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بسم اهللا الرحيممحن الر  

وثناًء، املتصف بصفة الكمال عزةً وقوةً وكربياًء، به نصول،  اد جبميع احملامد تعظيماً وتشريفًاحلمد هللا احملمو      

و به جنول، و به نأمل دفع الكروب شدة وبالًء، ودرء اخلطوب ضنكاً وألواًء، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

اس شريك له اختص املسجد األقصى بالفضائل معراجاً وإسراًء، وحذرنا من كيد اليهود ووصفهم بأم أشد الن

للمؤمنني عداًء، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أفضل هذه األمة جهاداً وفداًء، وأعظمها قدوةً واصطفاًء، صلى اهللا 

عليه وعلى آله وصحبه الذين ضربوا أروع األمثلة صفاًء ووفاًء وطهراً ونقاًء، والتابعني ومن تبعهم وسار على 

ا يزيده جةً  واًء ونوراً وضياًء م تسليموهلا أرض  وال مساُء ، وسلّجهم اهتداًء واقتداًء واقتفاًء، صالة ال تطا

  .وبركةً  وثناًء

        بني  يديك جمموعة من األوراق سائالً املوىل عز وجلّ أن تكون يف جمموعها تشكل  ولدي الغايل ، وضعت

املطلوبة منك يف هذا الفصل األخري من  حياتك تغطية كافية ملا حتتاجه من تفسري  ، وحتليل  ، ومناقشة للمادة 

ـًـا لك اهللا العظيم باخلري والتوفيق ، وال أدعي أنّ كل ما يف هذه األوراق هي متام  الدراسية املدرسية ، داعيـ

فهذا من فضل اهللا علينا ، وإن وجدت ؛  ، فإن وجدت  ما تريد )  وفوق كل ذي علم عليم (، ولكن  ةاملعرف

  .وال تنسانا من صاحل دعواتك الطيبة .البشر هذا من طبع تقصرياً ف

  

  . من وراء القصد سبحانه  وهو، واهللا املستعان 
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  ملقالةا:  األديب خلدون     الفن ابن مقدمة من واألربعون الثالث الفصل
  لم مؤذن خبراب العمرانـالظّ    

 تونس يفد ولاحلضرمي، خلدون بن حممد بن الرمحن عبد خلدون ابن العالّمة:ومبكانته بالكاتب تعريف
 هاجروا الذين األندلسيني العلماء من كبري عدد على العلم تلّقى ، إشبيلي أصل أندلسي من ينحدرهـ،٧٣٢سنة

 غزارة على دلّ بديعا شرحا البوصريي بردة ،شرح) املغربية التخوم من مفاخر مفخرة... (: فيه قيل ، تونس إىل
  .احلساب يف كتابا وأّلف رشد والرازي، ابن كتب من كثريا ـص،وخلّحفظه
   اشتهرت خلوته، و يف كتبها اليت املشهورة مقدمته من واألربعون الثالث الفصل هو أيدينا بني الذي صالن و       

 والعجم العربأيام   يف واخلرب املبتدأ العرب،وديوان كتاب"  مساه الذي كتابه مقدمة وهي ،) خلدون ابن مبقدمة( 

  .على اتمع وعواقبه الظلم أثر الفصل هذا يف تناول"  األكرب السلطان ذوي من عاصرهم ومن والرببر،
  .للمبالغة والتاء مبالغة، صيغة:  العالمةكلمة * خلدون     ابن كتاب اسم جيب حفظ* مالحظات 

  .البلدان : التخوم ميمي مصدر ، للفخر يدعو شيء: كلمة مفخرة*              
  .مقالة علمية ؟              ما الفن األديب الذي ينتمي إليه النص: س
  :لمقالة العلمية لمسات ثالث اذكر : س
ـً) ١   .            فـالعواط ختلو من) ٣             . حقيقية  تعطي معلومات )٢          . ا واحداً تبحث موضوع
٤( اخلربي و اإلنشائي األسلوب استخدام يف املزاوجة) ٥           .ة ــــقلة الصور الفني.  
  ) .تدخل يف املوضوع مباشرة ( ليس هلا مقدمة ) ٦

         ـدوانَاعلم أنّ الع اس يف أمواهلم،على النا،ملا يرونه حينئذٍ من أنّ غايتها  ذاهببآماهلم يف حتصيلها واكتسا
ر وعلى قدت آماهلم يف اكتساا وحتصيلها،انقبضت أيديهم عن السعي يف ذلك،وإذا ذهبـها من أيديهم،انتهابومصريها،

ُ  كثرياً عامذا كان السعي يف االكتساب ، فإ االعتداء ونسبته ، يكون انقباض الرعايا عن ا يف مجيع أبواب ـًاالعتداء
كان يسرياً، يع أبواا،وإنْ كان االعتداُءمال مجلة بدخوله من مجلذهابه باآل، كان القعود عن الكسب كذلك؛املعاشِ

  .االنقباض عن الكسب على نسبته 
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  :املعانـــي 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
ـُـــدوان ـَـب(  بذاهـــ  الظلم،االعتداء،جتاوز احلد   ).عدو(الع    : )فاعل اسم(يبعد،يزيل  ) ذَه

  هدفها،ايتها،مصريها   )غيي( غايتهــا  ما يتأمله املرء   )أمل :جذرها( همبآمالـ
ـُه   تراجعت ، توقفت  انقبـــضت  أخذها بالقوة  ـاانتهاب

  توقف العمل  القعود عن الكسب  )رعي .(عامة الناس  اــالرعاي
  العمل  ـعيالســ  نسبة  ـدرقــ

  مستوى االعتداء عليه  ـهنسبتــ  أبواب الرزق، وجماالته  أبواب املعاش
  

  .العمل وكسب الرزق، ويدفع النـاس إىل القعود عن العمل على الناس يذهب اآلمال يف االهتمام بالعدوان :الفكرة الرئيسة
شرح النص:إنّ العدوان على النويكون مقدار االنقباض عن السعي يف اس يقعدون عن الكسب،فال يسعون يف حتصيله،اس يف أمواهلم جيعل الن

  .داء قليالً كان القعود على نسبتهوإن كان االعتاً كان القعود عن العمل كثرياً،االعتداء كثريفإذا كان الكسب على قدر االعتداء ونسبته؛

ـّـةـّـالص   :ور الفني
ـُـها من أيديهم *  ـّـه الكاتب آمال الناس بالشيء املادي الذي يؤخذ منهم بالقوة : انتهاب   .شب
  .العظيم الذي له أبواب شبه الكاتب املعاش والكسب بالبناء: بدخوله من مجيع أبواا* 
  .واملال الرزق حتصيل يف الناس لآما وميحو يزيل بشيء العدوان شبه:بآماهلم يف حتصيلها واكتساا ذاهب العدوان* 

  .حىيم و يزول هو مبا اآلمال شبه وقد
  . مأمواهل يف اسالن على العدوان أثر حوض: س: التحليل و الشرح

  .ب االكتسا يف السعي عن ميهديأ نقباضا. ب     ااكتسا و اهليحتص يف مبآماهل بهذا. أ
  .ذلك  عللا اكتسا وصيلها حت يف مبآماهل بهذا،  مأمواهل يف الناس على العدوان: ( س
  . ميهديأ نيب من ااهانت،  اهريومص اهتيغا أنّ من ،نئذيحه روني ملا

 . الكسب عن القعود و أمواهلم يف الناس على االعتداء بني العالقة حضو :س 
 ، املعاش أبواب عيمج يف اعام اريكب االعتداء كان ،فإذا االكتساب يف عيالس عن ايالرعا انقباض كوني ونسبته االعتداء قدر على
  .يح صح والعكس ، كذلك الكسب عن القعود كان

  .ذلك لعلِّ ، كذلك الكسب عن القعود كان ، املعاش أبواب عيمج ا يفعام اريكث االعتداء كان إذا :س
  . اأبوا عيمج منه بدخول ، مجلة باآلماله ابهلذ
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   ؟ه بدخول ، اأبوا ، اهتيغا ، اهليحتص : من اآلتية كلمة كل يف ) اءاهل ( ريالضم عودي عالم: س
   . مأمواهل ----  ـايتهغا                  . مـأمواهل --- اهــليحتص
االعتداء ---- ه بدخول.                    الاآلمـ - -- ـاــأبوا .  

  .كسب ، عدو ، ريص ، حصل////        ؟ االكتساب ، االعتداء ، اهريمص ، اهليحتص:  من لكل اللغوي اجلذر ما: س
  .  عليلتال و السببية:  تفيد) لذهابه  ( يف قولهالالم  : ما املعىن املستفاد من احلروف: س

  .عليلتالو   السببية : تفيد ) بدخوله ( يف قوله الباء
  .موصول اسم : ما ، التعليل يفيد جر حرف :الالم  ، )ملا يرونه  ( يف قولهالالم 

 ،املعاش عن قعد الناس فإذا نيوجائ نيبهذا املصاحل يف اسالن وسعي باألعمال هو ماإنأسواقه،ونفاق  والعمران و وفوره          
 يف الةياإل تلك ريغ من اآلفاقيف  الناس ابذعرو ، األحوال وانتقضتالعمران  أسواق كسدتاملكاسب، عن ميهديأ وانقبضت

 الدولة حالُه باختالل اختلّو، أمصاره ترِبوخ ، ارهيوخلت د ، القطر ساكن ؛فخف اهنطاق عن خرج مايف الرزق طلب

  .ضرورةً  اماد بفساد ،تفسد للعمران صورة اـهأن ؛ملا والسلطان
  

للكلمة ، ولكن ابن خلدون  املعجميف كما هو املعىن ) البنيان ( مران هو املقصود بكلمة الع القارئ أنّ قد يظن: مالحظة 
  ) .اتمع ( ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قصد به 

  اواستقراره الدول بقاء العمران،ويؤثر على لتراجع سببهما عن وتنميته،والقعود اتمع استقرار إىل يؤديان والعمل الكسب:الرئيسةالفكرة 

  :  املعاين
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  )نفق ( رواج ، نفاد   نفاق  )وفر (  كثرته  وفــوره
  فسدت  كسدت  العمل ، كسب الرزق  املعــاش

  مجع كثرة، )قأفَ( املدى الواسع   اآلفاق  تغريت من احلسن والرواج إىل الضعف والكساد    )نقض( انتقضت
  ل السلطان من قب أرض الدولة،حيكمها والٍقطعة من   )أولَ(  ةالياإل  )ـر بذْع(  تفرق  ذعرابـ

  اضطربَ    ).لَ خلَ( لّاخت  )مصر( مفردها البلدان  أمصاره
بنفسه عن  مث جييب وحتسن اقتصادها،،لة عن سبب استقرار الدول وبقائهابعض األسئ خلدون ابن يطرح* :  والتحليل الشرح
 ؟ الكسب و العمل عن اسنال قعود نتيجة ما:مث يقول*    .ألعماهلم ومصاحلهم الناس العمل ، وسعي : قائالً ذلك ،
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  :ونتائج عكس ذلك  ومصاحلهم أرزاقهم طلب يف اسنال سعى إذا إال ةًوحضار تزداد تقدما ولن تعمر لن البالد إنّ:  فيجيب
  . فيها واحلكم نظامال يضطرب) ٣     .الدول األخرى يف اسنال سيتفرق) ٢ . األحوال ستتغري) ١
  .بالدهم ستضعف) ٥.         ساكنيها من )البالد  ( الديار ستخلوا)  ٤
  ).باألعمال  هو ماإن ، ونفاق أسواقه والعمران و وفوره (ة يف عبارة وضح الصورة الفني: س
اليت يسعى إليها الناس ـه الكاتب العمران بالسلعة الرائجة شب.  
ـًاستخرج من النص السابق حمس: س   ). ني،جائ هبنيذا(طباق  -----          .ـًاا بديعين

ـاستخرج من الن مجع قلة         :   صيغة منتهى اجلموع      :      اسم فاعل لثالثي  :ص:  
  :ضرورةً                   :               اإليالة     :أعرب 

  . للتوكيد زائدة:  ما ، التعليل : يفيد جر حرف الالم ...)ها صورة ـّأن لما( 
      .ااوزة                   ؟   )عن املكاسب   (يف عبارة ) عن ( ما املعىن الذي أفاده حرف اجلر : س

 بنِ رام،وما بهرام أيام – عندهم الدين صاحب – ذاناملوب عن الفرس أخبار يف يداملسعو حكاه ما ذلك يف وانظر         

 مسع البوم،حني لسان على يف ذلك املثال الدولة،بضرب يف عائدته عن والغفلة الظلم من عليه كان ما إنكار يف للملك به عرض

أصوات إنّ: له كالمها،فقال فهم عن وسأله ها،امللك ا ابومنكاح ذكر وإ،أنثى بوم يروماخلراب قريةً من عشرين عليه شرطت هان 

 وخال غفلته من امللك فتنبه. رامم أسهل قرية،وهذا ألف كطعتأق امللك أيام دامت إنْ:  هلا شرطها،وقال ،فَقبِلَ رام أيام يف

 ويه، أمره حتت فصرتوالبطاعته، هللا بالشريعة،والقيام إالّ عزه يتم ال امللك إنّ، امللك هاأي:  له فقال راده،م عن وسأله باملوبذان

 إىل سبيل بالعمارة،وال إال املال إىل سبيل وال باملال، إال للرجال وال قوام بالرجال، إال للملك عز بامللك وال إال للشريعة قوام وال
  .  امللك وهو ماقي له وجعل الرب نصبه اخلليقة، بني املنصوب امليزان والعدل إال بالعدل، العمارة
منهم  ذُؤخت اخلراج،ومن أرباب وهم ارهاوعم أرباا من هاتفانتزع الضياع، إىل عمدت امللك أيها وأنت        

 اخلراج يف حواضياع وسومال حصلالعواقب،وما ي يف ظروالن العمارةَ ،فتركوا طالةالبِ وأهل واخلدم احلاشية هاطعتاألموال،وأق
 ما وآووا إىل ديارهم والّخو، عن ضياعهم ياع،فاجنَلواالض ارمعاخلراج،و أرباب من بقي من على احليف ووقع ك ،املَل من لقرم
 من فارس لكم يف عموالرعية،وطَ اجلنود وهلكتاألموالُ، الضياع،وقّلت مارة،وخربتالع تفقلّفسكنوها، ياعالض من تعذر

  . ا إالّ امللك تستقيم دعائم ال ليتا املواد بانقطاع لعلمهم امللوك؛ من جاورهم

  .،ما هي دعائم امللك بن رام رام ملوكهم مع أحد - عندهم الدين صاحب-املوبذان عن الفرس أخبار يف املسعودي حكاية:الرئيسةالفكرة 
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  : املعاين
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  بغداد أهل من الةورح مشهور خمؤر  املسعودي   - أخربه و قاله – حكي  :اهـحك
 الفرس عند الدين صاحب  ملوبذانا

  .موكاهنهم وفيلسوفه
  الفرس من ملك اسم   رامـبه

  .وفيه ما يعيبه،به يصرح ومل يبينه ملقوالً له قال  به عرض  جهله باألمور إدعاء  ارــإنك
  ). عوائد ( واجلمع الفائدة والنتيجة ،  هـعائدت  السهو  الغفلــة

 مجعها- تؤنث وقد – مذكر  ـانلسـ

  )ـسنألسن،لُألسنة،(
 به اخلراب،ويضرب يسكن بالليل، ظهوره يكثر  ـومالبـ

 والصوت، الصورة وقبح الشؤم يف املثل

  . وم،ب مجعها،  بومة: ومؤنثها – بوم:اذكره
روم ي

   )روم(جذرها
ا يطلب، أيمواملصدر رو . 

  
ـِ  بالد، أو قبيلة أو أمة على والسلطة األمر صاحب  كاملَل

  .وملوك أمالك مجعها
  مطلب) روم(جذرها  مرام  ـاهاإي ملكتك  أقطعتـك

  لكملَا عليها يعتد مل اليت األراضي ذهبوا إىل  الضياع من تعذر ما إىل آووا  زواج  نكاح
  :  التحليل و الشرح

   ؟يه فدها أور الذي السياق وما ؟ البوم حكاية أورد الذي املؤرخ من :س
  . الفرس أخبار عنيثه حد أثناء يف وه اقيوالس ، املسعودي وهاملؤرخ 

 ة ؟القصـ راديإ منضه غر وما ؟ املوبذانه لثّي ميما الذ :س
  .الدولة يفه عائدت وعن والغفلة من الظلميه عل كان ما إنكار يف امللك أمام ضيالتعر وهف ا الغرضأم.ميمهوحك مهلسوفيوف الدين عند الفرس رجل املوبذان

 وزوال الدولة وفساد العمران خراب إىل ـلم تؤديالظّ سياسة أنّ احلكاية تلك من خلدون ابن أراد//// احلكاية؟ تلك)غزىم(هدف ما:س

  .ـكاملُلْ
  . اخلراب من قرية عشرين////              كر؟ذّال البوم من الزواج لتقبل األنثى البوم طلبته الذي هراملَ ما: س
 وظلمه؟ امللك غفلة إىل لإلشارة املوبذان استخدمها اليت الوسيلة ما: س

  . التصريح من بدالً التلميح أسلوب مستخدما البوم لسان على املثال بضرب
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  .والصورة الصوت وقبح العرب عند واخلراب للشؤم رمز البوم ألنّ/////      ؟ الطيور غريه من عن البوم الكاتب اختار مل: س
  ؟ احلكاية تلك من املوبذان أراده الذي املغزى ما: س

  . كلها بالبالد حيل سوف اخلراب فإنّ والفساد بالظلم مشهورا يكون عندما احلاكم أن املغزى
  . ـثاملذكّـر و املؤن فيه يستوي فالبوم ، أو البوم البومة ؟ البوم أنثى العرب يسمي ماذا: س
  ؟ "  قرية ألف أقطعتك امللك أيام دامت إن: "  البوم قول داللة ما: س
ك ما بقي على تلك وبذا لن يدوم مـلك املَل ، املختلفة ونشاطاته اتمع على اخلراب و الدمار هي الظلم عاقبة أنّ متأكد ألنه

  .احلالة ، وستفرغ األرض من أهلها 
 .، يف املناطق كلها  امللك أيام عم قد الفساد ألنّ اخلراب ذلك حتقيق سهولة////    ؟"  مرام أسهلُ هذا: "  عبارة داللة ما: س

  . اتمعات يف وأثره الظلم وهو النص ملوضوع يشري////    ؟ النص بداية يشري يف إالم) ذلك (اسم اإلشارة : س
  .وفساد العمران الدولة خراب إىل يؤدي ،وظلمه ظاملٌ الْملك ألنّ////  ا ؟ـًذكر البوم يقبل شرط الزواج سريع ما الذي جعل:س

