم  ل   ال مـــا ــالبِبطيقح  
  ـدقـأتصـــ بأخــذه عليه أني              ه     ــدوعنـــ اجلزيلَ يهب الذي ذا يا.٢٢

 أغـرق   ال  ة برمحــــ إيلّ وانظر                    ثرةً كـودــجــ سحاب علي أمطر .٢٣ 
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٢٢ 
 

جو النص :  
 يف وتعلّم الكوفة،  يف ولد ،)م ٩٦٥ -٩١٥// ه  ٣٥٦ – ٣٠٣( الكويفّ اجلعفي احلسني بن أمحد هو املتنبي الطيب أبو      

 من هي قصائد يف فمدحه املرابط، العريب القائد يف طموحه فيه ووجد ،احلمداينّ الدولة بسيف اتصل العلويني، األشراف مدارس
  .اإلسالم ديار عن الفرجني الغزو يذودون ،الثّغورعلى  مرابطني احلمدانيون كان إذ ،غزواته يف ورافقه ،العريب الشعر عيون

   يدي عاس يف سائر وشعره ،العرب الشعراء أفضل املتنبفاه تتناقله النـّل( الكتب تتناقله كما الش  على جمبول شعر ألنه ،) ذلك عل
  .مفكِّر وعقل حقيقية، عبقرية عن ينبئ كونه عن فضالً اخلصوص وجه على العربية والنفس ،البشرية بالنفس الدقيقة واملعرفة احلكمة،

 .األزدي الرضا بن معن بن أوس ابن حممد شجاع أبا ا ميدح قاهلا          ؟القصيدة مناسبة ما :س

ـّح: س  .الشاعر ذات على اإلطاللة من ختل ومل واملدح، ،والغزل ،احلكمة على االشتمال         .املتنبي شعر خصائص أشهر وض

 .مكانته كانت أو املمدوح شأن كان مهما القصيدة يف نفسه ذكر يغفل مل     ؟شعراءال بني املتنيب ا متيز اليت السمة ما:س
*******************************************************************************************************  

         )١،٦( العشق منومعانام  احملبني أحوال وصف .أ                                          :للقصيدة األساسية املواضيع
  ) ١٦،٢٣(  ـهوقومــ أوس بن حممد مدح.ج               ) ١٥،  ٧(  ابالشب على والتخوف املوت ذكر ـ ب

*******************************************************************************************************  
١ .ققٍ     على     أرأر    مثـليو    قـأرى                     يووج      زيدةٌ      يربعو      ققررـتت  

  )جوي(  قعشال أو زناحل من الشديدة احلرقة :اجلوى *.      السهرطول  ليال؛ ومامتناع الن :األرق:   املفردات
ـَربة ـِـربة، عبرات: مجعها( دمعة :ع   .) رقرق: جذرها. ( تدمع ،تسيل ،تتردد :تترقرق  ) ///  برعـ: مجعها عظة،: ع

وم المتناع يسهد اعاشقً كان ممن ومثلي سهاد، إثر على سهاد بعد سهاد يل :رحالشيسيل ودمعه يوم، كلّ تزداد وحرقته عليه، الن.  
---------------------------------------  

٢. ـهدج    الصةكونَ  أن    بابرىأُ   كَما   ت                    نيدةٌ     عـهمس     خ   وقَلبـيقـف 

ـُهد   / يضطرب خيفق/) صب،صبب(الشوقرقة  :الصبابة/ املشقة :واجلَهد الطاقةوالوسع، :هداجلُ/ الصبابةبلوغ  :الصبابة ج
  .)سهد(مؤرقة :مسهدة

  .قلب واضطراب عني، سهر من فيها أنا اليت احلال هذه تكون أن الشوق غاية :يقول
  .والعشق الشوق شدة من ويضطرب خيفق قلبه أنّ كما تغلَق، ال ساهرةٌ فعينه النوم، على يقوى الإنسانا  نفسه الشاعر صور : الشرح

  .الشوق شدة من ويضطرب خيفق قلبه.٢.              السهر شدة من النوم على يقوى ال.١  .اذكرمها بأمرين، نفسه الشاعر صور: س
 -------------------------------------  

   شيـق فُـؤاد    ويل     انثنيت     إال                      طـائر    ترنم     أو     برق     الح     ما .٣

 الزيادة تفيد املطاوعة :) ثني(رجعت :انثنيت           /بصوته تغىن: ترمن                )لوح(ملع ،ظهر :الح
  .ما؛ زائدة: ما الح//   ).  مشبهة صفة( املشتاق :الشيق)                          أفئدة(  مجعها ،) فأد(  القلب :فؤاد

 .باألحبة ويذكّرانه أشواقه حيركان فهما العذب بصوته الطائر وتغين الربق ملعان أحبته إىل شوقه وحترك العاشق جي يزيد مما إنّ:يقول
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٢٣ 
 

  .بصوته طائر تغىن أو الربق ملع كلما يثور الذي بالشيء لألحبة شوقه الشاعر صور :ةالفني الصورة
 -------------------------------------  

٤. تربنطَفي   ما   اهلـوى   نار    من    جت                    ضا     ناركلُّ     الغما     وتع     حرِقت 
  .أبقى فناره به، يستوقد شجر :الغضى//  ) للضرورة اهلمزة تلينياستخدم الشاعر (  تنطفئ أصلها: تنطفي//.   العشق شدة :اهلوى نار
     ).، كلل  كلّ( تضعف :تكلّ 

 أشد العشق نار أن فوجد النريان، من نوعني بني الشاعر يقارن///        .يف حمل جر حبرف اجلر .اسم موصول: ما :عما حترق
ـً   . زماا طال مهما تنطفئ ال العشق نار بينما النهاية، يف تنطفئ ولكنها ،مع شدا الغضى، نار من اإحراق

  .الغضى نار قوة تفوق دأ،وشدا ال قوية ناراً قلبه يف وشدته العشق الشاعر صور//   )الغضى نار من إحراقاً أشد اهلوى نار :يقصد(
  .إحراقها لشدة                             ؟دون غريها الغضى نار املقارنة يف الشاعر اختار مل: س
  .اهلوى نار على                                       ؟) حترق(  كلمة يف الضمري يعود عالم: س
  .ةموصول  ؟)حترق عما(عبارة يف) ما( نوع ما :س        //              . مصدرية   ؟)تنطفي ما( عبارة يف)ما( نوع ما :س
  .به مفعول نصب حمل يف                              ؟)تنطفي ما(عبارة يف املؤول املصدر موقع ما :س
  .اهلوى من ومعاناته الشاعر حال وصف) .                  ٤ -١ ( األبيات حتملها اليت الرئيسة الفكرة وضح :س

 ----------------------------  
٥.ذَلْتـلَ   وعشـقِ أهـىت   العـه حذُقْت                  فعجبت   كَيف  موتي   نال   م  قشعي 

  . ه،اهلاء تعود على العشقجربت :هذقت                            عاتبت ملت،)عذل( :عذلت
 املوت وكأنّ ميوت، كيف يعشق ال ممن أتعجب أصبحت العشق يف وقعت حىت ،فيه هم ما على العشق أهل ألوم كنت

  .غريهم دون العشق بأهل مرهون
  .للتعجب//   االستفهام؟ من البالغي الغرض ما:س.   له طعم طعاما أو شراباً العشق الشاعر صور :الصورة الفنية

 ------------------------- 
  لَقُـوا  مـا   فيـه    فلقيت     عريتهم            أننـي        ذَنبـي     وعرفت     وعذَرتهم .٦

  .عليهم عـبـت)  عري: ( عيرم.                         عذرا هلم وجدت)  عذر(  عذرم
 ولقيت به ابتلوا مبا فابتليت بالعشق، بتعيريهم أذنبت أنين وعرفت جزعهم، يف العشاق عذرت العشق مرارة ذقتملا: يقول

  .لقوا ما الشدائد من فيه
  .ذلك حوض لنفسه، خمتلفتني حالتني والسادس اخلامس البيتني يف وصف الشاعر نرى :س

.......................................................................................................................................................................................................................  

 ------------------------------  
  .ذلك بني والسادس، اخلامس البيتني يف واضحة مالمح الشاعر نفس يف عشقال ترك: س

.......................................................................................................................................................................................................................  

 ------------------------------  
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٢٤ 
 

  .هوبعد العشق يف وقوعه قبل والعاشقني العشق من الشاعر موقف// .)٦-٥(األبيات حتملها اليت الرئيسة الفكرة وضح:س
 ------------------------------  

  .العاشقني لوم على الندم.ب    .وحرقته احلب شدة من التأمل.أ//  ؟)٦ -١( السابق األبيات يف الواردة العواطف عني:س
 ------------------------------ 

 ـقينع   فيها     البينِ     غـراب     أبداً                   منـازِلٍ    أهـلُ     نحن     أَبينا     أبنِي. .٧

ـًا للناس طاباخل: أبينا أَبين ـْن)                      ابن مجع السامل، املذكر جبمع ملحق :بين.  ( يا قومنا ،مجيع   .الفراق :البي
 ).اجلاهلية عادات من( بالفراق ينذر صوته ألنّ الشؤم طائر املوت، داعي :البني غراب                 صاح :الغراب نعق

 الداعي هذا سيجيب مىت منا الواحد يعرف فال باملوت، أهلُها عنها تفَرق منازل يف نازلون حنن :قائالً )عامة للناس أو( أهله الشاعر ينادى
  .باملوت بعضهم عن أهلها تفرق دار يف الغراب صاح إذا :وتقول ،هصياح من تتشاءم العرب ألنَّ غرابال وذكر ،املوت مصريه فيكون

 ------------------------------  
  يتفَرقُــوا     فلـم     الدنيا     جمعتهم                  معشرٍ   مـن  ومـا  الدنيا  عـلى   نبكي .٨

 .والعشرية األهل، أو اجلماعة: معشر.                   تفضيل اسم)  دنو(  الدنيا
 إالّ فيها اجتمعوا قوم من وما شأا هذا أن نعلم وحنن لدنيا،ا م مجعتنا ممن واإلخوان األحبة فراق على ونبكي حنزن :يقول

  .حني بعد ولوتفرقوا 
 .عليه بكىي النفس على عزيز بشيء الدنيا شبه :الدنيا على نبكي) ١     :ةالفني الصور

 . يفرقهم تقوم،مث  البشر جبمع يقوم بإنسان لدنياا شبها :الدنيا مجعتهم) ٢
  .جمتمعني الناس تبقي ال ألا للدنيا؛ الركون وعدم ،السابقة باألقوام االتعاظ املرء على   .البيت من حكمة استخلص:س

 ------------------------------ 
٩. ةُ     األكاسرة     أيـنابِرزوا                   اُأللــى اجلبكَن    ـن    فَما    الكُنوزـيققُـوا وال   بب 

 ).لفظه من له مفرد ال( الذين، :األىل.//القوي وهو جبار مجع :اجلبابرة//الفرس ملك لقب وهو كسرى، مجع :األكاسرة

  األموال؟ من الكنوز مجعوا الذين األقوياء العظماء األرض ملوك هم أين امتعجب الشاعر يتساءل :الشرح
 .ةاألكاسر أصحاا يبق ومل الكنوز تبق فلم ،ـامجيع هؤالء فين لقد :بوجيي

  .للقوة رمز همغريهم؟ دون األكاسرة الشاعر اختار مل :س//. لتعجبل-البيت؟ يف االستفهام من البالغي الغرض ما:س
 ------------------------------ 

١٠.ـنكُلّ    م   ـنم  الفَضاُء   ضاق   هثَـوى     حىت                   جبيش    فَحواه    ـدلَح   يـقض  

  القرب جانب يف الشق :حلد/    . ضمه :حواه /     )مات(هلك :ثوى /    . اجليوش عدد كثرة :هجبيش الفضاء ضاق

  .وجبنودهم م يضيق الفضاء كان أن بعد ضيقة حلود فضمتهم هلكوا قد كثرية جيوشهم كانت الذينك امللو إنّ
 ------------------------------  
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٢٥ 
 

١١.سـرـودوا    إذا   خلَموا   مل   كأًنْ    نعأنَّ                    ي     م    الكَالمـاللٌ    لَهح طْلَـقم  

  .مفرده أخرس ،جييبون ال :خرس.                                     هلم مباح :لقمط حالل
 .يستطيعونه ال همولكن مباح إنه فيه األصل أنّ مع عليهم، حمرم الكالم أنّ يظنون كأنهم،جييبون ال موتى إنهم يقول

 ------------------------------  
١٢.و املوت     آت     ن   والنفـوسسو                     فـائ رغـتبِما     املس     ـهلَدي قـماألح 

  . العقل قليل:األمحق     / )لفاع اسم(املغرور :املستغر/.الثمني الشيء نفيس، مجع :نفائس/. )أتى(للفعل فاعل اسم :آت
 .باملوت لعلمه الدنيا من مجعه مبا يغتر ال والعاقل عزيزة، نفوسهم كانت وإن ؛فيفنيهم الناس على يأيت املوت :الشاعر يقول

  .          ويأخذها الروح ليقبض يأيت بكائن املوت )١                                         :الشاعر شبه :الفنية الصور
  .الصواب عن البعيد باألمحق الدنيا يف لديه مبا املغرور)٣                  .صاحبه عليه حيرص الذي الثمني بالشيء النفس )٢

 ------------------------------ 

 نـزقوالشـبيبة     أَ    أَوقَـر     والشيب  شـهيةٌ                     واحلياةُ     يـأْملُ     واملـرء.١٣

ـّة/ ة   والرزان الركازة وهو الوقار من :أوقر   )شهو(  مرغوبة ،مشتهاة طيبة  :شهي

 )تفضيل اسم( ). نزق(  والطيش اخلفة :أنزق .                    السن وصغر الشباب :الشبيبةو          يرج :يأمل

  .مع ما فيه من وقار الشيب ويكره ،هاطيشكثرةفترة الشباب مع وحيب  شهواا، وكثرة لطيبها احلياة حيب اإلنسان :الشرح
  .اإلنسان يشتهيه اطيب شيئاً احلياة صور :الفنية الصورة

ـًا البيت من استخرج:س ـًا حمسن    )الشبيبة - الشيب ( طباق                          .بديعي
 ------------------------------  

 رونق     وجهي     وملـاِء      مسـودةٌ        ولمتـي            الشبابِ   عـلى   بكَيت   ولقـد.١٤

  . وحيوية مجال :رونق    /    . سوداء: مسودة/         .)األذن لشحمة ااور الشعر ( باملنكبأملَّ  ما :الشعر من اللمة
   .النضارةو يويةمليء باحل ووجهه سوداء الزالت ملته كانت حيث ،املشيب قبل شبابه الشاعر بكى :الشرح
  .على فراقه نبكي اعزيز اإنسان الشباب الشاعر صور :الصورة

 ------------------------------ 

١٥ .ـذَراح     ليهـومِ     قَبـلَ     عـه   يراقىت                فح   تـدمباِء  لَك   ـفينج قأشـر  

  .أغص :أشرق/    الدموع :اجلفن ماء/ أوشكت  :كدت/  .وأسفلها أعالها من العني غطاء :جفين /اخوفً :حذراً
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  .السن يف التقدم من اخلوف هو شبابه على بكائه سببو ؛املشيب قبل شبابهعلى  يبكي إنه :يقول الشاعر** 
  .الشباب على                   السابق؟ البيت من)عليه(قوله يف الضمري يعود من على:س:  اللغوية القضايا

  )كاد(خرب نصب حمل يف اإلعراب؟ من)أشرق(مجلة موقع ما:س//   منصوب ألجله مفعول ؟)احذر(كلمة إعراب ما :س
  ) ـوهم(   ؟)  ماء(  لكلمة اللغوي اجلذر ما: س//   ..مبين حرف االبتداء، الم ؟)لكدت(قوله يف الالم نوع ما :س

ـّورة ـّة الص ـّه:الفني   .لكثرته فيه يغرق الذي باملاء الغزيرة الدموع شب
 ------------------------------  

  األينـقإليـه         تحدى     من     فأعزالرضا                    بنِ   معـنِ   بنِ  أوسِ   بنـو    أمـا. ١٦

   .              أفضل أرفع،: أعز //         أوس بن حممد :منهمواملقصود        .القصيدة يف املمدوحون :أوس بنو
  )اإلبل أنثى ( النوق: األينق         .الغناء لإلبل: احلُداء        .  تساق):  حدو: ( تحدى

وقومه  املمدوح الشاعر يعترب :رحالشمن وأوىل،كانتهم ملالناس وأرفعهم؛  أعز منهم املعونة لطلب إليهم اإلبل قادت.  
  .التفصيل يفيد،جازم خري شرط حرف                   ؟)أما(احلرف أفاده الذي املعىن ما:س
  .الضمة... مرفوع خرب :أعز...   //  جبمع ملحق ألنهالواو؛ ...مبتدأ :بنو  .عناصرها وحدد امسية، مجلة استخرج: س
  .الضمة... فاعل نائب :األينق/.الضمة... للمجهول مبين مضارع :حتدى  .عناصرها وحدد فعلية، مجلة استخرج: س
  .اإلعراب من له حمل ال مبين الشرط، جواب يف واقع          البيت؟ يف الوارد الفاء حرف أفاده الذي املعىن ما:س

 ------------------------------  
١٧ - ولَ     كَـربتم    حيـارِهلَما    د ت                   منهابليس الشـموس ـداهفيـ  و املشـرِق  

ـّرت   .) بدو(  ظهرت :بدت)       دور(  املنازل :الديار          ) اختصار احلكاية ( أكرب اهللا :ـتقلْ :كب
  .وأبناءه املمدوح، قبيلة رجالَ ويقصد مشس، مجع :لشموسا

  .املمدوحني مكانة لعلو وذلك ،اشرقً وكأا أوس، بين ديار وصل حني ؛)أكرب اهللا (قائالً الشاعر صاحلقد  :الشرح
  .النيرة العالية بالشموس املمدوحني الشاعر شبه :الفنية الصورة
  )فيه مفعول(نصب حمل يف السكون على مبين زمان ظرف: ملّا .   الفتحة...  منصوب مكان ظرف: حول :اللغوية القضايا

  .الضمة...  مرفوع ليس اسم: املشرق                    )   مجع كثرة ( .الضمة...  مرفوع فاعل: الشموس
 ------------------------------  

١٨ - تجِــبأرضٍ   من    وع   هم                   من سحابّقها     أكُـفها     فَوخورال    وص   ورِقت  

  .تنبت: تورق .                    أيديهم: ـهمأكفّ                    الغيم :سحاب
  .ويقدمون ملن يلجأ إليهم ويسأهلم يعطون ما لكثرة وذلكاملمطر؛  الغزير كالسحاب املمدوحني هؤالءدي أي إنّ
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  .عطائهم لكثرة الغزير؛ بالسحاب املمدوحني أيدي الشاعر شبه :الفنية الصورة
  . تورق ال و املمدوحني عطاء عليها يرتل اليت الصخور من الشاعر يتعجب//    ؟ السابق البيت يف الشاعر يتعجب مم :س
  .املمدوحني عطاء كثرة///         السابق؟ البيت يف الشاعر تعجب سبب ما :س
  ...احلال،مبين واو:وصخورها //...ال مبين استئناف، :وعجبت  ؟)وصخورها وعجبت،( : يف الوارد الواو نوع ما
  .حال نصب حمل يف  ؟)تورق ال صخورها( مجلةو   ./املبتدأ خرب رفع حمل يف  اإلعراب؟ من) تورق ال(مجلة موقع ما

 ------------------------------  

١٩.فــوحناِءالثَّ    طيب     مـن     وت    ـملَه                    حوائبكل     ر     ةمكان     ـقشنستت  

  .ـمتـش):  نشق( تستنشق/   .    مكان :مكانة/    املدح ):ثين(الثناء/. عطر :طيب/.تنتشر ):فوح(تفوح
  .مكان كل يف تشم مدحهم رائحة صارت حىت عظيم، ومدح حسن، ذكر هلم األشخاص هؤالء

  .مكان كل من تشم اليت الطيبة بالرائحة األشخاص هؤالء ومدح ذكر الشاعر شبه :الفنية الصورة
  .الضمة...للمجهول مبين مضارع فعل :تستنشق//مرفوع فاعل اجلموع، منتهى صيغة :روائح :اللغوية القضايا

  .)هي(تقديره مستتر ضمري:الفاعل نائب
 ------------------------------  

ـُعبـق   ال     بِِسـواهم      وحشـية               أَا          اإلّ      النفَحـات      مســـكيةُ .٢٠   ت

تفوح تلصق، ):عبق(تعبق   .غريبة مألوفة، غري نافرة، :وحشية/.الرائحةوهي  نفحة، مجع :النفحات./املسك إىل نسبة :ةمسكي.  
  .غريهم من تفوح ال وخمصوصة غريبة وكأا ،تشبه املسك الرائحة وهذه عليهم، ثناءال حسنة من كثرة رائحة هلم املمدوحون

 ------------------------------  
٢١. ريدثل أمم دــالبِ  تبلُنا ال                    عصرنـــــــا يف حممال مـــابط يقلح  

  .حاملمدو اسم وهوأوس  بن حممد شجاع أبو هو :حممد                       .بوتطل تريد، من يا :) رود(  أَمريد
بالب     .                  ناترهقْـ وال ختتربنا، ال :)بلو(ناـلُتمثله يكون أو يدرك ال ما :يلحق ال ما      .بطَلب :بط. 

  .مثله يوجد ال هذا،ألنه منا تطلب فال وأخالقه؛ صفاته يف أوس بن حممد مثل شخص عن يبحث من يا:الشاعر يقول
  :             اللغوية القضايا

  .)أراد(لغري ثالثي  اسم فاعل ؟)مريد(ما املعىن الصريف لكلمة:س//   .االلتماس/  ؟)ال تبلنا(الغرض البالغي من النفي يف عبارةما :س
 ------------------------------  

  أتصــــدق بأخــذه عليه أني                  هوعنــــــد اجلزيلَ يهب الذي ذا يا .٢٢

  //    .الكثري العطاء :اجلزيل///                     .يعطي :يهب)هذا(إشارة اسم :ذا
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  .الصدقة أعطيه: أتصدق//                .العطاء بأخذ أي :بأخذه//                 .ظنه يف     :عنده
 فكأنه ؛وأعطيته عليه تصدقت فقد عطاءه أخذت إذا أين ظنه ويف الكثري العطاء يعطي من يا: ممدوحه خماطباً الشاعر يقول
  ) لتعظيم ا: الغرض البالغي من النداء هنا( .هبته قبول على يفرح

 ------------------------------  
  أغـرقة ال برمحــــ إيلّ وانظر                    ثرةً كجــــــود سحاب علي أمطر .٢٣

  .  بكثرة):  ، ثررثرّ ( ثرة.                                 العطاء السخي: جودك
  .)هنا يفيد الدعاء األمر ( .، حىت ال يغرق يف كثرة عطائه من املمدوح أن يكثر له يف العطاء، ولكن برفقالشاعر  يطلب
  .املنهمر باملطرشبه الشاعر جود املمدوح وعطاءه *  :ةالفني الصور

  .الدعاء    ---------         ما الغرض البالغي من األمر الوارد  يف البيت األخري؟: س
  ؟)سحاب، ثرة ( ما إعراب : س

  .منصوبة وعالمة نصبها تنوين الفتح الظاهرحال : ثرة.                الفتحة ... مفعول به منصوب : سحاب
************************************************************************************************  

  :األفكار الرئيسة يف القصيدة
  )    ١٥-٧( اخلوف من املوت والتحسر على أيام الشباب . ٢                     )  ٦ -١( :  املقدمة الغزلية.  ١
  )   ٢٣-٢٢(  :اإلطاللة على ذات الشاعر. ٤                  )    ٢١ - ١٦(  :مدح املخاطب.٣

  :اخلصائص الفنية يف القصيدة  من
  .)، واإلطاللة على ذات الشاعردح، واملالغزل، واحلكمة( ضوعات القصيدة مو تعدد)١
  .الشاعر خربة على الدالة احلكمة إيراد)٣                                  .الفنية الصور استخدام كثرة) ٢

   .األلفاظ جزالة) ٥               .واجلناس كالطباق البديعية، احملسنات استخدام) ٤

  ...) واالستفهام واألمر اإلنشائية، مثل النداء،اخلربية و استخدام األساليب املراوحة يف) ٦
***********************************************************************************************  

  االستيعاب والتحليل
ل ؤالالسأرق،  :ةاآلتي املفردات معاين وهات املعجم، إىل عد :األو ميت األينق، حتدى، ،أنزق خرس، ـدة،مسهل                      

 .الكالم عن لسانه انعقد ومعناها وخرساء، أخرس مفردها :خرس/// .       باألرق مصابة :مسهدة///       . ليالً النوم امتناع :أرق  

  . السري على وحثها ساقها :اإلبل حدا :حتدى///          .         أنشط: أنزق
  .  األذن لشحمة اورا الرأس شعر :مةاللّ :مليت            األنواق :واألصل ،) اإلبل أنثى وهي(الناقة مفردها :األينق

 ------------------------------  
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   .مضى مبا واالعتبار االتعاظ: عِربة            دمعة :عربة       ) وعِربة ربةع(  كلميت بني املعىن يف فرق -٢
 ------------------------------ 

  . العشق بسبب يسيل ودمعه يوم كل تزداد املتواصل،وحرقته األرق من الشاعر يعاين األول؟ البيت يف يتضح كما الشاعر يعانيه الذي ما -٣
 ------------------------------ 

 .اهلوى يف املعاناة درجات أقصى بلوغ أي :الصبابة دأب. أ                :تعين الثاين البيت يف )الصبابة جهد( عبارة -٤

 ------------------------------  
 :اآلتية األسئلة عن أجب مث الرابع البيت تفهم -٥

  .اهلوى نار على يعود                           ؟) حترق( الفعل يف املستتر الضمري يعود عالم. أ
 .الغضى نار من أشد أقوى و اهلوى نار الشاعر نظر يف          الشاعر؟ نظر يف أقوى هماأي نارين، بني موازنة البيت يف. ب
 .ينطفئ ال طويالً زمانا مجرها ويبقى شديدة ناره فتكون به، يستوقد معروف شجر الغضى ألن للموازنة؟)الغضى نار(الشاعر اختارم ل.ج

 ------------------------------  
 الصورة؟ هذه وضح عليه، أصبح وما عليه كان ما بني فيها يوازن صورة لنفسه والسادس اخلامس البيتني يف الشاعر يرسم -٦

  لومهم، يف خطأه وعرف رأيه، عن  رجععندها  فيه، ووقع العشق جرب أن إىل تصرفات، من منهم يبدر مبا العشق أهل يلوم الشاعر كان
  .يصنعون كانوا فيما وعذرهم

 ------------------------------  
  :  ) ينعق فيها البني غراب أبدا(   :املتنيب قول معىن يوافق اآلتية العبارات أي   -٧
  بالغربان مليئة منازلنا- ج       حبيبه يفارق حمب كل- ب       ميوت إنسان كل -  أ 

 ------------------------------  
 الثامن؟ البيت من املستخلصة احلكمة ما -٨

  .البشرية احلياة طبيعة من  هو الفراق ألن أحبائه؛ فراق على احلزن يف يبالغ وال السابقة، باألمم االتعاظ اإلنسان على جيب
 ------------------------------ 

 ....إذا نودوا خرس: الشاعر قول معىن    :يأيت ما يف الصحيحة اإلجابة اختر -٩

  .بصمت واالستغاثة النداء يلبون- ج           .الناس ناداهم إذا يتكّلمون ال- ب     . أمواتم أل النداء يسمعون ال- أ
 : أنه ) مسودة وملّيت الشباب على بكيت ولقد( :       الشاعر قول معىن -٢

  .املشيب يأيت أن قبل الشباب بكى- ب          . وىل أن بعد الشباب يبكي- أ
 ------------------------------  

 قراءة واقرأها النص، يف األبيات إىل عد عشر، احلادي إىل التاسع من األبيات يف األكاسرة ذكر على املتنيب جاء - ١٠
 :اآلتية األسئلة عن أجب مث تفهم،

 غريهم؟ دون األكاسرة املتنيب اختار مل -ب              الفرس ملوك وهم كسرى مفردها األكاسرة؟ هم من -أ
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 . عليهم املوت قضى مث وامللك السياسة يف مبتغاهم على حصلوا طغاة عظماء جبابرة كانوا ألم* 
  .العربية اجلزيرة من الوقت ذلك يف كربى دولة أقرب وألن دولتهم* 
 وهم عنهم، يضيق الواسع الفضاء كان أن بعد ضيق، حلد يف أصبحوا األكاسرة أولئك  .لألكاسرة املتنيب رمسها اليت الصورة وضح -ج

 .يتكلموا أن هلم حيل ال عليهم حمرم الكالم يظنون أن كأم ناداهم من جييبون ال موتى
 ------------------------------  

 عشر؟ السابع البيت فهمك ضوء يف يكبر ألن املتنيب دعا الذي ما -١١
  .مكانتهم لعلو؛ بالشموس تشبيهه املمدوحني إىل ةًإشار عادة، الشمس تطلع ال حيث من مشوسا أطلع حيث، تعاىل قدرته من تعجبا كبر

 ------------------------------  
 :القصيدة أبيات من على مثل التصوير، يف املبالغة املتنيب شعر يف الفنية السمات من - ١٢

 .جفنه ابه يشرق حىت كاد دموعه كثرة يف يبالغ ) ١٥ ( البيت -٢    .الفضاء به ضاق حىت اجليش عظم يف يبالغ أي ) ١٠ ( البيت -١
  .املمدوحني عطاء كثرة يف يبالغ ) ١٨ ( البيت -٣

 ------------------------------  
 . حمور لكل عنوانا وضع، حماور إىل قسمها القصيدة فهمك ضوء يف  -١٣

  .)العشق  مما وجدوا يف  ومعانام احملبني حال وصف(؛ الغزل) النسيب () ٦-١) ( ١
  .)مدح حممد بن أوس ( املديح؛ ) ٢٣ – ١٦) ( ٣   .)الشباب  أيام على واخلوف املوت ذكر(؛ العربة وأخذ احلكمة)  ١٥ -٧(  )٢

*************************************************************************************************************  

 :املتنيب قول بني قارن واملعىن، الشعرية، الصورة اوالًمتن-  ١ :ـفكريوالت ذوقالتـ
 .خيفق وقلب مسهدة عني أرى        كما تكون أن الصبابة جهد                                 

 مدامع تفيض أو نشيج يعلو          أن غري املربح الشوق غاية هل                :البحتري وقول
 وأوضح أقوى املتنيب عند الصورة ، لكناملعىن يف يشاركة البحتري و بينما، فيها هو اليت باحلال اإلنسان يكون أن الشوق غاية أن املتنيب قصد
 .القارئ تشويق إىل يعمد الذي الطليب اإلنشاء من جزء وهو باالستفهام البيت بدأ البحتري أن رغم

 ------------------------------  
 :يليه عما أجب مث يأيت ما اقرأ -٢

 :املتنيب الطيب أبو قال
 رونق وجهي وملاء دةمسو وملّيت              الشباب على بكيت ولقد
 أشرق جفين مبا لكدت حىت               فــراقه يوم قبل عليه حذرا
 :العيناء أبو الشاعر وقال
 ابــبذه تؤذنا حىت عيناي عليهما               الدماء بكت لو شيئان

 األحباب وفرقة الشباب فقْد                  حقيهمـا من املعشار يبلغا مل
 .العيناء وأيب املتنيب قويل بني وازن -أ
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 .ريقه يبلع فال البكاء ويغلبه جفنه ابه يشرق كاد دموعه لكثرة أنه لدرجة بشبابه متعلق نهإ املتنيب يقول
  .عليه دما عيناه بكت نإ يقصر ال نهإ حىت، بشبابه أيضا متعلق فهو العيناء أبو أما
 العمر؟ تقدم من موقفهما يف الشاعرين توافق هل .ب
  مجالياا هلا مرحلة وهي له تبكُ إن إنسان كلّ ا سيمر مرحلة ّألاالعمر؛  تقدم من واخلوف الرهبة يف مبالغتهما يف الشاعرين أوافق ال

 ------------------------------  
 أرضٍ على يتساقط الذي باملطر املمدوح مينحها الّيت والعطايا ـباتاهل الشاعر شبه.  عشر امنالثّ البيت يف عريةالش الصورة وضح -٣

ـّاء، فال وصخور جرداء،  .الناس يف هاأثر همهبات  تترك ال لم يعجب وهو شيئًا، نبتت صم
 ------------------------------  

 احلزن، عليه سيطر لذاالذات؛  مهّه عن املتنيب حتدث القصيدة بداية يف .ايتها ويف القصيدة بداية يف للشاعر النفسية احلالة وضح -٤
 .باملمدوح واإلعجاب والتفاؤل األمل إىل مشاعر انتقل فقد القصيدة اية يف أما

 ------------------------------  

 :يليه أجب عما مثُ يأيت ما اقرأ -٥
 الكنوز فما بقني وال بقوا رتواكََ            األَُىل  اجلبابرة اَألكاسرة أَين            :الطيب أبو قال

 اخلالية القرون وــنب القرون أَين وأَملوا           الكنوز كَرتوا اُألىل أَين         :العتاهية أبو وقال
 غريهم مثل فكانوا اخللود يف أمواهلم مل تسعفهم الذين الغابرين امللوك عن بيته يف املتنيب يتساءل  البيتني؟ بني املعىن يف الفرق ما- أ

 .فئة معينة بالسؤال خيتص أن دون اخلالية القرون مجيع عن فيتساءل العتاهية أبو أما. املوت قانون يف متساوين
 العتاهية؟ أيب من البيت معىن أخذ املتنيب أن ترى هل -ب

 .زمنه سبق زمن يف عاش ّألنه للمعىن؛ املتنيب سبق العتاهية أبا إنّ إذ والتأثري التأّثر باب من   .املتنيب بيت يف واضحا ذلك يبدو
 ------------------------------  