 : اللغوية القضايا

  . منسوب اسم:  ملسعوديا.       أعجمي علم ، الصرف من ممنوع:  رام
  . ميمي مصدر:  راممــ    .                        لتفضي اسم:   أسهل

  .مفعولني إىل التعدية    ؟   ) أقطعتك (ما املعىن املستفاد من الزيادة يف الفعل  :س
 ـكِ  وترسيخه ؟لْلقيام عز املُ ذكرها املوبذانما الدعائم اليت : س

   . الرجال*                       .امللك *                          .ة الشريع* 
  .دلــالع*          .            العمارة*                 .         الــامل* 
 .ا عليهـًقيم امللك جعلو الرب ، اخلليقة،وضعه بني املنصوب هو امليزان    ؟  العدل املوبذان كيف عرف: س

  ما هي األخطاء اليت وقع فيها امللك ؟: س
  .)الضرائب أموال(األموال  منهم تؤخذ ومن اخلراج أصحاب:عمارها//. أرباا وعمارها من فانتزعها الضياع إىل مدع.١
  . البِطالة وأهل واخلدم للحاشية أعطاها .٢
  : امللك أخطاء على املترتبة اآلثار ما: س
 . الضياع يصلح وما العواقب يف النظر أمهلوا.  ٢                . للعمارة واخلدم احلاشية ترك. ١
  .الضياع  وعمار اخلراج أرباب من بقي على من )الظلم(احليف وقع.٤         .لكاخلراج؛لقرم من امل يف سوحموا. ٣
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  الناس من امللك ؟ ما نتائج الظلم الذي وقع على: س
  . لكاملَ عليها يعتد مل اليت األراضيذهبوا إىل  .،بعد تركهم أرضهمالضياع من تعذر ما إىل آووا

  ).نتائج الظلم وتأثريه على الدولة (  ما الذي حصل يف الدولة بعد وقوع ظلم امللك على الناس ؟ :س
  .            األموالُ  قّلت. ٣.            الضياع خربت.٢.         مارةالع تقلّ. ١
  .امللوك من جاورهم من فارس كلْم يف طمع. ٥.       والرعية اجلنود هلكت. ٤

ـور الفنيباملال إال للرجال قوام ال*  :ـة الص  :  
باملال إال يقوى وال أساسه يقوم ال الذي الضخم بالبناء الرجال ـهشب .  
  : الرب نصبه ، اخلليقة بني املنصوب امليزان والعدل* 
الناس بني التعامل يف واملساواة الدقة عن وكناية اهللا،داللة الناس،وقدوضعه بني والسائر املوضوع بامليزان العدلو احلكم هشب.  
  .ا إال امللك دعائم تستقيم ال اليت املواد بانقطاع لعلمهم* 

  . وأسس دعائم خالل من إال يقوى وال يستقيم ال الذي الضخم بالبناء كلْاملُ شبه
***************************************************************************************************  

 رسومهم على ملواأرباا،وح لىع تداخلاصة،ور أيدي من ضياعال تعزِملكه،وانت يف النظر على ذلك،أقبل امللك مسع فلما        
 أموره مباشرة على امللك الثغور،وأقبل البالد،وكثرت خصبتوأاألرض، مرتفعمنهم،عف ض من يوالعمارة،وق يف السالفة،وأخذوا
  .بالفساد الدولة على العمران يف اخلراب عائدة للعمران،وأنّ خمرب الظلم احلكاية،أنّ هذه فهم من همه،فتفّلكُم أيامه،وانتظم بنفسه،فحسنت

 .اإلصالحات من مبجموعة وقيامه غفلته من وتنبهه لنفسه امللك مراجعة : الرئيسةالفكرة 

  :معاين الكلمات 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  بدأوا  أخذوا  والقدمية املاضية  )سلف(،السالفة
   الثغور
  )ثغر: ( مفردها

 واملقصود،هنا ، البالد بني الفاصل احلد
    األعداء أمام احلدود واحلواجز على السدود

  أُعيدت  ردت

    نتيجة  عائدة  املاضية  ةالسالف
      ) ضيعة مفردها ( البساتني  الضياع
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 :والتحليل الشرح

  . املوبذان كالم هو إليه املشار   ؟"  ذلك امللك مسع فلما " عبارة يف إليه املشار األمر ما:س
 ذلك؟ على الدليل وما ؟ القصة مغزى امللك فهم هل: س
  . ) ألصحاا  احلقوق أعاد (//  .املغزى بكل سهولة وسرع ، فقام بالعديد من اإلجراءات الدالة على ذلك  فهم نعم
ـً: س   . البوم لسان على املوبذان حكاية منا مستفاداً استخرج درس
  . بالفساد الدولة على العمران يف اخلرابة عائد وأنّ خمرب للعمران، الظلم أنّ
  .الفساد العدل،وزال الثغور،وشاع البالد،وكثرت األرض،وأخصبت عمرت         ؟امللك العدل يف أرض نتيجة ما:س
  .بالفساد الدولة على ذلك العمران،وعودة يف اخلراب   النص؟ يف ظهر كما الظلم نتيجة ما:س
 ؟ومغزاها البوم حكاية مسع أن بعد امللكما األمور اليت قام ا : س
  .واخلاصة واخلدم احلاشية من الضياع استرد.٢           .الدقيق والتدبر بالتفكري؛بنفسه ملكه يف النظر على امللك أقبل.١
٣ .ا الضياع إىل ردالقدمية واجلباية الضرائب رسوم أعيدت. ٤                                                 .أصحا .  
  ؟ البوم حكاية مساعه بعد امللك أعمال على املترتبة ما اآلثار: س
 بالعمارة الناس أخذ.١
  .)والعمل السعي عاودوا(

  البالد أخصبت.٤  األرض عمرت.٣  سكانال من الضعيف قوي. ٢

  .هوحكم ملكه انتظم.٨   امللك أيام حسنت.٧  بنفسه أموره مباشرة على امللك أقبل.٦  الثغور كثرت.٥
  ظلمه؟ عن رجوعه على وتدلّ رام امللك ا قام اليت األمور ما: س
  .السالفة رسومهم على محلوا. ٢   أرباا إىل وردت اخلاصة، أيدي من الضياع انتزعت. ١
األرض،  منهم،فعمرت ضعف من العمارة،وقوي يف أخذوا.٣

  ـغورالثّرت وكثُ البالد وأخصبت
 وانتظم أيامه، فحسنت بنفسه، أموره مباشرة على امللك أقبل. ٤

  .ملكه

  :اخلَاصة أيدي من الضياع زعتتانو*   : الفنية الصور
رصو حاشية عليها يستويل مثينة أشياء ياعـالض ها عنوة، أيديهم ينتزعها من بوه ،وامللكامللك ومقرا إىل ويردأصحا.  
  .  انتظمت متناثرة،مث أجساما كلْاملُ صور: ملكه انتظم* 
  .وتدمره العمران ،دم وختريب هدم أداة الظلم صور: للعمران ربخم الظُّلم* 

  . زيادة دون والقدمية املاضية الضرائب:  السالفة رسومهم:  اللغوية القضايا
  ).على املنعة والقوة دليل(احلرس، فيها ،فجعلواخالهلا على الدولة من األعداء هجوم من خيشى اليت احلدودية املواضع كثرت:الثغور كثرت
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 .ألمور الناس  وحكمه لكهم حال يف والتفكري النظر أمعن:  ملكه يف النظر على أقبل

   . ) خواص ( مجعها ،)ف ،صحيح مضع خص( الفعل من فاعل اسم:  اخلاصة 

 .الصريورة  -  معىن تفيد           ؟ ) أخصبت(  ما املعىن املستفاد من الزيادة يف الفعل: س

 من أعم لمالظّ بل،املشهور هو كما سبب ،والٍ ضوع غري من مالكه، يد من امللك أو املال أخذ هو ماإن لمالظّ حتسنب وال          
 األموال فجباةُ ظَلمه؛ فقد رعالش فرضهي  مل احقً عليه فرض ،أوٍ حق بغري بهلَطاعمله،أو يف غصبه ،أوأحد كلْم أخذ من وكلّ ذلك،

 خبراب الدولة على عائد هكلِّ ذلك بالُو،وظلمة اسِنال حلقوق واملانعون،بون هلا ظلمةنتهِ،واملظلمة عليها ،واملعتدونمةٌلظَا هقّح بغري
 فساد من عنه ينشأ ما لم،هوالظّ حترمي يف ارعشة للاملقصود احلكمة هذه أنّ أهله،واعلم من اآلمالَ مادا؛إلذهابه هو لذياالعمران،
 حفظ من اخلمسة الضرورية مقاصده مجيع يف رعللش املراعية احلكمة البشري،وهي نوعال بانقطاع مؤذنٌ وخرابه،وذلك العمران

 حكمةُ كانت لعمرانا ختريب من إليه أدى لما وعنلا بانقطاع مؤذًنا رأيت كما لمالظّ كان افلم.واملال نسلوال والعقل نفسوال الدين
  .صر واحلط بالض قانونأن يأخذها  من أكثر كثريةوالسنة  القرآن من لتهوأدا مهم حترميه فكان.موجودةطَر فيه اخل

 يقدر يتوع النلل سداتفامل من غريه بإزاء وضع ما الزاجرة العقوبات من زائهلم لوضع بإالظّ على اقادر واحد كلّ كان ولو    
 القدرة أهل من يقع مانإ عليه؛ّألنه يقدر من إال عليه يقدر ال الظلم أنّ كر،إالّوالس والقتل الزنا من اقترافها على أحد كلّ

  . نفسه يف ليهعللقادر الوازع يكون أن فيه؛عسى الوعيد كريره وتذم يف غولوالسلطان،فب

  . حترميه من املقصودة مظاهره،واحلكمة ركْالظلم،وذ مفهوم بيان :الفكرة الرئيسة 
  : املعاين

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  والناهية املانعة  الزاجرة  ) أزي ( مبحاذاته  بإزائه
  وعملها اكتساا  اقترافها  هدتاج  بولغ
  الشيء  عن يكف ما، الكاف  الوازع  املدح نقيض الذم  هذمـ

  )أعواض  ( ومجعها بدل،  عوض  . التهديد  الوعيد
  وقهرا ظلما هلم ليس ما يأخذون الذين  املنتهبون  أوسع  أعم

  ) أذن( ومعلم جذرها منبئ  مؤذن  قهره  غصبه
  . البشري اجلنس  البشري نوعال  العاقبة والفساد ،سوء الشدة والثِّقل  ) وبل ( وبال

  بالشيء اإلحاطة  احلصر  .  عليه واملبقية له احملافظة   ) رعي( املراعية
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جامعو (،)جيب(جباة

  ).األموال 
 وهو )اسم فاعل لثالثي( جابٍ:مفردها

  . األموال و اخلراج جباية على القائم
  واإلتقان اإلحكام  الضبط

 منها، يتكون اليت وعناصرها أصوهلا تعين  مادا

  ) مدد ( ، جذرها ) مواد(مجعها
 هو واملقصود،القوانني أو ريعةيسن الش الذي   الشارع

   ) الشرع واضع ( وتعاىل سبحانه اهللا

    مقاصده

رابط  وبينهما ما أمر على به يستدل ماالربهان،  أدلته  . ) مقصد ( مفردها ، والوجهة الغاية
  .وناألدلّة،أو األدالّء السياحي.دليل:مفردها

  : التحليل و الشرح
   .بٍ سب ال و غيرِ عوضٍ من ، مالكه يد من كامللْ أو املالِ ذأخ هو////              ؟ املفهوم العام للظلم ما: س
   خلدون؟ ابن عند لمللظّ األوسع املفهوم ما:س

  .فقد ظلمه رعالشـ  يفرضهمل احقً،أو فرض عليه غصبه يف عمله،أو طالبه بغري حق كلّ من أخذ ملك أحد أو
 السالفة ؟ الفقرة يف وردت كما أصناف الظَلمة هي ما: س

  . ن اآلخري ملالن املستغلو. د .     //سالنا حلقوق املانعون.ج   .األموال جباة.ب//   اآلخرين أموال على املعتدون. أ
  . البشري النوع بانقطاع مؤذن الظلم////           البشري؟ والنوع الظلم بني العالقة ما: س
  .أهله اآلمالَ من هومادا؛إلذهابه الذي،العمران خبراب الدولة على عائد هكل ذلك وبال        ؟ لمالظّ عاقبة ما :س
    ؟ لمالظّ حترمي من املقصودة احلكمة ما:س

  . البشري نوعال بانقطاع مؤذنٌ وذلكوخرابه، فسادالعمران من عنه ينشأ ما لم،هوالظّ حترمي يف ارعاملقصودة للش احلكمة
  .صر، علل ذلك احل و طبالض أن يأخذها قانون أصناف الظلم أكثر منوصف ابن خلدون :س
  .لكثرة أنواع الظلم م أكثر من أن حتصر يف قانون حمدد،ة حترمي الظلأدلّ
  .العمران ختريب من إليه أدى ملا البشري النوع بانقطاع مؤذن الظلم////   ؟ البشري النوع على باحلفاظ الظلم عالقة ما: س
   ؟ أهله من اآلمال ذهاب إىل العمران خراب يؤدي كيف:س

 ألم اتمع إعمار عن الناس واحليف،ويتوقف اتمع،وتعم الفوضى فساد إىل يؤدي كافة،حيث بأنواعه الظلم ينتشر عندما
  . جائر ملك وسلطان من وهالك زائل اإلعمار هذا مصري أن يدركون

  . سبب أو عوض غري من مالكه يد من امللك أو املال ذُأخ       ذلك؟ من أعم الظلم بل: قوله يف إليه املشار ما:س
   صرواحل طبالض أن يأخذها قانون أكثر من والسنة كثرية القرآن من تهأدلّ////الظلم؟ حترمي يف عليها عتمدي اليت الشرعية األسس ما:س
  . لواملا والنسل والعقل والنفس الدين حفظ// //ي؟     اإلسالم الشرع يف الضرورية اخلمسة املقاصد ما:س
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  :اللغوية  القضايا
  )اسم فاعل لثالثي ( أو اجلايب ٍ جاب:اومفرده ،) جيب( جذرها: جباة* 
 .)  عم(  الفعل تفضيل،من اسم:  أعم*    )ظامل  (ه ،مفردكثرة اسم فاعل لثالثي مجع:  ظلمة* 

 *حتسبال الفتح على مبين مضارع: نأنت تقديره مستتر ضمري والفاعلالناهية، بال حمل جزم الثقيلة،يف التوكيد بنون صالهت .  
  :، هو  ) امللوك من جاورهم من فارس ملك يف وطمع(يف عبارة ) ن م( إعراب كلمة * 
مضراب  اإل( يفيد عطف حرف: بل* ////        )طمع  ( للفعل فاعل رفع حمل يف لذيا مبعىن موصول اسم: ن( .   
  تعليلال الم:  سببية                     )أهله من اآلمال ذهابهإل....  (يف عبارة)إلذهابه ( نوع الالم يف كلمة*
  اجلنس بيان يفيد جر حرف ) من ( : العمران فساد من*              ةاستئنافي  -فجباة – كلمة يف الفاء*
  :  ةيالفن بياألسال 
          . حيللتوض ةياحلكا ) ملثل ا(   فيتوظ.٤           ازجياإل.٣          األلفاظ ولةهس.  ٢            األفكار تسلسل. ١
  ) اخلربي األسلوب جانب إىل (   ) امهي،النداء،االستفهالن،األمر (  اإلنشائي  األسلوب استخدام. ٥
  .  النص ملوضوع األلفاظ ومناسبة ، واألسلوب العبارات قوة. ٦
.   ٢٩٠ -٢٨٦ ص خلدون ابن مقدمة من واألربعون الثثّال الفصل - 

***************************************************************************************************  
 املعلم دليل يف وردت كما النموذجية وإجاباا الكتاب أسئلة

  :  اآلتية املفردات معاين واستخرج املعجم إىل عد. ١  :والتحليل االستيعاب
 *السلطان قبل من والٍ حيكمها الدولة أرض من قطعة: ة اإليال*          . تفرق: ابذعر . 

  ) . أمرها وبال فذاقت ( العزيز الترتيل يف و العاقبة سوء:  وبال*       والظلم اجلور:  احليف *  .        بيطل:  يروم *
 -------------------------------------------  

٢ .اآلتية الكلمات معاين بني الفرق ـحوض :  
 .املالئكة احدو: ـكاملَلَ *       ). أمالك ( مجعها ، فيه ـصرفيـت و كيـملَ ما:  ـكملُـلْا * 

ـِـك*    ) .ملوك أو أمالك ( مجعها ، بالد أو قبيلة أو أمة على والسلطة األمر صاحب: املل
ـّـح.  الناس على العدوان نتائج النص يف خلدون ابن ذكر .٣   .عليها يترتب الذي وما النتائج هذه وض

 االكتساب و الرزق حتصيل يف السعي عن الرعية أيدي انقباض .أ           : الناس على العدوان على املترتبة النتائج من
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  . مجلة ) الطموح ( باآلمال ذهابه. الكسب                                     ج عن القعود .ب
 ------------------------------------------- 

٤.العمران انتشار أسباب يف خلدون ابن رأي شناق .  
 واملكاسب املصاحل يف الناس وسعي باألعمال ذلك يكون حيث العمران انتشار أسباب يف وصريح واضح رأي خلدون البن* 

 سعت اليت فاحلضارة الرأي هذا صحة يثبت البشرية احلضارات فتاريخ ومكان زمان لكل صاحل رأي وهو وجائني، ذاهبني
   .السقوط إىل آلت الضعيفة احلضارة بينما وجودها أثبتت دتوكَ

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

  ؟ احلكاية تلك يف الطيور سائر دون البوم الكاتب اختار لم. أ//.النص يف البوم لسان على مثاالً خلدون ابن لنا ضرب. ٥
  . الصوت و الصورة وقبح التشاؤم و اخلراب رمز العرب عند البوم ألن* 
  . اهل كمهرٍ اخلراب من قرية عشرين طلبت////            ؟ البوم أنثى طلبته الذي املهر ما. ب
  .)أبوام ( اجلمع  و ، ) البوم ( املؤنث و املذكر فيه ويستوي البومة////                ؟ البوم أنثى العرب يسمي ماذا. ج

 ؟ احلكاية تلك من املغزى ما.  د
  .كامللْ زوال و الدولة وفساد العمران خراب إىل تؤدي الظلم سياسة أن احلكاية بتلك خلدون ابن أراد* 

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

  .ه ترسخ و امللك تقوي أن ميكن دعامات ست الكاتب ذكر: السادس السؤال
  : التايل املخطط حسب بالتسلسل الدعامات هذه ورتب النص إىل عد.أ

    

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

 ).ا بما يراه الطالب مناس...( صدق ، الشورى ، األمن ، ال،املال//// .ة مكمل دعامة فيه تقترح سابعا صندوقًا أضف.ب
 ------------------------------------------- 

ؤالالس النتائج مجلة بلغتك صـخلّ:  ـابعالس الرعية عن الظلم رفع على املترتبة ـةاإلجيابي .  
  : اآلتية اإلجيابية النتائج تتحقق الرعية عن الظلم يرفع عندما

   األعداء ضد احملصنة الثغور تكثر*             البالد ختصب *                        األرض تعمر* 
  .ن اإلحسا و للعدل مثاالً امللك يصبح *              د البال يف العدل يشيع* 

 عدلال عمارةال مالال الرجال ملكال الشریعة
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١٥ 
 

 ------------------------------------------- 
عام واسع الظلم مفهوم وأنّ،  الظلم من عدة أنواع وجود إىل النص أشار:  الثامن ـؤالالس . 

  . النص يف املذكورة الظلم أنواع عدد.  أ
 حقها بغري األموال فجباة ظلمه، فقد الشرع يفرضه ملا حقً عليه فرض حق،أو بغري طالبه عمله،أو يف غصبه أحد،أو ملك أخذ من كل* 

 .ة ظلم الناس حلقوق املانعون و ظلمة، هلا ظلمة،واملنتهبون عليها واملعتدون ظلمة
 ------------------------------------------ 

 ؟ الظلم وتعاىل سبحانه اهللا حترمي الكاتب فسر كيف.  ب
*الظلم اهللا حترمي الكاتب ـرفس البشري النوع انقطاع وخرابه،ومن مث العمران فساد إىل يؤدي هبأن .  

 ------------------------------------------- 
 . السلطان و بالقوة الظلم يرتبط ما غالبا*   .  واحدة جبملة ـصالن من األخرية الفقرة ـصخلّ. أ  – ٩

 ------------------------------------------- 
  " .  عليه يقدر من إال عليه يقدر ال الظلم إنّ: "  خلدون ابن قول اشرح. ب
 . اآلخرين على ممارسته على قادر فإّنه وسلطان قوة من الظلم مقومات ميلك من إنّ العبارة ذه املقصود  *

 ------------------------------------------- 
 .ذلك علل ، ) ـرـكْالس و القتل و كالزنا ( احملرمات قائمة إىل يضاف ال الظلم أنّ خلدون ابن يرى.  ج
  .ـلطانالس و القدرة و بالقوة مرتبط فهو الظلم وأما ، اقترافها على واحد كلُّ يقدر احملرمات هذهألنّ * 

 ------------------------------------------- 
 :  اآلتية العبارات مع يتناسب ما النص من استخرج: العاشر السؤال

  . )طالب أيب بن علي ("  للعوام مصلحة باملعروف األمر تعاىل اهللا فرض.  "  أ
 .  ويه أمره حتت التصرف بطاعته،و هللا والقيام ، بالشريعة إال عزه يتم ال لكامل

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

 ) املقفع ابن ( "الرأي مع إال املودة تنفع والنصيحة،وال باملودة إال الوزراء تنفع وال ، بالوزراء إال السلطان يستطاع ال" 
  . بالعدل إال  .... بامللك إال للشريعة قوام ال* 

 ------------------------------------------- 
 خالياه ومتأل القلب يف غفلة حني على تستفيق اليت اخلفية العاطفة تلك من أنقى عاطفة اإلنسان داخل يف يوجد ال. ج

 . ) التوحيدي حيان أبو ("  السحرية باألنغام
  . نفسه يف عليه للقادر الوازع يكون أن عسى ، غفلته من امللك فتنبه
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 .  املوبذان من احلكاية مسع بعدما غفلته من امللك تنبه:  عشر احلادي السؤال

  . الوقت ذلك يف الفُرس عند الدين صاحب*               ؟ حينذاك املوبذان ميلكه كان الذي ما.أ
 ------------------------------------------- 

 .املوبذان قصة مساع بعد امللك سياسة ريتغ على يدل ما النص من استخرج. ب
 .رسومهم السالفة على أرباا،ومحلوا على اخلاصة،وردت أيدي من الضياع وانتزعت ملكه، يف النظر على امللك أقبل

 ------------------------------------------- 
 . ذلك بعد وحاله الغفلة من التنبه و الصحوة قبل امللك حال بني وازن. ج

 لقرم راجخلا يف وسوحموا العمارة بترك البطالة ألهل ويسمح أرباا من الضياع بانتزاع يسمح ظاملًا امللك كان الصحوة قبل** 
  . ضياعهم عن فاجنلوا الضياع، وعماد اخلراج، أرباب من بقي من على احليف ووقع امللك، من
  . العمارة يف أخذوا حيث السالفة رسومهم على أرباا،ومحلوا على اخلاصة،وردت أيدي من الضياع ملكه،وانتزعت يف النظر على قبلأ صحوته بعد أما

 -------------------------------------------  
  .م مرا أسهل ،وهذا قرية ألف أقطعتك ، امللك أيام دامت إنّ.  أ  :  اآلتية العبارات من تستنتجه الذي ما.  ١٢
  .بالزوال مهدد ذلك بسبب كهلْم وأنّ ،رعيتهل ظاملًا كان امللك أنّ على

 -------------------------------------------  
  .الدولة فساد عنه ينتج وذلك العمران خراب إىل ييؤد الظلمإنّ  أي* //.بالفساد الدولة على العمران يف اخلراب عائدة إنّ.ب

 ------------------------------------------- 
 . نفسه يف عليه للقادر فيه الوازع يكون أن عسى.ج
  .عليه وتعاىل سبحانه اهللا قدرة يتذكر عندما ذايت لوازع نتيجة اآلخرين ظلم عن يرتدع أن اإلنسان على جيب*

 -------------------------------------------  
والتفكري ذوقـالت :  
 . ةالفني ورـالص ندرة صالن هذا يف بدا كما، خلدون ابن ألسلوب ةـالفني اخلصائص من.١
 .ة ـعام خلدون ابن عند ةـالفني ورالص ندرة علل.أ

  . مراده وتوضح رأيه تدعم اليت الرباهني و باحلجج باإلتيان ةـالفني ورـالص عن انشغل ألنه* 
 ؟  رأيك يف صـالن قوة يف ذلك أثر هل. ب

 .  االختصار يف اإلفراط األخبار،وعن نسق عن املقدمة أول يف قال كما خلدون ابن فيه ابتعد متماسك، قويالنص 

 ------------------------------------------- 
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   . ووضحهما النص من فنيتني صورتني استخرج.ج
 . األبواب تلك إىل الدخول يف الظلم وينجح أبواب له الذي العظيم بالبناء والكسب املعاش صور:أبواا مجيع من بدخوله. ١ 

  .  العباد بني القائم امليزان كأنه العدل صور:  اخلليقة بني املنصوب امليزان العدل. ٢
 حسب أسلوب كل على مثاالً النص من استخرج – الطليب اإلنشاء أساليب استخدام إىل خلدون ابن العالمة مال. ٢

  .) حتسنب ال ( النهي -            )  امللك أيها ( النداء      -)  اعلم  ( األمر           : اآليت اجلدول
 ------------------------------------------- 

 العظة لبست صالن اب،ويفجذّ قالب يف هلا العظة تقدم أن ذـحتب بل املباشر، النصح إىل متيل ال بطبعها البشرية النفس. ٣

 ؟ األسلوب هذا يف رأيك ما. أ  : حكاية ثوب
 وجلدوى منها العربة التقاط و القصة مساع يف به يتروى اإلنسان ألن املباشر النصح من البشرية للنفس أقرب برأيي األسلوب هذا

  .  الكرمي القرآن يف خدمـاست األسلوب هذا
 ------------------------------------------- 

 ؟ ابجذّ قالب يف النصيحة تقدمي أم املباشر صحـالن تفضلا أيهم. ب
  . البشرية النفس على وقعه ليسهل جذاب قالب يف النصيحة تقدمي بالطبع

  . للطلبة يترك. لنصحه األسلوبني استخدم ، واألمانة بالصدق صديقك تنصح أن أردت هبك. ج
 ------------------------------------------- 

 .)واملال والنسل والعقل والنفس الدين حفظ من اخلمسة ةالضروري مقاصده مجيع يف للشرع املراعية العامة احلكمة وهي(النص يف جاء.٤

  . العمران ختريب من إليه يؤدي ملا البشري النوع بانقطاع مؤذن الظلم ؟ البشري وعالن على باحلفاظ الظلم عالقة ما. أ
 . البشري النوع على احلفاظ ايلتوبالالعمران، على احلفاظ//السابقة؟ العبارة يف ذكرها الوارد ةالعام باحلكمة مااملقصودة.ب
 . أهله من اآلمال إذهاب إىل مرانالع خراب يؤدي كيف رفس. ج

 ف،يواحلَ الفوضى ،وتعماتمع فساد إىل يؤدي حيث؛ كافةً بأنواعه الظلم ينتشر عندما اآلمال إذهاب إىل العمران خراب يؤدي
  . جائر سلطان أو ملك بسبب وهالك زائلٌ اإلعمار هذا مصري أن يدركون همألن اتمع إعمار عن الناس ويتوقف

  :  األسئلة من يليهما عما أجب ،مث اآلتيني البيتني يف النظر أنعم .د
 دلُوتعـــ جتوز أيام وللدهر               لُتتحمــ محلتها ما النفس هي

  ) اجلهم بن علي ( لــالتجم يزول أن ولكن عارا   نعمة             احلر عن زالت إن عار وال
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 .  إجابتك حوض ؟ الظلم عن خلدون ابن نص يف جاء مبا عالقة البيتني هلذين ترى هل: س
  . الدهر التحتو على الصرب إىل فيدعوان البيتان أما.السلبية نتائجه ويبني الظلم يعارض خلدون خلدون؛فابن ابن نص يف ورد مبا للبيتني عالقة ال

 ------------------------------------------- 
  " .تشخص فيه األبصار  ليومٍ رهميؤخ إمنا الظاملون يعملُ اعم غافالً حتسنب اَهللا وال:"  كتابه حمكم يف تعاىل اهللا قال. ٦

  .  السابقة اآلية معىن مع يتوافق موضعا النص من اختر .أ     )  ٤٢ (إبراهيم،اآلية
 " .ر واحلص الضبط قانون يأخذها أن من أكثر كثرية، والسنة القرآن من مهما،وأدلته حترميه فكان" 

  . وهو امللك قيماً له وجعلَ الرب قة،نصبهاخللي بني صوباملن امليزان والعدلُ: أو 

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

  . نفسه يف عليه للقادر الوازع يكون أن عسى     ؟ اآلخرة إىل الظلم عقوبة تأجيل خلدون ابن فسر كيف.ب 
 ------------------------------------------- 

 . الظلم حترمي على الكرمي القرآن من دليلني هات.  ج
  )٥٩ الكهف( ) موعدا ملهلكهم وجعلنا ظلموا ملا أهلكناها القرى وتلك (:  تعاىل قال* 
  )١٩فرقان ال( )كبريا عذابا نذقه منكم يظلم ومن(:تعاىل قال*// )٣٩يونس ()الظاملني عاقبة كان فانظركيف(:تعاىل قال* 

 ----------------------------------------  
 مث خلدون، ابنا افترضه اليت النتيجة سبب كل مقابل نتائج،ضع من عليها بيترت وما األسباب من عددا خلدون ابن ذكر

   .  االفتراض هذا على حكمك اكتب

----------------------------------------------- ------------------------  
  : من كل على مثاالً واستخرج ، النص من األخرية قبل الفقرة إىل عد – ١ :اللغوية القضايا

 .  الشارع عائد  ، ، ،  ظَلمة جباة مالكه    ، مانعون،    : الثيثــ لفعل فاعل اسم. أ 

 .   ظ، حفْ فساد ، خراب ، حق ، عوض ـذُ ، ظلم،أخ :ثالثي لفعل صريح مصدر. ب

  . أكثر أعم، :لتفضيـ اسم.  د  . موجودة ، املقصود ، مشهور  : ثالثـي لفعل مفعول اسم.  ج

  احلكم  النتائج  األسباب  
   ومنطقي يوواقع صحيح حكم   ) ١ ( فقرة   السعي عن الرعايا انقباض  املعاش أبواب يف االعتداء كثرة  ١
   ومنطقي يوواقع صحيح حكم  ) ٢ ( فقرة.الناس وتفرق العمران أسواق كساد  املعاش عن الناس قعود  ٢
  ومنطقي يوواقع صحيح حكم  )٣ ( فقرة خرآ العواقب يف والنظر العمارة ترك  أرباا من الضياع انتزاع  ٣
  ومنطقي يوواقع صحيح حكم  ) ٤ ( فقرة البالد وخصب األرض، عمارة  بنفسه أموره مباشرة على امللك إقبال  ٤
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 -------------------------------------------  
 :تامـا  إعرابا اآلتية اجلمل يف خط حتته ما أعرب -  ٢

         . اإلعراب من له حملّ ال استئناف حرف:الواو.مالكه يد من امللك أو املال أخذ هو إمنا الظلم حتسنب وال.أ
  . اإلعراب من له حملّ ال مبين وجزم ي حرف:  ال 

   .جزم حمل يف اإلعراب، من هلا حمل ال اليت التوكيد الثقيلة بنون التصاله الفتح على مبين مضارع فعل: حتسنب
  .  أنت تقديره مستتر ضمري والفاعل

 ). طمع  ( للفعل فاعل رفع حمل يف مبين الذي مبعىن موصول اسم: من.  امللوك من جاورهم من فارس ملك يف وطمع. ب
 مادا، هو العمران،الذي خبراب الدولة على عائد كله ذلك ووبال.  أ:  يأيت ما يف خط حتتها اليت ) الالم ( نوع بني – ٣
 . السببية يفيد جر حرف//////            .  أهله من اآلمال ذهابهإل

  ) ٧٢: جر احل (   ) يعمهون سكرم لفي إم لعمرك :(تعاىل اهللا قال. ب
  ).للتوكيد  ( املزحلقة الالم:  الثانية الالم.  االبتداء الم:  األوىل الالم

  ).  جزم حرف ( األمر الم)  ٢٩ج احل  (   ) العتيق بالبيت ليطوفواو( :  تعاىل اهللا قال.ج 
 :  أخرى مرة اجلمع وبصيغة مرة، املثىن بصيغة اآلتية اجلمل اكتب - ٤

 . مراده عن وسأله ، باملوبذان وخال غفلته، من امللك فتنبه

 . مراده عن باملوبذان،وسأاله ،وخلوا غفلتهما من امللكان فتنبه:  املثىن صيغة

  . مراده عن باملوبذان،وسألوه خلوا هم وغفلت من امللوك فتنبه:  اجلمع صيغة
 -----------------------------------------------------------------------  

  : يأيت ما يف عليها جاءت اليت بالصورة اهلمزة رمست مل - ٥
  اهلمزة رسم سبب  :الكلمة 
  مضموم قبلها وما ساكنة ألا واو على اهلمزة رمست  مؤذن
  . مكسورة ألا نربة على اهلمزة رمست  جائني

  ساكن حبرف مسبوقة متطرفة مهزة ألا السطر على منفردة اهلمزة  االعتداء
  مكسورة ألا نربة على اهلمزة رمست  عائدته
  مضموم قبلها وما ساكنة ألا واو على اهلمزة رمست  تؤخـذ

  

  خلدون ابن كتاب اسم جيب حفظ : ةمالحظ
  واحلمد هللا رب العاملني
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  واتمع الشرطة                                         التاسعة الوحدة
 أو عدوه له ضمري وما اإلساءة وقعه عن ،وتذبهأمن حتفظ اليت الثابتة الرواسي من جمموعة على الشامخ أردننا طود قومي          

 ،العنقودهواستقراره وأمان الوطن ذاه دعامات ثبات تكفالن يتنيعنقود نيورتبلّ إىل العظامي الرواس ذهه سوء،وتنقسم من لهجا
 من ىاملسم ذاه حتت نضويي مبا أمين ذلك،وعنقود ريوغ ةيوحبر ةيوجو ةيبر وأجنحة زةهأج منه عن عتفري وما العسكري

ه ب ومرتبط العام األمن ازهجل تابع دياز جدهج اهمن ريواألخة،يجمتمع وشرطة عامة وعالقات داخلي وأمن ةياستخبارات زةهأج
 ازهاجل ذاه والدة يف ةيوالسكان ةيوالعامل ةيات االجتماعريواملتغ الظروف مته،وقدأس ةالعام والفلسفة دفاهل امهوحديومباشرة،

 أساس ،على خباصة الشرطة زةهامة،وأجبع ةياجلنائ العدالة زةهواملؤازر ألج فيالرد كونيله واستحداث"  ةاتمع الشرطة"  األمين
  :نياحلس بنا الثاين اهللا عبد امللك جاللة األعلى القائد مقولة من اانطالقً ، ةيالرمس ريوغ ةيالرمس اتمع مؤسسات نيب املشاركة

" رينصأبو" نةيمد يف ايفعله عمله أقسام لأو وباشر ةياتمع الشرطة ازهج حدثفقد استهذا  وعلی،"ريخف مواطن كل إنّ"
  . جيوبالتدر االحقً اململكة مناطق خمتلف يف ةياألمن اياخلال ذهه تكاثر ةين علىم، ٢٠٠٦ عام آذار من األول يف ةيالسكن

  

 ومعاجلتها،ال املتوقعة حنو األحداث التحرك يف املبادرة ةاحمللي،بغي اتمع على الشرطة انفتاح على يقوم اجلهاز هذا إنّ        

 جديدا سلوباأُ املدى،متثلُ طويلةُ شرطيةٌةٌ خطّ اتمعية ذلك فالشرطة إىل الفعلِ،واستنادا رد مبدأ حسب والتصرف وقوعها انتظار
 ملواجهة واملقيمني املواطنني مبشاركة ومشكالته احمللي اتمع احتياجات مع التعاملِ إىل فلسفة ةًمستند الشرطي العملِ يف

 هذه عدتواملسؤولة، األجهزة التنسيق مع خمتلف منها،عرب والوقاية ومكافحتها اجلرمية مواجهة على القدرةوتفعيل  املشكالت،
 وارتفاع األمنية والتهديدات التحديات وجه يف للوقوف وتقاليده،ومناسبة وعاداته اتمع ميق مع متالئمة عملٍ منظومة الشراكة
اتمعية وأفراد  الشرطة بني الشراكة هذه أن عن الًاملعلوماتية،فض وجرائم املنظم مواإلجرا كاإلرهاب املعاصرة اجلرمية معدالت