  .التعجب :اجلواب// يعشق؟         ال من ميوت كيف       :اآلتية اجلملة يف االستفهام إليه خرج الذي املعىن ما -٦
 ------------------------------ 

 :يأيت مما مجلة كلّ يف واألمر النهي إليه خرج الذي املعىن ما -٧
  .الدعاء:   ثرة ودكجـ سحاب علي أمطر. ب              االلتماس:     يلحق مـــاال بطــالب تبلُنا ال.أ 
  .الدعاء:      أغـرق ال برمحــــة إيلّ وانظر. ج

  )هذا السؤال حمذوف من املنهاج   (     :لغوية قضايا
 .املصدرية  :ما          .تنطفي ما اهلوى نار من جربت-أ               :اآلتية اجلمل يف خط حتته ما أعرب .١

 واملصدر( .هي تقديره مستتر والفاعل ضمري .الثقل ظهورها من منع الياء على املقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل :تنطفي
  ) جرب  ) للفعل به مفعول نصب حمل يف ( تنطفي ما ) املؤول
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  .الضمة رفعه وعالمة مرفوع املبتدأ خرب: األمحق.   األمحق لديه مبا واملستغر-ب
 .الزمانية الغاية انتهاء يفيد جر حرف: حىت                :ضيق حلد فحواه ثوى حىت - ج

 من املؤول واملصدر ،) هو ( تقديره مستتر ضمري والفاعل .التعذر ظهورها من منع األلف على املقدر الفتح على مبين ماضٍ فعل: ثوى
  ) . حىت  (  اجلر حبرف جر حمل يف  ( وفاعله املستتر ثوى والفعل احملذوفة أن( 

: واهلاء، التعذر ظهورها من منع األلف على املقدر الفتح على مبين ماضٍ فعل: )حوى (  .والتعقيب الترتيب يفيد عطف حرف: الفاء: فحواه
 .به مفعول نصب حمل يف... ضمري

 .الضم رفعه وعالمة مرفوع حلد نعت: ضيق                     .آخره على الظاهرة الضم تنوين رفعه وعالمة مرفوع مؤخر فاعل: حلد
 .جر حمل ،يف )املستتر   وفاعله ثوى والفعل احملذوفة أن ( املؤول املصدر على معطوفة ) ضيق حلد فحواه ( الفعلية واجلملة

 ------------------------------  
               .مسودة ومليت: حال نصب حمل يف مجلة .أ                                  :املتنيب قصيدة من استخرج -٢
 .ينعق فيها البيت غراب: نعت جر حمل يف امسية مجلة .ج                .تكون أن: خرب رفع حمل يف مؤوالً  مصدرا .ب 

 ------------------------------  
 : يأيت فيما حتتها خط كلمة كل يف بالزيادة املستفاد املعىن ما -٣
 .املطاوعة: أنثنيت -    //   شيـق   فُـؤاد    ويل    انثنيت     إال                      طـائر    ترنم     أو     برق     الح     ما

  //لَقُـوا   مـا    منـه   فلقيت     عريتهم                     أننـي     ذَنبـي     وعرفت     وعذَرتهم
 الفعل أصل إىل الشيء نسبة أو .واملبالغة التكثري: عريم -
 احلكاية اختصار: كربت -    //املشـرِق فيـا  وليس الشـموس منها                   بـدت   لَما    ديـارِهم    حولَ     ـربتكَ
  التكّلف: أتصدق-   //أتصــــدق بأخــذه عليه أني                    وعنــــــده اجلزيل يهب الذي ذا يا
  :إنشائية ومجل خربية مجل يف اآلتية اجلمل صنف -٤

  نوع اجلملة  اجلملة  الرقم
  إنشائية  أبينا أبين  ١
  خربية  منازلٍ أهل حنن  ٢
٣  خربية  األمحق لديه مبا واملستغر  
  خربية  يتفرقوا ومل الدنيا مجعتهم معشر من ما  ٤
  إنشائية  األىل اجلبابرة األكاسرة أين  ٥

  
  

 من القصيدة أبيات  مثانية تنس يا ولدي أن حتفظ ال: مالحظة مهمة

  _ــالثالثّ املستوى – الثانية حبمد اهللا تعاىل  الوحدة انتهت
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  )تامر  زكريـا للكاتب (املنسي الكَرز أيها يا: الوحدة الثالثة               

      نا شهِقتامل مدهوشةً ضيعت علعمر أنّ مت ا صار القاسميا ضيعتنا هي وها .وزير طنيٍ، من وردةً تركتها كما عمر 
  .احلفاة األطفال من ورا أصفر وعشبا

 بأصابعها، ـهادموع همأ فمسحت .املشنقة إىل ذاهبا لست .ءللبكا داعي ال" :ـهألم قال ولكنه قليالً، عمر وارتبك    
 مسكني .وأوساخ أمراض هالُّك فالقُرى ابين، يا صحتك على احرص .الدنيا يف غريك يل ليس" :مرتعش بصوت وقالت

  ".قرية يف معلما نتيا عـمل مهم قريب لك كان لو .أنت
  ".الكسرِ سهلَ زجاجا ليس فابنك اطمئين، أمي يا اطمئني" :بلهجة مرِحة هلا فقال   
  تنا وعمضيع بت ،الفرحا، صار القاسم عمر إذًا .الراديو أذاعه الذي النبأ بذلك حبرارة ورحدون يعطي من فسبحان وزير 
  .دجو جد إنّ من قال من وصدق سأَلَ،ي أن
  "؟الوزير يشتغل ماذا"
  "بنت أمجل من أحلى سيارة له صصتخ" 
  "يومٍ  كلّ يف خروفًا يأكل أن له يتيح معاشا شهر كلّ آخر يف ويقبض" 
  ..." عليه ويسلمون خوفًا املوظفون يرجتف وِزارته مبىن إىل يدخل وعندما" 
  ... "ع فيطا ويأمر"  

  "؟  اآلغا يطيع فهل اآلغا أمر وإذا" 
 عينني ذا الرأس، مرفوع شابا كان .دمشق من اآليت الباص من نزل شاب إىل وفضول بوجوم الضيعة أهل وحدق      

 وهو القاسم عمر امسه إنّ لنا قال .عاد مث زمنا عنا غاب أهلنا من واحد هأنك علينا سلّم .واحد آن يف وصارمتني وديعتني
 .داجلدي املدرسة معلم
 والنساء الرجال :ناكلُّ سنذهب" :بِحماسة آخر قال ".لتهنئته دمشق إىل نذهب أن جيب" :الضيعة أهل من واحد وقال     

  ".روالصغا
 هل ؟الباص أجرة سيدفع من ولكن عظيمة الفكرة" :رابع قال ".واألرانب واألبقارف اخلرا أيضا ستذهب" :ثالث وقال     

 هو .ةالضيع باسم ويهنئه امن واحد يذهب أن يكفي" :عجوز رجل قال مث حينا الصمت ران ".؟األقدام على سريا نذهب
 ؟سيذهب من ولكن .اعلين يعتب ولن ناحالَ يعرف

 :قائلة حاصرته ناأصوات أنّ غري الرفض فياض أبو فحاول .فياض أبو مثالً فليذهب .تشاؤون اختاروا من" :العجوز قال
  ". أعقلنا أنت" 
  ".ا وقدرا سن وأكربنا"
 ."امللوك مع حىت الكالم تتقن أنت" 
 ".كحيب عمر كان"
 ".عندك الشاي يشرب كان دائما"
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 ."حديثك حيب كان" 

  ."صديقك كان"
 ."؟ أنسيتم .حيبكم وكان صديقكم، أيضا كان عمر ولكن": فياض أبو قال   

 أحب إني. عمر القاسم. رعم امسي. اجلديد أنا معلِّمكم " :هلم وقال املقاعد املتسمرِين على األوالد إىل حبب عمر ونظر     
 ". ...وإالّ كسلهم عن يتخلَّوا أن هلم األفضل فمن الكساىل أما. اتهدين

 األم إىل ونظر". كاسم جده عمر سأمسيه" :وقال فخورٍ، حبركة أعلى إىل الصغري طفله أشيب رجلٌ ورفع       
يء، ينتظره ما يعرف لو كان" :هلا وقال وضحك، الفراش، على املستلقية الوجه ـاحبةـالشفض ايرِث لن أموت ويوم لر 

 ".ثيايب  سوى
 ."ونئه عمر وتقابل دمشق إىل ستذهب. التهرب يف فائدة ال" :فياض أليب وقلنا
أبو فهز ا موافقًا رأسه ـاضـفيمستسلم. 

 ."اآلغا لزيارة تذهب مل اآلن حىت: أستاذ يا:" رلعم الضيعة خمتار وقال     
 ."؟ يعرفين ال وهو أعرفه ال دمت ما أذهب ملاذا: "عمر قال
ـّـة، اللّباقة: "املختار قال     ."ملكه هي الضيعة يف أراضٍ من عينك ترى ما فكلّ سينفعك، واآلغا ضروري
 . "والكتابة القراءة الصغار أعلّم أنْ الضيعة يف وعملي اللباقة، يعلّماين مل وأمي أيب:" عمر  قال

 ." جياع مازلنا إننا لعمر قل: "الضيعة أهل وقال
 " .ازداد جوعنا إنّ له قل  "
 . احلصى حىت نأكل بتنا
 ." يأكلنا الذي القمل عن حدثه "
 ." طَعمه نسينا الذي اللحم وعن" 
 ." أمراضنا عن حدثه "
 ." وأدوية  أطباء إىل حباجة إننا له قل "
 ." للشرب نظيف ماء إىل حباجة ضيعتنا "
 ." الكهرباء نور إىل شوقنا عن حدثه"
 ". وأفعاله اآلغا عن كلّمه "
 ."حيصد وهو نشتغل حنن "

 اعملْ شئت إن حر، أنت نصيحةً، وسأنصحك متاما، كأخي أعتربك أستاذُ يا واهللا إني: "لعمر الشرطة رئيس خمفَر وقال    
 شخصية املدرسة معلّم. يسهر معهم أن مثلك بأستاذ يليق وال الضيعة فالحي مع السهر دائم أنت. ظهرك وراء ارمها أو ا،

 ". حمترمة

 ". طيـبون ناس الضيعة فالحو ":عمر قال
 ." حيدث ما يعلم فاهللا اآلغا، زعلَ وإذا فسيزعل، اآلغا مسعه إذا كالما تكلمهم وأنت ":املخفر رئيس قال
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 ."لعمر هدية معه فياض أبو يأخذ أن املناسب من ..امسعوا: "الضيعة شبان من شاب وصاح
ـّدة، أصواتنا فتعالت ـّة أي ولكن مؤي  ؟ خنتار هدي

  ." !؟ نرسل هدية أي إذن، "              ." بوزير تليق ال هدية هذه "            ." دجاجات عدة أو خروف، "
 األمحر لونه عن ويقول ضيعتنا، كرز حيب عمر كان كم أتذكرون .ضيعتنا من كرز سلة هي هدية أفضل"فياض أبو قال    
  ".اودمن تعبنا إنه

ـّاض أيب رأي على مجيعا فأثنينا  .في
  ".ميدو ال الظلم ":لنا وقال
 ." ؟ الذلّ حبياة تقبلون كيف": لنا وقال
 ."قصرية  واليد بصرية العني  ":له فقلنا
 ." خائف القلب ألنّ قصرية اليد  ":غاضب بصوت عمر فقال
ـّا للنوم، الضيعة واستسلمت أبيض، ليلٌ وأقبل       اـكن أيام ينادي مبتهجا مرجتفًا واحدا جسدا الفقراء حنن وكن
ه مبهورين، عمر لكالم تـنتصنا عاش فكأنموتانا وقلوب قلوبنا يف أمد. 

 .دمشق إىل املسافر الباص حول والنساء والصغار الرجال جتمع الضيعة على الصباح مشس أشرقت وعندما
 مل ألني ضيعتكم من نقلين الذي وهو دمشق، يف وجاه نفوذ صاحب اآلغا  ":الباص إىل يصعد أن قبل عمر لنا وقال      
 قريب، هو بل بالبعيد، ليس وأمثاله اآلغا ذلك من فيه تتخلّصون الذي اليوم ولكن كم،ـأحب وألني له خادما أصبح

 ."لكم ملكًا فيها تشتغلون اليت األرض وستصبح أحفادكم، ال أنتم وسترونه
 . الرباقة الناضجة احلبات ذي األمحر بالكرز مألى سلّة وبرفقته الباص ـاضـفي أبو وركب

 .الضيعة ساحة إىل فتراكضنا دمشق، من العائد الباص بوق مسعنا بلغ تأَفلَ، أن الضيعة مشس أوشكت وملا
ـًا، الوجه، عابس فياض أبو منه ونزل الباص، أتى  .الكرز سلة حتمل زالت ما يديه إحدى وكانت وامج

  ."؟ الكرز سلّةَ عمر تعط مل ملاذا"  :بدهشة تصاحينا
          ."؟ تقابله ألَم   "
 ."؟ لك قال ماذا  "

 تعالوا ":للصغار فقال أجش، بصوت وتكلّم األرض، على الكرز سلّة ووضع ،أصم هــكأن ساكتا فياض أبو ظلّ     
 ." طعمه تنسوا ال تكربون وعندما الكرز، وكلوا

 ." حدث مبا ـرناـوخب تكلم،: "له وقلنا طريقه، فاعترضنا بيته، إىل متجها مشى مث
  .احنناء ظهره ازداد وقد السري فياض أبو عاود بينما ماتت، قد أمنا كأنّ فزعلنا               ." مات  عمر  ":فياض أبو قال
  

  زكريا تامر                                                                                         
 ) ٣٥-٢٩(احلرائق ص  جمموعة دمشق
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  ) املنسي الكرز أيها يا ( قصة
 تعليمه وتلقى بسيطة، ألسرةم ١٩٣١ عام دمشق يف ولد العريب، العامل يف القصرية القصة كتاب شهرأ من تامر زكريا     

 عشرة اثنيت على تزيد مدة بسيطة يدوية مهنٍ يف العمل إىل فاضطر واقعه، لصعوبة الدراسي حتصيله يتابع ومل فيها، االبتدائي
 الرماد، ربيعو األبيض، اجلواد صهيل :وله جمموعات قصصية منها قصصه، أوىل نشر أن بعد الصحافة إىل حتول سنة، مث
  .هذه القصة منه خذتأُ اليت)  احلرائق دمشق( و، واحلصرم وسنضحك، العاشر، اليوم يف النمورو والرعد،

************************************************************************************************  
  :حتليل القصة 

  .القصرية صة؟              القصةما الفن األديب الذي تنتمي إليه الق: س
  .املذهب الواقعي                             ؟ما املذهب األديب للنص: س
  ؟ة الرئيسة اليت تقوم عليها القصةعني الفكر: س

  ) .عند عمر الوزير هذا األمر وجد ** (       .، مهما كانت األسبابعند وصوله إىل سلطة ليحافظ عليها  مبادئه عن اإلنسان هي ختلي
  -املغزى  - اهلدف العام للقصة ** 

ـًا،وإجيابيته ضد تيار الفساد مهما ك احلثّ على متسك املرء بأخالقه وآرائه   .وليكون قدوة حسنة يف ذلك ليحارب ا السوء والفساد، ان قوي
  

 .سوريا) ضياع ( من قرى ) قرية  ( ضيعة: املكان) ١  :عناصر القصة

 ) .؛ يعترب زماا فترة حياة الكاتب دة إذا مل حيدد زمن للفصةعا ( العشرين القرن بدايات الكاتب، زمن: الزمان )٢
  :نوعان القصة هذه يف والشخصيات  معنا   .أحداثها  ويصنعون ،القصة أشخاص وهم: الشخصيات)٣
 وهي ،)املعلم، والوزير : بدوريه( القاسم عمر شخصية هذه القصة يف وميثلها، األحداث مع تتطور اليت الشخصية وهي:نامية شخصية .١

  .الوحيدة الرئيسية الشخصية
 هنا وميثلهااألحدا  مع تتطور ال واحد، منط على تظل اليت الشخصية وهي: ثابتة شخصية. ٢

 .)الراوي ( و الكاتب ،األشيب ، والعجوز والرجلاملدرسة ، وطالبعمر و والدة) فياض  أبو( اآلغا ،  املخفر، و رئيس املختار، و

  .دمشق يف الوزير لتهنئة فياض أيب ذهاب ،)أو احلبكة ،التأزم أو ذروة(  :العقدة)٥                      القصة جمريات: األحداث) ٤
  .ملاضيه تنكرهو، املعلم موت عمر: )احلل ( اخلامتة .٦

 :اتالشخصي حتليل
  .الوزيرواملعلم،:مرحلتني يف مرت حيث النامية والشخصية القصة، يف األساسيـة ةاحملوري ةهوالشخصي : القاسم عمر .١

يدعو إىل  ،فقريين، شاب صارم ذو عينني وديعتني، شجاع، يتحدى الظالم، حيب اتهدين، ال جيامل الظلمة وأم ألبولد  :املعلم عمر
  .ويشعرون بأنه قريب منهمية، ، حمبوب من أهل القرإىل حتسني أوضاع الفقراء الضعفاء، والتخلص من الظلم وأهله

 ،، وتنكر ألهلهلى عن مجيع مبادئه، خترجل نفعي معيشتهم، وحتسني أحواهلم تغيري عريضـةّ يف آماالً القرية أهل عليه ـقعلّ :الوزير عمر
  .هل القرية بعد توليه منصب الوزيرأصبح حبكم امليت يف نظر أث عن مصلحته الشخصية الفردية، يبح
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 بتقدمي ليقوم القرية أهل اختيار عليه وقع ،حترم من قبل أهل القرية، يرجل عاقل، كبري السن، لبق يف الكالم، مقرب من عمر املعلم :اضأبو في
  .مأوضاعه بتحسني القرية أهل مطالب وعرضالوزير،  لعمر التهنئة
ية حىت ال يبصروا ، حريص على جتهيل أهل القرسطوة ونفوذتبداد، ذو واالس للتسلُّط ، وهورمزرجل إقطاعي، ميلك الكثري من األراضي :اآلغا

  .)املخفر  ورئيس املختار (مبا فيهم كرباؤهم  القرية أهل مجيع له ، خضعأوضاعهم السيئة
  .إرضاء اآلغا مهما كلف األمر، أو على حساب أي شخص،منافق على حريصا ، كانشخصة وصولية، مهزومة:  املختار
  كانيعمل على كسب ود اآلغا على حساب أي  ولذلك حذر عمر منه، حسابه، وحيسب منه خياف اآلغا، أذناب ،منالشخصيةضعيف  :املخفر رئيس

  .واخلربة احلكمة عليه يبدو: العجوز الرجل                 .الضيعة قسوة ولدها على ختاف، مريضة بسيطة فقرية امرأة :أم عمر
ـًـا مقاعدهم على متمسمرون أوالد: املدرسة طالب  .معلمهم من وخشية خوف

  .الوزير لعمر زيارته من عاد وقد فياض، أيب حول جتمعوا وقد الضيعة أطفال: الضيعة صغار
 .الضيعة أهل من هو الراوي، شخصية تقمص وقد القصة كاتب :الكاتب

*********************************************************************************************************  

 :حتليل القصة 

    نا شهِقتامل مدهوشةً ضيعت متعمر أنّ عل ا صار القاسميا ضيعتنا هي وها.وزير ا من وردةً تركتها كما عمربطنيٍ،وعش 
 . احلفاة األطفال من ورا أصفر
  .متحرية :)دهش ( مدهوشة .  قريتنا: )ضيع ( ضيعتنا    . تردد اهلواء يف احللق للنفس) شهق ( شهقت  :املعاين

  .يعرف سوء حاهلم، وسوف يساعدهموزيرا، حيث إنه  صار املعلم عمر أن علموا حينما الضيعة أهل شده :الشرح
  .دة املهملةالكاتب الضيعة بالورشبه             .بالشخص املدهوش، ويتنفس بغرابةبه الكاتب القرية ش: الصورة الفنية

 .كناية عن سوء أوضاع القرية: طني من وردة                                   :دالالت بعض العبارات
  .شدة الفقر مع كثرة اإلجنابية عن كنا :احلفاة األطفال من را -    .كناية عن الفقر واجلدب والقحط: أصفر عشبا -

 وقالت بأصابعها، ـهادموع همأ فمسحت .شنقةامل إىل ذاهبا لست .ءللبكا داعي ال" :هألم قال ولكنه قليالً، عمر وارتبك       
 كان لو .أنت مسكني .وأوساخ أمراض هالُّك فالقُرى ابين، يا صحتك على احرص .الدنيا يف غريك يل ليس" :مرتعش بصوت

  ".الكسرِ سهلَ زجاجا ليس فابنك اطمئين، أمي يا اطمئني" :بلهجة مرِحة هلا فقال".قرية يف معلما نتيا عمل مهم قريب لك
 .األمر، تردد عليه اختلط: )ربك ( ارتبك  :املعاين

ـًا بأنه  حاول دئتها؛ قدو تقل من بيته إىل قرية للعمل معلما،ألنه سين على ولدها؛ بدأت األم تبكي :الشرح ليس زجاج
 .الواسطة: ز الفقرة مسة اجتماعية سيئة وهيترب                       .يسهل كسره

  .دليل على خوفها على ابنها: ابعهابأص ـهادموع ـهأم فمسحت :دالالت بعض العبارات
ا ليس فابنكوعدم اخلوف دليل على ثقته بنفسه، :الكسرِ سهلَ زجاج.  
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  .مهملة القرى كلها.ج    ما سبب ذلك ؟،)قرية يف معلما .... كان لو(نكرة يف عبارة )قرية(جاءت كلمة :س

  .بالذهاب إىل املشنقة سوء احلالشبه الكاتب : املشنقة إىل ذاهبا لست :الصورة الفنية

  .أمراض وأوساخالقرى كلّها ألنّ  .ج           ؟                ما سبب خوف األم على ابنها: س

  تنا وعمبت الفرح، ضيعا، صار القاسم عمر إذًا .الراديو أذاعه الذي النبأ بذلك حبرارة ورحدون يعطي من فسبحان وزير 
  .وجد جد إنّ من قال من وصدق سأَلَ،ي أن
  ".؟الوزير يشتغل ماذا"
  ."بنت أمجل من أحلى سيارة له صصتخ" 
  ".يومٍ  كلّ يف خروفًا يأكل أن له يتيح معاشا شهر كلّ آخر يف ويقبض" 
  ..." .عليه ويسلمون خوفًا املوظفون يرجتف وِزارته مبىن إىل يدخل وعندما" 
  ... "ع فيطا ويأمر"  

  ".؟  اآلغا يطيع فهل اآلغا أمر وإذا" 
 ).تشبه معىن اإلقطاعي ( السيد ، وتعين الزعيم أو )تركية ( كلمة غري عربية : اآلغا.            مشل: عم :املعاين

أخذ بأيديهم يف التغلب على يساعدهم ويه لظنهم بأن عندما مسعوا نبأ تعيني عمر وزيرا، كلها لقد عم الفرح القرية :الشرح
 .اآلغا

  .فرح بالشيء الذي غطى القرية كلهاشبه الكاتب ال: الفرح ضيعتنا وعم :الصورة الفنية

  .)الراديو ( كلمة                .                         بة يف الفقرة السابقة، عينهامعرأورد الكاتب كلمة : س
  .)من جد وجد ( عبارة              .    القصة ورود األمثال الشعبية فيها، دل على ذلك من النصمن ميزات  :س

ـًا بنت،  ،سبحان، سيارة( أعرب الكلمات : س   .النصمن ) خوف

ـًا//   .الفتحة ... ، منصوب مصدر نائب عن املفعول ألجله :سبحان  تنوين الفتح ...مفعول ألجله منصوب: خوف

 وصارمتني وديعتني عينني ذا الرأس، مرفوع شابا كان.دمشق من اآليت الباص من نزل شاب إىل وفضول بوجوم الضيعة أهل وحدق
 .داجلدي املدرسة معلم وهو القاسم عمر امسه إنّ لنا قال .عاد مث زمنا عنا غاب أهلنا من واحد هأنك علينا سلّم .واحد آن يف

  .زيادة يف النظر :فضول/               سكون   :وجوم             /.شدد النظر :حدق :املعاين

 وقت :آن   /     شديدتني قويتني، :صارمتني            /هادئتني،مستقرتني :وديعتني

  .هر صفاتكْذ ىل الضيعة ، ونظر الناس إليه ، معإ) عمر ( علم املول وص الكاتب حلظةيصف  :الشرح
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  .شخصية هادئة وحازمة: وصارمتني وديعتني عينني ذا////       .الثقة بالنفس  :الرأس مرفوع :دالالت بعض العبارات

ا عنا غاب أهلنا من واحدـه كأنواالجتماعية يف التعامل، دليل على التواضع: عاد مث زمن.  

 والنساء الرجال :ناكلُّ سنذهب" :بِحماسة آخر قال ".لتهنئته دمشق إىل نذهب أن جيب" :الضيعة أهل من واحد وقال
  ".روالصغا

 هل ؟الباص أجرة سيدفع من ولكن عظيمة الفكرة" :رابع قال ".واألرانب واألبقارف اخلرا أيضا ستذهب" :ثالث وقال
 هو .ةالضيع باسم ويهنئه امن واحد يذهب أن يكفي" :عجوز رجل قال مث حينا الصمت ران ".؟األقدام على سريا نذهب
 ؟سيذهب من ولكن .اعلين يعتب ولن حالنا يعرف

 :قائلة حاصرته ناأصوات أنّ غري الرفض فياض أبو فحاول .فياض أبو مثالً فليذهب .تشاؤون اختاروا من" :العجوز قال
 ."امللوك مع حىت الكالم تتقن أنت"               " .ا وقدرا سن وأكربنا"                ". أعقلنا أنت" 
 ." حديثك حيب كان"             ".عندك الشاي يشرب كان دائما"           ".كحيب عمر كان"
  ". ؟ أنسيتم .حيبكم وكان صديقكم، أيضا كان عمر ولكن"  :فياض أبو قال             " .صديقك كان"

 .مرتلة: قدرا               .يلوم: يعتب                  . غطى، خيم: ران الصمت  :املعاين

املادية جعلتهم خيتارون  الوحاألسوء ولكن  ،ا لتهنئتهحيث اقترحوا أن  يذهبوا مجيع ،حب أهل القرية الكبري للمعلم :الشرح
 .أبو فياض: وهوشخصا عنهم 

ـًا لتهنئة الوزيرسبب رغبة أبناء القري ما: س   .عمر املعلمحبهم ل//////                  ؟ة بالذهاب مجيع

ـًا من امليزات اليت  جعلت أبناء : س   .)الواردة يف النص ( الزيارة همة القرية ختتارون أبا فياض ملسم ثالث

ـًا، ويتقن الكالم   .كان أعقلهم، وأكربهم سن

ـًا للمباركة للوزير؟     أهل القرية يترددون يف مل تراجع :س   .وعدم القدرة على دفع أجرة الباص ،الفقر/// ذهام مجيع

  .)الباص ( كلمة ///             .        ها اتب كلمة معربة يف الفرة السابقة، عينأورد الك: س

  ما داللة ذلك؟، القيام باملهمة دون اعتراض منهم لقرية اختيار العجوز أليب فياض يفل أبناء ابِقَ: س

  .على خربة العجوز يف احلياة. ب   .                      على احترام أهل القرية للكبري منهم. أ

ـًا ( ما إعراب كلمة : س ـًا( بارةالواردة يف ع) سن   .متييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح// ؟) وأكربنا سن

  .لقرية بالسجن الذي حاصر أبا فياضشبه الكاتب كالم أبناء ا: حاصرته ناأصوات أنّ غري :الصورة الفنية
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 إني. عمر القاسم. عمر امسي. اجلديد أنا معلِّمكم ":هلم وقال املقاعد املتسمرِين على األوالد إىل حبب عمر ونظر     
 تهدينأحبا. ان الكساىل أموإالّ كسلهم نع وايتخلَّ أن هلم األفضل فم."... 

  . الثابتني، ال يتحركون: املتسمرين :املعاين
  .التعامل معهم مث بني هلم طريقته يف عرفهم بنفسه، وجدهم متسمرين يف مقاعدهم، ل املعلم على الطالب،دخ: الشرح

  .حرف شرط غري جازم، يفيد التفصيل، مبين ال حمل له من اإلعراب: أما

 الوجه ـاحبةالش األم إىل ونظر". كاسم جده عمر سأمسيه" :وقال فخورٍ، حبركة أعلى إىل الصغري طفله أشيب رجلٌ ورفع  
 ".ثيايب سوى يرِث لن أموت ويوم لرفض ايء، ينتظره ما يعرف لو كان": هلا وقال وضحك، الفراش، على املستلقية

  .)اهلزيلة.( املتغرية املالمح: الشاحبة/).مشبهة،ممنوعة من الصرفصفة (هي شيباء هو أشيب،ذو شعر أبيض، :أشيب:املعاين

ـًا، عاناة اليت يعيشها أبناء القريةأخذ الكاتب يبني حالة الفقر وامل :الشرح   .وهي حملة عن حالة القرية عموم

  .سم جدهتسمية الطفل على ا. /يف الفقرة عادة اجتماعية، عينها: س/// .  والد عمر ؟من هو الرجل األشيب: س

  .على الطفل عمر            ؟الواردة يف النص) ينتظره ( كلمة على من يعود الضمري اهلاء يف : س

  .امستسلم موافقًا رأسه اضفي أبو فهز "ونئه عمر وتقابل دمشق إىل ستذهب. التهرب يف فائدة ال" :فياض أليب وقلنا  
  ".يعرفين؟ ال وهو أعرفه ال دمت ما أذهب ملاذا" :عمر قال ".اآلغا لزيارة تذهب مل اآلن حىت، أستاذ يا": لعمر الضيعة خمتار وقال
 ."ملكه هي الضيعة يف أراضٍ من عينك ترى ما فكلّ سينفعك، واآلغا ـة،ضروري اللّباقة" : املختار قال
 ."والكتابة القراءة الصغار أعلّم أنْ الضيعة يف وعملي اللباقة، يعلّماين مل وأمي أيب:" عمر  قال

  .غابالنسبة لآلاحلوار بني املعلم عمر وخمتار الضيعة  و. لتهنئة الوزيراستسالم أيب فياض لطلب أهل الضيعة  :الشرح

 -اغني– ادليل على إنّ اآلغا كان إقطاعي: )ملكه هي الضيعة يف أراضٍ من عينك ترى ما فكلّ( :دالالت بعض العبارات

  .)مسح اجلوخ ( النفاق : قصد باللباقة ):اللباقة  يعلّماين مل وأمي أيب(  

ـًا لآلغا، ما سبب ذلك: س   .ألنه استغالل ، وظامل ألهل القرية///                   ؟  ظهر عمر كاره

  .على العكس من موقف عمر املختار كان موالـيا  لآلغا،. اخلالف بني عمر واآلغا كان واضحاً، بني ذلك:س

             ." جياع مازلنا إننا لعمر قل": الضيعة أهل وقال
  ".يأكلنا الذي القمل عن حدثه"               ."احلصى حىت نأكل بتنا"            " .ازداد جوعنا إنّ له قل "
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  " وأدوية  أطباء إىل حباجة إننا له قل "".                 أمراضنا عن حدثه" ".     طَعمه نسينا الذي اللحم وعن" 
 ." الكهرباء نور إىل شوقنا عن حدثه""                   للشرب نظيف ماء إىل حباجة ضيعتنا"
 ."حيصد وهو نشتغل حنن "                                      ". وأفعاله اآلغا عن كلّمه "

ـّرح   .ات أهل القرية املادية واملعنوية، وبعض املطالب من الوزيرحاج:الش

 .الذي يؤكلشبه احلصى بالشيء : )احلصى حىت نأكل بتنا( :الفنيةالصورة 

  .فوعة ألا هكذا قيلت، ولكنها جاءت مرالفتحة...ألا خرب ما زال منصوب)اجياع(األصل فيها أن تكون)ياع ج(كلمة:لفتة

 شئت إن حر، أنت نصيحةً، وسأنصحك متاما، كأخي أعتربك أستاذُ يا واهللا إني:"لعمر الشرطة رئيس خمفَر وقال    
 معلّم. يسهر معهم أن مثلك بأستاذ يليق وال الضيعة فالحي مع السهر دائم أنت. ظهرك وراء ارمها أو ا،اعملْ 
 ".حمترمة شخصية املدرسة

 ". طيـبون ناس الضيعة فالحو ":عمر قال
 .حيدث ما يعلم فاهللا اآلغا، زعلَ وإذا فسيزعل، اآلغا مسعه إذا كالما تكلمهم وأنت ":املخفر رئيس قال

  .عمرلسلوب التهديد أ همااستخد من اآلغا، و موقف رئيس الشرطة :الشرح

  .شبه النصيحة بالشيء املادي): ك ظهر وراء ارمها:  (الصورة الفنية

 ."لعمر هدية معه فياض أبو يأخذ أن املناسب من...امسعوا : "الضيعة شبان من شاب وصاح  
ـّدة، أصواتنا فتعالت ـّة أي ولكن مؤي  ." دجاجات عدة أو خروف، "                   خنتار؟ هدي

  ." !؟ نرسل هدية أي إذن، "                                           ." بوزير تليق ال هدية هذه "
 األمحر لونه عن ويقول ضيعتنا، كرز حيب عمر كان كم أتذكرون .ضيعتنا كرزمن  سلة هي هدية أفضل" :اضفي أبو قال  
هإن ناتعب ا فأثنينا                                  ".ناودمـّاض أيب رأي على مجيع   .في

   .هم لهحب ىعل دليل، وهذا ة اهل الضيعة على شراء هدية لعمرموافق: الشرح

  .إنـه دليل على تعب، ودم أبناء القرية/// ما الداللة املعنوية اليت كان حيملها املعلم عمر عن الكرز ولونه ؟     : س

  