 األمن مفهومِمنسجمة مع  للمهام الرئيسة،وهي األمنية األجهزةالبسيطة مما يساهم يف تفرغ  باملهام للقيام عنياملتطو راتمع توفّ
 يف إسهامها جانب للدولة،إىل الفقري العمود هو الذي واالستقرار حتقيق األمن يف دور اتمع يف فرد لكلِّ يكون أن الشاملِ؛أي

 ميكنها طة،األمر الذيوالسل املواطن بني قةوالث االحترام روابط املواطنني،وبناء أذهان يف الشرطة عن رجلِ قةمشرِ صورة تقدميِ
  . للمواطنني مةاملقد األمنية اخلدمات جتويد على العمل من

 حلِّ على فاعلةرة دبقُ إليهم،والعملِ عِواالستما اتمعِ مبساعدة أفراد مااللتزا على مبدأ اتمعية الشرطة فَلْسفة تقوم           

دة ساعامل الالزمة املعلومات وتقدميِ املشاكلِ لتعرف معهم الشرطة والتعاون رجال مبساعدة اتمع أفراد مالتزا مشكالم،مقابلَ
 على واحتياجاتهده وأفرا باتمع االهتمام عرب اتمعية الشرطة معادلة طريف بني منها؛الثقة املبادئِ من مجلة ذلك حلِّها،ويتبع يف

 املواطن،وحرية مع التعاملِ يف قرارِال واخلطط،واستقاللية الربامج متصمي يف نةاملرو مبدأُ عها،مثنووت اتمع شرائح اختالف
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 احلدث،واعتماد واستباق املبادرة مامزِبِ األخذ موقع إىل احلدث على الفعل رد موقع من الشرطي بالعمل واالنتقال ،....التعبري
  .اتمعية الشرطة مفْهوم ضمن املشكالت حلِّ

 لةية طويزمن ملدة ةطيشر عناصر ينيتع على ،تعتمديهاعل طرةيوالس ةميللجر والتصدي ةيالوقا على القائمةملها ع ةيآل ويف        
 ا،وحترصهيف السلوك اتمعي عةيوطب اهمشاكل شةيمعا من مهنياملنطقة،ومتك أفراد نيوب مهنيب األلفة أواصر زي؛لتعزهذات املوقع يف

 والنشاطات الندوات للتواصل عرب مدروس برنامج ضمنه ومؤسسات اتمع أفراد مع ةيالدور االجتماعات عقد على
 اإلجراءات من حزمة اهة عمليآل ة،وتتضمنياضيالر ةيواألند واجلامعات املدارس يف ةيالثقاف الربامج ذياملختلفة،وتنف

 اءيلألح مراقبة اتيدور بعمل وتقوم،ةمياجلر ارتكاب فرص لليلتق ةيالسكن اءيواألح الشوارع إنارة متابعة على ة؛كالعمليالوقائ
 يف ةًهشب ريثي قد أو باألمن إخالالً شكليه رون أني ما كل عن اإلبالغ على مهوحثّ نياملواطن مع التواصل قنوات ةيوتقو ةيالسكن

 عدد جانب م،إىلهسلوك يف االحنراف من للحد مهليهاألحداث وتأ ةيترب على زيالترك إىلها عمل ةيآل يف ة،وتلتفتميجر ارتكاب
 اوجود األقفال ةيبنوع تمامهاالو ةيالسكن اءيواألح الشوارع يف راجلة اتيدور يريتس مثل ةجيالعال  ةينيالتحص اإلجراءات من

 واملراكز املؤسسات دخلوني مبن الالحق تمامهواال ةيالرعا الُءيإ افوي وال،األسوار وسالمة واملنازل ةيالتجار للمصاحل
 فيشر رزق ملصدر املناسبة ئةيالب ريا،وتوفمغادر بعد مهومتابعت،اهيف مهخالل إقامت ةيحرف اراتهم مة،بإكساياإلصالح

  . ةمياجلر دوافع من ادافع شكالني نيذَاللّ والفراغ طالةنسبة البِ من قللي ،مماهمن عتاشوني
 من ةيالشرطة اتمع دافهأ قيحتق يف مهة،تسينيالتحص ةيوالعالج ةيوالوقائ ةياإلجرائ ؛ اتنوع مفردا على اخلطة ذهه        
 الوعي مستوى ازداد يواتمع،و الشرطة رجال نيب التقارب النفوس،وجتسد يف اهأثر ليوتقل ةمياجلر معدالت خفض

 فييالوظ األداء مستوى أن تطور اشأ ة،ومنمياجلر إىل ؤديي الذي لهاجل خماطر من اتمع نيلتحص ةياألمن والثقافة االجتماعي
 املمارسة جةينت ذةاإلجراءات املتخ النفس يف على اتمع،كاالعتماد معةً خاص ةيتشارك اراتهمه بإكساب الشرطة لرجل ينهوامل

 داينيامل والعملل االستقال مسةه يف حلّ املنازعات،وتكسب التفاوض ارةه،ومهاأفراد والتقاء املنطقة يف املنفرد املرور يف املستمرة
 تبادل من أو نياملسؤول من آلخر آن من واإلرشاده يذلك بالتوج عن واالستعاضة الورقي املكتيب العمل من والتحرر

 . االنتماء ومشاعر األمين احلس وبناء ورهاجلم مع العالقة زيحتفا شأ من اليت بياألسال ابتكار على القدرةه تكسب اخلربات،كما

 ماإن اتمعي والتعاضد اجلوار وشؤون كاألسرة ةمهامل احملاور من بعددها تمامها يف ةياتمع الشرطة إنّ القول وخالصة        
 واألفراد والدولة،حىت انريواجل واألبناء األزواج نيب عاتيوتشر ماتيتنظ منه يعل تثّوح ةياإلسالم عةيالشره ب جاءت ما حتقق

 العملو عةياخلد عن والبعد الشر وحماربة للجار واإلحسان املنكر عن يهوالن باملعروف العبادة؛كاألمر درجة إىل اضهبع ارتقى
 ةيالوقا حد عند قفي ال ريإىل اخل الداعي فعمل اإلنسان،ايبجياإل األمين العمله يإل طمحي ما لّج وهاتمع،و يف رياخل إرساء على
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ه يف صبحي الذي،ميالسل واتمع رياخل بناء اإلنسان إىل ا ممتداهاتعدي ل،بةيالسلب التصرفات ومكافحة اهل التصدي أو ةمياجلر من
ـًيرق الفرد  طةياحل إجراءات خاذباته نفس ةيمحا على قادرا غدويالداخلي،و قياخللُه قانون خالل من ةيالذاته وتصرفاته نفس على اب

  . والنفس الفكر والثقافة وارتقاء بالوعي ةمياجلر من ةيللوقا واحلذر
***************************************************************************************************  

  ةياجتماع ةيأدب مقالة ؟ ) ةياتمع الشرطة ( نصه يإل نتميي الذي الفن نوع ما: س//  الفقرة األوىل

 أو عدوه له ضمري وما اإلساءة وقعه عن ،وتذبهأمن حتفظ اليت الثابتة الرواسي من جمموعة على الشامخ أردننا طود قومي       
 ،العنقودهواستقراره وأمان الوطن ذاه دعامات ثبات تكفالن يتنيعنقود نيورتبلّ إىل العظامي الرواس ذهه سوء،وتنقسم من لهجا

 من ىاملسم ذاه حتت نضويي مبا أمين ذلك،وعنقود ريوغ ةيوحبر ةيوجو ةيبر وأجنحة زةهأج منه عن عتفري وما العسكري
ه ب ومرتبط العام األمن ازهجل تابع دياز جدهج اهمن ريواألخة،يجمتمع وشرطة عامة وعالقات داخلي وأمن ةياستخبارات زةهأج

 ازهاجل ذاه والدة يف ةيوالسكان ةيوالعامل ةياالجتماعات ريواملتغ الظروف مته،وقدأس ةالعام والفلسفة دفاهل امهوحديومباشرة،

 أساس ،على خباصة الشرطة زةهامة،وأجبع ةياجلنائ العدالة زةهواملؤازر ألج فيالرد كونيله واستحداث"  ةاتمع الشرطة"  األمين
  :نياحلس بنا الثاين اهللا عبد امللك جاللة األعلى القائد مقولة من اـًانطالق ، ةيالرمس ريوغ ةيالرمس اتمع مؤسسات نيب املشاركة

" رينصأبو" نةيمد يف ايفعله عمله أقسام لأو وباشر ةياتمع الشرطة ازهج حدثفقد استهذا  وعلی"  ريخف مواطن كل إنّ" 
  . جيوبالتدر االحقً اململكة مناطق خمتلف يف ةياألمن اياخلال ذهه تكاثر ةين علىم ،  ٢٠٠٦ عام آذار من األول يف ةيالسكن

    :املعاين 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  املرتفع  خملشاا  ميالعظ اجلبل  دوالط
  هعن تدفع  هعن تذب  تالثواب  ي ـرواسال
  أثرها  اإلساءة وقع  خيفيه  رهمضي

  ) بلر ( الزجاج من نوع  بلورة اهمفرد نيبلورت  مةيالعظ  ماالعظ
  الشيءه ب سندي ما يهو امةعد مجع  اتدعام  واحد أصل يف الثمر من تعقد ما   ديتنيعنقو

  املناصر  راملؤاز  ادهجيإ  هاستحداث
  اهوأقسام ازهبأج حةاملسل القوات  العسكري العنقود  املختلفةه بأقسام العام األمن زجها  أمين  عنقود
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  ةمؤثر  فاعلة  تواصل وتفاعل  انفتاح
  حارس  ريخف  )ضوي ( نضمي  وينضي

  ألجل  ةيبغ  بالعون هريغ دمي الذي التابع  يفالرد
  جمموعة  مةمنظو  السبق  املبادرة

  فيالتخو    ابهإلرا  طيوتنشز يحتف  ليتفع
  هوطبقاته فئات  اتمع شرائح  جمموعة  لةمج

  سريوال ولةهالس  ة املرون  اـًمسبقا هلط املخط ةمياجلر  ماملنظ اإلجرام
  الروابط يهو) آصرة (  اهمفرد  رأواص  عهوقو قبل اإلجراء اختاذ  احلدث استباق

  ةهاملواج  التصدي  احلدث وقوع قبل اإلجراء اختاذ يف السبق  املبادرة بزمام األخذ
  جمموعة  حزمة  عهام التعامل  اتهشيمعا

    لالتواص وسائل  التواصل قنوات  السن صغار  ثاألحدا
  همرزق كسبوني  عتاشوني  إعطاء  الءيإ

ابتداع  رابتكا  كل أو معظم  لج  
 على فة،والتعرياتمع الشرطة ومهمف معرفة  ة ياألمن الثقافة

  اهوخطط اهدافھأ
  طيتنش  زيحتف

  االستبدال  الستعاضةا  وااالت املوضوعات  راحملاو
  وارتفع مسا  ارتقى  والتعاون التكاتف  التعاضد

      تيتثب  إرساء
  : والتحليل املناقشة  
 ازهاجل يھالثابتة،و الرواسي من جمموعة على الشامخ أردننا طود قومي* / ///    ؟  الشامخ األردن طود قومي عالم: س

 وأمن ةياستخبارات زةهأج منه حتت نضويي مبا األمين ازهة،واجليوجو ةيوحبر ةيبر وأجنحة زةهأج منه عن تفرعب وما العسكري
  .ة يجمتمع وشرطة عامة وعالقات داخلي

 . واألمين العسكري نيازهاجل) فة يوظ ( ةمهم نيب:س
  .  سوء من لهجا أو عدوه ل ضمرهي وما اإلساءة وقع اتمع عن تذب.  أ

  .هواستقراره وأمان الوطن ذاه دعامات تيتثب.ج                أمن اتمع حتفظ. ب
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 ؟  النص يف ورد كما ) ةياتمع الشرطة ( عرف: س
 .ةالعام والفلسفة دفاهل امهوحديومباشرة،به  ومرتبط العام األمن ازهجل تابع ديجد ازجه. ج

 ؟ العام األمن زةهأج و ةياتمع الشرطة ازهج من كلما العالقة بني : س
 والفلسفة دفدمها اهليوح ةالعام . 

 . ةعياتم الشرطة ازهج والدة يف متهأس اليت والظروف العوامل حوض: س
 وجرائم ماملنظّ اب واإلجرامھكاإلر املعاصرة ةمياجلر معدالت الفقر،البطالة،ارتفاع: ةياالجتماع راتيواملتغ الظروف متهأس

  " . ةياتمع الشرطة"  از األمينهاجل ذاه والدة يف عيوسر مضطرد بشكل السكان أعداد ارتفاع ةيوالسكان ةياملعلومات
 . ةياتمع الشرطة ازهج استحداث علل: س

 . خباصة الشرطة زةهبعامة،وأج ةياجلنائ العدالة زةهألج واملؤازر فيالرد كونيل

  ه ؟عمل منطلق ة،وماياتمع الشرطة ازهيف إنشاء جيه عل املعتمد األساس ما: س
 امللك األعلى جاللة القائد مقولة من اـًانطالق،ةيالرمس ريوغ ةيالرمس اتمع مؤسسات نيب املشاركة أساس على ازهاجل ذاه قام* 

 . ريخف مواطن كل إنّ:نياحلس ابن الثاينعبد اهللا 

  ؟"  ريخف مواطن كلّ إنّ: "   األعلى القائد ما داللة مقولة:س
  .  للدولة الفقري العمود وه الذي واالستقرار األمن قيحتق يف دور اتمع يف فرد لكل إنّأي 
  ؟ املستقبلية خططه هي ة،ومااتمعي الشرطة جهاز تحدثاس مىت: س

 يف ةياألمن اياخلال ذهه تكاثر ةين علىم ،٢٠٠٦ عام آذار من لاألو يف ةيالسكن"  رينص أبو" نةيمد يف ايفعله عمله أقسام لأو باشر
 .جيوبالتدر االحقً اململكة مناطق خمتلف

حوض الفن ورالصةياآلت ةي :  
  .الثابتة الرواسي من جمموعة على الشامخ أردننا طود قومي )١
العسكر زةهم،واألجيالعظ باجلبل األردنالكاتب  هشبواألمن ةيت اليت بالرواسي ةياألرض  يفه تثب.  
  .األمين والعنقود العسكري العنقود ) ٢
 ات ماهمن كل عن املتفرعة زةهمن العنب،واألجكبري  بعنقود واألمين العسكري نيازهاجل من كالًه شبد العنقو ذلك حبب .  
  " ةياتمع الشرطة"  األمين ازهاجل ذاه والدة يف ةيوالسكان ةيوالعامل ةياالجتماع راتيواملتغ الظروف متهأس وقد )٣
تمع الشرطة ازهجه شبادياجلد باملولود دهالع ثياحلد ةي.  
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  . آخر لشخصٍمعين  أمر على واملعاون املؤازر باإلنسان ةياتمع الشرطة ازهجه شب////     . واملؤازر فيالرد كونيل ) ٤
  .اليت تتكاثر ،للجسم ةياحل ايباخلال ةياتمع الشرطة أقسامه شب////  . ةياألمن اياخلال ذهه تكاثر ةين على) ٥
  . ه حول ما على فتحي بابه ل بالبناء ةياتمع الشرطةه شب////   . ياحمللّ اتمع على الشرطة انفتاح )٦
   .  للدولة الفقري العمود وه الذي واالستقرار األمن )٧
اجلسم لذلك بالعمود الفقري واالستقرار واألمن باجلسم الدولةه شب . 

  . بىني الكبري الذي بالبناء والشرطة نياملواطن نيب املتبادل االحترامه شب .والثقة االحترام روابط بناء )٨
  .ما بأمر اتمامها بديي بإنسان ةياتمع الشرطةه شب.اهعمل ةيآل يف وتلتفت ) ٩

  .الوصول إليه بأي طريقة اولحي الذي بالعدو له،واجل عياملن نياحلص بالبناء اتمعه شب//.لهاجل خماطر من اتمع نيلتحص)١٠

  .نيمت وأساس،مةيسل أسس على بىني بالبناء واتمع اإلنسانه شب////   . ميالسل واتمع رياخل اإلنسان بناء ) ١١
***************************************************************************************************************** 

  : الفقرة الثانية  
 انتظار ومعاجلتها،ال املتوقعة حنو األحداث التحرك يف املبادرة ةاحمللي،بغي اتمع على الشرطة انفتاح على يقوم اجلهاز هذا إنّ     

 يف جديدا سلوباأُ املدى،متثلُ طويلةُ شرطيةٌةٌ خطّ اتمعية ذلك فالشرطة إىل الفعلِ،واستنادا رد مبدأ حسب والتصرف وقوعها
 ملواجهة واملقيمني املواطنني مبشاركة ومشكالته احمللي اتمع احتياجات مع التعاملِ إىل فلسفة ةًمستند الشرطي العملِ

 هذه عدتواملسؤولة، األجهزة التنسيق مع خمتلف منها،عرب والوقاية ومكافحتها اجلرمية مواجهة على القدرةوتفعيل  املشكالت،
 وارتفاع األمنية والتهديدات التحديات وجه يف للوقوف وتقاليده،ومناسبة وعاداته اتمع ميق مع متالئمة عملٍ منظومة الشراكة
اتمعية وأفراد  الشرطة بني الشراكة هذه أن عن الًاملعلوماتية،فض وجرائم املنظم مواإلجرا كاإلرهاب املعاصرة اجلرمية معدالت

 األمن مفهومِمنسجمة مع  للمهام الرئيسة،وهي األمنية البسيطة مما يساهم يف تفرغ األجهزة باملهام للقيام عنياملتطو راتمع توفّ
 يف إسهامها جانب للدولة،إىل الفقري العمود هو الذي واالستقرار حتقيق األمن يف دور اتمع يف فرد لكلِّ يكون أن الشاملِ؛أي

 ميكنها طة،األمر الذيوالسل املواطن بني قةوالث االحترام روابط املواطنني،وبناء أذهان يف الشرطة عن رجلِ قةمشرِ صورة تقدميِ
  .للمواطنني مةاملقد األمنية اخلدمات جتويد على العمل من

  

 .احمللي واتمع الشرطة بني الشراكة وائدف. ٢//   اتمعية الشرطة جبهاز التعريف. ١ :الفكرة الرئيسة 
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 :  املعاين **

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  اإلسراع   املبادرة  )ي بغ(بقصدف،د  بغية