 ." ؟ الذلّ حبياة تقبلون كيف": لنا وقال//                                     ." يدوم ال الظلم ":لنا وقال
 ." خائف القلب ألنّ قصرية اليد  ":غاضب بصوت عمر فقال//                   ."قصرية  واليد بصرية العني  ":له فقلنا
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  .عمر لظلم اآلغا انتقاد: الشرح
  .نشاهد الظلم وال نستطيع مقاومته إننا :وداللته ،)قصرية واليد بصرية العني(املثل/. وبني داللته شعبيا، استخرج من النص مثالً:س
  .، وقبلت بهعن تغيري الظلم تراجعتألن الناس ///     .   ظهر غضب املعلم عمر واضحا يف النص، بني سبب ذلك: س
  .استفهام استنكاري/// ؟     ) كيف تقبلون حياة الذل ( ما الغرض البالغي من االستفهام يف عبارة : س

ـّا للنوم، الضيعة واستسلمت أبيض، ليلٌ وأقبل      ـّا أيام ينادي مبتهجا مرجتفًا واحدا جسدا الفقراء حنن وكن  كن
 .موتانا وقلوب قلوبنا يف أمدا عاش فكأنه مبهورين، عمر لكالم تنتصنـ

 .دمشق إىل املسافر الباص حول والنساء والصغار الرجال جتمع الضيعة على الصباح مشس أشرقت وعندما     

 ألني ضيعتكم من نقلين الذي وهو دمشق، يف وجاه نفوذ صاحب اآلغا  ":الباص إىل يصعد أن قبل عمر لنا وقال      
 قريب، هو بل بالبعيد، ليس وأمثاله اآلغا ذلك من فيه تتخلّصون الذي اليوم ولكن كم،أحب وألني له خادما أصبح مل

 ."لكم ملكًا فيها تشتغلون اليت األرض وستصبح أحفادكم، ال أنتم وسترونه
  .سبب نقله من القرية انبيوحب أهل القرية للمعلم عمر، :الشرح

 .الرباقة الناضجة احلبات ذي األمحر بالكرز مألى سلّة وبرفقته الباص ـاضفي أبو وركب
 الباص، أتى. الضيعة ساحة إىل فتراكضنا دمشق، من العائد الباص بوق مسعنا بلغ تأَفلَ، أن الضيعة مشس أوشكت وملا

ـًا، الوجه، عابس فياض أبو منه ونزل  .الكرز سلة حتمل زالت ما يديه إحدى وكانت وامج
 ."؟ لك قال ماذا  " //        ."؟ تقابله ألَم   "//                   ."؟ الكرز سلّةَ عمر تعط مل ملاذا"  :بدهشة تصاحينا
ـّر ): عبس (  :عابس                          .غاب) أَفل(   :تأفل       .         بصحبته ، معه ):رفق ( برفقته  .               كش
ـًا ـً :وامج   .)غليظ فيه بحة ( صوت شديد حزين :أجش   .            ا، أو حلزنسكت غاضب

ـًا  الوجه، كان عابس/////////////         .اذكر املالمح اليت بدا عليها أبو فياض عند عودته من دمشق : س    وامج

 تعالوا ":للصغار فقال أجش، بصوت وتكلّم األرض، على الكرز سلّة ووضع ،أصم هـّـكأن ساكتا فياض أبو ظلّ     
 تكلم، ":له وقلنا طريقه، فاعترضنا بيته، إىل متجها مشى مث     ." طعمه تنسوا ال تكربون وعندما الكرز، وكلوا

ـّـرنا  ." حدث مبا وخب
  .احنناء ظهره ازداد وقد السري فياض أبو عاود بينما ماتت، قد أمنا كأنّ فزعلنا       ." مات  عمر  ":فياض أبو قال

الضيعة ليعرفوا ما  جتمع أهلو.عابس الوجهوكان  الوزير، عمر مقابلة دون دمشق، من فياضودة أيب ع:الشرح      
أيب  فزاد ذلك من همعلى أهل الضيعة، بعدها ظهر احلزن.عمر مات :قال هلمو ،هسكوتالكرز،و سلةجرى،وسبب عودته ب

  .ا على حاله وعلى حال أهل ضيعته الذي أحىن ظهره قهرا وحزن فياض
 ***********************************************************************************************  
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 ل والتحلي االستيعاب***

  .غيظ على سكوت :وجوم -         .            النظر شدد :حدق -  :    اآلتيتني الكلمتني معاين املعجم من استخرج. ١
  .وخيم غطّى:  ران -                 " . حينا متالص ران" الكاتب قول يف) ران ( كلمة معىن وضح. ٢
 . أحواهلا بتحسن الضيعة أهل استبشار                ؟ وزيرا القاسم عمر تعيني بنبأ الضيعة فرح داللة ما. أ. ٣
 .إجابتك يثبت ما النص من استخرج الوزارة؟ تسلمه بعد أوضاعها حتسنت هل .ب
 : النص يف ذلك ودليل الوزارة تسلمه بعد أوضاعها تتحسن ، ملال
  ".احلفاة األطفال من ورا أصفر وعشبا طني من وردة تركتها كما عمر يا ضيعتنا هي وها ،وزيرا صار القاسم عمر أنّ علمت ملّا مدهوشة ضيعتنا شهقت."١

 حىت نأكل بتنا " ،"ازداد جوعنا إن له قل "، "جياعا زلنا ما إننا لعمر قل". فياض عندما هم بالذهاب للوزير أليب الضيعة أهل شكوى .٢
ـّنا له قل" ،"احلصى  ... " وأدوية أطباَء إىل حباجة إن

  الضيعة؟ يف معلما ليعمل بالرحيل ابنها هم عندما األم بكت ملاذا.٤
  .األوساخ فيها املدن، ولكثرة هي احلال يف كما ا الصحيةوخصوص اخلدمات فيها تتوفر ال إذ القرى؛ يف صعبة احلياة ظروف ألنّ
 .ذلك فسر وزيرا؟ أصبح أن بعد الضيعة أهل مع القاسم عمر معاملة تغريت هل .٥

 د، وبعننسى إنه كان جياملهم ويعيش معهموال  .سلطته على احملافظة سبيل يف مبادئه عن ختلى إذ الوزارة تسلمه بعد معاملته تغريت نعم،
 .)وهو أبو فياض ( م على أحد منهم استالم املنصب مل خيرج للسال

  .دمشق يف الوزير نئةته بواجب للقيام  "فياض أبو "اختيار .أ     :يأيت ما يف السبب فسر.٦
  .ألنه حيسن احلديث)٣    .القرية يف كان عندما القاسم عمر مع طيبة عالقة على كان وألنه)٢     . وعقالً وسنا قدرا القوم كبري ألنه)١
ـّة األمحر الكرز سلة اختيار .ب  .ودمهم الفالحني تعب ومعاناة  عن يعرب األمحر الكرز أنّ يرى كان عمر ألنّ//   .للوزير هدي
ـّه رغم الضيعة من القاسم عمر املعلم انتقال.ج  .أهلها حب

 .الناس بقية مع فعل كما لنفوذه خيضعه أن يستطع مل ألنه القرية؛ من بنقله قام  وقد دمشق يف نفوذ صاحب اآلغا ألنّ
 .)الضياع (  الشعيب اميالش عمتلمجا من تهقص اتشخصي القاص استمد//   ؟ هذه تهقص اتشخصي القاص استمد أين من.٧
٨.فصن ـّة اتشخصي   .القاسم عمر: القصة يف احملورية الشخصية//        .وثانوية حمورية .أ      :يأيت كما القص

 ) "الراوي "والكاتب ،عمر، وأفراد الضيعة وأم فياض، وأبو املخفر، ورئيس واملختار، اآلغا،:( القصة يف الشخصيات الثانوية بقية
  .هي ثابتة القصة شخصيات باقي، والقاسم عمر :النامية الشخصية      ونامية  ثابتة.ب
 .)املختار مع اآلغا ( وكذلك . -الوزارة  تسلمه قبل -) وعمر القرية أهل(توافق/  .معه تتنافر وأخرى ،البطل مع موقفها يف تتوافق.ج

  ). واملختار وأبو فياض( ، ) عمر واملختار ( ، و)اآلغا  مع عمر( املتنافرة
 .داللتها موضحا اذكرها الشعبية، األمثال من عددا وأورد الشعيب املوروث من قصته الكاتب استلهم .٩
 .العمل سبيل النجاح  إنّ والداللة : "جد وجد من"  *
  .مقاومته ميلك الاألصل يف األشياء ولكنه  يعرف املرء قد": قصرية واليد بصرية العني" *
 . من اية له بد فال الظلم طال مهما :"اليدوم  الظلم" *
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 .اك لآلخرين عن سبب الرزقغري إدرفقد يرزق املرء من  ،األرزاق توزيع يف ومتصرف حكيم وجلّ عز اهللا إنّ:"يسأل أن دون يعطي من سبحان"*
  .اذكرها. اجتماعية طبقات ثالث عرب القاسم عمر شخصية تطورت. ١٠

 .احلاكم املتنفّذة الطبقة .ج                    .القرية يف املعلِّم .ب.            املدينة مع أسرته ابن  .أ
  ".قرية يف معلما ماعينت مهم قريب لك لوكان: "البنها عمرّ أم قالت . ١١

ـّحا اذكره .بالدنا يف ينتشر اجتماعي لسلوك صورة العبارة هذه تعكس .أ   .فيه رأيك موض
 .املكان املناسب يف املناسب اإلنسان يضع ال سيئ ذميم سلوك وهو، الواسطة وجود  

ـّة لسلوكات نقدا الكاتب فيهما يوجه القصة من آخرين موقفني استخرج .ب ـّة اجتماعي  .العريب جمتمعنا يف سلبي
 .الضيعة فالحي جمالسته يف القاسم عمر املعلم تواضع املخفر رئيس انتقاد.٢.            لتعبهم وأكْله القرية، على أهل  اآلغا سيطرة .١
  .الناس للظلم وعدم املقاومة  له خضوع. ٣

 .من القصة عليه ممثّالً ذلك وضح .واآلخر احلني بني األمل تباشري حيمل ذلك مع لكنه يائس، متشائم تامر زكريا قصة يف اإلنسان.١٢
 نفوس يف للضيعة االنتماء بذورغرس  يف األمل تباشري محلأنه  إال فيه، آماهلم ماتت منهم مبوقفه هألن مات؛ قد )القاسم عمر(أن فياض أبو اعترب

 .الصغار

  . القصة هذه يف عينهما، ومكان زمان من له بد فال فراغ، يف حيدث ال قصة أي يف الصراع . ١٣
 .الشام ضياع من ضيعة: ومكاا )             احلديث العصر ( الكاتب زمن: القصة زمان

ـّـفكري التذّوق   :والت
 القصة؟ يف وضوحا أكثر كان أيهما .أ  . املعنوي واجلوع املادي اجلوع: اجلوع من نوعان هناك .١

 من حرروالت الكرمية احلياة إىل احلاجة هو احلقيقي اجلوع أنّ إال القرية أهل لفقر وصف من القصة يف ظهر ما رغم وضوحا أكثر املعنوي اجلوع
 .ظاملة سلطة أي
 .معنوي جوع من الضيعة أهل يعانيه ما إىل يشري وموقفًا، مادي وجوع فقر من الضيعة أهل يعانيه ما على تدلّ مواقف ثالثة ختير.ب
ـّاض أليب القرية أهل قول .١      : املادي اجلوع من املعاناة على تدل اليت املواقف من**    ." الكهرباء نور إىل شوقنا عن حدثه " :في
 . "احلفاة األطفال من ورا أصفر وعشبا طني من وردةً تركتها كما عمر يا ضيعتنا هي وها":الكاتب  قول .٢
 أطباء إىل حباجة إننا له قل" ،"احلصى حتى نأكل بتنا" ،"ازداد جوعنا إنّ له قل"، "جياع زلنا ما ناإن لعمر قل:" فياض أليب الضيعة أهل قول.٣

 ." وأدوية
 ."وهوحيصد نشتغل حنن" .٢ ///         ." وأفعاله اآلغا عن كّلمه)  "١///   : املعنوي اجلوع من املعاناة على تدل اليت املواقف من
 . اآلغا من املخفر ومدير -معلما  كان عندما -  القاسم عمر من كل موقف بني وازن.أ .٢

 أهل جانب إىل يقف كان كما معه، طيبة عالقة إقامة حماولة أو إليه التقرب ورفض اآلغا لسلطة اخلضوع رفض معلما كان عندما القاسم عمر
 يف واستبداده بظلمه معرفته رغم السلطة صاحب إىل يتقرب كان فقد املخفر مدير أما. لآلغا اخلضوع من التخلص على وحيرضهم القرية
 .الشخصية مصاحله حتقيق سبيل

 .وظلمه استبداده يف االستمرار على شجعه سلطته من خوفهم إن إذ سليب موقفهم//// ؟   اآلغا من الضيعة أهل موقف يف رأيك ما.ب
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  .مقابلته رفض ورمبا، معه سلبيا كان عمرالقاسم الوزير ألن////معه؟        الكرز سلة فياض أبو أعاد ملاذا .٣
 ذلك؟ داللة ما ،" مات عمر " :الضيعة ألهل فياض أبو قال .٤
ـّلم الرافض املبادئ صاحب يعد مل إنه أي ـّا خمتلفة حياته يف جديدة رؤية حيمل صار إذ، عرفوه كما للظ   .عليه كان عما متام
 وزيرا القاسم عمر تعيني نبأ مساعها بعد الضيعة شهيق عن احلديث بدأ حيثُ ؛ زمنيا لألحداث الطبيعي الترتيب تامر زكريا يعتمد مل .٥

 القصة أحداث لنا تتكشف ذابهو املاضي واحلاضر، بني تتراوح األحداث وتظلّ ، نائية بضيعة الذي يعني البسيط املعلم عمر إىل بنا ليعود
ـًا ترتيبا أحداثَها مرتبا القصة بسرد قم .أ   .مجيل بأسلوب ـّ  .زمني

 أهلُها فأحبه الضيعة ، فالحي مع طيبة عالقة أقام . للواسطة الفتقاره القرى إحدى يف وعني دراسته أكمل . فقريين وأم ألب القاسم عمر ولد
 التقرب يف املخفر ورئيس املختار نصائح إىل يستمع ومل . له اخلضوع من التخلص على وحيرضهم مبه اآلغا استبداد يرفض كان ألنه كثريا
 . منها فنقله دمشق يف وجاه نفوذ صاحب كان الذي لآلغا يرق مل لذا .إليه
 ، الوزير لتهنئة اـًمجيع عنهم بالنيابة فياض أيب اختيار وقرروا قريتهم، أوضاع بتحسن استبشروا الذين القرية أهل فسر وزيرا القاسم عمر عني

ـّـةً له يقدموا أن على واتفقوا  حيمل دمشق من خائبا فياض أبو اآلغا،عاد يسرقها اليت ودمائهم جلهدهم رمزا لتكون األمحر الكرز من سل
 يكربون عندما طعمه ينسوا أال منهم وطلب القرية أطفال إىل السلة قدم ،مث مات القاسم عمر أن القرية ألهل معلنا الكرز سلة بيده
ـّح قصته؟ يف الزمن توظيف يف موفَّقًا الكاتب كان هل .ب  .ذلك وض
ـًا عامالً واملاضي احلاضر بني الزمن توظيف كان حيث نعم؛ -  .واإلثارة التشويق عنصري بناء يف مهم
ـّح الفرد؟ يفتع لمجا أم متعلمجا يف الفرد :القصة هذه يف الكاتب نظر وجهة من اآلخر يف التغيري على أقدر أيهما .٦  .إجابتك وض

 .تمعا لقوانني الوزير القاسم عمر انقاد ما سرعان إذ تغيريالفرد؛ على أقدر اتمع
ـّح .٧  . كبري بشكل اللغة مفردات استعمال على القدرة .أ      .للقصة دراستك ضوء يف القاص أسلوب مسات وض
 . اليومي عامله من صور أا مع األساطري من عامل يف بأنه يشعر القارئ جيعل مما املثرية والرموز الفنية الصور استخدام .ب
ـّف.د// وأحداثها قصته شخوص عن للكشف واحلوار؛ السرد أسلويب استخدام.ج  . واللون كالصوت السردية لوحته لرسم احملسوسات يوظ

ـّة واملأثورات األمثال استخدام .هـ ـّشبيه استخدام .و//                                 .الشعبي  . الت

ـّة، إىل عد.٨ ـّحاأعجبتك،  مجل أربع وحدد القص   ).يترك األمرللطلبة أو يستأنسون باآليت(     . ذلك سبب موض
 . الظلم اية على تصميم من حتمله ما أعجبين " اليدوم الظلم. "أ

 دالالت، فاحنناء من العبارة حتمله وما التصوير يف مجال من العبارة يف ما أعجبين " احنناًء ظهره ازداد وقد السري فياض أبو عاود . " ب
 .القاسم عمر يف أملهم ضياع بعد حيمله بات الذي الكبري العبء على يدل ظهره

  . العبارة يف التصوير ومجال أعجبين الدقة..."،دمشق من العائد الباص بوق مسعنا تأفل،بلغ أن الضيعة مشس أوشكت وملا."ج
 .أعجبين شدة تصوير فقر أهل الضيعة ، سوء حاهلا ... " ها هي ضيعتنا يا عمر كما تركتها وردة من طني . " د
 .الوزير نئةته الضيعة أهل تشارك احليوانات جعل سبب فسر .٩

ـّعبري الكاتب أراد ـّاس كون من السـخرية عن الت  .السلطة قوة أمام اإلرادة مسلويب الن
 :القصة عنوان فهمك ضوء يف اآلتية األسئلة عن أجب.١٠
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 .الظُّلم ورفض والعدل احلق عن الدفاع يف مبادئ من به نادى ما نسي هألن الوزير؛ القاسم عمر//    الكرز؟ نسي الذي من .أ
ـّة يف الكرز .ب   .وضحه. القاص أراده ملعىن رمز القص

 .تعب دون جهدهم مثار اآلغا ليجين الزراعة؛ يف كبري جبهد أنفسهم يرهقون الذين وهم ودمائهم القرية أهل لتعب رمز
ـّح . ١١ ـّورة وض ـّة الص  : يأيت ما يف الفني

ـِقت" .أ  ـُنا شه ـّـيعة صور**////                    ".مدهوشة ضيعت  .اخلرب من بالدهشة شعوره نتيجة يشهق إنسانا الض
 "احلصى حتى نأكل بتنا". ب
ـّيعة أهل صور ** ـّاس يتناوله طعاما احلصى صور:(وكذلك //     .فقرهم لشدة احلصى إال طعاما جيدون البأم  الض   ) . فقرهم لشدة الن
ـّا ".ج ـّا أيام ينادي مرجتفًا واحدا جسدا الفقراء حنن وكن ـّت كن  ".مبهورين عمر لكالم نتصن

 .القاسم عمر بكالم تأثُّرا ويبتهج يرجتف واحد جسد وكأم القاسم عمر كالم أمام نفسها باملشاعر يشعرون مجيعا الفقراء صور **
ـًا نفسه صور **//          ."الكسر سهل زجاجا ليس فابنك ،اطمئني أمي يا اطمئني ".د ـًا صلب  .يكسر نتيجة الضغط عليه  ال شيئـ

 ". احلفاة األطفال  من ورا أصفر وعشبا طني من وردة تركتها كما عمر يا ضيعتنا هي وها: "يليه اعم أجبّ  مث ّ اآليت صالن اقرأ.١٢

ـّح .أ   .القرية تعيشها اليت األوضاع سوء عن كناية :طني من وردة-                                                :يأيت ما داللة وض

ـّة اجلدب عن كناية: أصفر عشبا -  .الفقر شدة مع األطفال إجناب عن كناية: احلفاة األطفال من را -     .القرية املياه يف  والقحط وقل

ـّأزم، ذروة تبلغ حىت القصة يف األحداث تتطور . ١٣  .ايتها القصة تبلغ حتى واحلل باالنفراج تأخذ مث الت

ـّاض أبو ذهب عندما األحداث تأزمت///      ."املنسي الكرز أيها يا  "قصة أحداث فيه تأزمت الذي املوقف عين .أ  .الوزير لتهنئة في

ـّة إليه انتهت الذي احللّ يف رأيك ما .ب ـّة جعل مما يتوقَّعه هو ما غري على جاء إذ للقارئ صادما احلل كان//    .القص  .تشويقًا أكثر القص

ـّة أخرى اقترح اية .أ . ١٤   .األحداث وملنطق للمجتمع رؤيتك مع تتفق للقص

ـّاض أبو يعود  .القرية أحوال بتحسني وبوعده استقباله حبسن سعيدا الوزير عند من في

  .السلطة           .للقصة آخر عنوانا اقترح .ب

  

 

ـّة قضايا  :لغوي

ـِم : وجم//  يرين    : ران     ) هذا السؤال حمذوف من املنهاج   ( :اآلتية األفعال مضارع اذكر -١    . يئني :آن  //   جي

 :وأعربه صرحيا مصدرا يأيت ما يف املؤول باملصدر استبدل -٢

ـّغار )أعلم أن( الضيعة يف وعملي. أ  ) .عملي( املبتدأ خرب رفع حمل يف، تعليم: والكتابة القراءة الص
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٤٧ 
 

ـّيعة مشس أوشكت ولّما – ب  .أوشك خرب نصب حمل يف، األفول: )تأفل  أن( الض

  .)جيب( فاعل رفع حمل يف، الذّهاب: لتهنئته دمشق إىل )نذهب أن( جيب – ج

ـّا )يذهب أن( يكفي – د  ) .يكفي( فاعل رفع حمل يف ذهاب،: واحد من

  ) .  يليق( فاعل رفع حمل يف، السهر: معهم )يسهر أن( مثلك بأستاذ يليق وال - هـ

 :يأيت ما يف خط حتته ما أعرب -٣ 

ـًا املوظّفون يرجتف وزارته مبىن إىل يدخل وعندما. أ  .الظاهرة الفتحة... منصوب ألجله مفعول: خوفًا//     :عليه ويسلمون خوف

 . آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب ظل خرب : ساكتا فياض أبو ظل – ب

ـّاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب ليس خرب :الكسر سهل زجاجا ليس فابنك - ج  .آخره على الظ

 .آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب زمان ظرف) فيه مفعول( : حينا ت الصم ران – د

 . آخره على الظاهرة الفتحة نصبها وعالمة منصوبة حال :فياض أيب رأي على مجيعا فأثنينا - ه

 .آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب زمان ظرف )فيه مفعول( : قلوبنا يف أمدا عاش فكأنـه – و

 يشترط  اليت العاطفة )لكن( وبني بينها للتفرقة بالواو تقترن أن هنا ويستحسن، ابتداء حرف وتصري خففت إذا ) لكن  ( عمل يبطل-٤

 ) هذا السؤال حمذوف من املنهاج   ( :يأيت ما يف االبتدائية من العاطفة )لكن( زمي .مفرد يتبعها وأن نفي يسبقها أن

 .عطف حرف :حممود لكن خالد جاء ما – ب//            .ابتداء حرف :الباص أجرة سيدفع من ولكن عظيمة، الفكرة  أ

 .ابتداء حرف :سيذهب؟ من  ولكن – ج

 على السني وتدل نفي، بعدمها يدخل أن جيوز وال، االستقبال مفيدا فيجعالنه املضارع الفعل على يدخالن حرفان وسوف السني -٥

ـّا القريب، املستقبل  .البعيد املستقبل على فتدلّ سوف أم

  ذلك؟ داللة وما قصته؟ يف الكاتب استخدم )وسوف السني( احلرفني ي أ – أ

ـّه على يدل مما السني قصته يف الكاتب استخدم  . القريب املستقبل عن يتحدث أن

 ) القريب املستقبل   ( املريض سأعود  .١          :يأيت ما يف الداللة يف وسوف السني بني الفرق ما -ب

 .القيامة يوم ) البعيد املستقبل )  ( ٥الضحى (    "فترضى  ربك يعطيك ولسوف"  ) .٢

 :يأيت ما يف اخلطأ صوب -ج

  .العطرة روائحه ومعه إال الربيع يأيت ال  أوالعطرة، روائحه ومعه الربيع يأيت سوف:الصواب//  العطرة روائحه ومعه إال الربيع يأيت ال سوف.١
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  .عمله يف املهمل مع أتشدد سوف عمله، يف املهمل مع أاون لن: الصواب//       . عمله يف املهمل مع أاون لن سوف .٢

٦- هذا السؤال حمذوف من املنهاج   ( .باحلركات تصريفها بعد األفعال واضبط املخاطب ضمائر مع ) غدا ، رد(  الفعلني فصر (  

  أننت  انتما  أنتِ   أنتم   أنتما  أنتَ 

  رددتن  رددمتا  رددتِ   رددمت  رددمتا  رددتَ 

  غدوتن  غدومتا  غدوتِ   غدومت  غدومتا  غدوتَ 

ـًا اكتبه املخاطبة،مث ياء إىل اجلزم حبرف املسبوق ) يسعى(  املضارع الفعل أسند -٧  مل///        .باحلركات مضبوط

 .تسعي

 حمل يف مبين متصل ضمري : والياء اخلمسة، األفعال من ألنه النون حذف جزمه وعالمة جمزوم مضارع فعل) : تسعي مل( 

 . فاعل رفع

  

 

  مت ذلك حبمد اهللا تبارك وتعاىل 
ـّــالث املستوى – الثالثة حبمد اهللا تعاىل  الوحدة انتهت   _الث

  
  
  
  
  

  

  



  ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 
 

٤٩ 
 

  )اإليدز ( الوحدة الرابعة 

 طيعة، مطية للشيطان كنا واجلهالة، للتهور وسحقًا النظر، وقصر للطيش تبا ختتفي، عمري من الفترة تلك أن لو           
 .احتماله أطيق ال باهظٌ والثمن متأخرا، ذلك أدركت وقد إليه، يركن عاقل الرفقة يف كان وما للغفلة، اجلهالة جسر نعرب

 كنا بل والدينا، مع صدام أو عقوبة بأي نفتخر جيعلنا - تسميته أهواؤنا لنا زينت كما - احلرة الرفقة نادي كان          
 من عشرة السابعة يف كنت حني - جهالتنا به لنا توحي كانت ما وذلك - واألسرة اتمع قيود على بانتصاراتنا نتفاخر
 أو الوالدين إىل احلاجة وعدم بالرجولة اآلخر شعور عضو كل يعزز ) بالشلَّة ( خاصا عاملًا ألنفسنا نصنع وقد كنا عمري،

ـًا منا يبدي ملن وويلٌ نتلقاها، قد اليت النصح سالم محائم صدنا يف الفظِّة طرائقنا يف عرض ونتباهى املعلمني،  للرزانة توجه
أمه  إىل العودة منه نطلب كنا الذي والطفل املنبوذ، اجلبان يصبح إذ أحيانا؛ به جمنون نأيت سلوك على اعتراضا أو

 قيمة أو فلسفة أي حيمل ال أجوف طبال إال منا الواحد كان فما نعم، اهلواء، إال من عاملنا يف مفرغني كنا كم ،…إلرضاعه
 .باإلمث العزة أخذتنا وكم طموح، أو

 وجرأته مغامراته بأخبار رنا فقد بعامني، يكربنا كان وقد اموعة إىل اجلدد األعضاء أحد انضمام يوم أذكر         
 أحد جترِبة وقبلت الزمالء، كسائر ورجوليت جرأيت إلثبات به احتفائنا يوم اضطررت أنين وأذكر آنذاك، وبطوالته الساذجة
ـّة على أنواع املخدرات ـّة وجرتنا الضرر، اجلهلُ  فرخ لقد .هيهات ولكن تكرارها، بعدم صادقة ني ـّبعي  واإلرادة الت

 .والضياع العجز إعصار من جزءًََا وصرنا ،...فحرام حلرام للحرام،وجرنا احلرام الضعيفة
 جلدي طفح من بقع مع ألسابيع علي طالت اليت اإلنفلونزا أعراض يف الطبيب مراجعة إىل يوم ذات اضطررت حىت        

 أمام املقام بنا استقر حىت والفحوصات للعالج وخضعت مرافقيت، على والديت أجرب احلمى اشتداد أن وأذكر على جِذعي،
 مدرار من عصف ذلك بعد منه تدفق فراغ عن فمه وافتر عيناه جحظت حىت الفحص نتائج رأى إن ما الطبيب الذي

 والديت وسقطت ،) اإليدز ( مرض هو إمنا العظيم، اجللل مصايب بأن أخربنا مث والديت، أمام يطرحها الدقيقة احملرجة األسئلة
 مصيبتني أمحل وعدت تتحمل؟ أن هلا وكيف التوقف، فآثر الحقا بسبيب ستعانيها اليت املعاناة حجم قلبها على مترد وقد أرضا

 حينها أتوقع أكن ومل جديد، من متزيقها يف لتمعن املمزقة األشالء تتناول وأيهما وفكري، قليب تقوم بتمزيق اليت أيهما أدري ال
 .يعترب ال ملن عربة مين يصنع أن على إصراره يف املوغل املظلم مستقبلي سيحمله ما يف سيكون األخف مصيبيت وقع أن

 مما للمرض أعراض أية خالهلا علي تظهر مل سنني ست أو مخس مرور من بالرغم منفردا، اإلقامة إىل بعدها اضطررت        
 األهل مقاطعة أمل غري يب يستبد وال ممتازة، فصحيت الفريوس؛ ذا إصابيت صحة يف بالشك نفسي تؤملين وصارت قرأت،

ـّدامة، نادي أعضاء حىت واجلريان واملعارف، ـّالت أبدية وجمدوا تغنوا ما كثريا الذين الن الظن  وأغلب عني، انقطعوا الص
 .واحد محقن استخدام قناعة علينا تفرض أخوتنا كانت فقد أعاين، ما يعاين - كلّهم مل يكن إن - بعضهم أنّ
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 أجتاوز مل أنين من بالرغم الذات، وإعالة اإلنتاج يف عهدي آخر احلادثة تلك وكانت عملي، ذلك بعد فقدت          
 بالفريوس املصابني فئة من انتقلت قد أكون وبذلك املرض، أعراض علي تظهر اآلن بدأت وقد عمري، من والعشرين السابعة

 اهلدم عملية وبدأت الدفاعية، البيضاء دمي خاليا يف اللئيمة اإليدز عششت محات فقد اإليدز، مرضى فئة إىل )احلاملني له(
ـّويلة استضافيت فضلَ منكرة جسمي، من يداها تطاله ما لكل والتدمري  ذات انتقائية فريوسات وهي جسدي، يف هلا الط

 اجلسم يعود ال إذ هلا؛ مقاومتها عدم لتضمن وحتطّمها فيها تتكاثر البيضاء الدم خاليا يف إالّ فال تكمن ذكية، خاصة أهواء
 السوء أصدقاء من صحبيت انتقاء يف مني أذكى كموا مواضع انتقاء يف أظنها الدفاع، الدخيل وخاليا الفريوس بني يفرق

 نفسي استوطنت منذ تفارقين، ال خملصة صحبة أنها والشهادة والرعب، واألمل حدةغري الو يل جديدة صحبة فال القدامى،
 املرض، هذا من شفاء ال أنْ أعرف فأنا حيايت، مدى يالزمين خملص حنس أيضا رفيق هو الذي جلسدي، الفريوس استيطان

 .القدر إنه :أقول وأعود لنفسي، والنحس اخلسارة والشؤم أنواع اجتالب يف وماهر حمظوظ أنين يبدو
 يف وينهش مناعته، جهاز الفاقد جسدي يف يتجرب أضعفها وغدا امليكروبات، أنواع لكل ومستنقعا با اآلن صرت         
  ٥٠٠  بني السليم اإلنسان يف تعدادها يكون أن فاملفترض فيه، التائية البيضاء الدم كريات أعداد اخنفاض مستغال(عافييت 
 وااللتهابات الفطرية العدوى فصارت خلية، ) ٢٥٠ ( من أقل عندي وهي ، الدم من مكعب مليمترٍ لكل خلية)  ١٦٠٠
 ليصل وسلطاته نفوذه ومد توطّنه منطقة وسع وقد أنيسي، السلّ مرض وغدا رفقائي، املؤملة والقرح ابتالع الطعام وصعوبة

 إىل النظر وبات ليلي، ندماء هم والتعرق واحلمى واهلزال الوزن وفقْدان بالدم املصحوب السعال الليمفاوية، وصار الغدد إىل
 عندما األوالد سلوك من ذلك أعرف مقززا، مقرفًا بشعا روتينيا مشهدا يشكل جلدي يف الكابوسي املمتدة والسرطان قروحي

 .غياهبه يف احنداري يتسارع الذي االكتئاب بعمق آني غري صارخني فارين يفزعون مث هلوهم، خالل النافذة علي من يتلصصون
مؤشر  بذلك ليتصاعد خلية، ) ٢٠٠ ( من أقل إىل وصل حىت مستمرا املناعية الدفاع خاليا فقدان نزيف زال وما          

 يف جاءت جديدة معاناة خربت حىت خلية، )١٠٠ ( إىل تعدادها وصل أن وما والكبد، والطحال الرئة بالتهاب ومهي بؤسي
 وقد التربة، يف عادة تعيش طفيليات تسببت ا اليت الدماغ قُرح جراء صوايب يفقدين صداعا أشكو فصرت النقص، ركاب

ـّه ذلك مع وأعاين الطبيب، يقول كما والدماغ الشوكي النخاع غشاء التهاب أدت إىل  يف وصعوبة البصر، يف ضعفًا كل
ـّبا يف املشي  يتمكن ال الذي باإلسهال يل تعذيبه خالل من أمعائي يف التقرح يستشعرها اليت اللذة أرى وأكاد العنق، وتصل
 .عصية صعبة الكالم على قدريت وأجد طويلة، شهورا تدوم قد اليت وكسر سطوته ردعه من شيء

ـُون ؟ بوجوههم اجلميع عين يشيح معزول منبوذ وأنا للكالم حاجيت فما ؛ وأبتسم األخرية عباريت أكتب إنين          ويفْرق
ـّامر ملنظري ـّى الض  ابتسمت كيف غريب والتبعية، والفراغ اجلهل نتائج أعيش إنين ألومهم، وال ... و بالقروح املغط
ـْح؟ طالبا حضنها يف وجهي ألدفن أمي ونداء البكاء يف شرسة رغبة خمنوقًا اآلن أصارع وأراين  هذه تكون رمبا الصف
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ـًا ينحدر الدفاعية البيضاء خالياي من يل تبقى فما أستطيع كتابته، ما آخر السطور  اخلمسني حدود يف يكون ويكاد متقلص
 .عيين يف الشبكية خلاليا التدمريية الفريوس هبة فهي وقوعها؛ وشيكًا بالعمى بات إصابيت أنّ يعين مما فقط،

ـْرةً، مبسلكي اهللا جعلين قد             ـّبهم باآلخرين رمحة إال قصاصايت كتبت وما عب  تطاق، ال العذاب من ألوانا وألجن
ـًـا االحتمال فوق ومعاناة ـًا ووحدةً وخوف ـًا وضعف  الواحد يصرخ إذ جسدي؛ أعضاء أمل شدة أملها يف تضاهي وهوان

ـًا منها ـًا ملهوف  الغوث، طلب من حىت ضعفها ميكِّنها ال أخرى أعضاء أنني استغاثته فريد فيه، هو ويل ما من مستغيث
  ." ؟؟؟ مين املوت أين املوت مين؟ أين :يقول الواهن مسها وكأنين
 :إضاءة

ـًا العاملية اجلهود قامت فقد واتمعات، األفراد على وخطورته اإليدز مرض النتشار نظرا      ـًا دولي     اخلطط بوضع وحملي
 هلذا احلضانة فترة إنّ إذ املصابني؛ أعداد زيادة من باحلد الكفيل الصحي التثقيف ونشر له، والتصدي حملاربته والسياسات
ا يشكّل مما فقط، واحدة سنة تتجاوز ال األطفال عند وهي سنوات، وعشر مخس بني املرض متتدخطر من املزيد يهدد اإضافي 

 ) م ٢٠٠٣ ( العام يف إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة أنّ العاملية اإلحصائيات يف جاء وقد باملرض، الناس باإلصابة
ـًا ) ٤٣ ( بني فيها املصابني عدد فقط،يتراوح  ب منهم نفسه العام يف عدد الوفيات ويقدر إصابة ، ألف ) ٦٧ ( إىل ألف

ـًا ) ٣٠(  الفئة من مجيعهم املرض ذا إفريقيا يف ميوتون  مليون ) ١٥ ( حنو أن ويعتقد وفاة، حالة ألف ) ٥٠ (  إىل ألف
 :منها رئيسة عدوى ،بوسائل) ٤٩إىل ٢٥( بني الواقعة العمرية

 ) املنوي والسائل املخاطية األغشية خالل من ( اجلنسي والشذوذ الزنا، :الشرعية غري العالقات .١
 ). باملرض املصاب الدم(  .الطيب للفحص اخلاضع غري الدم نقل .٣     .املخدرات مدمين بني سيما وال امللوثة واحلقن .٢
 .حمددة غري بوسائل أصيبوا منهم قليل ونزر .٥             )املصابة  األم(   .ألجنتهن األمهات ومن .٤

 العامل يف وفاة حالة ماليني)٣( ب فيه الوفيات عدد درقُ إذ ؛)م ٢٠٠٥(العام يف العاملية اإلحصائيات يف جاء ما للنظر الالفت ومن     
 .إصابة مليون)٤٠( إىلم ٢٠٠٧ العام هذا يف للمصابني اإلمجايل العدد وصل وقد ا،سنوي إصابة ماليني)٥(ومبعدل املرض، بسبب
ـًا األكثر اهلندية املناطق وبعض آسيا شرق وجنوب إفريقيا جنوب مناطق وتبقى       إنّ حىت املصابني، ألعداد احتضان

ـًا يعد فيها املرض   .املرض ذا املصابني أعداد الرتفاع نظرا وباًء معمم
 نعرب طيعة، مطية للشيطان كنا واجلهالة، للتهور وسحقًا النظر، وقصر للطيش تبا ختتفي، عمري من الفترة تلك أن لو     

 .احتماله أطيق ال باهظٌ والثمن متأخرا، ذلك أدركت وقد إليه، يركن عاقل الرفقة يف كان وما للغفلة، اجلهالة جسر

  .، أو سرية ذاتيةمذكرات                           إله النص؟ ما الفن األديب الذي ينتمي: س
 :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
ـًا  املدة  الفترة ـًا  تب   هالكــ
ـًاالسري على غري هدى           الطيش   كلمة تقال للدعاء باهلالك  سحق
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  ما ميتطى من الدواب  مطية  الطيش ، الزلل  التهور
  يعتمد  يركن  )سهلة( مطيعة   طيعة
  الصداقة ، الصحبة  الرفقة  غالٍ  ، مرتفع السعر  باهظ

  .اإليدزألا سببت له مرض  الطيش من حياته؛ فترةلتمين لو ذهبت كالمه با بدأ الشاب: الشرح و التحليل

  ذلك؟ما سبب  ء بالشر على الفترة السابقة من حياته،استخدم الكاتب أسلوبني للدعا :س:اللغويةالقضايا 

  ...املفعول املطلق مصدر نائب عن : ا، سحقًتبا /...حرف للتمين، مبين: لو//دزألا أدت به لإلصابة مبرض اإلي 

  .لزمنية بالشيء املادي الذي خيتفيصور الكاتب الفترة ا: ختتفي ريعم من الفترة تلك أن لو) ١  : الصور الفنية 

  .ابة املطيعة اليت يركبها الشيطانالكاتب الرفقة السيئة بالدشبه : طيعــــــــة مطية للشيطان كنا) ٢

  .ة باجلسر الذي يوصلهم إىل الغفلةشبه الكاتب اجلهال: للغفلــــــــة اجلهالة جسر نعرب) ٣

  .ر واجلهالة بالبضاعة غالية الثمنشبه الكاتب أوقات التهو:  باهـــــــــــــظٌ والثمن) ٤

 نتفاخر كنا بل والدينا، مع صدام أو عقوبة بأي نفتخر جيعلنا - تسميته أهواؤنا لنا زينت كما-  احلرة الرفقة نادي كان     
وقد  عمري، من عشرة السابعة يف كنت حني- جهالتنا به لنا توحي كانت ما وذلك- واألسرة اتمع قيود على بانتصاراتنا

 ونتباهى املعلمني، أو الوالدين إىل احلاجة وعدم بالرجولة اآلخر شعور عضو كل يعزز)بالشلَّة(خاصا عاملًا ألنفسنا نصنع كنا
 على اعتراضا أو للرزانة اتوجه منا يبدي ملن وويلٌ نتلقاها، قد اليت النصح سالم محائم صدنا يف الفظِّة طرائقنا يف عرض

 مفرغني كنا كم...أمه إلرضاعه إىل العودة منه نطلب كنا الذي والطفل ،املنبوذ اجلبان يصبح إذ أحيانا؛ به جمنون نأيت سلوك
 .باإلمث العزة أخذتنا وكم طموح، أو قيمة أو فلسفة أي حيمل ال أجوف طبالً إال منا الواحد كان فمااهلواء،نعم،  إال من عاملنا يف

  :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  ميلنا  أهواؤنا  الس  نادي
  يؤيد، يقوي  يغزز  عاميةاموعة ، وهي كلمة   الشلة

  ، القاسيةاجلافة  الفظة  نفتخر  )ي ( نتباهى 
  و السكينة ،الوقار  الرزانة  كلمة للدعاء بالشر  ويل

  ، طريقة تفكريمنهج، مبدأ  فلسفة  ، املرفوضاملكروه  املنبوذ

  .د اتمعدليل على حتررهم من كل قيو)حلرة نادي الرفقة ا(الشلة بتسمية أفراد  :الشرح
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  .حرف عطف يفيد اإلضراب:بل: القضايا اللغوية
  .اخلربية، تفيد التكثري :كم// .)التضمني ( ويسمى). باإلمث  العزة أخذتنا وكم(لكاتب متأثر بالقرآن يف كتابته، يف عبارةا

  .نتلقاها قد اليت النصح سالم محائم صدنا يف الفظِّة طرائقنا يف عرض ونتباهى)  ١:  الصورة الفنية 
  .م وإرشادهم باحلمام الذي يصدونهشبه الكاتب نصائح الناس هل** 
  .أمه إلرضاعه إىل العودة منه نطلب كنا الذي والطفل املنبوذ، اجلبان يصبح إذ) ٢

  .شبه الكاتب من يقبل النصح أو اإلرشاد أو الذي يعترض عملهم السيء بالطفل الذي يرفضونه معهم ** 
  .اتب أفراد الشلة بالطبول اجلوفاءشبه الك :طموح أو قيمة أو فلسفة أي حيمل ال أجوف طبالً إال منا الواحد كان فما)٣

وبطوالته  وجرأته مغامراته بأخبار رنا فقد بعامني، يكربنا كان وقد اموعة إىل اجلدد األعضاء أحد انضمام يوم أذكر    
أنواع  أحد جترِبة وقبلت الزمالء، كسائر ورجوليت جرأيت إلثبات به احتفائنا يوم اضطررت أنين وأذكر آنذاك، الساذجة

 للحرام، الضعيفة واإلرادة ةالتبعي وجرتنا الضرر،اجلهلُ  فرخ لقد .هيهات ولكن تكرارها، بعدم صادقة ةني على املخدرات
 .الضياعو العجز إعصار من جزءًََا وصرنا ،...فحرام حلرام وجرنا احلرام

   :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  مجع جديد            اجلدد  .األفراد   األعضاء

  البسيطة  الساذجة  أدهشنا  رنا
ـُـد ( اسم فعل ماضٍ  مبعىن   هيهات  احتفالنا  )حفي ( احتفائنا  ـَع )       ب

ـّة  أجنب ، ولد  فرخ   االنقياد لآلخرين  التبعي

  .جتربته و ،ومهاراته اجلدد للمجموعة،ام أحد األفراد انضماحلديث عن  :الشرح والتحليل

  .دون عمل ال تنفعة الصادقة الني:)تكرارها بعدم صادقة ةني على ... جترِبة وقبلت**(  :دالالت بعض العبارات 

  .هل سبب له كل ضياعاجل: الضرر اجلهلُ  فرخ لقد** 

**بعيالشلة السيئة سبب دمار الشابأفراد لتهور مع ا :فحرام حلرام وجرنا احلرام للحرام، الضعيفة واإلرادة ةوجرتنا الت.  

  .ضياع باإلعصار الشديد الذي أصابهشبه العجز وال: والضياع العجز إعصار من جزءًََا وصرنا  :الصور الفنية 

 جلدي حٍفْطَ من بقع مع ألسابيع علي طالت اليت اإلنفلونزا أعراض يف الطبيب مراجعة إىل يوم ذات اضطررت حىت       
 أمام املقام بنا استقر حىت والفحوصات للعالج وخضعت مرافقيت، على والديت أجرب احلمى اشتداد أن وأذكر على جِذعي،
 مدرار من عصف ذلك بعد منه تدفق فراغ عن فمه وافتر عيناه جحظت حىت الفحص نتائج رأى إن ما الطبيب الذي



  ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 
 

٥٤ 
 

 والديت وسقطت ،)اإليدز(مرض هو إمنا العظيم، اجللل مصايب بأن أخربنا مث والديت، أمام يطرحها الدقيقة احملرجة األسئلة
 أمحل وعدت تتحمل؟ أن هلا وكيف التوقف، فآثر الحقا بسبيب ستعانيها اليت املعاناة حجم علىقلبها  مترد وقد أرضا

 أتوقع أكن ومل جديد، من متزيقها يف لتمعن املمزقة األشالء تتناول وأيهما وفكري، قليب تقوم بتمزيق اليت أيهما أدري ال مصيبتني
 .يعترب ال ملن عربة مين يصنع أن على إصراره يف املوغل املظلم مستقبلي سيحمله ما يف سيكون األخف مصيبيت وقع أن حينها

   :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
ـَرض ( أعراض مجع    مرض يصيب اجلهاز التنفسي  اإلنفلونزا  املرض   وهي األمور اليت تظهر على املرء عند  )ع

  عالمات االلتهاب على اجللد  الطفح  الساق  اجلذع
  اإلقامة  املقام  ارتفاع بدرجات احلرارة ، نتيجة االلتهاب  احلمى         

  فتح  افتر  برزت  جحظت
  الكثري    املدرار  )كعصفٍ  مأكول ( التنب الناشف   العصف

ـْو ( مفردها  : األشالء   فضـل  آثر ـِل   .وهو اجلزء):ش
ـُبالغ  )معن ( متعن      ـِربة  ت ـِظة ، مجعها   ع ـَر (الع ـِب   )ع

  .مرافقة والدته لهو احلديث عن سبب مراجعت الطبيب، :الشرح والتحليل
  ..........................................................................................................     ؟ما سبب جتربة الشاب للمخدرات: س    :القضايا اللغوية

  .............................................................................................................................................؟صيبتان اللتان عاد الشاب حيملهماما امل: س

  .النفي والتعجب ////   ** ؟                ) تتحمل  أن هلا وكيف(ما الغرض البال غي من االستفهام ف يعبارة : س
  .الدقيقة احملرجة األسئلة مدرار من عصف ذلك بعد منه تدفق فراغ عن فمه افتر) ١ :الصور الفنية 

  )التنب الناشف: العصف (.شبه الكاتب األسئلة الكثرية اليت طرحها عليه الطبيب بالتنب الكثري الناشف املتطاير ** 
  :التوقف  فآثر الحقا بسبيب ستعانيها اليت املعاناة حجم قلبها على مترد وقد) ٢

  .، الذي يفضل التوقف عن االستمرار يف البالءبالشخص املتمرده الكاتب قلب أمه شب** 

 مما للمرض أعراض أية خالهلا علي تظهر مل سنني ست أو مخس مرور من بالرغم منفردا، اإلقامة إىل بعدها اضطررت      
 األهل مقاطعة أمل غري يب يستبد وال ممتازة، فصحيت الفريوس؛ ذا إصابيت صحة يف بالشك نفسي تؤملين وصارت قرأت،

ـّدامة، نادي أعضاء حىت واجلريان واملعارف، ـّالت أبدية وجمدوا تغنـوا ما كثريا الذين الن الظن  وأغلب عني، انقطعوا الص
 .واحد محقن استخدام قناعة علينا تفرض أخوتنا كانت فقد أعاين، ما يعاين -  كلّهم مل يكن إن - بعضهم أنّ
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   :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  تبعث األمل إىل نفسي   تؤملين  العيش  اإلقامة
األصدقاء   املعارف  يسيطر  يستبد  
ـّوا   )اإلبرة ( اسم أداة للحقن   حمقن  مدحوا، ذكروا خبري   تغن

رح والتوظروفه االجتماعية احلالة النفسية اليت صار يعيشها، عناحلديث  :حليلالش.  

  ؟هذا الشك ، من أين جاءيشك بصحة التقرير الطيب عن مرضه بدأ الشاب: س

  .على إصابته باملرض نفسه رغم مرور مخس أو ست سننيتظهر عليه أعراض املرض باله مل ألن**

  .فراد أو مجيعهم أصيب باملرض نفسهألن معظم األ** ////         مب علل الشاب انقطاع أفراد الشلة عنه؟          : س

  .ا يتعاطون املخدرات من حمقن واحدألم كانو**  حابه أصيبوا بالرض نفسه ؟  جاء الظن للمريض بأن أص من أين: س

  يل احملقن أثناء تعاطي املخدرات؟ ما السبب الذي منع أفراد الشلة من تبد:س

  .ن األخوة بينهم تفرض عليهم التعاطي من حمقن واحدألم شعروا بأ** 

  .ألنه ندم على معرفة أفراد الشلة اليت أودت به إىل مرض اإليدز**         سم جتمعهم ؟ مب تعلل تغيري الشاب ال: س

 أجتاوز مل أنين من بالرغم الذات، وإعالة اإلنتاج يف عهدي آخر احلادثة تلك وكانت عملي، ذلك بعد فقدت         
 املصابني فئة من انتقلت قد أكون وبذلك املرض، أعراض علي تظهر اآلن بدأت وقد عمري، من والعشرين السابعة

 وبدأت الدفاعية، البيضاء دمي خاليا يف اللئيمة اإليدز عششت محات فقد اإليدز، مرضى فئة إىل احلاملني له(بالفريوس
 فريوسات وهي جسدي، يف هلا ويلةالطّ استضافيت فضلَ منكرة جسمي، من يداهاتطاله  ما لكل والتدمري اهلدم عملية
 إذ هلا؛ مقاومتها عدم لتضمن وحتطّمها فيها تتكاثر البيضاء الدم خاليا يف إالّ فال تكمن ذكية، خاصة أهواء ذات انتقائية

 صحبيت انتقاء يف مني أذكى كموا مواضع انتقاء يف أظنها الدفاع، الدخيل وخاليا الفريوس بني يفرق اجلسم يعود ال
 تفارقين، ال خملصة صحبة أنها والشهادة ،والرعب واألمل غري الوحدة يل جديدة صحبة فال القدامى، السوء أصدقاء من
 ال أنْ أعرف فأنا حيايت، مدى يالزمين خملص حنس أيضا رفيق هو الذي جلسدي، الفريوس استيطان نفسي استوطنت منذ

  .القدر هإن :أقول وأعود لنفسي، والنحس والشؤماخلسارة  أنواع اجتالب يف وماهر حمظوظ أنين يبدو املرض، هذا من شفاء
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   :املعاين 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  اإلنفاق على النفس ، وتدبري األمور  الذات إعالة  علمي   عهدي 
ـًا   عششت   )كلمة معربة ( الفايروسات  محات  صنعت عش
  تقيم ، تعيش، تتوارى عن النظر   تكمن  تصل إليه  تطاله

  أماكن وجودها   كموا مواضع  الغريب  الدخيل
      احلصول على ، أخذ  اجتالب

حليلالشرح والت:  
ـَه، وظهرت عليه األعراض، وصار من فئة املرضى،          بدأ الكاتب بالتأثر باملرض، وبدا حزينا على نفسه، فَقَد عمل

 -أي يف جهاز املناعة -) يف اخلاليا البيضاء ( رتستق، ووصف خاليا املرض بالذكاء ألا عرفت أين وبدأ املرض يهدم اجلسد
ـًوأخذ باللوم على نفسه استهزاًء  .وافترق أفراد الشلة عن بعضهم ـّه قدر عليه من اهللا، رامي   .ا مرضه بأن

  ؟واملرضىاملرض  ما الفرق بني فئة حاملي: س   : القضايا اللّغوية
  .ضى فهم الذين ظهرت عليهم األعراضاألعراض، أما املرالذين مل تظهر عليهم : احلاملون للمرض** 
  .والرعب واألمل الوحدة**  ////// ؟            ديدة اليت تعرف عليها يف مرضهمن هي الصحبة اجل: س

وما  خلالق فهو يعلم ما كانم اهللا تعاىل يفيد اإلخبار وال يفيد اإلجبار، أي إن اهللا تعاىل هو الْعمن الناحية الشرعية ** 
ىل ، وحىت يصلح احلساب على ؛ وذلك من حكمة خلقه سبحانه وتعا ال جيرب أحدا على القيام بأمر، ولكن اهللا تعاىلسيكون

   ).أي األمر من اهللا ووجوب التنفيذ من الناس(   .الناس
  : الصور الفنية 

  .ا هلالطيور اليت اختذت جسمه عشاإليدز با شبه الكاتب محات** /// . دمي خاليا يف اللئيمة اإليدز عششت محات فقد
  .جسمي من يداها  ما لكل والتدمري اهلدم عملية وبدأت 

  .اإليدز بالشخص الذي بدأ بعمليات اهلدم والتدمري يف جسده محات شبه** 
ـّويلة استضافيت فضلَ منكرة   .فالذي ال حيفظ املعرو اإليدز بالشخص السيء شبه الكاتب محات** .جسدي يف هلا الط
  اإليدز بالشخص الذكي الذي يعرف كيف خيتار  شبه الكاتب محات**   .ذكية خاصة أهواء ذات انتقائية فريوسات وهي

 يف وينهش مناعته، جهاز الفاقد جسدي يف يتجرب أضعفها وغدا امليكروبات، أنواع لكل ومستنقعا با اآلن صرت   
 - ٥٠٠ بني السليم اإلنسان يف تعدادها يكون أن فاملفترض فيه، التائية البيضاء الدم كريات أعداد اخنفاض مستغال(عافييت

 وصعوبة وااللتهابات الفطرية العدوى فصارت خلية،)٢٥٠(من أقل عندي وهي الدم، من مكعب مليمترٍ لكل خلية)١٦٠٠
 الغدد إىل ليصل وسلطاته نفوذه ومد توطّنه منطقة وسع وقد أنيسي، السلّ مرض وغدا رفقائي، املؤملة والقرح ابتالع الطعام

 قروحي إىل النظر وبات ليلي، ندماء هم والتعرق واحلمى واهلزال الوزن وفقْدان بالدم املصحوب السعال الليمفاوية، وصار
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 يتلصصون عندما األوالد سلوك من ذلك أعرف مقززا، مقرفًا بشعا روتينيا مشهدا يشكل جلدي يف الكابوسي املمتدة والسرطان
 .غياهبه يف احنداري يتسارع الذي االكتئاب بعمق آني غري صارخني فارين يفزعون مث هلوهم، خالل النافذة علي من

   :املعاين 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

ـًا   با   مكان لتجمع املاء الراكد  ) نقع ( مستنقعا  هدف

  يتحكم، يسيطر  يتجرب  أصبح  غدا

  سلطانه  نفوذه  يعض  )ش(  ينهش

  املصاحب على الشراب  ندماء، مجع ندمي  الضعف  ) هزل ( اهلزال 

  خيافون  يفزعون  يتجسسون  يتلصصون

ـَب ( ظلمات ،مجع   )غهب ( غياهب  مهتمني، متأثرين  آني ـْه ـَي   )غ

ـّحليل ـّرح والت   .على نفسهمع احلزن الشديد املعاناة  و عن شدةاحلديث عن املرض،   :الش
  :امليكروبات لكل ومستنقعا با اآلن صرت)١     :الصور الفنية

  .متعددة) أوساخ ( حيتوي على أمراضشبه الكاتب جسده باملستنقع الذي ** 
  .رفقائي املؤملة والقرح ابتالع الطعام وصعوبة وااللتهابات الفطرية العدوى فصارت)    ٢

  .صحاب املخلصني الذين ال يفارقونهشبه الكاتب العدوى واألمراض باأل** 
مؤشر  بذلك ليتصاعد خلية، ) ٢٠٠ ( من أقل إىل وصل حىت مستمرا املناعية الدفاع خاليا فقدان نزيف زال وما      
 يف جاءت جديدة معاناة خربت حىت خلية، )١٠٠ ( إىل تعدادها وصل أن وما والكبد، والطحال الرئة بالتهاب ومهي بؤسي
 وقد التربة، يف عادة تعيش طفيليات تسببت ا اليت الدماغ قُرح جراء صوايب يفقدين صداعا أشكو فصرت النقص، ركاب

 يف وصعوبة البصر، يف ضعفًا هكلّ ذلك مع وأعاين الطبيب، يقول كما والدماغ الشوكي النخاع غشاء التهاب أدت إىل
 يتمكن ال الذي باإلسهال يل تعذيبه خالل من أمعائي يف التقرح يستشعرها اليت اللذة أرى وأكاد العنق، با يفـوتصلّ املشي
 .عصية صعبة الكالم على قدريت وأجد طويلة، شهورا تدوم قد اليت وكسر سطوته ردعه من شيء

  :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  طريق النقص  النقص ركاب  عرفت  خربت
  ).منعه ( توقيفه   ردعه  نتيجة  جراء
  ، غري ممكنة صعبة  عصية  ، وقهرهتسلطه  سطوته
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رح والالشحليلت:   
  .األمراض املتتالية اليت صارت تصيبه تبعا لعدد كريات الدم البيضاء وعن ،عن حالته الصحية املتدهورةالشاب  يتحدث

  بإنسان جمروح ودمه يرتفشبه الكاتب خاليا الدم **  مستمرا الدفاع خاليا فقدان نزيف زال وما)١: الصور الفنية
ـَشعر املرء بارتفاعهاهلم والبؤس بالشيء املشبه ** : الرئة بالتهاب ومهي مؤشر بؤسي بذلك يتصاعد)٢   . ادي الذي ي
  : التربة يف عادة تعيش طفيليات تسببت ا اليت الدماغ قُرح جراء صوايب يفقدين صداعا أشكو فصرت) ٣

  .فقده صوابهأصابه بالشيء الذي يضربه فييد الذي شبه الكاتب الصداع الشد
  :وكسر سطوته ردعه من شيء يتمكن ال الذي باإلسهال يل تعذيبه خالل من ) ٤

  .تسلط الذي يفرح بتعذيبه لآلخرينشبه املتحدث التقرح يف أمعائه بالشخص امل

 ونيفْرقُو  يشيح عين اجلميع بوجوههم؟ أنا منبوذ معزولفما حاجيت للكالم و إنين أكتب عباريت األخرية و أبتسم؛          
 وأراين ابتسمت كيف غريب ،إنين أعيش نتائج اجلهل و الفراغ و التبعية وال ألومهم،...ى بالقروح و املغطّامر الض ملنظري

 ما آخر السطور هذه تكون رمبا ح؟الصفْ طالبا حضنها يف وجهي ألدفن أمي ونداء البكاء يف شرسة رغبة خمنوقًا اآلن أصارع
 أنّ يعين مما فقط، اخلمسني حدود يف يكون ويكاد امتقلص ينحدر الدفاعية البيضاء خالياي من يل تبقى فما أستطيع كتابته،

 .عيين يف الشبكية خلاليا التدمريية الفريوس هبة فهي وقوعها؛ وشيكًا بالعمى بات إصابيت

 :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  يبعد   يشيح  أعيش منفردا   معزول 
  يقل ،ينقص   ينحدر  العفو ، املساحمة  الصفح

ـًا ـًا  وشيك   هدية  هبة  قريب
  .الشاب وهو يكتب عباراته األخرية على الشديد احلزن:الشرح و التحليل 

  .معها الكاتب ن الشرس اليت يتصارعشبه الرغبة بالبكاء باحليوا: البكاء يف شرسة رغبة خمنوقًا أصارع : الصورة الفنية 
فوق  ومعاناة  بهم ألوانا من العذاب ال تطاق،صاصايت إال رمحة باآلخرين و ألجنو ما كتبت ق رةً،عبقد جعلين اهللا مبسلكي 

ا من مستغيثًا ملهوفًإذ يصرخ الواحد منها  ا تضاهي يف أملها شدة أمل أعضاء جسدي؛هوانا وضعفًا ووحدةً وخوفًاالحتمال و

 أين :يقول وكأنين مسها الواهن فريد استغاثته أنني أعضاء أخرى ال ميكِّنها ضعفها حىت من طلب الغوث، فيه،ويل ما هو 

  املوت مين؟ أين املوت مين؟ 
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  :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  عظة  رةًعبـ  )اسم مكان ( طريقي   ) سلك ( مسلكي 

ـًا ـًا ،ذالً  هوان   تشابه، متاثل  تضاهي   وضعف
ـًا ـًا  شديد الطلب للحاجة  ملهوف   لإلغاثة بطال  مستغيث
  .وضعها صعوبةوكأن أعضاءه تشكو لبعضها من املريض  إليها وصلسوء احلالة اليت  :الشرح و التحليل

************************************************************************************************  

  :اآلتية األسئلة عن أجب مث النص من األوىل الفقرة إىل عد.١: والتحليل االستيعاب
 . عمره من عشرة السابعة بلغ قد الشاب كان**    ؟ العائلة من أهم)  الشلة  ( عد حني املصاب الشاب عمر كان كم.أ

 . النص يف جاء ما حسب ومعلميه ذويه على لصحبته املصاب تقدمي وراء السبب وضح .ب
 اآلخر بالفظاظة، تباهي ويتقبل واملعلمني، الوالدين عن واالستغناء الرجولة مشاعر اآلخر يف يعزز كان منهم الواحد ألن **

  اآلخرين من النصح تقبل وعدم

 . املخدرات جتربة على الشاب إقدام وراء الكامن السبب اشرح .٢
 . منهم للنبذ تعرض وإال تردده أو خوفه عدم يعكس مبا والتصرف زمالئه أمام ورجولته جرأته إلثبات مضطرا كان** 
 الطبيب؟ لزيارة دفعه الذي السبب ما .أ        : مذكِّراته يف جاء كما الطبيب ملراجعة الشاب اضطر .٣

  .جذعه على محراء وبقع جلدي طفح وجود مع ألسابيع أمدها طال اإلنفلونزا أعراض تشبه بأعراض إصابته** 
 .اإليدز مبرض إصابته إثبات عن الفحوصات أسفرت** ///  ؟       املخربية الفحوصات عنها أسفرت اليت ماالنتيجة .ب
 : اآلتية األسئلة عن وأجب الثانية، الفقرة يف اية املصاب الشاب وصف إىل عد .٤
 ؟ وطأةً األخف ستكونان مابه عاد اللتني املصيبتني أنّ الشاب أدرك كيف .أ

 وثقالً من وطأة أشد كانت وآالمه،إذ وتقرحاته وويالته باملرض اإلصابة أعراض يعاين صار عندما حني بعد ذلك أدرك** 
 . األمل إياه أنساه الذي والدته موت أو باإليدز بإصابته اخلرب مساعه جمرد
 ؟ والدته موت خرب صورة الشاب لنا قدم كيف .ب
  .اتهأودت حبيا قلبية بسكتة أصيبت أا واملراد العيش، استمرارية عن التوقّف ويقرر ويتمرد، يرفض اإنسان قلبها صور** 
  ؟ )إصراره يف موغل( بعبارة املقصود ما.ج
 .النية هذه عن يتنازل ال ومتشدد تتعنم مبعىن عنه، للعودة قابل غري وهو ابعيد إصراره يف ذهب أي**  

  .للشاب جفائهم وإظهار وامشئزازهم الناس نفور. أ///          :اآلتية املواقف يف السبب فسر. ٥
  .عيشه طبيعة يف سلوكي احنالل من فيه يرونه كانوا ما كل عن اوابتعاد.ب./أنفسهم على وخشيتهم العدوى، من خوفهم. أ
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  .منفردا لإلقامة الشاب اضطرار. ب

 إخراجه، عائلته؛ فآثروا وأفراد إلخوته ستنتقل العدوى أن ظنت اإليدزمريض  مع التعامل يف درايتها لقلة العائلة ألنّ ذلك** 

  ).بنفسه املغادرة إىل أجلأه قد عائلته أفراد من والتحاشي بالنبذ شعوره يكون أن املمكن ومن(

 .للمرض أعراض أية ظهور دون سننيأو ست  مخس مرور. ج

  .بالظهور أعراضه تبدأ أن قبل الزمنية املدة هذه ملثل حضانة فترة إىل حيتاج اإليدز فريوس ألنّ** 
 .واحد حمقنمن  أكثر الستخدام حاجة بوجود ورفاقه الشاب قناعة عدم. د

 .الطبية ومعرفتهم ثقافتهم ولضحالة. ٢////                      .اُألخوة موجبات من ذلك أن جهالً يعتقدون كانوا. ١

 .غريه أو املرض هذا مبثل اإلصابة إمكانية واستبعادهم. ٣

 اإلجنليزية الكلمات من األوىل احلروف جمموعة هي اإليدز كلمة": تليها اليت األسئلة عن أجب مث اآلتية التقدمة اقرأ. ٦
 Acquired Immune Deficiency Syndrome ""   .املكتسبة املناعة متالزمة عوز بالعربية وتعين :األربعة

 ).املكتسبة املناعة عوز مبتالزمة( املقصود وضح. أ

 .عليه وتقضي أنواع الفريوسات أدىن تغلبه هشا جسمه فيغدو دمر، قد فيه املكتسب املناعة جهاز ألنّ املريض شفاء يف أمل ال تعين،*

  ؟"  املكتسبة" صفة املناعة اختاذ وراء السبب ما. ب
 .حياته يف اإلنسان به ممرض يصاب جرثوم لكلّ املضادة األجسام يصنع فاجلسم  خلْقه،يف فطرية وليست حياته، يف يكتسبها الشخص ألنّ**

 .املكتسبة املناعة عوز مبتالزمة مصاب هبأن الشاب معرفة تتضمن اليت اجلملة النص من حدد. ج

 ".اإليدز مرض هو إمنا العظيم، اجلَلل بأنّ مصايب أخربنا مث** " 
 مقربة اجلنس :منها اإليدز ملرض متعددة وصفية تسميات والصحف العلمية التلمجوا النصوص بعض يف وردت .٧

  .املوقوتة والقنبلة    ،متعلمجا لتعقيم املثلى والوسيلة ،    الشواذ ومكنسة ،احلرام
 .مدمرة ونتائج قومي، غري سلوك إىل تشري لغوية تراكيب إا/// ** األوىل  الثالث التسميات بني املشترك العامل اشرح .أ

 ؟منها األخرية التسمية مييز الذي ما .ب

  .بوجوده أحد يعلم أن قبل كبريا انتشارا حيقِّق إنه إذ احلضانة؛ فترة أثناء اإليدز مرض خطورة إىل تشري بأا** 
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 .سبالً للوقاية ومقترحا مستخلصا اآليت اجلدول مللء بالنص ،استعن للمرض العدوى لوسائل عرض النص يف جاء. ٨
  الوقاية سبل  الرقم  العدوى وسائل  الرقم

  .وما بطن منها ظهر ما والفواحش احملرمات عن االبتعاد  .١  والشاذة احملرمة العالقات  .١
ـًا ، امللوثة احملاقن استخدام  .٢  قبل ا املرضىبه يزود اليت الدم لوحدات الطيب الفحص إجراء  .٢  .املخدرات ملدمين وخصوص