  )نظم( نسق واحد على تناسق ما  ةمنظوم  )ألم (،جمتمعة متفقة  ةمتالئم

   )ق وث (ماناأل  الثقة  التنظيم  التنسيق
  والتخويف العنف سبيل سلوك  .)رهب ( اإلرهاب

   معينة أهداف لتحقيق
  ) جود ( وإتقانه العمل ،وترتيبتأنيق  جتويد

  .والتدبري يدعو لليقظة الذي األمر هو  ماملها  الثوابت وهي  ) قيمة(مفردها  قيم
  . وحتسني جتميل   جتويد       . شيئني بني والصلة العالقة هي  )رابطة(امفرده روابط

   

 املعلومات السرية وسرقة اإللكترونية املواقع حاسوبية،كاختراق إلكترونية أساليب على تقوم اليت اجلرائم :املعلوماتية جرائم   
 يقع ما ذلك أمثلة. املعلومات تقنية وسائل استخدام خالل من متعمد حنو على يرتكب وغري مشروع سليب عمل أو أي( .منها
 سرقة أو الربامج اإللكترونية سرقة باملشترين،أو والتغرير واالحتيال النصب قضايا من العاملية الشبكة عرب والشراء قضية البيع حتت

  . )ذلك إىل اإللكتروين،وما الربيد من املعلومات
  :املناقشة والتحليل 

 .، وضح ذلك  الفعل رد مبدأ حسب تصرفال من أفضل تكون قد تحركال يف املبادرة: س 
 املبادرة هلا،أما خيطط ال هو لظروف واالستجابة الدفاع مسة سوى فيه خيار للمرء ليس فعل وراء االنسياق طياته يف حيمل الفعل رد ألن      
 .لصاحبها األفضلية بذلك األحيان،وتعطي من كثري يف املناسبة الظُّروف وصنع واملوقع الزمن حتديد يف والقوة والتوقُّعات اخليارات من اعدد فتحمل

  . اتمعية الشرطة جهاز عرف.  س
 مبشاركة ومشكالته احمللي اتمع احتياجات مع التعاملِ إىل فلسفة مستندةً الشرطي العملِ يف جديدا سلوباأُ املدى،متثلُ طويلةُ شرطيةٌةٌ خطّ      

  .املسؤولة األجهزة التنسيق مع خمتلف منها،عرب والوقاية ومكافحتها اجلرمية مواجهة على وتفعيل القدرة املشكالت، ملواجهة واملقيمني املواطنني
  

                 ؟اتمعية الشرطة جهاز عليه يقوم الذي األساس ما: س 
  .الفعلِ رد مبدأ حسب والتصرف وقوعها انتظار الومعاجلتها، املتوقعة حنو األحداث التحرك يف املبادرة ةاحمللي،بغي اتمع على الشرطة انفتاح على يقوم

  ؟ احمللي اتمع على الشرطة انفتاح على اتمعية الشرطة جهاز يقوم:  علل: س
  . وقوعها انتظار ومعاجلتها،ال املتوقعة حنو األحداث التحرك يف املبادرة ةبغيوذلك . ١
  . الفعلِ رد مبدأ حسب التصرفعدم .٢
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  سفة العمل اليت يقوم عليها جهاز الشرطة اتمعية ؟لفما : س
 اتمع احتياجات مع التعاملِ إىل فلسفة مستندةً الشرطي العملِ يف جديدا سلوباأُ املدى،متثلُ طويلةُ شرطيةٌةٌ خطّ اتمعية الشرطة

  . واملقيمني املواطنني مبشاركة ومشكالته احمللي
               ؟ املواطنني مبشاركة احمللي اتمع حتياجاتاع م التعامل على اتمعية الشرطة فلسفة تقوم: علل:س

  .        املشكالت مواجهة. ١: لألسباب اآلتية وذلك
  . املسؤولة األجهزة خمتلف مع التنسيق عرب وذلك.  منها ومكافحتها والوقاية اجلرمية مواجهة على القدرة تفعيل. ٢
  ؟)املعاصرة  اجلرمية (املقصود مبصطلح ما : س
 . املعروفة التقليدية األساليب احلديثة املبتكرة ،واالستغناء عن األساليب على القائمة اجلرمية 

  ؟ )اإلجرام املنظم   (ما املقصود مبصطلح : س
  . )مثال لذلك  منظمة املافيا ( منظمة بطريقة هلا ،وخمططـًاعاملي منظمة إجرامية منظمات قبل من اإلجرام

 .كما ورد يف النص اذكرها  ، فوائد عديدة احمللي واتمع العام األمن جهاز بني للشراكة: س
 . وتقاليده وعاداته اتمع قيم مع متالئمة عمل منظومة الشراكة هذه. ١
  :  مثل بأشكاهلا املعاصرة اجلرمية معدالت وارتفاع األمنية والتهديدات التحديات وجه يف للوقوف مناسبة الشراكة هذه. ٢
  . املعلوماتية جرائم.ج.               املنظم اإلجرام.  ب.            اإلرهاب.أ

  . البسيطة باملهام القيام للمتطوعني توفر الشراكة هذه. ٣
  : بأمور مهمة وهي يساعدالبسيطة  باملهام املتطوعني قيام:لفتة

 . املالش األمن مفهوم مع منسجمة وهي الرئيسة للمهام ةاألمني األجهزة تفرغ. أ

 .املواطنني أذهان يف الشرطة رجل عن مشرقة صورة تقدمي يف الشراكة هذه تسهم. ب

  . والسلطة املواطن بني والثقة االحترام روابط بناء يف الشراكة هذه تسهم.ج
  .للمواطنني املقدمة األمنية اخلدمات جتويد على العمل يف الشراكة هذه تسهم. د

 . - الشامل األمن – مصطلح عرف: س
  . للدولة الفقري العمود هو الذي واالستقرار حتقيق األمن يف دور اتمع يف فرد لكلِّهو أن  يكون 

 ؟ والسلطة املواطنني بني ثقةوال االحترام روابط بناء على تبةاملتر نتيجةالما: س
  . للمواطنني مةاملقد األمنية اخلدمات جتويدقيام السلطة بالعمل على 
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ورالص ةالفني :  
١ .تمعية رطةالشاألمد طويلة شرطية خطة ا . 

 . الزمن طويلة فترة عرب أهداف لتحقق وضعت خطة كأا اتمعية الشرطة الكاتب صور

 . للدولة الفقري العمود هو واالستقرار األمن حتقيق يف. ٢
  .به إال يكون ال و للجسم مهم فقري عمود كأنه الدولة يف واالستقرار األمن الكاتب صور

  . املواطنني أذهان يف الشرطة رجل عن مشرقة صورة تقدمي يف إسهامها جانب إىل. ٣
  .حىت ال خيتلفوا فيها املواطنون مجيعا، يراها الشرطة لرجل مجيلة كصور اتمعية والشرطة العام األمن بني املبذولة اجلهود صور

  . والسلطة املواطنني بني والثقة االحترام روابط وبناء.٤
 .بينهما  العالقة تقوية على تعمل روابط كأا املواطنني وبني األمن أجهزة بني القائمني والثقة االحترام صور

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

     : ةالفقرة الثالث
 حلِّ على فاعلةرة دبقُ إليهم،والعملِ عِواالستما اتمعِ مبساعدة أفراد مااللتزا على مبدأ اتمعية الشرطة فَلْسفة تقوم     

دة ساعامل الالزمة املعلومات وتقدميِ املشاكلِ لتعرف معهم الشرطة والتعاون رجال مبساعدة اتمع أفراد مالتزا مشكالم،مقابلَ
 على واحتياجاتهده وأفرا باتمع االهتمام عرب اتمعية الشرطة معادلة طريف بني منها؛الثقة املبادئِ من مجلة ذلك حلِّها،ويتبع يف

 املواطن،وحرية مع التعاملِ يف قرارِال واخلطط،واستقاللية الربامج متصمي يف نةاملرو مبدأُ عها،مثنووت اتمع شرائح اختالف
 احلدث،واعتماد واستباق املبادرة مامزِبِ األخذ موقع إىل احلدث على الفعل رد موقع من الشرطي بالعمل واالنتقال، ....التعبري

  .اتمعية الشرطة مفْهوم ضمن املشكالت حلِّ

  . ةاتمعي رطةالش عليها تقوم يتال )الفلسفة(املبادئ  :الفكرة الرئيسة 
 :  املعاين***  

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  القواعد  ئاملباد  جمموعة  مجلة

  اخلُطة مفردها ، فعله اإلنسان ينوي ما  اخلطط  اتمع فئات   اتمع شرائح

  الشيء مقدمة  زمام  الليونة  املرونة
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  بشكل كبري مؤثر وعمل جهد  فاعلة قدرة  اإلسراع  املبادرة
  املبادئ من جمموعة  املبادئ من مجلة  املطاوعة، اللني   املرونة
رباعية )ففَلْس( جذرهاوقيم، مبادئ جمموعة  فلسفة

  األصل
  وفئات طبقات  شرائح

 :املناقشة والتحليل 

 ؟ اتمعية الشرطة معادلة طريف بني الثقة مبدأ حتقيق يتم كيف: س
   . وتنوعها اتمع شرائح اختالف على واحتياجاته وأفراده باتمع االهتمام عرب ذلك حتقيق يتم
  مشكالم؟ حلِّ على فاعلة بقدرة إليهم،والعمل واالستماع اتمع أفراد مبساعدة اتمعية الشرطة التزام مبدأ عليه يترتب ماالذي:س

  . هالّح يف املساعدة الالزمة املعلومات املشاكل،وتقدمي لتعرف معهم عاونالشرطة،والت رجال مبساعدة اتمع أفراد التزام
  ) .أربعة منها حفظُ لطالب يكفي ل ( ؟ اتمعية الشرطة فلسفة عليها تقوم اليت املبادئ ما:س

 ذلك حلِّها،ويتبع يفدة ساعامل الالزمة املعلومات وتقدميِ املشاكلِ لتعرف معهم الشرطة والتعاون رجال مبساعدة اتمع أفراد التزام
 اتمع شرائح اختالف على واحتياجاتهده وأفرا باتمع االهتمام عرب اتمعية الشرطة معادلة طريف بني منها؛الثقة املبادئِ من مجلة

 بالعمل واالنتقال، ....التعبري املواطن،وحرية مع التعاملِ يف القرارِ واخلطط،واستقاللية الربامج تصميم يف املرونة مبدأُ عها،مثنووت
 مفْهوم ضمن املشكالت حلِّ احلدث،واعتماد واستباق املبادرة مامزِبِ األخذ موقع إىل احلدث على الفعل رد موقع من الشرطي
  .اتمعية الشرطة

  إليهم عِواالستما اتمعِ مبساعدة أفراد مااللتزا. ١
 لتعرف معهم والتعاون الشرطة رجال مبساعدة اتمع أفراد مالتزا مقابلَأفراد اتمع  مشكالت حلِّ على فاعلةرة دبقُ العمل. ٢

  . حلِّها يفدة ساعامل الالزمة املعلومات وتقدميِ املشاكلِ
  .عهانووت اتمع شرائح اختالف على واحتياجاتهده وأفرا باتمع االهتمام عرب اتمعية الشرطة معادلة طريف بني الثقة .٣
 املواطن مع التعاملِ يف قرارِال استقاللية .٥.   واخلطط الربامج متصمي يف نةاملرو .٤

  .اتمعية الشرطة مفْهوم ضمن املشكالت حلِّ اعتماد. ٧.    التعبري حرية. ٦
  . احلدث واستباق املبادرة مامزِبِ األخذ موقع إىل احلدث على الفعل رد موقع من الشرطي بالعمل االنتقال .٨

ـ ورالصتمع شرائح اختالف على: ةالفنيتمع فئات صور:  وتنوعها اا اما شيء من متنوعة شرائح كأ  .  

***************************************************************************************************  
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  : الرابعة الفقرة
 لةية طويزمن ملدة ةطيشر عناصر ينيتع على ،تعتمديهاعل طرةيوالس ةميللجر والتصدي ةيالوقا على القائمةملها ع ةيآل ويف         

 ا،وحترصيهف السلوك اتمعي عةيوطب اهمشاكل شةيمعا من مهنياملنطقة،ومتك أفراد نيوب مهنيب األلفة أواصر زي؛لتعزهذات املوقع يف
 والنشاطات الندوات للتواصل عرب مدروس برنامج ضمنه ومؤسسات اتمع أفراد مع ةيالدور االجتماعات عقد على

 اإلجراءات من حزمة اهة عمليآل ة،وتتضمنياضيالر ةيواألند واجلامعات املدارس يف ةيالثقاف الربامج ذياملختلفة،وتنف
 اءيلألح مراقبة اتيدور بعمل وتقوم،ةمياجلر ارتكاب فرص لليلتق ةيالسكن اءيواألح الشوارع إنارة متابعة على ة؛كالعمليالوقائ

 يف ةًهشب ريثي قد أو باألمن إخالالً شكله يرون أني ما كل عن اإلبالغ على مهوحثّ نياملواطن مع التواصل قنوات ةيوتقو ةيالسكن
 عدد جانب م،إىلهسلوك يف االحنراف من للحد مهلهياألحداث وتأ ةيترب على زيالترك إىلها عمل ةيآل يف ة،وتلتفتميجر ارتكاب

 اوجود األقفال ةيبنوع تمامهاالو ةيالسكن اءيواألح الشوارع يف راجلة اتيدور يريتس مثل ةجيالعال  ةينيالتحص اإلجراءات من
 واملراكز املؤسسات دخلوني مبن الالحق تمامهواال ةيالرعا الُءيإ افوي وال،األسوار وسالمة واملنازل ةيالتجار للمصاحل
 فيشر رزق ملصدر املناسبة ئةيالب ريا،وتوفمغادر بعد مهومتابعت،ايهف مهخالل إقامت ةيحرف اراتهم مة،بإكساياإلصالح

  . ةمياجلر دوافع من اـًدافع شكالني نيذَاللّ والفراغ طالةنسبة البِ من قللي ،مماهمن عتاشوني
  

  . العالجيةو ةالوقائيةوالتحصيني:وإجراءاا اتمعية الشرطة عمل آلية:ةلفكرا
  : املعاين*** 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  االلتباس  شبهة  احلماية  الوقاية

  الشعب عامة  الرعية  االعتدال عن امليل  االحنراف
  احلال  لبيئةا  تقوية   تعزيز
 أو شعوري توجيه دون تلقائيا يصدر ما  )أولَ  ( آلية

  . خارجي ملؤثرة استجاب
 التحصينية اإلجراءات

  العالجية
 من نتخذها للحماية أعمال هي

  منها مايقع معاجلة أو األخطار

  )الطلب منهم بشدة (دفعهم  حثهم  العيش على همنيعي ما على حيصلون  يعتاشون

 وقلة العمل طاليب من كبري وجود عدد  البطالة

  العمل فرص يف
  اجلموع منتهى روابط،صيغة  آصرة:مفردها:أواصر

  )على وزن مفاعل ( 
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 اإلجراءات
  الوقائية

 بقصد احلدث وقوع قبل نتخذها أعمال

  . له السلبية النتائج من احلماية
   الدوريات

  
  مفردهاليالً، يطوفون الشرطة

  )دورية( 

  .) قناة ( مفردها  )وـنـقَ(جذرها قنوات  . وااللتئام االجتماع  )ألف(  لفةاُأل
      )ـو  ألَ ( ،جذرها إعطاء   إيالء

  :املناقشة والتحليل 
 .عليها والسيطرة للجرمية والتصدي الوقاية على تقوم////    ؟ اتمعية الشرطة عمل آلية تقوم عالم:س
  . ذلك للّع.املوقع طويلة يف زمنية ملدة شرطية عناصر تعيني على الوقاية على القائم عملها آلية يف اتمعية الشرطة تعتمد:س
 .مشكالا معايشة من املنطقة،ومتكينهم أفراد وبني بينهم األلفة أواصر تعزيز. ١
  .فيها اتمعي السلوك وطبيعة مشكالا معايشة من متكينهم. ٢
 .ومؤسساته اتمع أفراد مع الدورية االجتماعات عقد على حترص.٣

  . واجلامعات املدارس يف الثقافية الربامج تنفيذ. ٤
   .صالن يف ورد كما ومؤسساته اتمع وأفراد اتمعية الشرطة بني العالقة فاعلية من تزيد أن هلا ميكن وسيلة هات:س
 والنشاطات الندوات للتواصل عرب مدروس برنامج ضمنه ومؤسسات اتمع أفراد مع ةيالدور االجتماعات عقد على حترص  

  .ةياضيالر ةيواألند واجلامعات املدارس يف ةيالثقاف الربامج ذياملختلفة،وتنف
 ؟ اتمعية الشرطة عمل آلية نهاتتضم اليت الوقائية اإلجراءات ما. س

  .ةمياجلر ارتكاب فرص لليلتق ةيالسكن اءيواألح الشوارع إنارة متابعة على العمل. ١
  .ةيالسكن اءيلألح مراقبة اتيدور بعمل وتقوم .٢
  .ةميجر ارتكاب يف ةًهشب ريثي قد أو باألمن إخالالً شكله يرون أني ما كل عن اإلبالغ على مهوحثّ نياملواطن مع التواصل قنوات ةيتقو.٣
  . مهسلوك يف االحنراف من للحد مهلهياألحداث وتأ ةيترب على زيالترك .٤
  ؟  ةياتمع الشرطة ايهعل تعتمد اليت ةياإلجرائ الوسائل يه ما:س
  .هذات املوقع يف لةية طويزمن ملدة ةطيشر عناصر ينيتع. ١

  .ايهف السلوك اتمعي عةيوطب اهمشاكل شةيمعا من مهنياملنطقة،ومتك أفراد نيوب مهنيب األلفة أواصر زيلتعز :السبب 
  .املختلفة والنشاطات الندوات للتواصل عرب مدروس برنامج ضمنه ومؤسسات اتمع أفراد مع ةيالدور االجتماعات عقد علىاحلرص .٢
  . ةياضيالر ةيواألند واجلامعات املدارس يف ةيالثقاف الربامج ذيتنف. ٣ 
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  ؟ ةيتمعا الشرطة ا تقوم اليت ةيالعالج ةنيالتحص اإلجراءات ما: س
  .مهسلوك يف االحنراف من للحد: ؛ السبب  مهلهياألحداث وتأ ةيترب على زيالترك. ١
  . األسوار وسالمة واملنازل ةيالتجار للمصاحل اوجود األقفال ةيبنوع تمامهواال ةيالسكن اءيواألح الشوارع يف راجلة اتيدور يريتس .٢
  . ةياإلصالح واملراكز املؤسسات دخلوني مبن الالحق تمامهواال ةيالرعا الُءيإ . ٣