  .استخدامها
 لألبناء نقل العدوى من للحد الزواج قبل الطيب الفحص إجراء  .٣ .املناسب الطيب الفحص إجراء دون الدم نقل عمليات  .٣

  .الزواج بعد
  .)واحدة ملرة(الواحد االستخدام ذات احملاقن استخدام  .٤  سوائل اجلسم من أي أو .للمصاب املنوي السائل عرب  .٤
 مثل أو العدوى اجلروح يسبب أن ميكن ما كل عن االبتعاد  .٥  .اجلسم يف املخاطية األغشية عرب  .٥

  .الوشم إبر أو احلالقة، معدات
  .وغرف اجلراحة األسنان عيادات يف الالزم  التعقيم إجراء  .٦  . الوالدة عملية خالل للجنني األم من ينتقل قد  .٦
  .يسبب ذلك االبتعاد عن كل ما  .٧  .احلالق موس خالل من أو باإلبر الوشم عمليات  .٧

ـًا:" تعاىل ،وقال) ٣٢ اإلسراء( " سبيال وساء فاحشة كان إنه الزنا تقربوا وال:"تعاىل قال .٩  أتأتون قال لقومه إذ ولوط
 األعراف"(أنتم قوم مسرفون بل النساء دون من شهوةً الرجال لتأتون إنكم العاملني، من أحد من ابه سبقكم ما الفاحشة

ـًا متعلمجا على للزنا السلبية اشرح النتائج. باخلراب املؤذنة والكبائر احملرمات من أنواع اآليات يف ورد) ٨١- ٨٠  رابط
 .النص مبضمون شرحك

 اختالط األنساب من أضرار من له عما فضالً فهو برمته، اتمع لبنيان وخنر خراب أسباب وله اتمع، على أضرار للزنا**  

  . القاتل اإليدز ومرض اجلنسية األمراض النتشار الرئيسة األسباب أحد يعد والكرامة، بالقيم والذهاب

ـِّص.١٠  .جسم املصاب يف البيضاء الدم كريات أعداد اخنفاض مراحل مع يتوافق مبا املرض تطور مراحل بأسلوبك خل

 مكعب/ملم لكل خلية ٥٠٠ من أقل إىل وصلت فإذا امليكروبات، أنواع لكل ااملريض ب ليصبح املناعة جهاز قدرة باخنفاض املراحل تبدأ** 
 وفقدان بالدم املصحوب بالسعال يترافق الذي يصاب بالسل وقد املؤملة، املمتدة والقرح وااللتهابات الفطرية بالعدوى املريض يصاب الدم من

 خلية ٢٠٠ من أقل إىل الدفاعية اخلاليا تعداد وصل إذا الثانية املرحلة وتبدأ .بالسرطان الكابوسي يصاب وقد والتعرق، واحلمى واهلزال الوزن
ـّحال بالتهاب املريض يصاب قرح  عن املتسبب الصداع املصاب يالزم خلية)١٠٠ (من أقل إىل اخلاليا تعداد يصل أن وما. والكبد الرئة والط
 األمعاء قرح وتزداد العنق، وتصلب يف والكالم، املشي يف وصعوبة البصر بضعف ويصاب والدماغ، الشوكي النخاع غشاء التهاب أو الدماغ
  .بالعمى جراء تدمري الفايرو خلاليا الشبكية  متقدمة مراحل يف ويصاب شهورا، متتد اليت اإلسهاالت من املريض ويعاين

 اخلارجية والداخلية بعد هيئته ووصف، متعيةلمجا ولعالقاته له الداخلية املشاعر من متكاملة لوحة الشاب رسم.١١

 : اآلتية املواقف يف للشاب النفسية احلالة بأسلوبك خلص.أ////     . باملرض إصابته

 .إصابته نبأ وتلقيه والدته موت .١
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ـًـا أًملا يعاين فهو وعقله، فكره متزيق هذا يف وتمعنان قلبه متزقان املصيبتني بأنّ شعر***  ـًا نفسي  ألنه يوصف؛ ال ومعنوي
ـًا حوله أكثر من كانت اليت والدته ملوت يرى فيما املباشر كان السبب  رافقته للطبيب، عندما لسلوكه، واحتماالً عليه حنان

ـُه ـّه يعرف الذي باملرض إلصابته واليأس؛ الشديد والندم األمل شعور وميزق  .حياته اية  سيكتب أن
 .وسرطانه جلده لتقرحات الروتيين املشهد .٢

معامل  وتغري وبشاعة تشويه من ذلك جره وما ، جلده يف والسرطان القروح منظر من واالمشئزاز باحلزن يشعر كان*** 
 إذا كانت واألنف والفم العينني مالمح تنعدم تكاد حىت املصاب جلد على تتكاثر فالقروح أخرى، معامل واختفاء جلده ،
 رين صارخني فا يفزعون مث األطفال عليه يتلصص كان عندما جدا بشع املنظر أنّ يعرف وكان مثالً، الوجه يف اإلصابة
 . منه وتقززهم املنظر لبشاعة

 .املرض بعد عمله، وموقع أسرته، بأفراد الشاب عالقة طبيعة صف .ب
 بذلك درايتهم التعامل معه لعدم وجتنبهم العدوى انتقال من واألهل الناس وخوف اجلفاء من القاه ملا مرتله مغادرة إىل الشاب اضطر*** 

 .مرضه واشتداد وضعفه ذلك هلزاله بعد عمله مبهم القيام قدرته عدم عن فضالً العمل، زمالء على ذلك وينطبق وخوفهم،
 ؟)اإليدز فئة مرضى إىل له احلاملني بالفريوس املصابني فئة من انتقلت:( قول يف الواردتني الفئتني بني الفرق ما.١٢
 األعراض عليهم من ظهرت فهم املرضى فئة أما بعد، املرض أعراض عليهم تظهر مل الذين هؤالء للفريوس احلاملني املصابني بفئة قصد** 

 . سوًءا وتزداد تتكاثر وبدأت
 : الشعراء أحد قال . ١٣

 واهلوانا املذلَّة اجلهل ويف وعقلٍ                    أدبٍ   يف العز رأيت                         
 بلوايا أصلُ فإين مين علي أسفي                     ويا روحي من روحي  ويح يا            : آخر وقال

 . النص يف املعىن ذابه جاء ما وبني األول البيت يف وهوان مذلة من عنه ينتج وما اجلهل يوافق ما حدد .أ
 ذلك عن ينتج ما باملرض، وكل اإلصابة إثر الصحة وخسارة اجلاهلة، الغرة وصداقته السليمة، األسرية العالقة خسارته إىل اجلهل أدى لقد*** 
 أوج يف أنه من بالرغم يعيله من  ينتظر عالة بأنه عمله وشعوره وخسارة عنه الناس وابتعاد ، واألمل والوحدة واخلوف واملهانة بالذل شعور من

  . املرض ذابه يصب مل لو وعطائه شبابه
 . الثاين البيت ملضمون املصاب الشاب حال موافقة على تدلّ عبارات النص من استخرج .ب
 . "لنفسي النحس و والشؤم اخلسارة أنواع اجتالب يف وماهر حمظوظ أنين يبدو . " ... ١
  . حىن أعضاء الندامة انقطعوا عين . ٤     . "للحرام الضعيفة واإلرادة التبعية جرتنا". ٣ .     "باإلمث العزة أخذتنا وكم". ٢

************************************************************************************************  
ـّذوق ـّفكري الت   :اآلتية األسئلة عن أجب الوحدة نص دراستك بعد .١          :والت

 . السبب مبينا العبارة هذه ناقش العلمية، فحواه رغم البيان غين أديب بعرض النص يتسم.أ
 وكان فهمه وحتليله املتخصص غري القارئ على الصعب من جتعل األلفاظ يف والتخصصية العلمية النص وجهة ألن ذلك

 عن ابه واالبتعاد املفاهيم العلمية عرض وتبسيط ومعلوماته، النص مع والتعامل الفهم لتقريب وسيلة البيانية للصور اللجوء
  .البحتة العلمية والصبغة اجلاف السرد

 : اآلتية العبارات يف الفنية الصورة وضح .ب
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ـّع.١ ـّل وس ـّنه منطقة الس ـّة اخلاليا إىل ليصل ونفوذه سلطاته ومد توط  . اللمفاوي
 ذلك إىل ،وامتد عليها حكمه وبسط توسيعها على ويعمل به خاصة نفوذ منطقة اختاذ على قادر حي بكائن السل شبه** 

  .املرض عليها سيطر قد اليت اللِّمفاوية باخلاليا شبهه ما وهو ا،به يتحكَّم أبعد مناطق
 .غياهبه يف احنداري يتسارع الذي االكتئاب بعمق ينبهآ غري. ٢

 .املظلم العميق القعر حنو فيه احنداره يستمر اليت العميقة بالبئر العصيب جهازه تأثر إثر الشاب منه يعاين الذي االكتئاب شبه** 
 . القدامى السوء أصدقاء من صحبيت انتقاء يف مين أذكى كموا مواضع انتقاء يف أظنها .٣

 من الكاتب، ويقصد ذكاًء أكثر الفريوسات هذه وأنّ وينتقيه، موضعه اختيار حيسن ذكي بإنسان اإليدز فريوسات شبه** 
ـّرر عليه جروا سوء أصدقاء كانوا وأم صحبته انتقاء يف إساءته  . الض

ـّتني صورتني حدد .ج ـًا منهما كلٌّ حتمل فني   .الكاتب مابه مر اليت املختلفة املشاعر من نوع

  الكاتب ابه مر اليت املشاعر  الفنية الصورة
  .واخلوف واليأس االستسالم  الدفاعية البيضاء دمي خاليا يف اللئيمة اإليدز عششت محات-١

  واملعنوي املادي األمل شدة  وفكري قليب بتمزيق تقوم اليت أيهما أدري ال مصيبتني أمحل وعدت -٢
ـّح .د  ".حياته مدى الكاتب يالزم خملص حنْس صديق الفريوس".١      :اآلتية اجلمل يف الكاتب عنه كنى ما وض

 . املمات حىت وسيالزمه منه شفاء ال مرض اإليدز أن عن كناية** 
ـًا حضنها يف وجهه ليدفن أمه ينادي." ٢ ـّفح طالب   ".الص

 .قناعته حسب والدته مبوت التسبب يف منه كان وما وتفريطه، جهله جتاه الشديد الندم مشاعر عن كناية ** 
  املعلم تقديرال يبقى***   : اآلتية اجلمل مضامني من مضمون كلِّ على تعليقك ما .٢
 . أجوف طبالً إال منا الواحد كان فما اهلواء، من إالّ  عاملنا يف مفرغني كنا .أ

 خربة ودراية أكثر هم ممن  واإلرشاد النصح عن وتترفَّع وترفض الوعي، نفسها يف تظن فئة ألم ا؛صحيح الوصف أرى** 
 . أنفسهم على جينون النتيجة ويف احلياة، يف منهم

  . هيهات ،ولكن تكرارها بعدم صادقة نية على املخدرات جتربة قبلت . ب
 لوك حسن يرافقها إذامل الصادقة النية نفْع فما صحيح، غري ذلك أنّ أظنة البداية من السنية عدم التكرار بدل اإلرادة وقو. 

 . الذات وإعالة اإلنتاج يف عهدي آخر ـ  العمل فقدان احلادثة ـ  تلك كانت .ج
 أمل املرض إىل بذلة تضاف يعيش السن هذه يف وهو إلعالته غريه حيتاج من ألنَّ األمل؛ وفقدان واملهانة بالذل شعور هو

 . يعاين ما وشدة
 : املرض أعراض عليه تظهر بدأت عندما الشاب عمر  إىل إشارة النص يف وردت .٣
 . سنةً ) ٤٩ـ  ٢٥ ( بني تقع املصابني أعداد مللمج العمرية الفئة كون يف اخلطورة مكمن اشرح .أ
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 فإن تعطََّلت وتقويته، الدول اقتصاد ورفد والعمل اإلجناز وقمة الشباب فترة اتمع،وهي يف املنتجة الفئة هي الفئة هذه ألنَّ** 
 .ومنوها الدول اقتصاد على ذلك فسينعكس باملرض

 باجلرأة عادة تتمتع الفئة هذه مثل  ؟ نظرك وجهة من العمرية الفئة هذه مثل يف اإلصابة نسبة ارتفاع سبب ما .ب
  .املرض شرك  يف الوقوع من أفرادها بالوعي الالزم حلماية اجلرأة هذه تترافق ال وقد اجلديد، جتربة يف والرغبة السلوكية،

 :اآلتية األسئلة عن أجب مث النص من األخرية الفقرة يف انظر.  ٤
ـّاب دفع يف مسامهتها تتوقع اليت الكامنة املشاعر ما .أ  ؟ للكتابة الش

 وأصدقاء األهواء والشهوات وراء وانسياقه اآلخرين، خربة واحترام األسرية عالقاته من فيه؛ فرط ما على الشديد الندم مشاعر** 
 . إليه وصل وما منه عما بدر التكفري بعض بالكتابة فأراد السوء،

ـًا، خجالً إصابتهم خيفون اإليدز أنَّ مصايب الشائع من .ب  إىل القراء، وجهه نص يف وثََّقها قد شاب  ال وجند أو خوف
 .العلنية ذهبه مرضه مع التعامل على إقدامه سبب  فسر
 عربة نفسه ذاته وتقدمي تطهري يود وكأنه بعلنية، املرض مع للتعامل املعاناة دفعته من حالة إىل النص من نستشف ما وصل وفْق لقد** 

 .ذلك على النص بداية حلياته يف وصفه الدقيق ويدل مرضه، إىل أدت سلوكات من به قام ما على اإلقدام اآلخرون ليخشى
 ذهبهاملرض  مع التعامل يف ابهمشا فعلك د ر سيكون فهل املصاب، الشاب هذا مكان - اهللا قدر ال – كنت لو .ج

ـًا إجابتك اشرح ؟ العلنية  واضحة ومظاهر عالمات له وأن خيفى،خاصة أن ميكن املرض أن أظن ال**      .السبب مبين
 سلوكه أن من تأكدي مع مرضه، يف علنيته مبثل وأتعامل اهللا، قدر ال اإلصابةحال  يف جريئا أكون وقد به، اإلصابة على تدل

  . سلوك مشابه على أقدم ومعروفة،ولن حمتملة نتائجه كانت
  .) املعلم  إشراف حتت للطالب اإلجابة و قد تترك(  

 ) .فحرام حلرام احلرام وجرنا للحرام، الضعيفة واإلرادة التبعية الضرر،وجرتنا اجلهل فرخ لقد. ( ٥
 به مرتبط آخر وسلوك أمر عنه ينتج كان يفعله، كان مما  سلوك كل أن تعين**       .التفريخ بعملية املقصود وضح .أ

 . السوء من واملزيد طريق االحندار يف بعده ملا ويهيئ بنتائجه ويتعلق
ـّاب ذكر .ب ـَا النص يف الش ـًا معين   .الصدد هذا يف اخلاصة نظرك بوجهة قارا وأشكاهلا، التبعية من نوع
 أو االقتصادية التبعية مثل متعددة أشكال هلا والتبعية اخلاص، الداخلي وقانوا بالشلة مساه  ملا الشاب تبعية كانت**  

 . ذلك غري أو أو السياسية الفكرية
 .)املعلم  إشراف حتت للطالب اإلجابة وقد تترك( 

 . والثالثة الثانية يف وتنكريه البداية يف) احلرام ( املصدر  تعريف سبب.١  : يأيت ما علل .ج
 تكن أتاها، ومل كثرية أخرى حرام ألنواع بعد ما يف التنكري وكان ، ) املخدرات ( بعينه مقصودا البداية يف التعريف كان** 

 . احلرام وتعود نفسه حماسبة عن نام فقد أسهل إتياا صار بل حمددة
 ).فحرام (  كلمة يف غريه دون الفاء العطف حرف استخدام .٢

  .وكثرت وتعددت اختلطت فقد قبله، من فعلها يف أسرع صارت يأتيها صار اليت الالحقة احملرمات ألن** 
ـّؤم اخلسارة أنواع اجتالب يف وماهر حمظوظ أنين يبدو(  : النص  يف ورد .٦ ـّحس والش  .لنفسي والن
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ـّاب أنّ تعتقد اليت اخلسارة أنواع وضح .أ  . وبعده باملرض اإلصابة قبل ابه مين الش
 .وعمله واستقراره نفسه خسر املرض وبعد سلوكه، لسوء الناس املستقرة،واحترام األسرية العالقة إصابته قبل خسر

 . نظرك وجهة اشرح ؟ الداللة ذهبهو التعبري هذا يف )  واملهارة احلظّ ( ملفرديت استخدامه يف معه تتفق هل .ب
 نفسه فليس على ما جلبه أما احلظَّ، تعتمد وال واحلياة االختيار يف حيكِّمها وإرادة عقل له فاإلنسان هذا؛ يف معه أتفق ال

  . أمله وشدة ليأسه والتندر السخرية قبيل من كان للفظتني واستخدامه باملهارة،
 على أحناء موزعني شخص، مليون ثالثني على يزيد قد بالفريوس املصابني عدد أنّ اإلحصائيات إحدى  يف جاء) .٧

ـّوائل الدم، طريق عن :رئيستني عدوى بوسيليت ، العامل ـّة  والس  ) .اجلنسي
 . اإليدز بفريوس اإلصابات عدد من التخفيف شأا من وسائل مخس اقترح .أ

  .اإلصابة وطرائق باملرض الوعي مستوى رفع .١
 .احلرجة أعمارهم سين يف ألبنائنا التوجيه اعتماد .٢
ـًا استقرارها على والعمل اُألسرية العالقة توطيد .٣  .دوم
 .معرفته إىل يسعون ما كل يف وتثقيفهم أبنائنا مع املثمر املستمر التواصل اعتماد .٤
 ....موثوقة غري أو خاطئة مصادر من ثقافام يتلقطون تركهم عدم .٥

  ) . للمعلم تهاصح تقدير يترك أخرى وسائل الطالب وقد يقدم( 
  ".وخيم ذميم وآجلها عاجلها فإن أنفسكم، على الشهوات وحتكيم إياكم: "-عنه اهللا رضي- طالب أيب بن علي قال.٨

 .النص فهمك حسب وآجلها الشهوات عاجل يف -عنه اهللا رضي- علي رأي اشرح .أ) ٣٦ ص  والدين الدنيا أدب( 

بالسوء  هسيِسمون  ألم له؛ الناس وذم خبالقه، اتصاله عن بالبعد رضي فقد للشهوات نفسه قياد اإلنسان مسلّ ما إذا*** 

ـًا احلساب يوم عند الشهوات عاقبة وستكون واملهانة،  .احملرمات وإتيانه الدين عن لبعده وخيم

 والنفس هشة مل ضعيفة اإلرادة كانت إذا**   . إجابتك فسر ؟ النفس على حاكمة تكون أن للشهوات ميكن مىت .ب

  هلا يهيئ قد الذي الباب بفتح لنفسه يسمح أو ويرتكب الفواحش به اهللا أمر عما صاحبها يبتعد وعندما العقل، حتكيم تتعود

  ).١٥١ األنعام. ( " بطن وما منها ظهر ما الفواحش تقربوا وال :"تعاىل اهللا قال. ٩

  ،) ٢٣ األعراف(  " بطن وما منها ظهر ما الفواحش ريب حرم إمنّا قل":تعاىل اهللا وقال

  )٣٢ اإلسراء(   " .سبيالً  وساَء فاحشة كان إنه الزنا تقربوا وال":تعاىل  اهللا وقال
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ـّحرمي وبني )تقربوا ال( الناهية بال املسبوق املضارع الفعل استخدام من تستنتجه الذي ماالبعد .  املباشر باستخدام الت
 توقع قد اليت األعمال من له يهيئ ما وكل احملرم األمر يتضمن الناهية بال املقترن الفعل إنّ**  ؟ الثّانية اآلية يف )حرم( الفعل
 املباشر األمر أما ذلك، إىل وما االختالط أو اخللوة وجود له ميهد مثالً  فالزنا منه، املباشر للفعل مما ميهد احملرمات يف املسلم

 واملهيئات املوجبات من هلا ميهد عما ومنهي فعالً، باعتبارها عنها منهي اآليات يف والفواحش بذاته، احملرم معىن الفعل فيحمل
 .اآلية الثالثة يف منفردا الزنا ذكر سبب علل السابقتني، اآليتني يف الواردة الفواحش أنواع أحد الثالثة اآلية يف الزنا .ب
 األسر األنساب وتفكُّك واختالط األمراض من جيره مبا برمته، اتمع وعلى بل فقط الفرد على ال كبرية خطورة له الزنا ألنَّ

 .اتمع على يقع مما أكثر الفرد على ضررها يقع األخرى الفواحش وأنواع .متعلمجا ودمار
 إحدى وهي الوالدين بعقوق قصته الشاب بدأ لقد***  ؟ اإليدز بفريوس الشاب بإصابة الفواحش عالقة وضح .ج

 وممارسة السوء رفقة واتباع املخدرات بتجريب فقام ذلك اليت تبعت احملرمات هاوية حنو االنزالق بداية ذلك وكان الكبائر،
 . اإليدز مبرض إصابته واكتشف احملظور وقع النص،حىت يف يفصلها مل اليت احملرمات من ذلك غري
 ).القدر  إنه(  :فيقول يعود ولكنه اإليدز مرض من شفاء ال أن يعرف أنه املصاب الشاب يقول . ١٠

 .املرض من وخوفه الكاتب جزع من تلمسه ما على تدلل النص من عبارات هات .أ
 .لنفسي والنحس والشؤم اخلسارة أنواع اجتالب يف ماهر حمظوظ إنين** 

ـًا بات بالعمى إصابيت أن يعين مما **             .كتابته أستطيع ما آخر السطور هذه تكون رمبا **    .وقوعها وشيك
 .يعترب ال من عربة مين جيعل أن على إصراره يف املوغل املظلم مستقبلي سيحمله ما يف** 
 به، اهللا علم حيث من قدر أصابه ما يعد**  . إجابتك منه؟اشرح بد ال قدر أصابه ما أن يف الكاتب مع تتفق هل.ب

 . ايتها اإليدز كان اليت باملخاطر املليَء واملمشى هذا السلوك لنفسه واختار حياته شؤون به يدير عقل وله خميرا كان ولكنه
 ؟ له ومالئمة مناسبة تعدها اإليدز ملرض جديدة تسمية اخلاص بأسلوبك هات .ج

 .للمعلم تقدير ذلك ويترك صحيحة، تكون نتائجه أو باملرض واضحة عالقة وذات مناسبة الطالب ابه يأيت تسمية أي** 
 هذه األعداد استيعاب على قادرة تعود ال حىت فيها وتتكاثر الدم، يف البيضاء املناعية اخلاليا اإليدز تغزو محة . ١١

 يؤدي مما وتتكاثر وهكذا؛ فيها تكمن أخرى بيضاء خاليا مهامجة إىل تعمد اليت اإليدز محات من فيها ما موزعة فتتحطم
 . البيضاء الدم كريات أعداد يف متسارع مستمر نقص إىل

 ؟ اخلاصة األهواء ذات باالنتقائية اإليدز فريوسات الكاتب نعت ملاذا .أ
 وجود جرثوم متييز على قادرا اجلسم يعود فال داخلها ويتكاثر )التائية( اجلسم يف الدفاع خاليا يتخير اإليدز فريوس ألن

 .املضادة األجسام تصنيع موجبات مل يصلها البائية فاخلاليا ، ملواجهته ليستعد دخيل
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 الكاتب هذه صور كيف املصاب،وضح جسم على وخيمة نتائج له البيضاء الدم خاليا أعداد يف املستمر النقص .ب
 ، اجلسم يف البيضاء الدم كريات عدد إليها يصل ما حسب مراحل إىل الكاتب قسمها لقد**. يعايشها كان اليت النتيجة
 لطول األعراض فصور ودمارا، فسادا جسمه يف املختلفة األمراض وعاثت سوًءا، اجلسم وضع ازدادعددها  تناقص وكلَّما

 .يتمىن املوت غدا حىت له الفريوس هبة سيكون العمى وأنّ تعذيبه، يف لذة يستشعر اإلسهال وأن والرفيق، له بالندمي صحبتها
ـًا وضع النص إىل عد . ١٢  . عليها مدلِّال أسلوبية مسات أربع .أ          :اآلتية من لكلٍّ خمطط

ـّة لطبيعته نظرا متخصصة علمية مصطلحات باحتوائه النص يتسم .١  .العلمي
  . وتسلسلها األفكار طرح يف والتدريج التنظيم اعتماد .٣  . املتخصص غري للقارئ الفهم ؛لتقريب بكثرة الفنية الصور استخدام.٢
 .صـــالن مواضع بعض يف والشريعة بالدين التأثر .٥         .اـــــــصياغته متانة على مفهومة سهلة لغة استخدام .٤
  .التشويق عنصر توافر .٦

 .النص يف املساندة األفكار وبعض الرئيسة األفكار .ب
 .اتمع قيود عن بالتخلي التفاخر .ب                 .الشلة أثر .أ          :العمر مقتبل يف حياته تصوير .١
 :متعيةلمجوا األسرية الفعل ردود تصوير .٢
 .باملرض إصابته الشاب معرفة .ج              .عنه أصدقائه ختلي .ب         .خسائره جممل وعرض للشاب األسرة نبذ .أ

    ٣ ملم لكل خلية ٥٠٠ عن الدفاعية اخلاليا قلت إذا املرض أعراض .أ .     :املناعة خاليا نقص مراحل استعراض .٣
 .املريض اجم اليت الفريوسات من نوعٍ  لكلّ واإلصابة األمراض وصف .ب
 .مذكراته كتابته من والعربة العظة بيان.ب  .للمصاب النفسية احلالة تصوير.أ  :النص يف اية املصاب وضع تلخيص .٤
  .واحلب واليأس، واألمل، واحلسرة، ، الندم مشاعر؛ على دالة عبارات .ج

 ذلك أدركت وقد، الصفح اطالب حضنها  يف وجهي ألدفن أمي ونداء البكاء يف شرسة رغبة اخمنوقً أصارع(: الندم مشاعر
 ) .الذات وإعالة باإلنتاج عهدي آخر احلادثة تلك كانت( : احلسرة مشاعر، )متأخرا
 ) بوجوههم اجلميع عين يشيح) و ( والرعب واألمل الوحدة غري يل صحبة ال(: األمل مشاعر
 .)بوجوههم اجلميع عين يشيح معزول منبوذ وأنا للكالم حاجيت ما ) و ( منه شفاء ال أن أعرف أنا(: اليأس مشاعر
 .) حتتمل أن هلا وكيف التوقُّف، قلبها آثر ) و ( مرافقيت على والديت محل احلمى اشتداد(: احلب مشاعر

 :والنصح الوعظ إىل أقرب بأسلوب واختتمه بالتمين النص الكاتب بدأ. ١٣
 ؟ وملاذا ؟ واخلامتة للبدء ختتاره أسلوب فأي مكانه كنت لو. أ

 .ومفسرة مربرة تكون أن شرط واملعلم للطالب اإلجابة تقدير يترك** 
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 من مزيدا األديب الشكل أضاف** ؟ األديب الشكل هذا مثل باختياره للنص الكاتب أعطاها اليت القيمة ما .ب
 .النص ملتابعة أكثر جيذب القارئ أن شأنه من قصصي سرد يف العلمية املعلومات توظيف التشويق؛ألن

 ؟ النص هلذا دراستك من املستفادة العربة ما .ج
 . السوء رفاق عن واالبتعاد القومي، باخللق التمسك .٢          . بطن وما منها ظهر ما والفواحش احملرمات عن االبتعاد .١
 . ونتائجها األمور عواقب يف والتفكُّر عليه، اإلقدام قبل العمل يف التفكري .٣
 . الوالدين واحترام والرأي اخلربة لذوي واالستماع م،بهومصا اآلخرين من االتعاظ .٤

  :لغوية قضايا

  . )شأم (  /. الشؤم ، ) أبه (  ينبهآ ، ) غهب ( غياهبه//////               : يأيت ما يف كلمة جذر كل هات .١
  ".القدامى  السوء أصدقاء من صحبيت انتقاء يف مين أذكى كموا مواضع انتقاء يف أظنها: "النص يف جاء .٢
ـًا الفعل هذا حدد ، مفعولني إىل يتعدى فعل اجلملة يف .أ  . مفعوليه مبين

 )  أذكى (و أظنها، يف ()ها( الضمري ومفعوليه. الشك أفعال من وهو ) ظن ( هو الفعل
 .املفاضلة عناصر مبينا اجلملة يف التفضيل اسم عني .ب

 )مين(يف الضمري الياء هو: عليه واملفضل أذكى،: التفضيل اسم –اإليدز  محات –) أظنها يف) (ها:(هو املفضل

 .صرفها سبب مفسرا عينها بالكسرة، جرت  اجلموع منتهى صيغة على كلمة اجلملة يف وردت .ج
 . بعدها ملا مضافة ألا بالكسرة جرت وقد ) مواضع(
ـًا وأعربه اآلتية اجلمل يف حتته خطّ اليت املنصوب نوع بني .٣ ـًا إعراب  ) هذا السؤال حمذوف من املنهاج   ( : تام
ـًا اآلن با صرت.أ   .امليكروبات أنواع لكل ومستنقع

ـًا                  .الفتح على مبين زمان ظرف :اآلن  .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب صار خرب :ب
ـًا  .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب اإلعراب يف قبله ملا تابع معطوف اسم :مستنقع

 . مستمرا املناعية الدفاع خاليا فقدان نزيف زال وما .ب
 .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب زال ما خرب :مستمرا

 .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب متييز:خليةً  . خلية ٢٥٠ من أقل عندي وهي .ج
ـًا .د ـًا  .واجلهالة للتهور سحق  .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب فعله عن نائب مصدر:سحق
ـًا وألجنبهم باآلخرين رمحة إال قصاصايت كتبت وما .ـه   . تطاق ال العذاب من ألوان

 .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب ألجله مفعول :رمحة
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ـًا  .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب ثان به مفعول :ألوان
ـًا حروف إىل اآلتية اجلمل يف الواردة األرقام حول .٤  : اإلعرابية مواقعها مراعي
 .خلية مئيت////             . خلية ) ٢٠٠ ( من أقل إىل وصل قد .أ

 . خلية وستمائة وألف مخسمائة بني////   مكعب ملم١ /خلية )١٦٠٠ -٥٠٠ ( بني السليم اإلنسان يف تعدادها يكون.ب
 .وفاةٍ  حالة ماليني بثالثة/ومخسة    ألفني العام يف/.وفاة حالة ماليني ) ٣ ( ب ٢٠٠٥ العام يف الوفيات عدد يقدر .ج
 ...املرض وباًء فيها يعد مناطق يف ثوان) ٦ ( لكل جديدة إصابة وجود حد إىل ١٩٩٩ عام يف اإلصابات نسبة بلغت.د

 .ثوانٍ   ست لكل ، وتسعني وتسعة وتسعمائة ألف عام
 ) هذا السؤال حمذوف من املنهاج   ( : اآلتية اجلمل يف )أي  ( تكتسبها اليت املعنوية الداللة بني .٥
 .استفهامية ؟                                                         جناعة أكثر تعد اإليدز مرض من الوقاية وسائل أي .أ

 .تفسريية /   ثوان     ٦ لكل جديدة إصابة مبعدل أي إصابة، مليون ) ٣٥ ( املصابني عدد بلغ ١٩٩٩ العام يف .ب
 .شرطية .                                  منها                              نستفد عليها حنصل صحية ثقافة أي .ج
 .للنفي مستغرقة                                                                 .طموح أو قيمة أو فلسفة أي حيمل ال .د
 .التكثري تفيد خربية ////         باإلمث    العزة أخذتنا كم.أ                  : اآلتية اجلمل يف )  كم ( نوع بني .٦
 استفهامية                                           ؟             العامل يف اإليدز بفريوس املصابني عدد يبلغ كم.ب
 : يأيت مما مجلة كل يف املتضمن اللغوي األسلوب سم .٧
  .حصر  ، مفرغ ناقص،، نوعه، االستثناء                                         / أجوف  طبالً إال منا الواحد كان فما .أ

 .احلصر /                                 منه                                             شفاء ال مرض اإليدز إنما .ب
ـًا اآلتية اجلمل يف احلال عني .٨  ) هذا السؤال حمذوف من املنهاج . (نوعها مبين
ـًا أصارع أراين .أ ـًا .البكاء يف شرسةً رغبةً خمنوق  مفردة حال                                                     :خمنوق

 . بوجوههم اجلميع عين )يشيح) معزول (منبوذ وأنا( للكالم حاجيت فما .ب
              .      امسية مجلة حال :منبوذ وأنا
 . غياهبه يف احنداري يتسارع الذي االكتئاب بعمق ينبهآ غري صارخني فارين يفزعون مث .ج

 . النص يف املتلصصني األطفال هو واحد احلال وصاحب متعددة مفردة حال :ينبهآ غري و وصارخني فارين
 : اآلتية اجلمل يف خط منها كل حتت اليت الضمائر تعود من على .٩
  .هاكنت كما هاوتكون وال تكمعرب مين وااجعل .أ

 . العربة  العربة  القراء  القراء :هي حتتها املخطوط للضمائر التوايل على اإلجابة
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 .قناعة تفرض علينا ناأخوت كانت فقد أعاين، ما يعانون همكل يكن مل إن الندامة نادي أعضاء بعض أن الظن أغلب .ب
 .الكاتب إليها ينتمي كان اليت الندامة نادي أعضاء على الضمريان يعود

 .دييف جس هلاَ الطويلة استضافيت فضل منكرةً التدمري، عملية وبدأت جسدي يف اللئيمة اإليدز محات عششت. ج
 .النص كاتب الشاب على عائد الياء والضمري اإليدز، محات على عائدة اهلاء