  :كيف يكون ذلك 
بعد مهومتابعت،ايهف مهخالل إقامت ةيحرف اراتهم مبإكسا مماهمن عتاشوني فيشر رزق ملصدر املناسبة ئةيالب ري،وتوف،  امغادر، 

  . ةمياجلر دوافع من اـًدافع شكالني نيذَاللّ والفراغ طالةنسبة البِ من قللي
  والفراغ طالةالبِ  ////ما هي الدوافع اليت ميكن أن تؤدي إىل اجلرمية كما تفهم من النص ؟     : س
  .يهاعل طرةيوالس ةميللجر والتصدي ةيالوقا////                         ؟ ةياتمع الشرطة لعمل النص يف البارز دفاهلا م: س

 ***ورالص الوقائية اإلجراءات من حزمة عملها آلية تضمنت  : ةالفني .  
  .  واحدة حزمة كأا اتمعية الشرطة عمل آلية تتضمنها اليت الوقائية اإلجراءات جمموعة الكاتب صور

 . املواطنني مع التواصل قنوات تقوية. ٢
  . االتصال عربها جيري قنوات كأا املواطنني مع التواصل طرق الكاتب صور. أ

  . القنوات يف جيري ماء كأنه واملواطنني العام األمن بني احلاصل التواصل صور .ب
***************************************************************************************************  

  :الفقرة اخلامسة 
 خفض من ةيالشرطة اتمع دافهأ قيحتق يف مهة،تسينيالتحص ةيوالعالج ةيوالوقائ ةياإلجرائ ؛ اتنوع مفردا على اخلطة ذهه

 االجتماعي الوعي مستوى ازداد يواتمع،و الشرطة رجال نيب التقارب النفوس،وجتسد يف اهأثر ليوتقل ةمياجلر معدالت
 ينهوامل فييالوظ األداء مستوى أن تطور اشأ ة،ومنمياجلر إىل ؤديي الذي لهاجل خماطر من اتمع نيلتحص ةياألمن والثقافة
 املمارسة جةينت ذةاإلجراءات املتخ النفس يف على اتمع،كاالعتماد معةً خاص ةيتشارك اراتهمه بإكساب الشرطة لرجل

 داينيامل والعملل االستقال مسةه يف حلّ املنازعات،وتكسب التفاوض ارةه،ومهاأفراد والتقاء املنطقة يف املنفرد املرور يف املستمرة
 تبادل من أو نياملسؤول من آلخر آن من واإلرشاديه ذلك بالتوج عن واالستعاضة الورقي املكتيب العمل من والتحرر

  . االنتماء ومشاعر األمين احلس وبناء ورهاجلم مع العالقة زيحتفا شأ من اليت بياألسال ابتكار على القدرةه تكسب اخلربات،كما

  . اتمعية الشرطة أهداف:  الفكرة الرئيسة
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    : املعاين 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  اتمع اإلدراك عند  االجتماعي الوعي  والوقاية احليطة اختاذ  حتصني
  حثّ    حتفيز  ابتداع  ابتكار
  إليه مسبوق غري إبداع  ابتكار  ) همس ( تشارك   تسهم

  ). تقوية ( تشجيع  حتفيز  الشأن بتدبري االنفراد  )قلّ (  االستقالل
      . منه بدالً آخر أمر لعمل واإلقدام عمل ترك  )عوض ( االستعاضة

  فراد األمن قبل مجيع  إليه اجةاحلو األمن بأمهية الشعور  األمين احلس  للمجتمع األمن مبفهوم والواعية التامة املعرفة  األمنية الثقافة
  

  :املناقشة والتحليل 
  ما املفردات اليت تعتمد عليها الشرطة اتمعية لتحقيق أهدافها ؟:  س
  . ةينيالتحص ةيوالعالج *      ةيوالوقائ *    ةياإلجرائ*

 .وردت يف الفقرة السابقة  اتمعية الشرطة أهداف من ثالثةً حدد. س
 . واتمع الشرطة رجال بني التقارب جسدت -٢          . النفوس يف أثرها وتقليل اجلرمية خفض معدالت -١

  . األمنية والثقافة االجتماعي الوعي مستوى ازدياد-٣ 
  ؟ األمنية والثقافة االجتماعي الوعي مستوى اهلدف املرجو من زيادةما : س
  . اجلرمية إىل الذي يؤدي اجلهل خماطر من اتمع لتحصني* 
  الشرطة ؟  لرجل واملهين الوظيفي األداء مستوى اتمعية للوصول إىل تطوير ما األساليب اليت تعتمد عليها الشرطة: س
  .اتمع معةً خاص ةيتشارك اراتهمه بإكساب. ١
  .هاأفراد والتقاء املنطقة يف املنفرد املرور يف املستمرة املمارسة جةينت اإلجراءات املتخذة النفس يف على االعتماد.٢
  .يف حلّ املنازعات التفاوض ارةهم.٣
  .اخلربات تبادل من أو نياملسؤول من آلخر آن من واإلرشاديه بالتوجذلك  عن واالستعاضة الورقي املكتيب العمل من والتحرر داينيامل والعملل االستقال.٤
  . االنتماء ومشاعر األمين احلس وبناء ورهاجلم مع العالقة زيحتفا شأ من اليت بياألسال ابتكار على القدرة.٥
  .للمعية ) مع ( مبعىن *         ؟) ا تنوع مفردا على اخلُطة ذهه (يف عبارة ) على ( املعىن الذي أفاده حرف اجلر :س
 ) .  اتمع و الشرطة رجال نيب التقارب جتسد (وضح الصورة الفنية يف عبارة : س

  .حي يقتربان من بعضهما  إنسان جبسد اتمعو  الشرطة رجال بني التقارب شبه
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  :الفقرة األخرية 
 ماإن اتمعي والتعاضد اجلوار وشؤون كاألسرة ةمهامل احملاور من بعددها تمامها يف ةياتمع الشرطة إنّ القول وخالصة      
 واألفراد والدولة،حىت انريواجل واألبناء األزواج نيب عاتيوتشر ماتيتنظ منيه عل تثّوح ةياإلسالم عةيالشره ب جاءت ما حتقق

 العملو عةياخلد عن والبعد الشر وحماربة للجار واإلحسان املنكر عن يهوالن باملعروف العبادة؛كاألمر درجة إىل اضهبع ارتقى
 ةيالوقا حد عند قفي ال ريإىل اخل الداعي فعمل اإلنسان،ايبجياإل األمين العمليه إل طمحي ما لّج وهاتمع،و يف رياخل إرساء على
يه ف صبحي الذي،ميالسل واتمع رياخل بناء اإلنسان إىل ا ممتداهاتعدي ل،بةيالسلب التصرفات ومكافحة اهل التصدي أو ةمياجلر من

 طةياحل إجراءات خاذباته نفس ةيمحا على قادرا غدويالداخلي،و قياخللُه قانون خالل من ةيالذاته وتصرفاته نفس على ايبرق الفرد
  . والنفس الفكر والثقافة وارتقاء بالوعي ةمياجلر من ةيللوقا واحلذر

  

  . اإلسالمية ريعةالش به جاءت مبا صالن يف ورد ما ربط الفكرة الرئيسة
   :املعاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  )حمور(مفردها  الشيء مركز  حماور  . ستخلص من الكالم ما ي  )خلص ( خالصة 
  تعاونال  التعاضد  ا ىنيعت اليت احلال وهو  الشؤون

  معظم  جلّ  وحيرمه الشرع يقبحه ما  املنكر
  مراقبا  رقيبا  يتجاوزها  يتعداها

  يصبح  يغدو  ، السمو صعودال  رتقاءاال
ـَـو ( تثبيت   إرساء   ااة  التصدي  )رس

  .اتمعي التعاضد.ج        اجلوار شؤون.ب     األسرة.أ     ؟ ةياتمع الشرطة ا تم اليت احملاور يه ما: س
     اإلجيايب؟الذي يطمح إليه العمل األمين  الرئيس مااهلدف:س

 . الداخلي اخللقيه قانون خالل من ةيالذاته وتصرفاته نفس على ابيرق الفرديه ف صبحي لذيا،اتمع يف رياخل إرساء على العمل
  .  والنفس الفكر ارتقاء.ج  الثقافة  . ب    الوعي. أ   .اذكرها. اجلرمية من للوقاية وسائل ثالث السابقة الفقرة يف ورد:س
  ؟ االجتماعي والتعاضد اجلوار وشؤون األسرة مبحاور اهتمامها يف اتمعية الشرطة حتققه الذي ما: س

 ارتقى حىت والدولة واألفراد واجلريان واألبناء األزواج بني وتشريعات تنظيمات من عليه وحثت الشريعة به جاءت ما حتقق

  . العبادة درجة إىل بعضها
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  العبادة؟ درجة إىل ارتقت حىت اإلسالمية الشريعة عليها حثت اليت التشريعات ما: س
  . للجار إلحسانا. ٣ر              املنك عن النهي. ٢ف                باملعرو األمر. ١
  . اتمع يف اخلري إرساء على العمل. ٦ة              اخلديع عن البعد.٥.                  الشر حماربة. ٤
 ؟ ةياإلسالميعة الشرا  تم اليت احملاور ما: س

 . والدولة واألفراد انريواجل واألبناء األزواج نيب عاتيوالتشر ماتيالتنظ.أ

 للجار اإلحسان.ج                               املنكر عن يهوالن باملعروف األمر .ب

 .اتمع يف رياخل إرساء على العمل.  هـ                    .عة ياخلد عن والبعد الشر حماربة.د

  ري ؟ اخل إىل الداعي اإلنسان عمل وه ما: س
  . ةيالسلب التصرفات مكافحة. ٢.                      ا هل صديالت أو ةمياجلر من ةيالوقا.١
  .الداخلي اخللقيه قانون خالل من ةيالذاته وتصرفاته نفس على ابيرق الفرديه ف صبحي الذي، ميالسل واتمع ريِاخل بناء اإلنسان.٣
  .اجلرمية من للوقاية واحلذر احليطة إجراءات باختاذ نفسه محاية على قادرا الفرد يغدو .٤

 ؟ ميالسل اتمع مسات ما :س 

 .الداخلي اخللقيه قانون خالل من ةيالذاته وتصرفاته نفس على ابيرق الفرديه ف صبحي.أ

  .اجلرمية من للوقاية واحلذر احليطة إجراءات باختاذ نفسه محاية على قادرا الفرد يغدو .ب
 ؟ ةمياجلر يف الوقوع منه نفس اإلنسان ميحي فيك :س

  والنفس الفكر والثقافة وارتقاء بالوعي اجلرمية من للوقاية واحلذر احليطة إجراءات باختاذ
  . ويسمو يعلو ببناء والنفس الفكر الكاتب صور:  والنفس الفكر ارتقاء. ١ :الصور الفنية 

  .اإلسالم يثبتها بدعائم اخلري شبه:  اخلري إرساء على العمل. ٢
*************************************************************************************************** 

  : نصلل ةياألسلوب ماتالس اذكر: س
  .يها معان ووضوح األلفاظ جزالة. ٢                        بيالتراك ومتانة اللغة سالمة. ١
 . ةيالفن الصور من عدد ورود. ٤                          . هاوترابط األفكار تسلسل. ٣
 . ةيوالفرع سةيالرئ األفكار عرض يفدقة وال ميالتنظ. ٥

   ةياإلسالم عةيبالشر النص مضمون ربط. ٧    .    للموضوع املناسبة واملصطلحات اللغة استخدام. ٦
***************************************************************************************************  
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 املعلم دليل يف وردت ماك النموذجية وإجاباا الكتاب أسئلة
 :  والتحليل االستيعاب

  : اجلمل يف األلفاظ بسائر عالقتها ضوء يف خط منها كل حتت اليت باأللفاظ املقصود ما) ١
  املعىن  العبارة

وتبعد تدفع   اإلساءة وقع عنه تذب  
  جمموعة  املبادئ من مجلة ذلك ويتبع
  اتمع أفراد مع عالقات شبكة إقامة  مدروس برنامج ضمن اتمع أفراد مع لالتواص على حترص
  وتوطيد حتفيز  اجلمهور مع العالقة حتفيز شأا من اليت األساليب ابتكار على القدرة

  

 ؟ ) اتمعية الشرطة ( ب اجلديد الشرطي اجلهاز تسمية تعتمد عالم )٢
 .خلدمته أصالً اتمع،ووجد هذا أفراد مع التواصل على اتمعية،ويقوم العالقات بتحسني خاص ألنه
  ؟ ) خفري مواطن كل إن ( الثاين اهللا عبد امللك جاللة قول من تستنتج ماذا ) ٣
 . مجيعهم أفراده عاتق على اتمع على احلفاظ مسؤولية تقع الشرطة،بل أفراد على فقط يقتصر ال األمين الدور إنّ أي
٤( تمعية،وثالث للشرطة أهداف ثالثة دحد؟ حتقيقها يف املتبعة الوسائل من اـًا  
 .ك بذل وااللتزام حللها املعلومات وتقدمي مشاكلهم وتعرف مشكالم إليهم،وحل واالستماع اتمع أفراد مساعدة اتمعية الشرطة أهداف من

 مبدأ واتباع واحتياجام باألفراد االهتمام اتمع وأفراد اتمعية الشرطة أفراد بني الثقة بناء ذلك حتقيق يف املتبعة الوسائل ومن
  .احلدث واستباق املبادرة إىل الفعل رد مبدأ من بالعمل واالنتقال التعبري وحرية الالمركزية واعتماد واخلطط الربامج تصميم يف املرونة

٥( تمعية الشرطة اكتسبت كيف حوضزها ا؟ الدولة يف األمن أجهزة سائر عن متي 
 وتتابع التحصينية والعالجية ةالوقائي اإلجراءات من رزمة حدوثها،وتتبع قبل وقوعها واتقاء للجرمية التصدي على تقوم ألا    

  . اجلهل بسبب اجلرمية من للتخفيف الوعي مستوى رفع على وتعمل اإلصالحية املؤسسات يدخلون من رعاية
  :  وآراء حقائق إىل ومضامينها مدلوالا حسب اآلتية اجلمل صنف) ٦ 

  حقيقة أو رأي  اجلملة
 والعالجية والوقائية اإلجرائية الوسائل من عددا اتمعية الشرطة تنهج

  التحصينية
  حقيقية

  حقيقية  الداخلي قانونه اتمع أفراد من فرد لكل
  رأي  الفعل رد مبدأ حسب والتصرف احلدث وقوع انتظار من أفضل املبادرة
  رأي  مجيعها اتمع ملشكالت احلل هي التفاوض مهارة امتالك
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 .  اتمعية الشرطة وجهاز الدولة أمن أجهزة بني واالختالف الشبه أوجه وضح   )٧
 . العامة والفلسفة اهلدف وحدة هو: بينهما الشبه وجه

 مباشرة،لديها اتمع أفراد مع عالقتها،املبادرة تعتمد بل الفعل رد مبدأ تعتمد ال،احلدث تستبق اتمعية الشرطة:االختالف وجه

 وشؤون سرُألاب تم،اإلصالحية املؤسسات يف البقاء فترات بعد حىت األفراد تتابع،و واألفراد احلدث مع التعامل يف الالمركزية

 الدولة خيص مبا أكثر خاصة مسؤوليتها عدت الدولة أمن أجهزة.السكنية لألحياء مراقبة بدوريات قومي ،تاتمع والتعاضد اجلوار

 على بناء يكون فتحركها،الفعل رد مبدأ حسب اتمعية،وتعمل الشرطة من أقل اتمع أفراد مع وعالقاا،فيها العامة والقضايا

  . اإلصالحية املراكز يف إقامتهم ينهون من متابعة مهامها من وليس،األحداث
  : اتمعية الشرطة وعمل اآلتية العبارة مضمون بني العالقة اشرح )٨
ا هاتعدي ل،بةيالسلب التصرفات ومكافحة اهل التصدي أو ةمياجلر من ةيالوقا حد عند قفي ال ريإىل اخل الداعي فعمل اإلنسان  (

 . ) ميالسل واتمع رياخل بناء اإلنسان إىل ممتدا
 يف مستمرة عملية وهي،إعداده حسنأ الذي اجليد اخلري اإلنسان نوعية على الًوأ يعتمد وختفيفها اجلرمية من الوقاية نّإ أي    

 تكون فاملعاجلة،اجلرمية من أمكن ما خاليا جمتمعا لنا يضمن ما وهو،السليمة القيمية منظومته وبناء احلسنة بالتربية الفرد إعداد
  . معاجلته مث ومن اخلطأ وقوع انتظار وليس،جيد إنسان لوجود األسباب بتهيئة

 : املعىن يف تقابلها مجالً النص من واستخرج اآلتية الشعر أبيات مضامني يف النظر أنعم)  ٩

  :احلداد الطاهر قال. أ
 البالِ هانئ ورخاء عزة يف          وطين يعش مل إن أبتغي يل عيش ال   
  . ) للدولة الفقري العمود هو لذيا واالستقرار األمن حتقيق يف دور اتمع يف فرد لكلّ (

  :املعذل بن الصمد عبد قال. ب
  راغـالف من البالء وأسباب       شغال كـعلي الفراغُ هاج لقد 

 ) . اجلرمية دوافع من دافعا يشكالن والفراغ البطالة (

 : التهامي قال. ج

 األحرارِ قلوصي اللِّئام صدأ            هاــفإن النائبات در هللا

ا هاتعدي ل،بةيالسلب التصرفات ومكافحة اهل التصدي أو ةمياجلر من ةيالوقا حد عند قفي ال ريإىل اخل الداعي فعمل اإلنسان  (
  . ) ميالسل واتمع رياخل بناء اإلنسان إىل ممتدا
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 عبيدا الرجال أحرار حيلُوت            احلمى تغشى ظُلمة اجلهالة إن.د
 ) اجلرمية إىل يقود الذي اجلهل خماطر من اتمع لتحصني األمنية والثقافة االجتماعي الوعي اتمعية الشرطة تزيد (

 . الواقعية احلياة من تسوقها مناسبة أمثلة ذكر مع ، ) املعلوماتية جرائم ( مفهوم حيمله ما وضح )١٠

 جرائم ومن املعلومات تقنية وسائل استخدام خالل من دتعمم حنوٍ على تكبري مشروع وغري سليب عمل أي هي      

 سرقة باملشترين،أو والتغرير واالحتيال النصب قضايا من العاملية الشبكة عرب والشراء البيع قضية حتت يقع ما:ومثاهلا املعلوماتية

  .وغريها ، االلكتروين الربيد من املعلومات سرقة أو،االلكترونية الربامج
 والتفكري التذوق