  
ـّــالث املستوى - الرابعة حبمد اهللا تعاىل  الوحدة انتهت  - الث
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 )اجلبلية الدهشة سيدة(ضانا :اخلامسة الوحدة
ليب حممود اعرالشأخرى مساء ديوان: الش 
 األيام هـــــأوراق تابكو                  امــــــتن ال شرفة األرض هذه
 امــاألن  سطّرته ما عنها ارو و                  اــفيه  الصخر استنطق و عليها، قف

  امــسـاحل رباها يف اد عانق                  الدــــــب  يف درا احلضارات
 "امـواإلجل   اإلسراج براها قد"                    اناـــــض مشارف على وخيول

 دامــاإلق   وانربى الشرق أُذُنُ                   فأصغت  لـالصهي املدى يف أطلقت)٥
 وامــوالق   نسغها، لألرض هو                    اءـــــم فُجر اجلبال ضلوع من
ةـــــقافي األنباط فيها مد يوعند   م                 الر ويواـــأقام  حاال الر 
 امـتض   ال أرضه، الوقت حيرس                    راهــــــت اجلناح حر نسر لّك

 امــــيوه دهشة فاألويقات                   وطوف لـــاألصي يف الطّرف سرح
   امـــاألفه بلوغها عن قصرت                   اتـــلغ بوح رومــالك اتساق يف
 امـــــــاإلهل أنهك لنداء                 غىـــأص)  اجلُذامي عمرو بن فروة( 
 امــاحلم فاصطفاه، الروم قيصر                  يتحدى اـًفارس ودـــــالطّك قام
 امجـــذ تستريح النصب ولدى                  وشهيد اهدــــــش اليوم هو ها

 المــــاإلس وشعشع ، ليل بعد                احـــــصب  والح مشسه، أشرقت
 امـــذم واحلقوق ، احلق دعوة             يلبي ويلّـــــال احلارث ومضى) ١٥
 ولثام حلّة جرــــالف ندى من                  هــــــوعلي   ) جعفر ( مر هنا من
 الشآم حوـــفتص ، املدى يعريب                 وتـــــص يصدح الكروم بالد من
 امــــاألرح تلتقي القدس ويف م                 اديلــــالقن زاد اجلنوب زيت ظلّ
 امـــهم قلب اجلنوب يف ينم مل                  جرح الـــــس لّماك فلسطني يا

 امــــتلت واخلطى ، نشتاق لك                  اناــض ممرات يا ، األمس يارؤى)٢٠
  المـــــالك ذراك على وحيلوم                 ايلـــــالع سلّمك العاشقون يصعد

  
  .العرب والكتاب األدباء اتحاد وعضو، األردنيني الكتاب رابطة عضو، األردن من شاعر الشليب حممود: ) النص جو ( إضاءة

  ) أخرى مساء ( هو؟ القصيدة منه أخذت الذي الديوان سمما ا: س
  .اـًساخن الدم ويبقى. ٢.       رةكالذا يف عسقالن. ١      . الشاعر دواوين من ثالثة ركاذ: س

 ).  الدهشة سالمل.(٤   )  الفصول لكلّ أشجار.( ٣                                              
 واحلاضر املاضي يف وأصالته الوطين بالتراب تتغنى اليت القصائد من اإ أي/بذلك؟ املقصود وضح املكان نصوص من القصيدة تعد :س
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ـّال يف وامتداد طبيعة، مجال من به تتمتع ملا/////        . علل؛ للقصيدة اـًموضوع ضانا كانت:س  . املشرق العريب اريخت
 ؟ ضانا تتبع لواء أي وإىل ؟ منها بالقرب أو فيها املنشآت أهم وما ؟ ضانا تقع أين : س

 تقع ضانا مشال عربة،ويف وادي على يطل الذي ضانا وادي من جزء وهي للطفيلة الغريب اجلنوب يف وحمميتها ضانا تقع.أ
 . الرشادية قرية
 .الطّبيعة حلماية امللكية للجمعية زامر ضانا يف يوجد كماضانا، مشال شاديةالر يف األردينّ اإلمسنت مصنع املنشآت أهم.ب
 .ةالطفيل حمافظة من بصرية لواء إىل اـًإداري ضانا تتبع -ج
 ؟)يف القصيدة ره ـكْالذي ورد ذ( اجلذامي عمرو بن فروة هو من : س
 إىل تبك، واجلنوب البلقاء على للروم عامالً انك، األردن جنوب سكنت اليت جذام قبيلة إىل نسبه يعود عريب أمري هو

 /عفرا(ماء على وصلبه قتله مثّ ) قيصر (فحبسه، الروم سلطة اـًمتحدي إسالمه اـًمعلن – وسلّم عليه اهللا صلّى – اهللا رسول
 .العرب جزيرة خارج اإلسالم يف عريب شهيد لأو وهو ) الطفيلة

ـْره يف القصيدة (  األزدي عمري بن احلارث هو من: س  ؟ )الذي ورد ذك
 هناك قائم وضرحيه ، ) الطفيلة / بصرية ( قرية شرقي موقع يف استشهد ، جليل صحايب ، األزدي عمري بن احلارث هو
 عمرو بن شرحبيل فقتله اإلسالم إىل فيه يدعوهم الغساسنة إىل بكتاب بعثه قدـ  وسلّم عليه اهللا صلّى – الرسول انك،

  .منه ترتع أن إمارته على احلارث،وخاف دعوة تعجبه مل الذي املنطقة تلك أمري الغساينّ
 ---------------------------------------------------------------------  

١(  نامفَةٌ ال ترش األرض هذه.............اَأليام أوراقُه وكتاب  
 املكان املرتفع: الشرفة                      :اللغة 

تقرأ يف صفحاته تاريخ  يقول إنَّ أرض ضانا تتمتع بأمهية كبرية ألا مطلة على التاريخ اإلسالمي ايد وهي مبثابة كتاب** 
 .هذه األرض إىل أرض ضانا: ويشري بقوله. هذه األرض

 :الصورة الفنية 

  .كما شبهها بإنسان ال ينام .فعة اليت تطل على السحر واجلمالضانا بالشرفة املرتشبه الشاعر ):هذه األرض شرفَةٌ** (

  .اعليه األيام أحداثها وجمريا رصور منطقة ضانا بكتاب تسطِّ :)وكتاب أوراقه األيام(** 
 ------- --------------------------------------------------------------  

  ما سطَّرته األنام  واروِ عنها.. .واستنطق الصخر فيها ،قف عليها) ٢
 

  .جعله يتحدث: الصخر استنطق       . حدث :اروِ .       الناس أو األمم: األنام .      كتبته: سطَّرته   :املعاين
؟ اليت )قف(كلمة ، ويفات قدميةالشاعر زائر ضانا أن يتمتع جبماهلا األخاذ، وال ينس أا كانت مهدا حلضارخياطب ** 

 .قد خرج إىل االلتماساملعىن البالغي من األمر استخدمها الشاعر نرى أن 
 .يف مجاهلا وما مر عليها من أحقاباملنطقة، والتفكر صخر من خالل جتوال الزائر يف يتحقق استنطاق ال كيف ميكن استنطاق الصخر؟:س

----------------------------- ---------------------------------------- 
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٣   (ها يف بالددرب احلضارات...باها احلُساماملَجد يف ر عانق 

  .السيف: احلسام        . مفردها رابية وهي ما ارتفع من األرض: الربا           الطريق: الدرب :اللغة
 .ةوالبالد اليت شهدت الفتوحات اإلسالمية، واليت حققوا فيها جمد األم أرض ضانا أرض احلضارات العربية، :يقول**

  .بأشخاص  يتعانقون على أرض ضانا شبه الشاعر اد والسيف:الصورة الفنية 
----------------------------------- ---------------------------------- 

  "قد براها اإلسراج واإلجلام "....وخيولٌ على مشارف ضانا )  ٤                                
  وهو شد السرج على الفرس )  أسرج (  مصدر الفعل :إلسراجا                     . أتعبها وأهزهلا :براها: اللغة

 .وهو إلباس احلصان اللجام) أَلْجم ( مصدر الفعل  اإلجلام          الشيء مجع مشرف وهو أول: مشارف
  
  .يشري الشاعر إىل ما جرى على هذه األرض من معارك كثرية جعلت اخليول تضعف وزل من كثري احلرب :يقول**
 .أضعفها كثرة الغزو والقتالتشري إىل كثرة غزوها يف حروب الفتح حيث " قد براها اإلسراج واإلجلام" :الشاعر قول*

 "قد براها اإلسراج واإلجلام...."    :الصورة الفنية
 .اخليول من كثرة املشاركة باحلروبصور الشاعر كثرة اإلسراج واإلجلام باألشخاص الذين أتعبوا ** 
أخذ الشاعر عجز استخدم الشاعر أسلوب التضمني يف هذا البيت ، ويقصد به أخذ جزء من قصيدة لشاعر آخر وهنا ** 

 .، لذلك  وضع بني عالميت تنصيص )  "قد براها اإلسراج واإلجلام"(البيت من شعر املتنيب 
 ------------------------------------------ --------------------------  

  اإلقدام أُذنُ الشرق وانربى....أطلقت يف املدى الصهيل فأصغت ) ٥                              
                        صوت اخليل: الصهيل           عرض وبرز: انربى .        الفضاء من املكان: املدى :اللغة

 .الشجاعة: اإلقدام           برز              :انربى            اـًاطرق مستمع: أصغت
 .الفتح اإلسالمي، مما جعل أذن الشرق تصغي يف داللة على انتشار اإلسالملقد انطلقت هذه اخليول معلنة انطالق حركة **

ـّة   .االستماع حيسن أذن له إنسانا الشرق صورالشاعر ** ///////            :الشرق أذن فأصغت)  أ:    الصورة الفني
ـًا يشارك يف القتال بسرعة جلرأته صور الشجاعة ////////                                       :اإلقدام وانربى) ب   .إنسان

  والقوام، هو لألرض نسغها....من ضلوع اجلبال فُجر ماٌء ) ٦                             
ـِلْـع ( م الصدر عظا:الضلوع//:اللغة  عماد الشيء: وامـِالق         ماء خيرج من الشجرة إذا قطعت :النسغ )      ض
 .يتحدث الشاعر عن الينابيع اليت تفجرت من اجلبال واليت متد املنطقة باملاء وهو مصدر احلياة للناس واألرض: يقول** 

  شبه اجلبال بإنسان له ضلوع) : من ضلوع اجلبال( ) أ: الصورة الفنية
  شبه األرض بكائن حي واملاء عماده ):هو لألرض نسغها( ) ب

----------------------- ----------------------------------------------  
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 وعند الروي حاال أقاموا....مد فيها األنباط قافية الري )  ٧                                 

                الشرب والشبع: الري .               )نبطي (، مفردها قوم سكنوا جنوب األردن: األنباط :اللغة
   استقروا: أقاموا                           . آخر الشيء: القافية              الشرب التام :الروي

  .ألن املاء عماد احلياة ورمز االستقرار والبقاء ؛هناكن لهم يستقروعأقام األنباط قنوات املياه مما جلقد :يقول** 
كما شبه .  القصيدة اليت تنساب يف أواخرهااملياه اجلارية يف الصخر بقوايفشبه الشاعر قنوات : الصورة الفنية يف البيت

 .وقوف الناس على الينابيع للري وشرب املاء بوقوف القراء عند القوايف لالرتواء من نبع النص
------------------------------------------- --------------------------  

  يحرس الوقت أرضه ال تضام....كلُّ نسرٍ حر اجلناح تراه ) ٨                               
 اإلنسان القوي: حراجلناح                 تظلم : تضام املتحرر،  عكس العبد           : احلر :اللغة

 . يذكر الشاعر مسات اإلنسان احلر فهو حيرس أرضه ووطنه ويدفع الظلم عنهما: يقول
حىت يشري إىل أنَّ أحرار األردن الشجعان  اهلدف من توظيف النسر .النسر رمز أسطوري للحارس) : سربالن(يرمز الشاعر 

  .حيفظونه من الظلم واإلذالل
 .شبه اإلنسان العريب الذي يدافع عن وطنه ومينع عنه الذل واالستعباد بالنسر القوي :  الصورة الفنية

 --------------- -----------------------------------------------------  
  فاُألوقيات دهشةٌ وهيام....سرح الطَّرف يف األصيل وطوف ) ٩                            

  العشق الشديد: اهلُيام           وقت غروب الشمس: األصيل        أو النظر: أرسل الطَّرف:: سرح الطرف     :اللغة
 . أيها الزائر دقق النظر وتأمل مجال ضانا وقت األصيل ففيها ما يثري الدهشة واجلمال: يقول** 

؟ ليدل على تقليل الزمان وهذا يعين أنَّ املشاهد ال يشعر مبرور وقت األصيل ) اُألويقات(والداللة اإلحيائية للتصغري يف قوله 
 .هألن الوقت قصري يف األردن جلماله في

 .ن استخدام األمر هنا هو االلتماس، والغاية الفنية مالشاعر الناحية احلسية كوسيلة فنية إلظهار مجال ضانا وقد استخدم

  قصرت عن بلوغها اإلفهام....يف اتساق الكروم بوح لغات ) ١٠                              
  . ومعناه الظهور): باح(مصدر الفعل البوح            اجتماع وانضمام وانتظام:  )وسق ( اتساق :اللغة

 عجزت: قصرت                                           الوصول إىل  :البلوغ

اسم يطلق على بستان العنب ، والرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ى عن تسمية بستان العنب بالكرم ؛ ألنّ :  الكروم
ـًا من اخلمر من العنب يسمونه بالكرم  ـّة كانوا يصنعون نوع   .العرب يف اجلاهلي

   إنَّ يف اجتماع واتساق الكروم منظر مجايل تقصر عن وصفه اللغة: يقول**
شبه اإلفهام يف عجزه عن استقبال الكروم باإلنسان الذي يعجز  قصرت عن بلوغها اإلفهام: يف قول الشاعر الصورة الفنية

  .معن الوصول إىل الشيء العظي
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١١)  ( ـّلنداء كأن....أصغى ) فروة بن عمرو اجلذاميه اإلهلام 

 هو ما يلقى يف القلب :اإلهلام               .استمع أو أحسن االستماع: أصغى :اللغة
 **ـًهذا النداء متحدي ىلقد استمع فروة لنداء اإلسالم فلبها إهلام إهلي ليخدم اإلسالما سلطة القيصر، وهذه التلبية كأن. 

-------------------------------------------------------------------  
  احلمام فاصطفاه، قيصرالروم....قام كالطود فارسا يتحدى )  ١٢

 قَدر املوت: احلمام               اختاره أو انتقاه : )صفو ( اصطفاه             اجلبل العظيم  :الطَّود :اللغة
 .ا يف سبيل ذلكلقد قام فروة وكان كاجلبل الشامخ يف حتديه لقيصر الروم وقد سقط شهيد: يقول**

  

**البطل فروة باجلبل الشاهق حيث أعلن إسالمه ووقف يف وجه القيصرشبه الشاعر : قام كالطود:ورة يف قول الشاعرالص.  
 .رشبه املوت بإنسان ينتقي وخيتا: فاصطفاه احلمام **

 --------------------------------------------------------------------- 

  ب تستريح جذامولدى النص....ها هو اليوم شاهد وشهيد ) ١٣                               
  . ما يقام من بناء ذكرى لشخص أو حادثة ومجعها أنصاب : النصب                   دليل: شاهد :اللغة
ـُـب( ) . قد يلفظها بعض الناس نصب وهذا خطأ: تنبيه(              قبيلة فروة: جذام  .األصنام وهي نصاب مجع) النص

 .على هذه األرض من بطوالت، ونصبه يذكر بتلك البطوالت اليت تستأنس ا قبيلتهها هو فروة خري شاهد على ما جرى *
 --------------------------------------------------------------------  

  وشـعشـع اإلسـالم، بعد لـيل....والح صباح ، أشرقت مشسه)  ١٤                            
 طلعت: أشرقت                     ظهر: الح                   . انتشر شيئا فشيئا :شعشع :اللغة

ليدل ا ) الليل(كما استخدم كلمة) صباح(يتحدث الشاعر هنا عن انتشار اإلسالم وامتداده وقد كنى عنه بكلمة : يقول**
 )الكفر والضالل(على 

---------------------------------------------- ----------------------- 

   واحلُـقوق ذمــام، دعـوةَ احلق....الويلُّ يلبي ) احلارثُ(ومضى) ١٥                            
 .التابع :  الويل                      .   ذهب وانطلق :  مضى:  اللغة

 .ووىف ما عليه. كذلك ا ولقد تابع احلارث طريق فروة يف سبيل الدعوة فسقط شهيد :يقول** 

 ".مقام الويل"  اعر صفة الويلّ على احلارث؛ ألن احلارث رضي اهللا عنه صحايب أطلق الناس على مقامهالش لقد أطلق
----------------- ---------------------------------------------------- 

  ولثــام، من نـدى الفـجر حـلة....وعليه ) جعفر(من هنا مر )  ١٦                             
 ما يوضع على الوجه والفم: اللثام                   الثوب اجلديد: احلُلة: اللغة

له قطرات ندى كانت و ا على أرضهامن هذه األرض مر جيش املسلمني إىل مؤتة بقيادة جعفر الذي سقط شهيد :يقول*
 لاجلمي الفجر اللباس
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 --------------------- ------------------------------------------------ 

 فتصحو الشام، يعربي املدى....من بالد الكروم يصدح صوت ) ٧١                              

 الفضاء الواسع: املدى                  تفيق : تصحو                يرتفع ويعلو : يصدح :اللغة
 .يشري البيت إىل وحدة املشاعر بني األردن وبالد الشام** 
  من أرض الطفيلة يعلو صوت عريب ينادي بالوحدة فتستجيب له أهل الشام: يقول** 

 ----------------------- ---------------------------------------------- 

 ويف القـدس تلـتـقي األرحــام....ظل زيت اجلنوب زاد القناديل )  ١٨                          

 .القرابة : ألرحاما.                املصابيح :  القناديل.                   الغذاء :  زاد  :اللغة 
يؤكد الشاعر على مدى العالقة بني أهل األردن وأهل فلسطني ،والقناديل يف القدس كانت تضاء بزيت أهل اجلنوب ** 

 .دينية  يف قلوب كل مسلم والقدس هلا مكان ة 
------------------------ --------------------------------------------- 

  مل ينم يف اجلـنوب قـلب هـمـام.... يا فلسطني كلما سال جرح ) ١٩                          
ـِـمام (  السخي من الرجال السيد الشجاع  :اهلُمام :اللغة  .)مجعها ه

  
  .حد من أهلنا ما سال لك جرح، فكلنا معك، وندافع عن أرضكمل يهنأ نوم أو راحة أل:الشاعر فلسطني قائالً هلا حيدث

 : الفكرة هي          ما الفكرة اليت أحلَّ عليها الشاعر يف البيتني ؟: س
  . التوأمة بني جنوب فلسطني ومدينة الطفيلة يف الطبيعة والنضال )١ (
إنَّ نكبة فلسطني وجراحها الدامية قد : العرب يرزحون حتت مهوم مشتركة عليها أن توحدهم والتواصل، يقولنَّ إ )٢ (

   .ومل تنم عني رجاله.أرقت قلب اجلنوب وأشعلت وجدانه
  والقناديل يف البيت؟) الزيت(ما الداللة اإلحيائية لكلمة : س
   زيت اجلنوب، مصدر من مصادر القوة والثبات وأما القناديل فتوحي باحلرية 

  واخلـطى تلـتام،لـك نشـتاق....يا ممرات ضانا ، يا رؤى األمسِ)   ٢٠                            
  الشاعر  اهلمزة للضرورة الشعرية لـين : )تلتئم ( أصلها  تلتام/    تلتقي: )ألم (  تلتام   /مشاهده: رؤى األمس :اللغة

  .تلك املشاهد البطولية اليت جرت على أرض ضانا جعلت الشاعر حين إليها ويشتاق لعودا: يقول**
   ويحـلـو على ذُراك الـكَـالم....يصعد العاشقونَ سلًمك العايل )  ٢١                          

 .مفردها ذروة وهي أعلى الشيء ويف البيت إشارة إىل ارتفاع جبال ضانا :الذُّرى :اللغة

 .العاشقون حلرية أوطام يصعدون سلمك النضايل وال حيلو الكالم إال فوق ذراك الشاخمة: يقول

 .اـًالعاشق هم أبناء األردن وأبناء اجلنوب خصوص :واملقصود بالعاشق يف البيت
************************************************************************************************  
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  :ةاألساسي األفكار
  )    ١٠ -٦(  احلضارات بناء يف األنباط دور) ٢)                                     ٥-١(  ضانا امتداح) ١
  ) . ٢١ -١٧(  التحرير يف األردن جنوب دور)  ٤)              ١٦ـ ١١(  واألبطال البطوالت اركاستذ) ٣

  :العواطف
 .ضانا أرض على جرت اليت التارخيية واألحداث بالبطوالت واالعتزاز الفخر -
 . ضانا أهل بشجاعة اإلعجاب -              . حضاري نسق من األنباط العرب إليه وصل مبا اإلعجاب -
 األزدي عمري بن واحلارث، اجلذامي عمرو بن فروة مثل التارخيية بالشخصيات واالعتزاز الفخر -

  .ومرتفعاا ضانا ملمرات واحلنني الشوق/     . والتنظيمية اجلغرافية ضانا بطبيعة اإلعجاب  -/ .  بتضحياما واإلعجاب
 العاطفة صدق -                       الرموز استخدام -:الواردة  الفنية األساليبمن 

 ) . شهيد ، شاهد ) ( روي ، ري ) ( ليل ، صباح ( البديعية احملسنات بعض استخدام  -
 . الواقعية التارخيية األحداث على االتكاء  -                                 . الفنية الصور استخدام  -
 . القدمية احلرب أدوات بعض ركذ -             . األنباط عند القدمية العيش أساليب وصف -
 . واملعاين األلفاظ سهولة -                               . واألحاسيس املشاعر رقّة -
 واخلربي اإلنشائي األسلوبني بني املراوحة -                .) واإلجلام اإلسراج براها قد ( التضمني -

...................................................................................................................................................................................................................................................  

 :والتحليل االستيعاب

  :اآلتية املفردات لتعرف معاين املعاجم أحد استخدم :١ س
 .انتظام :اتساق       السخي الشجاع السيد: مهام        .قطعت إذا الشجرة من خيرج ماٌء: نسغها

 يستنطق الصخر؟ أن ميكن وكيف البيت؟ هذا مثل يف املخاطب من "قف عليها": قائالً الطلب أسلوب الثاين البيت يف الشاعر استخدم:٢س
تلك  املنطقة والتفكر يف مجاهلا، ويف ما  خالل جتول الزائر يف الصخر يتحقق من واستنطاق ضانا، ملنطقة الزائر الثاين البيت يف الشاعر خياطب

  .األزمنة عرب ثابتة راسخة ألا صخورها أحداث، من املنطقة تلك شهدته عما فيها الصخور تسأل أن ، وعليكمر عليها من أحقاب 
 :اآليت البيت من الثاين الشطر يف املعىن وضح:  ٣س

 "واِإللْجام  اإلسراج براها قد"                 ضانا مشارف وخيولٌ على
 .والقتال الغزو كثرة أضعفتها حيثُ الفتح، حروب يف غزوِها كثرة ًعن كناية
ـِّن أبيات من موضعٍ غري يف )برى( الشاعر استخدم: ٤س ـًا املواضع، تلك القصيدة،عي ـّح كل  يف داللته موض

 .موضع
 .عرض وبرز :مبعىن )اإلقدام انربى( اخلامس البيت يف وردت/      .وأهزهلا أتعبها :مبعىن )براها( الرابع البيت يف وردت

 الداّلة األبيات اذكر .التارخيي بينهما والتواصل والنضال الطبيعة يف الطفيلة ومدينة فلسطني جنوب بني توأمة إىل األبيات أشارت :٥ س
  ) . ١٩ – ١٨( البيتان .ذلك على

  ). قافية( مفردة يف استخدام التعبري مجال بني وضحه،مثالعرب األنباط  عند ساد معيشي نسق إىل إشارة السابع البيت يف: ٦س 
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ـًا ابتدعوا قد )األنباط( القدمية ضانا سكان كان ـًا نظام من  ابهوانِسيا املنطقة تلك ينابيع لكثرة نظرا للري؛ مائي
 القوايف عند القراء كوقوف املاء، وشرب للري الينابيع على الناس إقامة الشاعر شبه وقد األودية، بطون إىل اجلبال شعاب

 .ءواملا الكأل حيث يقيمون كانوا العرب أن: مفادها فكرة من البيت هذا الشاعر بىن وقد القصيدة، نبع من لالرتواء
 .توظيفه من اهلدف بني .القصيدة يف أسطوريا رمزا النسر الشاعر جعل :٧ س

 .العرب الشجعان حيفظون األردن من الظلم واإلذالل  أي إن احلارس؛ إىل يشري أسطوري رمز النسر توظيف
 :النص إىل رجوعك بعد يأيت ما علل :٨ س

 ).الويل  مقام( :مقامه على الناس أطلق صحايب، عنه اهللا رضي احلارث ألن////               .) الويل  (احلارث  الشاعر تسمية -أ
 .فيها العنب كروم بوفرة تشتهر الطفيلة منطقة ألنّ////              .الكروم بالد الطفيلة منطقة تسمية -ب
 :اآلتية املالمح فيها ظهرت اليت األبيات عني :٩ س

 ) ٤  البيت ( :اإلسالمية الفتوح يف واجلهاد الغزو وسيلة اخليول-ب//       ) ٢١   البيت :(ضانا جبال ارتفاع إىل اإلشارة -أ
  ) ١٠  البيت(  :وتنظيمها ضانا منطقة يف الطبيعة تناسق -ج
 وفلسطني،وهي األردن بني التوأمة/// .فيها رأيك امبين القصيدة، يف األخرية اخلمسة األبيات من الفكرة استخلص : ١٠ س

  .ووجدانه قلبه وأشعلت  اجلنوب قلب أرَقت قد الدامية وجراحها فلسطني نكبة إنّ التارخيية،حيثُ املصادر معظم إليها أشارت فكرة
 :والتفكري التذوق

  :اآلتيني البيتني يف التصوير مجال وضح : :١ س
  األيام هـــــأوراق تابكو                  امــــــتن ال شرفة األرض هذه) أ  
 عدم :وهي احلي؛ صفةً إنسانيةً للكائن الشرفَة هذه منح وقد واجلمال، السحر على اليت تطل املرتفعة بالشرفة ضانا منطقة الشاعر شبه - أ

 .وجمرياا األيام أحداَثها عليه تسطِّر الذي بالكتاب صورها  كما الناظر، إبداع يف استمرارها عن كناية  النوم
  امــاحلم فاصطفاه ، الروم قيصر                 يتحدى اـًفارس ودـــــالطّك قام) ب 
 مبا تدلُّ صورة وهي وخيتار، بإنسان ينتقي املوت شبه كما القيصر، وجه يف ووقف إسالمه أعلن حيث الشاهق باجلبل فروة البطل الشاعر شبه
 .القيصر لسلطة فروة على مقاومة احلركة عنصر من فيها
  :تليه اليت األسئلة عن أجب مث اآليت البيت تأمل :٢ س

 امـــــيوه دهشة فاألويقات                 وطوف لـــاألصي يف الطّرف سرح
 ؟)األويقات( الشاعر قول يف التصغري داللة ما -أ

 . فيه جلماله األردن يف مير بسرعة األصيل وقت أن يشعر املشاهد أن . الزمان تقريب على التصغري يدل
ـّه مجيالً كان إذا املشهد أن إىل البيت هذا يف الشاعر ذهب -ب ـًا للمشاهد وجيعله الوقت، خيتصر فإن  ذلك؟ يف معه تتفق هل .حمبب
 .الوقت باختصار يشعرهم األمر الذي وملل، هم من مبه ما علق يزيلوا كي الطبيعة أحضان إىل الناس ينطلق حيث عليها متعارف فكرة هي
ـًا، هانتا ما/   تتعانقان حوله من/ شقيقتان والضفتان :حممود حيدر الشاعر قال :٣ س  هان الليل طول رغم هو وال/  يوم

ـًا السابقة املقطوعة اشرح. أ  .فيها التصوير مجال مبين
 .بينهما والشوق احلب جيمع اللتني املشتاقتني بالشقيقتني وفلسطني األردن حممود حيدر الشاعر شبه
ـًا للمكان الشليب وحممود حممود حيدر من كل تناول بني وازن -ب  .رأيك مبين

ـّليب كان الشاعر حممود بينما وفلسطني ، األردن: األردن لنهر الضفتني ذكر حيث العموم وجه على املكان حممود الشاعر حيدر تناول  الش
 ) .الطفيلة ( األردن وجنوب وفلسطني والقدس ضانا ذكر حيث للمكان تفصيالً  أكثر
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 الطبيعة عناصر تذوق اليت تشاركه احلسية وسيلته العني فكانت األخاذ، اجلبلي ضانا عن مجال التعبري يف حواسه الشاعر استخدم :٤ س
 .املثري اجلمال ذات البلدة هذه تضاريس يف املتمثِّلة

 .التاسع البيت يف ذلك ورد                  .ذلك فيها ورد اليت األبيات ما -أ
ـّرت ضانا، يف الشاعر ذكرها اليت اجلمال عناصر من//   .ضانا يف الشاعر ذكرها اليت اجلمال عناصر حدد -ب  :نفسه يف وأث
 .العنب كروم انتشار -٤/ .الكروم اتساق -٣/      .الغروب عند الشمس مجال -٢/املنتشرة الينابيع -١
 .الصخر من تنهض وهي الشاهقة القمم تشكََّلت حيث اجلبال ارتفاع -٥
 .للغروب الشمس تدلت وقد األصيل ساعة جتليا أكثر يبدو )ضانا( مجالضانا؟ جبمال للتمتع بالتحديد األصيل وقت الشاعر اختار ملاذا -ج

 وضحها؟ .إحيائية داللة إىل املعجمي معنيهما )وليل صباح ( كلمتا جتاوزت عشر الرابع البيت يف :٥ س
ـّاعر ألنّ   .والضالل تعين الكفر )ليل(وكلمة .اإلسالم تعين )الصباح( فكلمة اإلسالم انتشار عن حتدث البيت هذا يف الش
  خمتلفون دارا    ولكن كلنا يف اهلم شرق  وحنن نصحت            :دمشق نكبة يف شوقي قال :٦ س

 مصاب وجيمعنا مهوم               مشاركةٌ  أنا توحدنا ثقوا                             :اجلواهري وقال
 مهام قَلْب اجلَنوب يف ينم مل جرح       سال  كلَّما ُ فلَسطني يا                        :الشليب حممود وقال

 .املشترك العريب اهلم فكرة                         السابق؟ األبيات بني جتمع اليت الفكرة ما- أ
ـَن -ب ـًا الشعراء أكثر م  وملاذا؟ الفكرة، طرح يف توفيق
 توحدهم، أن عليها مهوم مشتركة حتت يرزحون العرب أن :مفادها نقطة على ركَّزوا حيث بصورةٍ  مجيلةٍ ؛ الفكرة ذكر الشعراِء من كلٌّ

التوكيد استخدم حيث براعةً أكثرهم كان اجلواهري ولكن. 
 العربية؟ الوحدة على غريتك عن كتابة أو شعرا لتعرب مهتك  األبيات شحذت  هل -ج

 ) .املعلم إشراف حتت للطالب اإلجابة وميكن أن تترك(  .عريب يفترض أن حيمل يف وجدانه ويف ضمريه الغرية على وحدة وطنه  كل إنسان
 .وبني مجاهلا استخرجها، واملعاصرة، األصالة بني جتمع أبيات النص يف :٧ س

 .قدمية مهدا حلضارات كانت أنها ينسى وال اَألخاذ جبماهلا يتمتع أن لضانا الزائر خياطب حيث :الثاين البيت - أ
 .واحلاضر املاضي بني ربط حيث :العشرون البيت - ب
 :تليها اليت األسئلة عن أجب مث اآلتيني، البيتني يف النظر أنعم :٨ س

 احلسام رباها  يف اد عانق بـــالد               يف درا  حلضارات ا
 اِإلقْدام وانربى  الشرق أذن فأصغت              الصهيل املدى يف أطَْلَقت

 .اإلسالمية واألجماد بالبطوالت واالعتزاز الفخر مشاعر/            األول؟ البيت يف الفكرة نفسك يف تثريها اليت املشاعر ما -أ
 .ذلك فسر .والسبب النتيجة بني الثاين البيت يف الشاعر ربط-ب

 .اإلسالم انتشار إىل إشارة :الشرق أذن أصغت :النتيجة/  .اإلسالمي الفتح حركة انطالق إىل إشارة :الصهيل اخليول إطالق:السبب
 .النفس يف ضانا تثريه الذي اإلعجاب مدى عن الشاعر فيه عبر حيث ومعرب شامل القصيدة عنوان:القصيدة عنوان.أ:من كلٍّ يف مارأيك:٩س
ـًا الشاعر استلهام – ب ـّةً  أحداث  .واقعيةتارخيي
 .األبيات يف عرضه أحسن الشاعر الذي ايد، األمة بتاريخ والفخر االعتزاز القارئ نفس يف التارخيية األحداث على الوقوف يثري
 :اآلتيني البيتني من كلٍّ يف اليت جتلَّت املشاعر ما : ١٠ س

 .قومية عاطفة///// الشآم     املدى،فتصحو صـوت                 يعريب يصدح الكُروم بالد من-أ
 إعجاب عاطفة////// الكَالم    ذراك عـلى وحيلُو      )م(  العايل       العاشقون سلَّمك يصعد -ب
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   ) حمذوف من املنهاج  السؤال األول  ( لغوية قضايا
  :اآلتية األبيات يف خط مجلة حتتها لكل اإلعرايب املوقع بني القاعدة، هذه على بناًء .أحوال املعارف وبعد النكرات صفات بعد اجلمل:١س
 .)شرفٌة (ل نعت رفع حمل يف الفعلية اجلملة :تنام ال :تنام ال شرفةٌ األرض هذه- 

  .حال نصب حمل يف الفعلية اجلملة :يليب :يليب الويل احلارث ومضى -
  :تليها اليت األسئلة عن أجب مث اآلتية، األبيات يف النظر أنعم :الثاين السؤال
  دامـــاإلق انربىو الشرق أُذُنُ                   فأصغت لــالصهي املدى يف أطلقت
 امـــــيوه دهشة فاألويقات                 وطوف لـــاألصي يف الطّرف سرح

 امــــاألفه بلوغها عن قصرت                اتـــــلغ بوح الكروم اتساق يف
  امــاحلم فاصطفاه ، الروم قيصر                 يتحدى اـًفارس ودـــــالطّك قام
 .واملبالغة التكثري :سرح       .املطاوعة : انربى      .   تعدية :أطلَقت     :اآلتية األفعال يف الزيادة من املستفاد املعىن ما .١
 :اآلتية األبيات يف خط حتته ما أعرب -٢

 .آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول :الصهيل :الصهيل املدى يف أطلقت
 .الضم تنوين رفعه وعالمة مرفوع املبتدأ خرب :دهشةٌ:وهيام دهشةٌ فاألويقات -
 .الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مؤخر مبتدأ :بوح :لغات بوح الكروِم اتساق يف  -
ـًا كالطود قام  -  .الفتح تنوين نصبها وعالمة منصوبة حال :فارسا :يتحدى فارس
 :اآلتية األفعال من املفعول واسم الفاعل اسم صغ :٣ س

  املفعول اسم  الفاعل اسم  الفعل
  مروي  راوٍٍ  يروي
  مصطَفى  مصطف  اصطفاه
  متحدى  متحد  يتحدى

  :الصرفية معانيها مبينا اآلتية األبيات يف واملشتقات املصادر عني :٤ س
  المـــــالك ذراك على وحيلوم                 ايلــــالع سلّمك العاشقون يصعد

 امـــذم واحلقوق ، احلق دعوة                  يلبي ويلّــــــال احلارث ومضى
 امجـــذ تستريح النصب ولدى                 وشهيد اهدــــــش اليوم هو ها

 .فاعل اسم: احلارث        .صريح مصدر :دعوة       .املفعول اسم عن نائب :شهيد        .فاعل اسم :شاهـد
 .اسم آلة :سلم                .مشبهة صفة :الويل           .مشبهة صفة : العايل        .فاعل اسم :العاشقون

 :يأيت مما كل على مثاالً  منها واستخرج القصيدة، إىل عد:٦ س
ـّر :للمجهول مبين فعل - ب                           .أوراق :قلة مجع - أ ـُج  .ف

ـّه فروة؛ :الصرف من ممنوعٍ اسم .د             .دعوة  :املرة على دال مصدر -ج ـًا مؤنث علم ألن ـًتأنيث الفظي.  
  حبمد اهللا تعاىل -  ةـّـاجلبلي هشةالد دةـسي ضانا - اخلامسة الوحدة انتهت
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  ) هاشم بين وجدان يف القُدس (السادسة  الوحدة
 عند باهليبة والوقار جللتها ةوقدسي متميزة مبكانة – القدم يف تارخيية مغرقة فترات منذ – القدس مدينة حظيت       

 للمسلمني، األوىل فهي القبلةُ اإلسالم؛ مبجيء قدسيتها جتذر من مزيدا اكتسبت مث ها،مجيع السماوية الديانات أصحاب
 اخلطاب بن عمر اخلليفة اختصها اليت واملدينة. الشريفني احلرمني ثالثُ وهي واملعراج، اإلسراء معجزة احتضن الذي واملوطن

 تعد اليت العمرية، بالعهدة رِفما ع أهلها ومنحه إليها، الفتح اإلسالمي جيوش وصول بعد هلا بزيارته – عنه اهللا رضي –
 .املسلمني ورفعتها عند القدس مكانة مسو على ةًدالّ شهادةً

  :املعاين*
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  قدمية جدا  مغرقة يف القدم  على حازت نالت مكانة،  حظيت
  ا أحاطت غطتها،  جلََّلتها  عظمة  قدسية
  الرزانة  الوقار  املرتلة  اهليبة
      .مرتلة رفعة،  مسو
  :الشرح والتحليل 

ـًا بعد جميء اإلسالم لقد نالت القدس مكانة متميزة   .عند أصحاب الديانات السماوية مجيعها ، وخصوص
ـًا أعطاهم األمان، من إيلياء أهلَ )اخلطاب بن عمر( املؤمنني أمري مبوجبه أعطى الذي العهد هو: العمرية العهدة  وأمواهلم ألنفسهم أمان

  .منها وال ينتقص دم، وال كنائسهم، ال تسكن أنه ملتها وسائر وبريئها وسقيمها وصلبام، وكنائسهم
  .مقالة علمية    ما الفن األديب الذي ينتمي إليه النص ؟: س

  

  .....................................................................................................  ؟ ما األسباب اليت جعلت للقدس مكانة متميزة يف اإلسالم: س
  

  ........................................................................................للقدس –رضي اهللا عنه  - تدل زيارة سيدنا عمر بن اخلطاب عالم : س
  .يؤمن فيها النصارى على أمواهلم وأعراضهم ودينهم ) ١          .سم بندين من بنود العهدة العمرية : س
  .أراد من النصارى أن خيرج من القدس فله ذلك ، وحيمل معه ما يشاء من )  ٢
 .ومتيزها أمهيتها القدس أعطت اليت األسباب النص من استخلص: س

 وألا الشريفني، احلرمني وثالث القبلتني، وأوىل واملعراج، اإلسراء وأرض السماوية، الديانات مهبط كوا* 
  .والسالطني وامللوك اخللفاء من الدائمة بالعناية حظيت اليت املدينة
ـّلتها: الفنية الصور *   :ربالوقا جل
 .القدس يغطي الذي باللباس الوقار و شبه.   /////  *  شبه الكاتب القدس بالفتاة اليت تغطيها اهليبة والوقار * 
ـّتها جتذّر -   .وثباا القدسية هذه عمق على دليل ،القدس بالشجرة اليت هلا جذور عميقة شبه: قدسي
 تقوم تلك األم وجعل بالطفل، واملعراج اإلسراء وشبه باألم القدس شبه: واملعراج اإلسراء معجزة احتضن الذي املوطن -

 .الطفل ذلك باحتضان
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 قبة مروان بن امللك عبد اخلليفة بىن إذ القداسة؛ وموضع االهتمام حمط وبقيت حاهلا، يتغري مل أمية بين خلفاء عند والقدس   
 اخللفاء بعناية- صارت أن إىل للهجرة، ٩٠ عام األقصى املسجد امللك عبد بن الوليد وبىن للهجرة، ٧٢ سنة الصخرة
 .الدينية مكانتها إىل إضافة املستوى، رفيع علميا ومركزا منهال - احلديث العصر إىل ووصوالً  املتتابعني والسالطني وامللوك

 .الشرب مكان:املنهل)                رعاية ( اهتمام : عناية.                  موضع: حمط    :املعاين*

  .حاهلا يف عهدهم ، وكيف كانحلديث عن اهتمام بين أمية بالقدسا :الفكرة
  .الناس منه يشرب الذي بالنبع القدس شبه: منهالً صارت/القدس يف حيط الذي بالطائر االهتمام شبه: االهتمام حمط: الفنية الصور *

 الزمن من عثرات وأهلها إقالتها عن يتوانوا ومل بعنايتهم، وخصوها القدس اهلامشيون يغفلِ مل احلديث عصرنا ويف
 يرث منهم كأنّ الواحد حىت روحهم، أعماق يف قدسيتها جذور وضربت وجدام، يف تغلغلت فقد الدهر، وصفعات

 من جزًءا بالقدس آمن العربية الكربى، الثورة مفجر – ثراه اهللا طيب – علي بن احلسني فالشريف سلفه، روح مكنون
 )احلرام اهللا بيت على حماَفظَتنا فلسطني يف أصغر قرية على حنافظ ـناإن: (املشهورة قولته من ونستدلّ املوحدة، العربية الدولة
 وعمق إميانه يعكس ما وهو عنده؟ القدس قامفما م يف نفسه، قرية حال أصغر هذه كانت فإذا القدس، مكانة عظمِ على

 اهلامشيني عناية على جديدا مؤشرا األقصى، املسجد لترميمم  ١٩٢٢تربعه عام  جاء مث. أرضها وقدسية بفلسطني ارتباطه
  .والوحدة والعدالة احلرية قوامها رؤية حضارية لبناء الدؤوب وسعيهم بالقدس،

  :املعاين*
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  يتأخروا  )وين/وىن (،جذرهايتوانوا  يهمل  يغفل
ـَطاتس  )عثْرة ( عثرات   مساعدا  إقالتها   ق
  كنن :اجلذر داخل  )كنن  :اجلذر(مكنون  تعمقت بعمق، دخلت  تغلغلت
  ملستمرا  الدؤوب  وإصالح تأهيل، إعادة  ترميم
  .الزمن عثرات من إقالتهاوالقدس، مبدينة العناية يفدور اهلامشيني  :الشرح والتحليل

  ؟)احلرام اهللا بيت على حماَفظَتنا فلسطني يف أصغر قرية على حنافظ إننا (عالم تدل مقولة الشريف احلسني بن علي:س
.......................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................ ؟ن خالل حمافظته على القدسن علي مما األمر الذي هدف إليه الشريف احلسني ب:س
  ...........................................................................................؟) طيب اهللا ثراه ( ما الغرض البالغي من مجلة : س
ـّة الصور *  :الفني
  .النهوض اهلامشيون على وساعده تعثر، بإنسان القدس شبه//   .الدهر وصفعات الزمن من عثرات وأهلها إقالتها عن يتوانوا ومل** 
 .األرض من بالشجرة اليت متكنت  اهلامشيني نفوس يف القدس شبه//  :وجدام يف تغلغلت فقد** 

 .والتعظيم التعجب،: اجلواب عنده؟ القدس مقام فما: قوله يفاالستفهام  من البالغي الغرض ما: س
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 كان ما على ورعايته هلا، القدس مبدينة - اهللا رمحه -  األول اهللا عبد امللك باهتمام اهلامشية الرعاية استمرار ويتواىل    
 على ينهض ملستقبلٍ والسالم، ورمز احملبة بوابة فهي فيها، اهلامشيني رؤية يؤكد ما وهو وعقبات، حتديات من يواجهه
 املدينة هذه ثرى عن بالدفاع جيشه – رمحه اهللا - األول اهللا عبد امللك أمر لقد. واآلخرين الذات واحترام واحلوار التسامح
 جاء مث. األمة ليل ظلمة يف ا يهتدى ساطعة اقوا جنومليب أسوارها، على األردين العريب اجليش شهداء وسقط املقدسة،

 ليشكِّل والقدس، اهلامشيني بني ومتيزها العالقة عمقِ ا علىدامغ دليالً األقصى بوابة على - ما بعد يف - استشهاده
 على اقابض – اهللا رحمه –املؤسس  الشيخ امللك كان فقد وأبرزه حضورا، الوِجداين االرتباط صور أعظم باستشهاده

 .الوحدة لتحقيق ساعيا والكربياء، والعدل والصدق زمانه بالوعي صعوبة حمتمالً العروبة، مجر

  :املعاين*
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  صعوبات  )حدو ( حتديات ، جذرها  يتتابع  يتواىل
  مضيئة  ساطعة  تراب  ثرى

ـًا ـًا، أكيدا،  دامغ ـًا ثابت   الشعوري القليب؛  الوِجداين  قوي
  .لك عبد اهللا األول مبدينة القدساحلديث عن اهتمام امل:الفكرة 

  .بالبوابة القدس وشبه بالبناء، واحملبة السالم شبه: والسالم احملبة بوابة: الفنية الصور *
ـًا ليبقوا -  .الظالم يف ا هتدىي اليت الساطعة بالنجوم الشهداء شبه: ساطعة جنوم

ـًا -   .احملرق، وامللك يقبض عليه باجلمر ومشاكل األمة  واآلالم الصعوبات شبه: العروبة مجر على قابض
  ............................................................................................................................حتدث عن حال القدس يف عهد امللك عبد اهللا األول : س
  ........................................................................................................................ما السبب الذي دفع اجليش األردين للدفاع عن القدس؟: س
  .....................................................................................................................................................ملاذا مسي امللك عبد اهللا األول باملؤسس؟ : س
  ............................................................................................................كيف واجه امللك هبد اهللا األول التحديات على مدينة القدس؟ :س

 العطاء اهلامشي، ر تدفق استمرار تشكل كانت فقد بالقدس،- ثراه اهللا طيب - طالل بن احلسني امللك عناية أما     
  سنة أوالها كانت املراحل من عدد يف بإعمارها واعتىن ومقدسات، مؤسساتو مدينة موصولة، عناية أوالها إذ

 للقدس الثاين جاء اإلعمار مث تفكيكها، بعد القدمية بالقبة املذهب األملنيوم من جديدة قبة استبدال واشتملتم ١٩٦٤
 إعمار جلنة تشكيل بإعادة جاللته أمر م ١٩٦٩ عام ويف إمتامه، دون اإلسرائيلي االحتالل حالَ الذي م، ١٩٦٧ سنة

 من أكثر على أتى الذي احلريق وإصالح آثار لترميم السريع العمل إىل للمبادرة املشرفة؛ الصخرة وقبة األقصى املسجد
ـُحفة كان الذي الدين، صالح ومنرب األقصى املسجد ثلث  وجود دون بالفضة، املطعم األرز من خشب نادرة فنية ت

 أمر مث. واخلارج الداخل من والقبة الداخلية الزخارف وترميم البناء إلعادة اخلطط بوضع جاللته وأمر. فيه واحد مسمار
 صالح منرب بناء وإعادة الصخرة، لقبة الثالث اهلامشي باإلعمار بالبدء -  اهللا رمحه -  احلسني امللك جاللة هاشم بين عميد
 .اوإشراقه هيبتها للمدينة ليضمن الدين
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٨٤ 
 

  :املعاين*
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
ـّب  أعطاها  أوالها   بالذهب املطْلي  املذه
  على قضى  على أتى  منع  حالَ

ـّن  مـّاملطع  له قيمة غالية/مثني  نادر شيء  فةحت   املزي
  .احلسني مبدينة القدس ، ودفاعه عنها ، ومراحل اإلعمار اهلامشياحلديث عن اهتمام امللك  :الفكرة 

  ................................................................................................................. ؟ م١٩٦٩ما سبب تشكيل جلنة اإلعمار اهلامشي  سنة :س
  من اإلعمار اهلامشي يف عهد امللك احليسن ـ رمحه اهللا ـ ؟ملاذا مل تكتمل املرحلة الثانية :س
  .وتتابعه كثرته على تدليالً بالنهر اهلامشي العطاء شبه: اهلامشي العطاء ر تدفق استمرار  :الفنية الصور* 

  

 مواصلة عن – ورعاه اهللا حفظه – الثاين اهللا عبد امللك جاللة يتوان مل السلف، روح ملكنون طبيعي استمرار ويف        
 القائمني لدى واإلبداع، واإلرادة العمل روح وإذكاء واملتابعة، الدعم بتقدمي واستمر املقدسات، رعاية يف اهلامشية اجلهود

 العاملني وندرة التقليدية، احلرفة اندثار مثل الصعوبات، من الكثري واجه متميز عملٌ وهو التارخيي، املنرب بناء إعادة على
 كانون اية يف الثاين اهللا عبد امللك عهد يف وتركيبه املنرب بناء إجناز مت وقد اخلشب، تعشيق بأسرار وإحاطتهم املهرة
 القدس رعايتهم وقدكَفَلت وأمتهم، دينهم جتاه ومسؤوليتهم اهلامشيني، جهود على الشاهد ليكون م، ٢٠٠٧ عام الثاين

 وقضت الدينية، مواقعها وقدسية حضارا من باالنتقاص األمة أعداء على الفرصة تفويت بإعمارها، عنايتهم واستمرار
 هلا أراد كما القدس رعايتهم وأبقت به، املساس أو العريق اإلسالمي العريب التاريخ تشويه يف املساعي بواكري على

  .والتسامح للسالم ومنارة واحملبة، باخلري زاخر لغد مشرق بوابة أن تكون، اهلامشيون
  :املعاين*

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  السابقون  السلف  يقصر، يتأخر  )وين ( يتوان 
  زوال  اندثار  شعالإ  )ذكو ( إذكاء

  ببعض دون مسمار بعضه اخلشب تداخل  اخلشب تعشيق  قلة  ندرة
  .الشيء أول وهي باكورة، :مفردها  بواكري  فوات الشيء، من التمكن عدم  تفويت
  كثري مليء،  زاخر  )ميمي  مصدر( اجلهود السعي، :  املساعي

  .ا ملنرب صالح الدين، وخصوص ومتابعته لإلعمار اهلامشي ،ن اهتمام امللك عبد اهللا مبدينة القدساحلديث ع: الفكرة
  .............................................................................................................................................ما أهداف اليهود من إحراق املسجد اأقصى ؟: س
ـًا من أهداف اإلعمار اهلامشي : س ـًا أساسي   ......................................................................................................................................اذكر هدف
 .بإشعاهلا امللك يقوم اليت بالنار واإلبداع واإلرادة العمل شبه: واإلبداع واإلرادة العمل روح وإذكاء: الفنية الصور *

 .عماهلماهلامشيني، وأ جهود على يشهد بإنسان املنرب شبه: اهلامشيني جهود على الشاهد ليكون -
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 .املشرق الغد إىل تؤدي اليت بالبوابة القدس شبه: واحملبة باخلري زاخر مشرق  لغد بوابة -
 .والتسامح السالم إىل الناس دي اليت باملنارة القدس شبه :والتسامح للسالم ومنارة -

***********************************************************************************************  
 :يأيت ما لتتبني باملعجم استعن) ١: والتحليل االستيعاب

 .إيالء التوايل: التوايل اجلواب على**         . )أوىل  ( و ) تواىل ( الفعلني مصدر  أ

 )الوقار( ،) الوجدان ( للمفردتني )املعىن( اللغوية الوظيفة  ب

 .والثباتواحللم  رالرزانة: الوقا***                           .واإلحساس الشعور منبع الوجدان*** 
 . النص تناوهلا اليت التارخيية احلقبات أبرز حمددة مجل يف خلص)٢
 .احلسني بن األول اهللا عبد امللك فيها حكم اليت املرحلة.ب// // م ١٩١٦ سنة من ابتداء الكربى العربية الثورة مرحلة .أ

 .الثاين اهللا عبد امللك جاللة حكم فترة احلالية واملرحلة .د////       .طالل بن احلسني امللك فيها حكم اليت املرحلة .ج
 . ومتيزها أمهيتها القدس أعطت اليت األسباب النص من استخلص)٣

 الدائمة بالعناية حظيت اليت املدينة وألا الشريفني، احلرمني وثالث القبلتني، وأوىل واملعراج، اإلسراء وأرض السماوية، الديانات هي مهبط
 ..)زارها سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ( والسالطني  وامللوك اخللفاء من

 : تليها اليت األسئلة عن أجب مث اآلتية الكرمية اآلية اقرأ)٤
 ميعالس هو هإن آياتنا  من لنريه حوله باركنا الذي األقصى املسجد إىل احلرام املسجد ليالً من بعبده أسرى الذي سبحان:"تعاىل قال

 ) ١اإلسراء (البصري

  .بالنص الكرمية اآلية مضمون عالقة وضح. أ
 . واالهتمام القداسة أسباب أحد القدس أعطت اليت واملعراج اإلسراء معجزة على شرعيا دليالً اآلية تتضمن

  املنطقة كل يشمل مبا حوهلا ملا تتعداها بلليست ملدينة القدس وحدها، القداسة إنّ/ )حوله باركنا(تعاىل قوله يف املعنوية الداللة وضح.ب

ـّر) ٥ ـّبب فس  :يأيت مما كلّ يف الس

 .اإلسالمية الفتح جيوش فتحتها اليت املدن من سواها دون القدس ملدينة اخلطاب بن عمر اخلليفة زيارة . أ
 .اإلسالمي الفتح جيوش فتحتها اليت املدن بقية عن مييزها أن ألنه أراد*/ .لقداستها اخلليفة نفس يف خاصة مبكانة تتمتع املدينة هذه ألن*

 .نادرة فنية حتفة الدين صالح منرب يعد. ب
 ، وإضافة واحد مسمار العمل هذا يف يكن ومل ببعض، بعضه اخلشب تعشيق أسرار وامتالكهم احلرفيني مهارة على اعتمد صنعه  ألن

 .الصخرة قبة احتوا اليت والرسوم الزخارف يف للمهارة
 وهدمه، بل أحواله تردي ويهمه يتم، أن اإلعمار هلذا يريد ال ألنه//  .األقصى للمسجد اإلعمار عملية اإلسرائيلي احملتلّ إعاقة.ج

 .بالقدس للعرب الدينية العالقة إلضعاف وكذلك  أحد، على خافية غري املسجد حتت اهليكل وجود يف فمزاعمه
 .حضارا من باالنتقاص األمة أعداء على الفرصة تفويت -  أ/ / :يأيت مما مجلة بكلّ املقصود اشرح) ٦

 واملمتلكات والقيم البناء يف وحضارا األمة منجزات من أي دم أهدافه وحتقيق مراميه نيل من شرا األمة ذه يريد من كلّ متكني عدم

 أن شأنه من عمل بأي بالبدء تسمح مل املستمرة اهلامشية الرعاية//   .تارخينا تشويه يف املساعي بواكري على اهلامشيني رعاية قضت -ب
 .بدئها ومنذ مهدها يف وهي احملاوالت هذه على وقضت وهيبته، العريب التاريخ من ينال
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 .سلفه روح مكنون يرث اهلامشي كأن - ج
  .اآلباء عن األبناء يتاورثه أمر وذلك باملقدسات، واالهتمام الرعاية يوالون اهلامشيني إنّ أي
 : األسئلة من يليهما عما أجب مث اآلتيني الشعر بييت اقرأ) ٧

 ركابا هلم كان اإلقدام إذا               منـالٌ قوٍم على استعصى وما** 
 اآلباد مــدى مناقبه يتلو لسانه              الزمان جعل من مات ما **
ـًا حدد - أ ـًا تراه النص يف موضع  . األول البيت ومضمون متفق

 .اخلشب تعشيق بأسرار الدراية وقلة احلرفة، واندثار املهرة احلرفيني قلة من بالرغم املنرب بناء تنفيذ من حتقق ما
ـًـا الثاين البيت اشرح -ب  وسريته احملمود ذكره يبقي ، اخلري بعمل يهتم الذي اإلنسان//  . اهلامشيني حبال مضمونه عالقة موضح

ـًا صار التاريخ وكأن يغدو حىت ، التاريخ وحيفظها الزمان يذكرها اليت املشرقة  يف اهلامشيني حال وهذا الذِّكر، طيب اإلنسان هلذا لسان
 . ذلك يف لسام فهو اية ال ما إىل أجلها من وبذهلم أعماهلم حيفظ التاريخ وسيبقى باملقدسات، عنايتهم

  . العمرية العهدة مضمون وخلص املكتبية، املصادر أحد إىل عد )٨
 وصلبناهم، وكنائسهم وأمواهلم ألنفسهم أمانا أعطاهم ن،ااألم من إيلياء أهلَ) خلطابا بن عمر( املؤمنني أمري اهللا عبد أعطى ما هذا     

 من شيء من وال صلبهم،  من وال خريها، من وال منها، ينتقص وال دم، وال كنائسهم، تسكن ال أنه ملتها وسائر وبريئها وسقيمها
 يعطوا أن إيلياء أهل ،وعلى اليهود من أحد معهم )القدس( بإيلياء يسكن وال منهم أحد يضار وال دينهم، على يكرهون وال أمواهلم،

 مأمنهم، يبلغوا حىت وماله نفسه على آمن فهو منهم خرج فمن واللصوص، الروم منها خيرجوا أن وعليهم املدائن، أهلُ يعطي كما اجلزية
 وخيلي الروم مع وماله بنفسه يسري أن إيلياء أهل من أحب ومن اجلزية، من إيلياء أهل على ما مثلُ وعليه آمن، فهو منهم أقام ومن

 منهم شاء فمن األرض، أهل من فيها كان ومن مأمنهم، يبلغوا حىت صلبهم وعلى بيعهم وعلى أنفسهم على آمنون فإّم وصلبهم، بيعهم
 حيصدوا حىت شيء منهم يؤخذ ال هإنف أهله إىل رجع ومن الروم، مع سار شاء ومن اجلزية، من إيلياء أهل على ما مثلُ وعليه قعد،

 .حصادهم

 من تستنتجها اليت الداللة وضح .الشريف القدسي احلرم ساحة يف يدفن بأن  ثراه اهللا طيب  علي بن احلسني الشريف أوصى) ٩
 . العرب أرض سائر على ألرضها وتفضيله هلا وحمبته عنده القدس مقام لرفعة ذلك//   .وصيته

 )بالوعي زمانه صعوبة حمتمالً العروبة، مجر على اقابض  اهللا رمحه املؤسس الشيخ امللك كان( :النص يف جاء)١٠
ـًا (مجلة  اشرح -أ  .  )اجلمر ( كلمة استخدام سبب مفسرا ) العروبة مجر على قابض

 وال ملتهب مجر على يف يده يقبض تشبه من معاناة وهي ونصرم، وقضاياهم العرب سبيل يف واآلالم الصعوبات من الكثري يتحمل كان
ـًا يسبب اجلمر أن واملعروف كفَّه، إحراقه من بالرغم يتركه ـًا، شديدا حرق  على العرب وحدة سبيل يف الصعوبات حيتمل وكان مؤمل

 .فيها مسؤوليته يترك وال ومعاناة هم من فيها ما
 . املؤسس امللك بوصف الصعوبة واحتمال اجلمر على القبض عالقة وضح-ب

ـًا حيتمله ثراه اهللا طيب وكان وشديد، حرق مؤلم  تقدم كما للجمر ـًا، راضي  ما إىل إضافة ، الوحدة يف القوة أنّ يعرف وهو حمتسب
 على كان أنه وأثبت عاتقه، على امللقى احلمل يف زاد مستمرين،مما وعمل جهد من ذلك حيتاجه وما بداياا يف دولة تأسيس يف يعانيه
ـًا بوصفه وعظمها املسؤولية قدر ـًا مؤسس   .للوحدة وطالب

ـّذوق ـّفكري الت  :والت
 : تليها اليت األسئلة عن أجب مث اآلتية اجلمل اقرأ) ١
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٨٧ 
 

 )روحهم أعماق يف تغلغلت فقد،الدهر وصفعات الزمن عثرات من إقالتها عن يتوانوا القدس،ومل مبدينة لعنايةيف ا دورهم عن اهلامشيون يغفل مل(

 . ووضحها فنية صور ثالث حدد -أ

 .النهوض على – جهدهم بكلّ – اهلامشيون وساعده تعثر، بإنسان القدس شبه :األوىل الصورة
 .الصفعة يتلقى بإنسان القدس وشبه للقدس، صفعة يوجه بإنسان الدهر شبه :الثانية الصورة
 وقوة االنفصال، عدم عن كناية بأعماقها وتشبثها األرض، من الشجرة بتمكن اهلامشيني نفوس يف لقدساشبه متكن  :الثالثة الصورة
 .منهما كلٍّ يف التشبث

ـًا الفقرة صياغة أعد-ب  ) .للمعلم الطالب كتابة تقومي يترك(     . فيها الرئيسة الفكرة على باحملافظة بأسلوبك،معتني

 : من كلّ عند تتوافر تراها اّليت املشاعر ما)٢
ـّادقة، الدينية املشاعر/////            . بالقدس الدائمة عنايتهم يف اهلامشيني -أ  . والعروبة العربية لألرض االنتماء ومشاعر الص

 .والكراهية احلقد مشاعر/////          . للمقدسات الثاين اإلعمار إمتام دون حال الذي اإلسرائيلي االحتالل-ب 
 . واحلسرة واحلزن األمل مشاعر//////                        . األقصى املسجد إحراق نبأ مساعه عند بكى شيخ مسن –ج 
 . فلسطني يف اجلارية التهويد عمليات من احلد -أ//   : يف تسهمان وسيلتني اقترح) ٣

 ... وعسكريا اقتصاديا العربية األمة تقوية/ عام عريب تكاتف وجود ضرورة/ كافة املتاحة بالسبل صمودهم ودعم الفلسطينيني مساعدة
 . اتمع يف الالئقة واملكانة الالزم التقدير احلرفيني إعطاء -ب 
 .للمجتمع املهين،وأمهيته التعليم دور على التأكيد،وإياها وتعليمهم لذلك الالزمة اخللقية القيم وبناء،اتمع يف لألفراد التوعية مستوى رفع
 . للخشب التعشيق بأسرار وإحاطتهم املهرة العاملني وندرة التقليدية، احلرفة اندثار املنرب يف العمل واجهت اليت الصعوبات من)  ٤
ـًا التقليدية، احلرفة باندثار املقصود وضح -أ    .رأيك يف اندثارها إىل أدت اليت األسباب مبين

ـّة احلرفة باندثار املقصود ـّا .ممارستها زوال: هو التقليدي  العصر هذا يف واآلالت احلديثة التقنية احلرفيني اعتماد فهي اندثارها أسباب وأم
 .والكلفة الوقت لتوفري وذلك اليدوي، العمل اعتمادهم من أكثر
ـّل -  ب  . عليها كان اليت التقليدية بصورته املنرب يف العمل إجناز على جاللته حرص سبب عل

ـّة اللّمسة على للحفاظ ـًا املنرب على الدقيقة والزخرفة احلريف العمل يضفيها اليت اهليبة وإبقاء املنرب، يف التارخيي  السابقني بفضل ،واعتراف
ـّوصية قاموا الذين  ) األيويب الدين صالح ( تركيبه على وأشرف العمل أمت ومن ) زنكي الدين نور(  بنائه على بالت

 .التقنية الوسائل يعتمد واآلخر العمل يف التقليدية الطريقة األول ميتهن النجارة، حرفة ميتهنان عاملني بني وازن - ج
ـًا العمل إعطاء يف الدقيق والتحكم ، املتميزة اليدوية واملهارة والدقة بالتروي التقليدي العمل ميتهن الذي العامل حرفة تتميز  رونق

ـًا ـّا أكرب، ونفقات وجهد وقت إىل حيتاج ولكنه ، اآللة تعطيه ال خاص  من أسرع اإلجناز على قادر فهو التقنية املستخدم العامل أم
 .أكثر والنفقات اجلهد موفِّرا التقليدي العامل

  .م١٩٢٢عام منذ ا اهلامشيني عناية دون الصخرة وقبة األقصى املسجد حال -أ // به تتنبـأ أو تتخيله كما يأيت مما كالً صف)٥
ـًا فيها يعيث أن أو تدنيسها االحتالل يهاب ال/ معظمها يكن مل إن منها أجزاء على األحداث أتت / الزخرفة تالفة  . وفسادا خراب
 . املسلمني عند الدينية املشاعر قوة يستشعر مل لو اإلسرائيلي احملتل سلوك  ب

ـّغط يف احلدود يتجاوز / املقدسات تدنيس على يتجرأ  .... املزعوم اهليكل إلقامة املسجد يهدم / لتهجريهم املنطقة أهل على الض
ـّالب املهمة إجناز يترك(.غىن ا يزداد النص أنّ ترى فكرة على حتتوي بأسلوبك فقرة لتضيف صالن يف امناسب اموضع اختر)٦   )للط
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٨٨ 
 

  :لغوية قضايا
ـًا باحلروف األخريتني الفقرتني يف الواردة األرقام اكتب ١ ـّة مواضعها مراعي  )هذا السؤال ملغي من املنهاج ( .      اإلعرابي
 وستني وسبع وتسعمئة ألف سنة ////                     وستني وأربع وتسعمئة ألف سنة 
 . ميالدية وسبعة ألفني عام //////                  وستني وتسعة وتسعمئة ألف عام 
ـَوا مل//////             )قوامها  ( و ) يتوانوا مل ( املفردتني يف والقاف النون حريف اضبط -أ ) ٢ ـِـوامها  يتوان  . ق

ـًا اآلتية اجلملة مفردات اضبط -ب  هذا السؤال ملغي من املنهاج (                           : حنوي(  
ـّنا(   .) احلرام اهللا بيت على حمافظتنا فلسطني يف قرية أصغر على حنافظ إن
ـّنا( ـِنا فلسطني يف قريةٍ  أصغرِ على حنافظُ إن  ). احلرامِ اِهللا بيت على حمافظت

ـًا اآلتيتني اجلملتني يف خط منها كلّ حتت اليت املفردات حروف اضبط -ج  صرفي : 
ـَدفُّقِ استمرار     ) اهلامشي العطاء تدفق استمرار تشكِّل كانت(    ت
 .املهرةِ   ندرةُ)           املهرة العاملني ندرة املنرب بناء معوقات من( 

 )هذا السؤال ملغي من املنهاج ( : واستخرج النص من الرابعة الفقرة إىل عد) ٣
  . اإلضافة عن قطعت ألا ) بعد( / الضم على مبنيا وآخر ) بني ( /منصوبا ظرفا -أ 

ـًا امسا -ب   .على ينهض / ) على يعتمد ( مبعىن كلمة-ج                  . ورعايته / جمرورا معطوف
ـًا تفضيل اسم -هـ      . ليشكل / التعليل يفيد جر حرف - د   . الوجداين االرتباط صور أعظم / معرفة إىل مضاف
 )هذا السؤال ملغي من املنهاج ( .املعترضة واجلملة االبتدائية، واجلملة املوصول، صلة مجلة : اإلعراب من هلا حملّ ال اليت اجلمل من)٤

 .منها نوع كلّ على النص من شاهدا هات . القول مقول مجلة به مفعول نصب حمل يف تعرب اليت اجلمل ومن

 : السؤال نص يف جاء ما وحسب التوايل على اإلعراب من حملّ ال اليت اجلمل
  .القدم  يف تارخيية مغرقة فترات منذ //متميزة مبكانة القدس مدينة حظيت // واملعراج اإلسراء معجزة احتضن الذي
 )مجلة مقول القول(احلرام اهللا بيت على حمافظتنا فلسطني يف قرية أصغر على حنافظ إننا:التوايل على اإلعراب من حملّ هلا اليت اجلمل

 . اآليت النص يف حيحةالص مواضعها يف املناسبة الترقيم عالمات ضع) ٥
 أرجلهم الباطل عن ثقيلة ، شبام يف مكتهلون واهللا شباب"  : القتال من فرغ أن بعد أصحابه يصف املشهورين اخلطباء أحد قال "     

 أحدهم مر كلما القرآن أجزاء على أصالم حمنية ، الليل جوف يف إليهم - وتعاىل سبحانه - اهللا ينظر ، سهر وأطالح عبادة أنضاء ،
ـًا بكى اجلنة ذكر من بآية   ."أذنيه بني جهنم زفري كأن شهقة شهق النار ذكر من بآية مر وإذاا ،إليه شوق
  : الصريف مبناها حسب اآلتية املفردات صنف -أ ) ٦

  موصولة  عميد  متميز  موحدة  االرتباط  طحم  األقصى  منرب  الكلمة
املبىن 
  الصريف

 مصدر  مكان اسم  تفضيل اسم  آلة اسم
  صريح

  مفعول اسم  مشبهة صفة  فاعل اسم  مفعول اسم
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٨٩ 
 

  : يأيت ما يف لكلّ مفردة الصريف الوزن اكتب -ب 
  إعادة  جلََّلتها  ليبقوا  الكلمة

  إفالة  فَعلتها  ليفعوا  الوزن الصريف
 : يأيت مما فعل كلّ من املرة اسم صغ - ج 

 .لة : لَ                   .ارتباطة :ارتبط  .          واحدة رمحة :رحم                .واحدة إِقالة :أقال
 : يأيت ما يف الصحيحة اإلجابة اختر)  ٧
 : هو ) حظي(  الفعل ملصدر الصحيح الصريف الضبط -١
ـْوة                       ب. أ ـَوة                  . حظ ـَظ ـْوة. جح ـُـظ ـْــوة   . د            ح ـِظ   ح

 :حتديات من يواجهه كان ما على الرعاية استمرار تواىل:مجلة  يف ) على( اجلر حرف يفيد) ٢
 .املصاحبة-د               .املقايسة-ج                        .ااوزة-ب                .االستعالء -أ

 : )يرث( للفعل الصريف الوزن) ٣
 يفل -د                     يفعل -ج                            يفعل -ب                     يعل –أ 
ـًا ليبقوا ( مجلة يف املضارع الفعل إعراب عالمة) ٤  :) ساطعة جنوم
ـّكون –ب                    .الضـمة -أ   .الفتحة-د            . النون حرف حذف - ج                   .الس

 
  ) هاشم بين وجدان يف القُدس (السادسة  السادسة الوحدة الوحدة انتهت

  حبمد اهللا تعاىل
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٩٠ 
 

  العروض علم
، وجاء وجد اخلليل أن حبور الشعر مخسة عشر حبرا، -رمحه اهللا تعاىل -ض هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي واضع علم العرو

ـّاه املتدارك -رمحه اهللا  - من بعده تلميذه األخفش   . ووجد حبرا آخر مس
 من تتكون اليت والتفعيالت واملقاطع، واألوزان البحور ويتناول الشعر، موسيقا يدرس الذي العلم هو: تعريف علم العروض

  .املقاطع
  :العروضية املصطلحات

 .الشعري البيت من األول )اجلزء(الشطر هو: الصدر – ٢         ) . قسمني ( شطرين من يتألف الشعر من سطر: البيت – ١

 .الصدر يف األخرية التفعيلة هي :العروض - ٤             .الشعري البيت من الثاين )اجلزء( الشطر هو :العجز - ٣

 . الضرب و العروض :البيت كاملة ما عدا تفعيليت  تفعيالت هي :احلشو - ٦         .العجز يف األخرية التفعيلة هي :الضرب - ٥

  .األساسية التفعيالت على تطرأ اليت التغيريات هي : والعلل ـ الزحافات ٧

  .)العلة  ( الضرب  يسمى أو التغيري الذي حيدث يف العروض ** .     )الزحاف ( شو يسمى التغيري الذي حيدث يف احل:مالحظة ***

 .)م(،ويرمز له بالرمزجزء منها يف الصدر،وجزء منها يف العجز  كلمة هو أنْ تكون :رالتدوي.٨

  .الضرب يف موعا الوتد على خفيف سبب زيادة: التذييل. ٩

البحتري، سينية شوقي، المية  سينية: مثالً  فيقال ،)وبه تسمى ( إليه وتنسب القصيدة علية ىنبـت الذي األخري احلرف هو: الروي.١٠
يرمن القصيدة بيت كلِّ آخر يف ، وهذا األمر ملزم للشاعر)اخل ... بائية، أوق العرب، عينية ابن ز.  