 : ةالبياني ورالص من قليل غري عددا االجتماعي هالتوج ذات املقالة هذه تضمنت )١

  : اآلتية اجلمل يف ةالفني ورةالص حوض. أ
 .أمنه حتفظ اليت الثابتة الرواسي من جمموعة على الشامخ أردننا طود يقوم. ١

  .األمنية واألجهزة للجيش ترمز اليت اجلبال من عدد إىل يستند الذي العظيم باجلبل األردن الكاتب شبه
 .الوطن دعامات ثبات تكفالن عنقوديتني بلورتني إىل العظام الرواسي هذه تنقسم. ٢
 األجهزة ويقصد متعددة أجزاء من لةاملتشك العنقودية الضخمة بالبلورة واألمين العسكري بقسميها العظيمة اجلبال جمموعة شبه 

 األمنالداخلي وأجهزة االستخبارات أجهزة من األمين ة،واجلهازوالبحري ةواجلوي ةالربي وأجنحته العسكري اجلهاز عن املتفرعة

  .احجم األكرب البلورة تشكل جمموعها يف وهي،بلورة ليشكّ منها قسم وكل،اتمعية والشرطة
 .االحنراف من للحد وتأهيلهم األحداث تربية على التركيز إىل عملها آلية يف تلتفت.٣

  .وتأهيلهم األحداث بتربية جماته مثل معينة بوسائل وإيقافه مقاومته وميكن األفراد بني ينتشر مرض أو بوباء االحنراف شبه  
 ؟ اتمعية والشرطة ومؤسساته اتمع أفراد بني فعلي تعاون وجود ظل يف ا تتنبأ أن ميكنك اليت النتائج ما:س

 على الشعب أفراد بتعاون باستمرار قوة تزداد عالقاا،دولة يف واستقرارا متانة أكثر رساجلرائم،أُ عدد وأمانا،اخنفاض استقرارا أكثر جمتمع

 اتمعية األلفة وأواصر الروابط يف الشعب،متانة أفراد عند والنفس الفكر يف عام الناس،ارتقاء عند األمنية والثقافة الوعي رر،ازديادالض رد

 ) للمعلم اإلجابة ةصح تقدير ويترك ذلك من أكثر الطالب عطيي وقد (
  .النص يف ورد ما غري ومؤسساته اتمع وأفراد اتمعية الشرطة بني العالقة فاعلية من تزيد أن هلا ميكن وسيلة هات) ٣
  . به ذىتحي منوذجا لتشكل الطرفان فيها نَتعاو ملوقف اإلجيابية النتائج عن اإلعالن. أ

  . اتمعية الشرطة أفراد مع التعاون بكيفية للتعريف وجامعية مدرسية خاصة دورات عقد. ب
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 . اإلسالمية الشريعة به جاءت وما النص يف ورد ما بني الربط. أ : بأيت ما علل) ٤
  .فيه الشرعية صفة وإظهار كامالً النص عليها يقوم اليت القيمة وبيان،  واستقامته اهلدف رفعة على للتدليل

 . الفعل رد مبدأ حسب التصرف من أفضل تكون قد التحرك يف املبادرة.ب 

 عددا فتحمل املبادرة اأم،هلا خيطط ال هو لظروف واالستجابة الدفاع مسة سوى فيه خيار للمرء ليس فعل وراء االنسياق طياته يف حيمل الفعل ألن 
  . لصاحبها األفضلية بذلك األحيان،وتعطي بعض يف املناسبة الظروف وصنع واملوقع الزمن حتديد يف والقوة والتوقعات اخليارات من

  .املنازعات حل يف التفاوض مهارة اتمعية الشرطة رجل إكساب وجوب. ج
الظروف نهمتكّ ال حيث وقتها يف املنازعات لّحل حيتاجها فهو،عمله يف الزمةا هألن البحث أو عمله موقع إىل العودة منا أحيان 
  . عمله يف والدبلوماسية التفاوض مهارات باستخدام التباس أو شجار أو نزاع بفض قيامه الضروري من ،ويكون استشارة عن

  . حرفية مهارات اإلصالحية واملراكز املؤسسات يدخلون من إكساب على اتمعية الشرطة تعمل.د
 قد اليت االحنراف سبل بانتهاج عليهم الطريق ولقطع،املراكز يف إقامتهم ةمد انتهاء بعد هلم كرمي عيش سبل توفري لضمان 

  .نسبتها من واجلرميةوالتخفيف االحنراف دوافع على القضاء يتمل.قوم تضمن مصادر على واحلصول عيشهم لكسب يستسهلوا
  : من كل مبستقبل تتنبأ أن حاول،اتمعية الشرطة فلسفة تعرفك بعد) ٥
  . اتمعية الشرطة رجال مع التعامل أفرادها حيسن اليت املنطقة. أ

 سيطرة اخنفاض،الدولة يف األمين والوعي الثقافة مستوى ارتفاع،اجلرمية أعداد اخنفاض،االستقرارن م مزيدا،اتمعي واألمان األمن من مزيدا  
 .واملناسبة الصحيحة بصورته وممارسته األمين بدوره القيام يف واملسؤولية اجلرأة املواطن والبطالة،اكتساب واالحنراف السلبية التوجهات

 .الواحدة األسرة أفراد وعالقات اجلريان عالقات.ب
 والتفاهم واحلوار احلب على وقائمة قوية أسرية روابط مع، والتفاهم الطمأنينة سودهاتو،خوةوأ متانة أكثر تكون أن أتوقع

  ... اتمع وجتاه أفرادها جتاه واملسؤولية
 النوعني بني الفرق معرفتك ضوء يف،العلمية واملقالة األدبية املقالة ومنها األدبية الفنون أنواع سابقة صفوف يف درست )٦

  :اآلتية األسئلة عن أجب
  اجتماعية أدبية مقالة         ؟ ) اتمعية الشرطة ( مقالة نوع ما. أ

  . للنص ةاألسلوبي السمات استخلص. ب
   . النص يف واجلزئية الرئيسة األفكار عرض يف والتدرج التنظيم -
  .ونوعها األدبية املقالة هذه ملثل املناسبة واملصطلحات اللغة استخدام -
  . اإلسالمية بالشريعة النص مضمون ربط -    الفهم عملية لترسيخ الدالة البيانية الصور استخدام -
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  .ا استخلصته اليت السمات على شاهدا متثل النص يف مواضع ثالثة عني –ج 
 للتعريف انتقل مث،الفقرة يوضح تنظيميا خمططًا مضموا يف لتشكّ بيانية بصور مفصلة مقدمة النص عرض:األوىل السمة -

 تفصيلية فقرة وهي،املستخدمة اإلجراءات ونوعية العمل آلية عرض مث عليها يقوم اليت بالفلسفة فعر مث،اجلهاز هذا إجياد بسبب

  .وعرضها لألفكار واضح تنظيم على يدلل وهذا.اإلسالمية بالشريعة النص بربط اختتم مث،السابقة للفقرة
 األمنية الثقافة مثل اخلاصة األمنية املفاهيم استخدام إىل العنوان من ابتداًء،ذلك على يدل ما برمتها املقالة ويف:الثانية السمة -

  ...  اإلصالح ومراكز
  .النص من األخرية الفقرة يف حتققت: الرابعة السمة -       النص فقرات خمتلف يف:الثالثة السمة - 
 من بأدلة وادعمها إجاباتك اشرح؟ اجلرمية دوافع من دافعا يشكالن والفراغ البطالة أنّ من النص يف جاء ما مع تتفق هل)٧

  . أمكن إنْ احلياة
 غري فعل إىل اإلنسان تدفع قد الشديدة احلاجة وأناجلرمية  دوافع من دافعا يشكالن والفراغ البطالة أنّ من فيه جاء ما على أُوافق

  . والبقاء القوت ليضمن قانوين
 . النص يف ورد ما غري من،االنتماء ومشاعر األمين احلس بناء كيفية يف قناعاتك متثلالً حلو اقترح) ٨

 على وتربيتهم أظفارهم نعومة منذ بالنشء االهتمام،زومتمي ومنتج مبدع لكل الدولة يف املسؤولني قبل من التعزيز أسلوب اعتماد

  ...واالنتماء األمين احلس تنمي أن شأا من فضيلة كل
 لغويةال قضاياال**

  .فيها جاءت اليت املواضع يف استخدامها سبب مفسرا،املختلفة الترقيم عالمات من ثالثًا واستخرج النص إىل عد. ١
  .املعىن متام وعدم اجلملة انتهاء عند استخدمت: الفاصلة -
  والتعداد التفصيل قبل استخدمت: املنقوطة الفاصلة -
  .جديدة فقرة على يدل فقرة كل بداية يف الفراغ.جديدة فكرة وابتداء املعىن انتهاء عند استخدمت:النقطة -

  : يأيت ما يف متقابلتني كلمتني كل بني اللغوية الداللة يف الفرق وضح. ٢
 العدد يف كثرة مبعىن : غفي/           أمين ومراقب شرطي مبعىن:  خفري. أ

 الشيء معظم أو كلّ:  لّج          /                ومسا ارتفع:  لّج. ب
 . معني نص أو حلديث خمصوصا ويكون السماع من أعلى درجة وهو والتركيز إلصغاءا:االستماع. ج
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 بالضرورة وليس مقصود غري بشكل األذن إىل تصل وأصوات معينة غري وأشياء متعددة وأشياء متعددة ملدخالت يكون:ماعسلا

  . فيه التركيز يستدعي أن
  ) فيةرح ( و ) اماتعد  ( و)  طيالشر/        طيالشر(  ////     : يأيت مما كلمة كل يف والثاين األول احلرفني اضبط. ٣
٤ .يأيت مما املفعول واسم الفاعل اسم غص :  

  اسم املفعول  اسم الفاعل  الكلمة
  ) له ( موىل  مولٍّ  إيالء
  ) عليه ( مرتقى  مرتق  ارتقاء

  

  : اآلتية اجلمل يف خطّ منها كلّ حتت اليت املفردات أعرب.٥
 . املدى طويلة طةخ اتمعيةُ فالشرطة ذلك إىل استناداو. أ

 الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب فعله عن نائب مصدر

 . السكنية )نصري أبو ( مدينة يف فعليا أقسامه أول باشر. ب
 الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب فعله عن نائب مصدر

 .ةحرفي مهارات بإكسام العقابية املؤسسات يدخلون مبن واالهتمام الرعاية إيالء يفوا وال. ج

 . سامل مؤنث مجع ألنه الكسر تنوين نصبه وعالمة ) إكساب ( للمصدر منصوب به مفعول

  : اآلتية اجلمل يف خط حتته ما يف وفائدا احلروف نوع بني. ٦
 . اجلرمية معدالت خفض من اتمعية الشرطة أهداف حتقيق يف سهمت. أ

 .  اجلنس بيان يفيد جر حرف: من/    اازية الظرفية يفيد جر حرف: يف

 . اجلهل خماطر من اتمع لتحصني األمنية الثقافةو االجتماعي الوعي مستوى يزداد. ب
 . والتعليل السببية يفيد جر حرف:  من/         واملشاركة اجلمع يفيد عطف حرف: و 

  . املبادرة زمامب األخذ موقع إىل الفعل رد موقع من الشرطي بالعمل االنتقال. ج
  .اإللصاق -  املكانية الغاية انتهاء يفيد جر حرف : إىل/                 املكانية الغاية ابتداء يفيد جر حرف: من
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  :  مفرده وهات يأيت ما يف اجلمع نوع سم. أ:        يأيت عما أجب.  ٧
  املفرد  اجلمع نوع  اجلمع 

  آصرة  تكسري  أواصر
  تشريع  سامل مؤنثمجع   تشريعات
  مقيم  سامل مذكرمجع   مقيمني

  : والكثرة القلة حسب اآلتية اجلموع صنف. ب
  أذهان   أجنحة   أهداف   أجهزة  قلة

  ******  *******  خاليا   حلول  كثرة
  :  اآلتية للجموع الصريف الوزن اكتب. ج 

  إجراءات  منازل  شرائح  مشكالت  رواسي  الكلمة
  إفعاالت  مفاعل  فعائل  مفعالت  فواعل  الوزن

 :  خط حتتها اليت املفردات يف املنسوب االسم من الصناعي املصدر ميز. ٨
 . املدى طويلة شرطية استراتيجية اتمعية الشرطة. أ

 . منسوب اسم****   صناعي مصدر***   منسوب اسم:  رتيبالت على اإلجابة
 .املعلوماتية وجرائم والتحديات األمنية التهديدات وجه يف للوقوف مناسبة اتمع مع الشراكة.ب

 صناعي مصدر   -     منسوب اسم
  . السبب معلالً هبوصو،  الشائعة األخطاء أحد تتضمن اليت اجلملة حدد. ٩
  . ةًسوي اتمع وأفراد اتمعية الشرطة تعمل. أ

 . معا يعمالن اتمع وأفراد اتمعية الشرطة. ب
  .املشاركة يف العمل : واملقصود . معني عمل يف االجتماع معىن تفيد وال،  والسواسية االستواء من معناها:  ) سوية (

  : منهما لكل اجلذر حروف بضبط عنايتك مع اآلتية املفردات معاين لتتعرف باملعجم استعن. ١٠
 .العمل عن التعطل ومعناها لَطَب من:  طالةالبِ - 
- من: طالةالب بعن والبعد اهلزل ومعناها لَط طَـ( تكون وقد ةاجلديالعمل عن التعطل مبعىن ) لَمن ب.  
- من:  طولةالب واالستبسال الشجاعة ومعناها لَـطُب  .  

  

  األسئلة انتهت
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 العاشرة الوحدة
    ) ٣١٧(ص  الكاملة السياب األعمال شاكر بدر: الشاعر اخلليج على غريب

  .التعريف بالشاعر  :إضاءة 
  م   ١٩٢٦م عا العراق يف البصرة قرب جيكور يف ولد:  ابالسي والدة* 
  :الثقافية  مصادره* 
  .  األجنبية الثقافة على واطلع .ب   .جيكور يف املدرسي تعليمه أى. أ

  اإلجنليزي األدب ودرس العالية املعلمني بدار والتحق بغداد إىل ذهب .ج
  : مكانته األدبية* 

  . املالئكة نازك:  الشاعرة مع احلديث للشعر احلقيقي يعده بعض النقاد الرائد
 ؟ السياب شعر ميتاز مب: س*  
  العربية واألمة ) العراق ( للوطن االنتماء صدق. ٣           الشعرية الصورة عمق.٢      األسطورة على االتكاء.  ١
 .م  ١٩٦٤ عام تويف: وفاته* 
  ا منه الشعرية جمموعة من الدواوين ترك: ه آثار*
 أساطري. ج                  ذابلة أزهار.ب                   املطر أنشودة.أ

  . اجلليب ابنة شناشيل. و    إقبال                 .هـ                     الغريق املعبد. د
 : ملحوظة
 ،يفغالبام  ١٩٤٧ سنة يف اية أربعينات القرن املاضي)احلديث( احلر الشعر حركة بدأت احلر،وقد عرالش من القصيدة

  .اب ، ونازك املالئكة بدر شاكر السي:العراق،وأول من كتب فيه 
   . ) املطر أنشودة ( ديوان من مأخوذة        ؟)اخلليج على غريب(قصيدةما اسم الديوان الذي أخذت منه :س
 ؟)  مناسبتها ( ) اخلليج على غريب( العام الذي قيلت فيه قصيدة اجلو ما: س
 شـديدة  بضـائقة  ميـر  وقتها وكان،الكويت مستشفيات أحد يف مريضا يرقد كان عندما كتبها، السياب قصائد عيون من هي

 . آنذاك العريب الوطن يعانيه عما فضالً والضياع الفقر يعاين كان إذ،الوطأة

 ؟ القصيدة هذه اذكر أهم األمور اليت اشتملت عليها: س
  . العالية الوطنية الروح على.ب             املعاناة تلك صور من كثري على.أ

  . اخلليج على غريب قصيدة من متوالية أسطر عشرة الطالب حيفظ:  ملحوظة مهمة
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  :للقصيدة  واألسلوبية الفنية السمات** 
  .ولونية وحركية صوتية: اإلحيائية الصور وضوح.  ٢     .  والفنية بكثرة الشعرية الصور استخدام. ١
  جزلة وألفاظ قوية لغة استخدام. ٤.      نشيج من يصعد مبا – تلهث الريح: الصوتية.٣
  . رغوه يهدر العباب من أعلى – البصر الغريب،يسرح جلس: احلركية. ٥
  .دجاه يف أطبق،فلتشعا والليل ---  الضياء أعمدة يهد: اللونية. ٦
  التراثية الشعبية واحلكايات األسطورة استخدام .٨           .اجلمادات تشخيص .٧
  ) .أنقص  ---  استزيد (،) تنشر – تطوى( :  البديعية،كالطباق،مثل احملسنات بعض استخدام .٩

  ... )النداء ، االستفهام ( اإلنشائي  األسلوب استخدام.١٠
  . األول املقطع:  القصيدة حتليل
 األصيل على، كاجلثام،باهلجرية تلهث الريح

  للرحيل رتنش أو طوىت تظلُّ القلوع وعلى
 حبار جوابو مكتدحون ن اخلليج زحم

 عاري نصف حاف كل من

  اخلليجِ على، الرمالِ وعلى) ٥

  اخلليج يف احملري البصر الغريب،يسرح جلس
 نشيج من يصعد مبا الضياء أعمدةَ ويهد

 الضجيج ومن رغوه يهدر بابالع من أعلى

عراق:  الثكلى نفسي قرارة يف تفجر صوت ، 

 العيون إىل كالدموع كالسحابة، يصعد كاملد) ١٠

 عراق،: يب تصرخ الريح

 سوى عراق،عراق،ليس: يب يعوِلُ واملوج

 عراق

 تكون ما أبعد وأنت يكون ما أوسع البحر

  عراق يا كـدون والبحر )١٥
***************************************************************************************************  
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٤٥ 
 

  : معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
،وهذا دليل عطش أو حر من ساناللّ إخراج:هاثاللّ  تلهثُ

  على التعب الشديد
 )ملغرا الشمس تصفر حني(النهار العشي،آخر  األصيل

   
  الكابوس  اجلثام  احلر اشتداد عند النهار منتصف  اهلجرية
  .)يف العمل  الكدح(مبشقة العمل يف يكدون للكسب ساعون  مكتدحون  ) قلع:  مفردها( األشرعة  القلوع

  زبده  رغوه  وضاق مأل  زحم
  فروالس قلوالتن رحالالت كثري:وهو جوابمفردها،  جوابو  ويعلي يرفع  يصعد

  موج  عباب    البكاء شدة  النشيج
  ابنها فقدت اليت املرأة  الثكلى  يصوت  يهدر
  ويبكي يصيح  يعوِل  اجلزر عكس/ماؤه مدالبحر،امتد  املد

      الشيء أسفل،القاع   ةقرار
  

  .اخلليج على جيلس وهو الغريب تصوير:  األول املقطع يف الرئيسة الفكرة **
قت اشتداد يف و،رزقهم عن احبثً فيه اخلليج يبحرون ازدحم م الذين البحارة مشهد عن اجلزء هذا يف الشاعر يتحدث:الشرح**

طوى وتوالتدمري  واهلالك الشر رمز: الريح(نشر احلرارة يف وسط النهار،والريح شديدة كالكابوس على األشرعة اليت ت(،  
 البحار ويطوفون للكسب سعيا يعملون فقراء كادحون رجالٌ اخلليج مأل قد:اول الشاعر أن يزيد املشهد بؤسا وحزنا فيقولوحي

  .)العراق إىل العودة وهو هدفه إىل يصل ال وهدفهم،وهو رادهمم إىل يصلون قد أم إال(،عراة،وهم شديدو الفقر واحلاجة نصف حفاة
 واالضطرابصاحب اليأس واحلرية  ( الغريب املهاجر يقف اخلليج شاطئ ،فعلى)نفسه(الغريب لوصف الشاعر ينتقل       

 بكاؤه فيعلو،بالفشل ينبئ حوله ما وكل حائر وهو األفق وراء ما ليستطلع بصره ميد) وطنه إىل بالعودة فشل أن النفسي بعد
 ال عراق،: ذاته بالشاعر ينادي ابنها،صوت اليت فقدت األم كحزن هديره من اصوت البحر،وأعلى ماء أمواج من أعلى ويرتفع

 الشاعر إنّ.)األمل بريق (الضياء أعمدة يهدم كأنه حىت؛السحابة،و الدموع املد،و: بِـ صوتهالشاعر شبه وطنك،صوت تنس
العراق( وطنه  منادية معه وتصرخ حلزنه فتحزن مشاعره فهي تشاركه الطبيعة مظاهر بعض على يعانيه ما سقطُي(.  