اكن األخري إىل  الساكن الذي قبله ، مع ما بينهما من حروف ، يف البيت الشعري ، ومتتد من الس املقطع الصويت األخري هي: القافية. ١١
  .إليها املتحرك الذي يسبق الساكن األولضاف ي

---------------------------------------------------------------------------  

  :مفتاح البحر :سريعال حبر

  حبر سريع ما له ساحل                                    مستفعلن مستفعلن فاعلن

 :اآليت حوالن على ،ثالث منها يف كل شطر، تفعيالت ست من يتكون البيت أنَّنالحظ 

  مستفعلن مستفعلن فاعلن              مستفعلن مستفعلن فاعلن

   ) -ب  –ب  علنـفْـتـم(أو،)  -ب ب  - نلُعتسم(:،صورها) -ب  - - مستفعلن ( :ة الرئيسةلالتفعي

   - - ، فعلُن  -فَعلُن ب ب : ، صورها -ب  –فاعلن  :ة الرئيسةلالتفعي
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٩١ 
 

  :مث حدد التفعيالت، واسم البحر ،ةاآلتي تابياأل قطع** 

  :أمثلة حملولة
  وىـالن ــــنالعمر ره تقَضي ـي                   أنيهاضنِـ دـلَـقَ ليرح يصاحب يا** 
  -ب  -   -ب  -  -    -ب  - -                    - ب  -      -ب  - -    -ب  -  -   
  فاعلن       مستفعلن       مستفعلن      فاعلن                    مستفعلن         مستفعلن       

 ---------------------------  
 **ـًا والرطْ  مل يتركوا                    ة       ــساس  من قبلكم   ها قد ساس ـًـا    بـ   يابس
  -ب  -   - ب  -  -    - ب  -  -                          - ب  -      -ب  - -    -ب  -  -   
  مستفعلن         مستفعلن        فاعلن                            مستفعلن     مستفعلن     فاعلن    

 ---------------------------  
 **هللا در    البما   نِي      يقتلُ                            ـلُـيفع  موال  شـــاَء   ن   ـَـلُي   ـقت
  -ب  -   -ب ب   -    -ب ب  -                      - ب  -      -ب  - -    -ب  -  -   
  فاعلن       علن مستعلن          مست                                     مستفعلن         مستفعلن        فاعلن    

 ---------------------------  
  طْولُأ       ن ليلهمـ     وصبحه            وى              باهلـ           بتليامل   طول ليلِ يا**
  -ب  -   -ب  -  -    -ب  - -                    - ب  -      -ب  - -    -ب  -  -   
  مستفعلن     مستفعلن     فاعلن                مستفعلن         مستفعلن        فاعلن                               

 ---------------------------  
ـّذييل ) فاعالن ( على ) فاعلن ( تأيت تفعيلة   ::::::  ****مالحظة    * ) -ب   -( وتسمى الت
ـّذييل   .خفيف  سبب على ساكن حرف إضافة هو :الت

  .إنْ جيحد احلساد فضلي فما                                        يخفيه بني الناس أن جيحدوه : مثل
  * -ب  -   -ب  -  -    -ب  - -                    - ب  -      -ب  - -    -ب  -  -   
  مستفعلن         مستفعلن        فاعلن                              مستفعلن     مستفعلن     فاعالن    
  حيسدوه       مل  يفضل        لو جهلوا                            همأن   ورى ـأدرى ال   ه ـهم ب بل
  * - ب  -    -ب ب   -    -ب ب  -                      - ب  -      -ب  - -    -ب  -  -   

  مستفعلن      مستفعلن      فاعلن                                       مستفعلن     مستفعلن     فاعالن 
*********************************************************************************************  
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٩٢ 
 

  :فعيالت، واسم البحرـد التحد مثّ ،ةاآلتي تابياأل قطع :مترين على البحر السريع

 امتح  رمقْضي الْعت ـمـنالًـتق                ضِ ال تطَنِأْـيف األروي إىل و  
................................................................................................................................................................................................................  

  

ار إنَّعد يا غريب الد                       اشوقاً لـمأَرى وـهِجاحلَ كنِس  
...........................................................................................................................................................................................................  

  
..............................................................................................................................................................................................................  

  وى مبـوعــودــذي أهـى الَّوفَّ فرحةً                      مع العيد جاءت يا
..................................................................................................................................................................................................................  

  
.............................................................................................................................................................................................................  

وء إىل أهلها                  أسرع من ـمقالة السـمنحرٍد لِـسائ  
........................................................................................................................................................................................................  

  
...........................................................................................................................................................................................................  

ـومن دعا الناس إىل ذمـوه باحلَه                   ذمق لِوبالباط  
...........................................................................................................................................................................................................  

  
.........................................................................................................................................................................................................  

  املعسر روسفذاك املـ    عيقن                    وملْ كثريٍ مالٍ ذا انكـ من
...................................................................................................................................................................................................  

  
.................................................................................................................................................................................................................  

  وتأييد دتأكيـ يلُدان جمموعان يف عيد                       دلعيـ
................................................................................................................................................................................................................  

  
...............................................................................................................................................................................................................  

  هبِـسـمل ي ــهيـيسبِذي ن الّسهى                        حيف منتـ ر العاشقلو فكّ            
...........................................................................................................................................................................................................  

  
.................................................................................................................................................................................................................  

ـميوت راعي الضأن ـيف جهله                      ـموتة جالينوس يف طبه 
...........................................................................................................................................................................................................  

  
................................................................................................................................................................................................................... 

 -------------------------------------------------------------------  
مثّ ـع األبيات اآلتيةقطّ: اينمرين الثّـالت ،قال ابن عبد ربه األندلسي/////    .هادر عن العجز فيافصل الص:  

ـَلُ لُيقت علُهللا در البني ما يفْ ـُقـت   من شاء وال ي
........................................................................................................................................................................................................  

  
.................................................................................................................................................................................................................  
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٩٣ 
 

  بانوا مبن أهوى يف ليلةٍ  رد على آخرها األولُ
...........................................................................................................................................................................................................  

  
.........................................................................................................................................................................................................  

************************************************************************************************  

ـّالثالتمرين    .ها بالكلمة املناسبة من اخلياراتاقرأ األبيات اآلتية مث امأل الفراغ يف كلّ من: الث

  فس وأمسى هلاـيف نفسه      أشرف للن..... تواضع ) ١

  الرجل . املرء                د.اإلنسان                        ج. فاإلنسان                       ب.أ

٢ ( أي ... جادب ّبٍأم أي خطْ          إال بجار إالّ ذه  

  كرمي .األزمنة                  د.رجل                          ج. زمان                          ب.أ

  قابالر ما ذلّت هلنـورب        رشدي وهجرت املىن   )..... ٣

  هذا.تناسيت                  د.ج                   أبصرت         .تذكرت                    ب.أ

  حلُ إىل نورها      وحيك يا حنلُ ملن تكسبني ـالن.. قد) ٤

  غدت.قالت                      د.غادرت                             ج.ذهبت                      ب.أ

  هفليدفع فمن يستطيع       دفع أذاها عنه..... هذي هي )٥

  القلوب .األخالق                      د.الدنيا                               ج.احلياة                      ب.أ

 ----------------------------------------  

  اإلجابات 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  السؤال
  ب  د  ب  أ  ب  اإلجابة

*********************************************************************************************  
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٩٤ 
 

  :مفتاح البحر  :فيفاخل حبر

ـُن مستفعلن فاعالتن ـًا خفّـت به احلركات                                     فاعالت   يا خفيف

 :اآليت حوـالن على ،ل شطركثالث منها يف ، تفعيالت ست من يتكون البيت أننالحظ 

ـُن مستفعلن فاعالتن ـُن مستفعلن فاعالتن                                فاعالت    فاعالت

ـُن  (:ة الرئيسةلالتفعي   ،)-فَعال ب ب (أو)  -ب  –فاعال (أو ،) - -فَعالتن ب ب (:،صورها)  - -ب  –فاعالت

  .)  - - -فاالتن ( أو 

  ) - ب  –ب  لنعـفْـتـم(أو،) -ب ب  – نلُـعتـسم(:،صورها) - ب  -  -مستفعلن  :ة الرئيسةلالتفعي

  :أمثلة حملولة 
م إنّ قلــيب    حيبال      ــن  ي                  يف عناءٍ        أعظأمسبِ مه    من  ناءِ ع  

  ب ـ ـ    ـ ـ ب ـ   ـ ب ـ ــ ب ـ ـ    ب ـ ب ـ     ـ ب ـ ـ            ـ 

  فاعالتن          متفْعلُن              فاعالتن                    فاعالتن       مستفْعلُن         فاعالتن

  عزائي  ومات       هبِمات صربي       ــذّ        بعيشٍ                    ألََ  كيف ال ، كيف أنْ

  ـ ب ـ ـ    ب ـ ب ـ     ب ب ـ ـ     ب ب ـ ـ    ـ ب ـ ـ    ب ـ ب ـ     

  فاعالتن            متفْعلُن         فاعالتن                      فاعالتن          مستفْعلُن           فعالتن  

 --------------------------------------------------------------- --  

  :فعيالت ، واسم البحر ـّد التمث حد ةّ  ،اآلتي تابياأل قطع :التمرين الثاين 

الئمونَ ماذا عليـــــكُها الَّـأيأمــ نْأنْ تعيشوا وأ                    مدائيـبِ وت  
...............................................................................................................................................................................................................  

  
...............................................................................................................................................................................................................  

ليس من مـــات فاس تراح                ـتاألحياِء         مبي تمي ـــــتما امليإن  
...................................................................................................................................................................................................................  

  
.............................................................................................................................................................................................................  
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٩٥ 
 

  :قال مجيل الزهاوي

ـًا يف احلياة شِ إذا دام داف)      م ( ـيــ            اس كالطّليس شيء يضر بالن) أ    عـــ
..........................................................................................................................................................................................................  

  
............................................................................................................................................................................................................  

  يف سنــــواتِ   يشِـبالطّ عتضيأُـفَ                ـورٍ   يف عصــ تأُحرز  ب أخالقٍر)ب 
...............................................................................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................................................................................  

  :قال أبو العالء املعري

  عليها قالئد من جـمانِ  جِ)             م ( هذه عروس من الزنـــــ                   ليليت ) أ 
..............................................................................................................................................................................................................  

  
..............................................................................................................................................................................................................  

------- --------------------  

ـُـــؤادِ  اجلبانِ ـهرب الن) ب   وم عن جفُوين فيهـــــا                هرب األمـنِ  عن ف
................................................................................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................................................................................  

ـِاللَ ي) ج ـُعـتنِ هـوى الثّـريــا                ـوكأنَّ اهل   ـقانفهمـــــا للوداعِ  م
..........................................................................................................................................................................................................  

  
...............................................................................................................................................................................................................  

  نِ القنــا وخفْق البنودِ ـْبني طَـع               عش عزيزا أو مت وأنت كــرمي    :قال املتنيب 
.....................................................................................................................................................................................................................  

  
.................................................................................................................................................................................................  

  :قال علي حممود طه 

  البــحور                 اغمـري القلـب باخليــال الغمـريِ موجة السحــر من خـفي ) أ 
............................................................................................................................................................................................  

  
...............................................................................................................................................................................................................  

  مي وردي علي   نفْـــــــح العبريِ     )    م (أقبلي اآلنَ  من شـــــواطئ أحال        ) ب
.........................................................................................................................................................................................................  
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٩٦ 
 

  .امأل الفراغ بكلمة مما يلي البيت، ليستقيم الوزن العروضي واملعىن: الثن الثّالتمري

  قلون العقــــول .....ها )            م ( أفسدت بيننا األمانات عينــا            ) ١

  واخلتفت. وتشات                  د. وخالفت                ج.وخانت               ب. أ

  يف العيــــشِ  موت....أبتغي الرعود لروحــــــي                  إنّ بعض  إنين) ٢

  االحتماالت. العالئق                   د. السكون                ج.األصحاب               ب. أ

  واجتهد... نَ  علــــــــى )       م ( رحم اهللا من أعـــــــــا      ) ٣

  دادالس. الصلح                د. فر            جالس.ب           اجللوس    . أ

٤ ( ه طيـ       ساعــــــةً.... نسيأن ) م             (نٌ حقريٌ  وعربــــــــد  

  التاجر. الطاووس               د. الطني              ج.اإلنسان              ب. أ

*********************************************************************************************  

  :جمزوء اخلفيف 

  .رييكون حبذف التفعيلة األخرية من كل شطر يف البيت الشع: ازوء بشكل عام

ـُن مستفعلن :وزن جمزوء اخلفيف ـُن مستفعلن                   فاعالت   : أمثلة                          فاعالت

ـُــــــقضى  وروده      ِ  وارد                قَــــــــــدر اهللا   حني ي

  -ب  - ب          - -ب  -                             - ب  –ب            -  - ب ب 

ـُن             متفعلن      ـُن             متفعلن                                       فاعالت   فعالت

  فأرد ما يكـــــــــونُ إنْ                             مل يكن مــــــــا تريده

  - ب  -ب          -  - ب  -                                    - ب  –ب            -  - ب ب 

ـُن             متفعلن      ـُن             متفعلن                                       فاعالت   فعالت

*********************************************************************************************  
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٩٧ 
 

  :مفتاح البحر  :تداركامل حبر

 ثاملُحد ـلُ                    فعــــلن فعــلن فعــلن فعــلنحركاتـقـتـنت  

ـّحو علىأربع منها يف كل شطر ، ، تفعيالت مثان من يتكون البيت أن نالحظ   : اآليت الن

  فعــــلن فعــلن فعــلن فعــلن             فعــــلن فعــلن فعــلن فعــلن

  .) فعـلُُن ـ ـ (أو،)فَعلن ب ب ـ   (:،صورها)فاعلن ـ ب ـ   ( :ة الرئيسةلالتفعي

  :مالحظات 

ـًا شع)١ ـًا يكون على التفعيلة الرئيسةقلّما ـ إن مل يكن من النادر ـ أن جند بيت   .، وعادة ما يأيت على صورهاري

اخلليل بن أمحد ، واستدركه على أستاذه وهو البحر الذي أوجده األخفش) ث أو احملد ،اخلبب( حبر املتدارك يسمى ) ٢
  .الفراهيدي ـ رمحهما اهللا تعاىل ـ 

  .ك جمزوًءا بنقص تفعيلة يف كل شطرقد يأيت املتدار) ٣

  :قال علي احلصري القريواين:    أمثلة حملولة :التمرين األول

  يا ليلُ الصـب مىت غــــــده                  أَقـيام الســـــــاعةِ  موعده   

  ب ب ـ   ب ب ـ                 ب ب ـ   ـ ـ   ب ب ـ   ب ب ـ   ـ ـ   ـ ـ

لنفَع        لنفَع     لنفع         لنفَع                    لنفَع        لنفَع       لنفع     لنفع  

قه               أسفـرقد الســــــــــار  فأردهللبني يــــــ مــرد 

  ـ ـ   ب ب ـ   ب ب ـ              ب ب ـ   ـ ـ   ب ب ـ   ب ب ـب ب ـ   

لنفَع        لنفَع     لنفع         لنفَع                   لنفَع        لنفَع     لنفع         لنفَع  

هـــدويرص ـرعاها يمم                     لــه ورق ـــجمفبكاه الن  

  ب ـ   ـ ـ   ب ب ـ   ب ب ـ         ـ ـ   ـ ـ   ب ب ـ   ب ب ـ ب

لنفَع        لنفَع       لنفع     لنفع             لنفَع        لنفَع     لنفع         لنفَع  
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٩٨ 
 

  :فعيالت ، واسم البحر ـّد التمث حد ةّ  ،اآلتي تابياأل قطع :التمرين الثاين 

   :كرامةقال بطرس 

  ـربِــــقُضبِ                يدعو املُـــــشتاق إىل الطّنغم األطيـــار على ال) ١
..............................................................................................................................................................................................................  

  
................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  لِ يف ولَهٍ                يشفي الوهلانَ  من الوصبِـلْـبـــد البونشي) ٢
..................................................................................................................................................................................................................  

  
................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

 للهــــــوى منتسب فنـين مدإن                   ـــــعبا حال يف رضاك التيا بالد  
...................................................................................................................................................................................................................  

  
...............................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

ـِه  ق ـُـه فاطلبأنت يف قلْـب ـْـ         ـَلْب ـّــلب  ـهِ  تري)      م ( ي ـًـا يتلذّذ الط   عاشق
..............................................................................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................................................................................  

------------ ---------------  

  ـه األخضرواجلنةُ شاطـئُ                 يلُ العذب هو الكـــــــوثر        ـالن) أ
.............................................................................................................................................................................................................  

  
.................................................................................................................................................................................................................  

ـَـفُـــز                         واعبد واجهد كلَّ اجلهـــد) ب   سلِّـم هللا األمـــر ت
......................................................................................................................................................................................................................  

  
................................................................................................................................................................................................................  

جلّـت عن ح                         اَهللا فنعمــــــــاه واستعطصرٍ  أو عـــد  
.........................................................................................................................................................................................................  

  
...............................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  
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٩٩ 
 

  بعد املوىل حـــــب الوطنِ                      ــطـــنِمن أصل الفطرة للفَ) ج
...................................................................................................................................................................................................................  

  
................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

ـّالث   .الوزن العروضي واملعىنامأل الفراغ بكلمة مما يلي البيت، ليستقيم :   التمرين الث

  ـــك بالبـلَـجِ قد آذن ليلُ                     ...  اشتدي أزمــــةُ ) ١

  إنما.ومتردي                   د.تنفرجي                      ج.تنفرجني                 ب. أ

  لعــمرك ما فعلـــوافَلَبِــئْس ......           ســئـلوا فأبوا فَلَـــقَد  ) ٢

  خبلوا . تشاغلوا                       د. تناسوا                ج.كذّبوا                   ب. أ

*********************************************************************************************  

  :مفتاح البحر  :رجزال حبر

  يف أحبر األرجازِ حبر يسهــــلُ                    مستفعـلن   مستفعــلن   مستفعــلن 

ـّحو علىثالث منها يف كل شطر ، ، تفعيالت ست من يتكون البيت أن نالحظ   : اآليت الن

  مستفعـلن   مستفعــلن   مستفعــلن                 مستفعـلن   مستفعــلن   مستفعــلن 

  ) -ب  –لن ب عـفْـتـُـم(أو،)ـ ـ ـ  لْـعـفْتـسم(:،صورها)-ب  - -مستفعلن  :الرئيسة ةلالتفعي

  )مـتـفْـعـلْ ب ـ ـ ( ، أو ) مـسـتـعـلُن ـ ب ب ـ (                                                

  :قال ابن عبد ربه األندلسي :  أمثلة حملولة :التمرين األول 

  !أَدرِ، جِني سباين أَم بشــــر               أَم شمس ظُهرٍ أشرقَت يل أَم قَمرمل 

  ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ   ـ ـ ب ـ            ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ

  مستفعـلن    مستفعـلن     مستفعـلن             مستفعـلن     مستفعـلن   مستفعـلن

 -----------------------------------  
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١٠٠ 
 

ظَـــــريف الن هنم توى كأَنَّ الْمتح           فُــــــــهدي املَنايا طَرهي راظن أَم  

  ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ   ـ ـ ب ـ            ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ

  لن     مستفعـلن   مستفعـلنمستفعـلن    مستفعـلن     مستفعـلن             مستفعـ

-----------------------------------  

  :فعيالت ، واسم البحر ـّد التمث حد ةّ  ،اآلتي تابياأل قطع :التمرين الثاين 

باحلـــــور ريشت الطَّرف ــــــــلٍ            إالَّ سهامقات نم ا لَهيي قَتيالً محي !  
..................................................................................................................................................................................................................  

  
..............................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  لقَد أذْكَرين ما قَــــــــد دثَرما بالُ رسمِ الوصلِ أَضحى دارِســــاً            حتى 
................................................................................................................................................................................................................  

  
......................................................................................................................................................................................................................  

  ذْ ال دواَء للهوى موجـــــودمن ذا يداوي القلب من داِء اهلــوى         إ
.................................................................................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

يومِ باملروجِ اخلُـــض ـــــــــرييا طيبمـًا من ع   رِ                    سرقْته خمتلس
..................................................................................................................................................................................................................  

  
.............................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  والطلُّ قد كلَّــلَ هام الزهــــرِ                  فعـطَّـر األرجاء طــيـب  النــشــرِ
...............................................................................................................................................................................................................  

  
....................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  
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١٠١ 
 

ـُـها بعـد انبالجِ  الفــــجرِ                          عنـد انبساط الشـفَــقِ املُـحـمـر باكرت
.................................................................................................................................................................................................................  

  
..................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  والطّـيـر يف لُـج املياه تـســــري                     كأنـها سـفَـائن يف بـحـــــرِ    
....................................................................................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  احلمد هللا الذي قــــد فقّـها                يف الدين خري اخللــــق من أُيل النـهى
..................................................................................................................................................................................................................  

  
.......................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  اإلميان واإلســـــــــالمِ أمحده إذْ من باإلكــــــرامِ                بنعمة 
.............................................................................................................................................................................................................  

  
........................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

الشبـــاب ـكـنـاك أنْ يفتإي              ــــــرابالس ـكعين ـرـغوأنْ ي  
.....................................................................................................................................................................................................................  

  
.............................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

ـًا آفـــــــلُفإنــما ا   لشباب ظل زائــــل             وبـدره ال بـد  يوم
.....................................................................................................................................................................................................................  

  
....................................................................................................................................................................................................................  

------------ ---------------  

  :يكون حبذف التفعيلة األخرية من كل شطر : جمزوء الرجز 

  مستفعـلن    مستفعـلن                       مستفعـلن    مستفعـلن

  :فعيالت ، واسم البحر ـتـد المث حد ة ،اآلتي تابياأل قطع :التمرين الثالث 
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١٠٢ 
 

  خــلْــد راضيَِـهدمشق يف أوصافهـــــا              جنَــةُ 
.......................................................................................................................................................................................................................  

  
......................................................................................................................................................................................................................  

 ـلَـتــعج ها               قَدــــــرى أبوابأما تــــهمثاني  
....................................................................................................................................................................................................................  

  
.....................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  اريــــــالع ديبتكسو األ                   ارِـــــــشعاأل روايةُ
...................................................................................................................................................................................................................  

  
.....................................................................................................................................................................................................................  

  اــــــــحزاناأل بهذْـوت                ا ــــــخوانوتطرب اإل
....................................................................................................................................................................................................................  

  
.................................................................................................................................................................................................................... 

اــــــاقـوتنعش العش                  وتـنِواملُ ساـــــــتاقـش  
........................................................................................................................................................................................................................  

  
....................................................................................................................................................................................................................  

  دادوـــــــــال بتـثْْـوت               ادا ـــــــحقوتنسخ األ
.......................................................................................................................................................................................................................  

  
........................................................................................................................................................................................................................  

************************************************************************************************  

ويسميه  ،رجز التام؛ أي كأنه شطر من اللواحد يتكون من ثالث تفعيالت فقطا هو أن يكون البيت :مشطور الرجز
هر الرجازين العرب هو ، ويسمى الشاعر الذي ينظمها الرجـاز، ولعلّ أش، ومجعها األراجيز)األرجوزة( الدارسون

ليل بن أمحد الفراهيدي بعد وقد قال عنه اخل بالشواهد املأخوذة من أراجيزه، ، الذي متتلئ كتب النحوالعجـاج، وابنه رؤبة
  ."ا اليوم الشعر واللغة والفصاحة دفنـ" :دفنه

  :فعيالت ، واسم البحر ـّد التمث حد ة ،اآلتي تابياأل قطع :التمرين الرابع 

  األبدانحـفْـظُ اللسان راحـةُ 
........................................................................................................................................................................................................................  

  
.....................................................................................................................................................................................................................  

 --------------------------- 
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١٠٣ 
 

  الشكرِ لإلحسانفاحفظه حفظ 
........................................................................................................................................................................................................................  

  
........................................................................................................................................................................................................................  

 --------------------------- 

  فآفةُ اإلنسان يف اللســــان
........................................................................................................................................................................................................................  

  
........................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  :فعيالت ، واسم البحرـّد التمث حد ،ةاآلتي تابياأل قطع :التمرين اخلامس

البعيد ـــها الفجـــرـقي              وأيـور الـنيا أيها الـن  
........................................................................................................................................................................................................................  

  
........................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  الوجــــود ذي              أقصاك عن هذاأين اختفيت ومــا الّ
........................................................................................................................................................................................................................  

   
........................................................................................................................................................................................................................  

 ---------------------------  

  .امأل الفراغ بكلمة مما يلي البيت ، ليستقيم الوزن العروضي واملعىن :   السـادسالـتمرين 

  باألصغرين القلبِ واللسان......                  احلمد هللا الــــــذي

  حباين. أوجدين                   د.وهبين                 ج.منحين                        ب.أ

  لـي اليوم هــيب..... هـــــــــيب                     يا فوز باِهللا

  ذنيب. العذر                       د. عنواين                  ج. أملي                       ب.أ

ـُّـكْـرِ.... دارت على الدوحِ  سـالف القَـطْـرِ                    أعطافه بالس
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١٠٤ 
 

ـّحت          . أ   فذابت.فتمايلت                    د. فرنـحت                ج. ب      فترن

  ٢  ٢  ١  البيت
  ب  ج  د  اإلجابة

************************************************************************************************
*******  

  واحلمد هللا رب العاملني

  لكم باخلري و التفوق  والتوفيق مع بالغ دعائنا
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  الفهرس                                                                  

  رقم الصفحة  املوضوع  الرقم
  ٢  سورة فاطر  ١
  ٢١  أرق على أرق  ٢
  ٣٣  يا أيها الكرز املنسي  ٣
  ٤٩  اإليدز  ٤
  ٧١  ضانا  ٥
  ٨١  القدس يف وجدان بين هاشم  ٦
  ٩٠  العروض  ٧
  ٩٠  البحرالسريع  ٨
  ٩٤  البحر اخلفيف  ٩
  ٩٧  البحر املتدارك  ١٠
  ٩٩  حبر الرجز  ١١
  ١٠١  جمزوء الرجز  ١٢
  ١٠٢  مشطور الرجز  ١٣
  ١٠٥  الفهرس  ١٤
  ١٠٦  أماكن وجود الدوسية  ١٥

  

  

ـّها خالصة لوجهك الكرمي ـّا أعمالنا كل   اللهم تقبل من

ـًا سلّم آله وحممد ـ صلّى اهللا عليه ووصلّ يا ربنا على سيدنا    .ـ يف األولني ويف اآلخرينتسليم
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  :تطلب الدوسية من املكتبات اآلتية 

  ٠٧٩٧٠٧١٥٦٢/جبل املنارة  –مكتبة األوائل * 

  ٠٧٩٧٤٥٢٦٢٩/جبل املنارة  –مكتبة األرائك * 

 ٠٧٩٧٢٠٥٦٢٠:  زهةالنـ جبل مكتبة عدي فليفل  *

  ٠٧٩٧٩٢٧٢٨٦:  زهةالنـ جبل  مكتبة زين* 

 ٠٧٩٦٤١١٨١٢: مقابل باصات جاوا  : الوحدات  –مكتبة األوابني *

  ٠٦٤٧٥٠٣٦٠: الوحدات  –مكتبة الرباق * 

  ٠٧٩٦٥٧٢٩٢٧ :مقابل البنك العريب / جبل النصر  –مكتبة اجلعربي *

  ٠٧٩٥٨١١٨١٩ :جبانب العنان مول /  اهلامشي الشمايل - مكتبة الزنبق*

 ٠٧٩٥٠١٤٧٤٣ القويسمة شارع املدينة الرياضية جبانب أسواق الدرة - مكتبة املسكاوي *

  ٠٧٩٥٠١٤٧٤٣ :بعد جسر املشاة / أم نوارة  - مكتبة املسكاوي *

 ٠٦٥٥٦٣٠٥٥: اسواق السلطان  -تالع العلي  -مكتبة زيد اخلري * 

 ٠٧٩٥٧٣٣٨٦٩: مقابل مدرسة حي أم تينة/شرفية األ  -مكتبة الرباعة *

  ٠٧٩٦١٦٠٩٣٠ .، بالقرب من إشارة شارع مسية شارع التاج/شرفية األ -  سراءمكتبة اإل *

  ٠٧٩٥٢١٢١٢٤شمالية لمقابل البوابة ا /شارع اجلامعة -مكتبة األستاذ  *



  ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 
 

١٠٧ 
 

  ٠٧٩٥٨٥٨٣٤١مقابل الدفاع املدين /صويلح -  مكتبة محدي هاشم  *

  ٠٧٩٥٦٠٥٠٩٤ سالمي  مقابل البنك اإل/ اجلاردنز  - مكتبة اجلاردنز ** 

   ٠٧٩٥٠٢٤٦٦٢/ خلدا  -مكتبة خلدا * 

   ٠٧٩٩٣٥٠٣٣٣ :مقابل اهلنيين هاتف /طرببور   - مكتبة اللوتس *

  ٠٧٨٨٧١١٧٨٥: مقابل كلية احلسني /جبل احلسني  -مكتبة الطالب *

 ٠٧٩٥٠٠٥٣٣٨/ جبل احلسني  - مكتبة جبل احلسني * 

 