 **ور الفنيبالكابوس صورها كما. الهثًا يركض حي بكائن الريح صور              : باهلجرية تلهث الريح* :ة الص . 
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  :العيون إىل كالدموع كالسحابة، يصعد كاملد* 
  وبالدموع وبالسحابة البحر بامتداد نفسه يف انفجر الذي الصوت صور

 .عراق: على وطنه الغايلمناديا  معه فيصرخ للوطن وشوقه مشاعره يشاركه بإنسان الريح شبه عراق: يب يصرخ الريح* 
  .العراق مناديا معه ويبكي فيصرخ مشاعره يشاركه بإنسان املوج شبه:يعول واملوج* 
 نشيج من يصعد مبا الضياء أعمدةَ ويهد* 

  .بسبب فشله بالعودةدم  وقد أعلى، إىل صاعد بعمود وطنه إىل العودة أمل شبه
نفسه أعماق يف تفجرت بقنبلة )عراق(نداءه  شبه  .   عراق:  الثكلى نفسي قرارة يف تفجر صوت .  

 العيون إىل كالدموع كالسحابة، يصعد كاملد* 
  .واألسى احلزن يف والدموع والسحابة باملد: بأمور ثالثة ) عراق (صوته شبه
      األسطر يف واألمل بالغربة الشعور عاطفة**        :الواردة  العواطف** 

  . السطرين يف العراق إىل العودة من اليأس عاطفة ** األسطر يف الوطن إىل واحلنني الشوق عاطفة** 
 . طباق):ن احملس (البديعي  اللون:وتنشر تطوى. أ         :القضايا اللغوية 

  .)ةللقافي الياء أثبت الشاعر ولكن كسر بتنوين ونعوض الياء تحذفف مضاف وال بأل معرف غري منقوص اسم ألا عارٍ الصحيح(:عارى نصف.ب

  . الشك تفيد"  تنشر أو تطوى: "  قوله يف ) أو (العطف حرف. ج
  .ال نضع بعد الواو حرف األلف ؛ ألا اسم ) : جوابو(كلمة . د

  . نعت منصوب : إعراا  .اسم مفعول لغري ثالثي : احمليـر . هـ 
  .كناية عن الفقر الشديد : من كل حاف نصف عارٍ  . و

***************************************************************************************************  
  . )كذلك  ابالسي شعروجند  ذلك يف (  ةعام احلر الشعر خصائص 

  . التفعيلة نظام والتزم الشعري، البيت نظام من حتررر شع. ٣.      األسطورة استخدام.٢.  بكثرة  الرمز استخدام. ١
  . العاطفة صدق.٥           . الصافية البحور من تؤخذ أن تفعيالته على يغلب.٤
 . ةالوطني والرتعة ةالذاتي الرتعة بني مضامينه تتوزع.٦

  . والدالالت املعىن تعميق يف املركبة ةالشعري ورةالص على االتكاء. ٧
***********************************************************************************************  
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٤٧ 
 

  : الثاين املقطع* 
         أسطوانة دورة وكنت////  ....    عراق يا مسعتك باملقهى مررت حني باألمس

 مكانه فقدت تكن وإن، الزمان من حلظتني يف ////        نهزما يل تكور، من عمري األفالك دورة هي

 ، أنام حىت الرؤى مع قانيتزلّا،وصو// //                         الظالم يف ميأُ وجه هي )٢٠

 يؤوب ال طفلٍ كلَّ فختطَ باألشباح فاكتظَّ  ////         الغروب مع مادهلَ إذا منه أخاف النخيل وهي

 حزام عن توشوش وما العجوز يةاملفلّ وهي )٢٥ ////                                          ، الدروب من

وكيف شجديلة إال...  فاحتازها////             اجلميلة ) عفراء ( أمام عنه القرب ق.  
  . والطفولة الوطن ذكريات: اينالثّ املقطع يف الرئيسة الفكرة

  :ت معاين املفردا
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
   ) دهلم(  وأظلم واشتد داسو  ادهلم  النجوم مدارات  ) فلك:امفرده( األفالك

  )زلق  ( ) الثبات عن يعجزان( مكاما عن يتزجلان  قانيتزلّ   .مستدير شكل على الشيء تلف  )وركَ(ا جذره،تكور

    ما يراه املرء بعني  الرؤية  األحالم  )رؤيا :مفردها(الرؤى
  املالمحغري واضح  شخصوهو شبح مجع  أشباح  امتأل  اكتظ
  يرجع  يؤوب   بسرعة تستلب  )الطاء بفتح(ختطف

   )ي فل ( القمل عن الباحثة  املفلية  الطرق  الدروب
  الشعر خصلة  جديلة  مجع  تازحا

  عفراء صاحب العذري الشاعر حزام بن عروة   امحز  مفهوم غري خمتلط بكالم تكلم  شوشو
مسع:   رحالش ه أخذوهو يسري جبانب أحد  العراق كلمةاعر الشحياة يف جديد شيء إليه،ال يعود أن عليه ينادي املقاهي،فكأن 

 شيء كل كأنووكأنّ وطنه حياوره وطنه، خارج ره أنهويذكّ الوطن يف وجوده بأيام رهيذكّ)النداء(الصوت غربته،هذا يف الشاعر

 أغنية إال حتمل فال تدور الغناء كاسطوانة عراق يا كنت لقدوأخذ الشاعر حياور بلده .العودةوالرجوع عليه وأنّ،يذكره بالعراق

  . للماضي فأعادته،  العراق هي واحدة
 كل كان املقهى يف باألمس:فيقول غناء من حتمل مبا تدور اسطوانة فكأا،سريعا اتدفّقً متدفقة صور بعرض الشاعر يبدأ       

 هي واحدة أغنية إال حتمل فال تدور الغناء كاسطوانة عراق يا كنت لقد،شيء كل يف العراق صوت وأمسع،بالعراق يذكرين شيء
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 جديد من ليعود ويدور يدور مكورا أصبح عمره وكأنللماضي، فأعادته،بالعراق تذكره أغنية مسع قد الشاعر وكأن،العراق

  .العراق يف حياته وحلظة غربته حلظة،حلظتني يف ذكرياته فيستعيد،مداراا يف األفالك تدور كما متاما،بالعراق ويبدأ
 طفلها حتدث كانت واالطمئنان باألمان الذي يشعره أمه وجه يتذكر فبدأ:قبالعرا رهتذكّ اليت األشياء عن الشاعر يتابع       

 عن خافت بصوت تتحدث وهي له حكايات جدته العجوزو.باخلوف يشعر فال انهأحضا بني وهو ينام ثُم بالطمأنينة فيشعر

  .عليها حيصل أن دون ومات، )عفراء(حبيبته عشق الذي الشاعر حزام بن عروة
  األليم احلزين واقعه من هروبا الذكريات إىل الشاعر جلأ دوق

ور الفنية الص:  
 .فيها ما وتكرر فتعيد تدور بأسطوانة ق العرا يف ذكرياته صور: أسطوانة دورة وكنت. ١

  . بالنجوم والوطن ذكرياته وصور النجوم، فيها تدور اليت باملدارات عمره صور: عمري من األفالك دورة هي. ٢
  . ذكريات من حتمله ملا أمه بوجه األسطوانة دورة صور: الظالم يف أمي وجه هي. ٣

  : القضايا اللغوية 
  واخلوف الرعب: لالنخي////            . والطمأنينة باهلدوء ينعم:  الرؤى مع قانيتزلّ
  .علل ذلك أكثر الشاعر من ذكر أمه يف شعره، :س
 *ه ألنصغري وهو ه أم منرم ح.  
  .ها هي اليت قامت بتربيته ألن ////.علل ذلك ره،ه يف شعأكثر الشاعر من ذكر جدت :س

------------------------------------------- ----------------------------  
  . التعجب يفيد استفهام القرب؟ كيف شق** 
 . الوطن خارج يعانيها اليت والغربة الضياع عن كناية)مكانه فقدت( عبارة ففي** 

  .  )اخلليج ضفة على جيلس الذي الغريب( الغريب ذهن يف تتداعى اليت الصور هو واحد ورل حمحو تدور فهي األسطوانة أما**
 بيت يف معها نشأ )عفراء( امسها له عم ابنة حيب كان اإلسالم صدر عصر يف العرب العشاق أشهر ،منحزام بن عروة هو: حزام***    

 اليمن،وعاد يف له عم إىل فرحل عليه له قدرة ال مهرا أمها فطلبت عروة، خطبها كرب اوملعمه ، صغري،فكفله وهو مات أباه ألنّ واحد،
 قبل فمات حبا، وانصرف،فهام ا وودعها أياما فأقام.  زوجها فأكرمه ا، فلحق )بالشام( البلقاء أهل من بأموي تزوجت قد هي فإذا

 عالقة عن اخلرافات من كثري فيها تروى شعبية سرية إىل قصته حتولتهـ ، ٣٠ عام)املدينة قرب( القرى وادي يف ودفن دياره بلوغ
  .عمه ابنة وبني بينه األسطورية احلب
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  .ترمز إىل أنّ اإلنسان ال يستطيع أنْ ميلك كل ما يريد : جديلة إال فاحتازها** 
  .يف الشعر يرمز عادة إىل اخلري والصمود والعطاء النخيل ** 
  .الغروب  مع الطرق من األطفال ختطف إنّ األشباح:الشعيب  وثراملو من حكايات** 

 : العواطف الواردة 
  .إليها والشوق األم حب. ٢                        .ولطفولته للعراق واحلنني الشوق  .١
  .لتكتم ال اليت السعادة على التحسر .٤                          .  األشباح من والرعب اخلوف. ٣

***************************************************************************************************  
  :ث الثال املقطع

 املساء وأتى،  أنتما روحي مصباح،  أنتما يا/ ///     ؛   فيه أنتحببتك  أو روحيعراقَ  فيك أحببت 

ـُـشـ، أطبق والليل) ٣٠  هأتي فال دجاه يف اعفلْـت

 ! اللقاء هو...  يدي على والعراق بك امللتقى  ////       !    اللقاء كملَ  ما إيلّ الغريب البلد يف جئت لو

 اهلواء إىل الغريق دمِ كلِّ كجوع...  إليه جوع ////             اشتهاء دمي كلَّ كأن، إليه دمي خيض شوق

  ! الوالد إىل المالظّ من اشرأب إذا اجلنني شوق) ٣٥
يإن ؟ بالده إنسان أخيون///  /              ! اخلائنون خيون أن ميكن كيف ألعجب 

 والظالم ، سواها من بالدي يف أَمجلُ الشمس ////        ن ؟ يكو أن ميكن فكيف، يكون أن معىن خان إنْ

  قالعرا حيتضن فهو؛  أمجلُ هناك، المالظّ حىت) ٤٠
 .ن والوطاحملبوبة بني والربط، احلب عن احلديث: ة الرئيس الفكرة

  :معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  ىوغطّ أظلم  أطبق  أحببتك  حببتك
  )وجد ( الليل سواد  الدجى  ) شعع( الضوء تنشر  تشع
حيرك  خيض ) خض(  لينظر عنقه مد  اشرأب ) ب شرأ(   
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 فيه، أنت أحببتك كما،فيك العراق أحببت:فيقول،حبيبته خماطبة إىل الذكريات عن حديثه من املقطع هذا يف الشاعر انتقل     
 يف ـايشع أن منهما ويطلب.املساء يأيت عندماا وخصوصاحلياة، يف والعراق مصباحه حبيبته الشاعر وجيعل، لروحي الضياء فأنتما
  .الغربة ظالمفيه، والبعد عن  واملضي املشي يستطيع كي األرض على حلّ إذا الليل

 إذا إالّ نّ فرحته لن تكتمل مع حمبوبتهإويقول سعيدا؛ يكون فلن،والتقى ا الكويت إىل تلك حمبوبته جاءت لو وعلى ذلك       

 اهلواء،وشوق إىل الغريق دمه،كشوق يف قطرةكل  حيرك شوق العراق يف لقائها إىل فشوقه. )العراق  (الغايل الوطن يف لقيها
  . الوالدة بعد الضياء إىل ناظرا عنقه ميد عندماالنور،  إىل اجلنني
 خان فإذا! بالده خيون أن كيف ميكنخائن  دولو وجِيكون املرء خائنـا، كيف ويستنكر الشاعر مث بعد ذلك يتعجب     

 .الكون هذا يف لوجوده وخيانة لنفسه اإلنسان خيانة هي الوطن فخيانة وجوده سر يفقد فإنه وطنه شخص

 هو هلّــك العامل يعم الذي الظالم حىت،البالد من سواها من أمجل بالدي يف ـهانولك،الدنيا كلها  يف واحدة الشمس إنّ   
  ) . العراق( الغايل ن الوط حيتضن هناك الظالم ألن،العراق يف أمجل

                                  :ة يور الفنصال
  .ق الطري له ينري الذي باملصباح وحمبوبتهق العرا اعرشال شبه:ي روح مصباح، أنتما يا. ١
  .ه صدر على يطبق الذي بالليل، منه يعاين الذي والضيق النفسي اهلم الشاعر شبه: أطبق الليل.  ٢
  . يده يف ميلكه بشيء العراق اعرالش شبه:  يدي على العراق. ٣
  .ه ل وحبا وطنه إىل شوقًا دمه حيرك قوي بشيء العراق إىل شوقه الشاعر شبه:  إليه دمي خيض شوق. ٤
  . دماءه حيرك بكائن الشوق شبه: إليه دمي خيض شوق. ٥
 . آخر إنسان باحتضان يقوم الذي باإلنسان الظالم شبه:  العراق حيتضن فهو...  الظالم حىت. ٦

  .الظالم من الوالدة إىل اجلنني بشوق للعراق شوقه شبه: اشرأب إذا اجلنني شوق. ٧
 :القضايا اللغوية 

 . واالستنكار التعجب يفيد؟ "  بالده إنسان أخيون:" ما املعىن املستفاد من االستفهام يف قوله: س

  . والتعجب النفي يفيد ؟ " يكون أن ميكن فكيف:" ما املعىن املستفاد من االستفهام يف قوله:س
  . معنوية نفسية غربة. ٢   مكانية حقيقية غربة .١ :اذكرمها ،  الغربة من نوعني من اعرشال يعاين :س
  .ن سبب ذلك غريمها، بي عن العراق يف والظالم الشمس الشاعر فضل: س 

  ) . العراق(  الغايل الوطن حيتضنان هناك لشمس والظالما ألن
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  ،بصيغة املفرد ، ما داللة ذلك ؟ ) أنتما روحي مصباح أنتما يا(قال الشاعر عن بلده وعن املصباح : س
  .ا واحداـًشاعر من ذلك بلده وحمبوبته شيئجعل ال

  )دليل على القرب النفسي بني الوطن واحملبوبة (  
  : العواطف الواردة 

 . للخائنني الكراهية عاطفة. ٣.      العراق إىل واحلنني الشوق عاطفة. ٢  .  باحل عاطفة. ١

***************************************************************************************************  
  : الرابع املقطع
 الوسادة على أنَّ فأحس/  ///                                     أنام مىت واحسرتاه،

 عراق؟ يا كرعطْ ً فيه الالصيفي طَـ كليلـ من

  احلبيبة، تربتك غنيت) ٤٥/ ///            ـبةالغري واملدن خطاي تهيباتاملُ القرى بني
 الدروب أشعث،يف القدميـن أضرب،مترب زلت ما

  ةندي يدا بالسؤال ـطأبسـمارِ،األطْ متخافق/ ///                                 ألجنبية،ا الشموس حتت
 األجنبية، العيون بني) ٥٠////             غريب ـاذشح ذُلِّ:  محى و ذُلٍّ من صفراَء

  " خطية"  من أهونُ واملوت/// /           "  خطية"  أو...  وازورارٍ وانتهارٍ احتقارٍ بني
 ! معدنية....  ماٍء ـراتقَطَ/ ///                 األجنبية العيونُ رهتعص اإلشفاق ذلك من

  نقود...يا دم، يا طرات،ق يا أنت، ـفئ،يافَلْتنـطَ) ٥٥
 ؟ أعود مىتق؟ العرا إىل // //           أعود مىت الشراع، لي ـخيطُت براإ يا ريح، يا

  !د نـقو يا الكبريةَ، كواكبه ويا ، اخلليج يب ////                      يرود حهن جمدافرن األمواج ملْعة يا
  :الرابع  املقطع يف الرئيسة الفكرة

ا يشعر اليت ومعاناته ـر الشاعرحتس املؤمل لواقعه ورفضه الغربة، يف .  
  : معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  وسادات أو وسائد: مجعها املخدة، وهي  الوسادة  ـروحتس ندبة أسلوب  واحسرتاه

   )هيب: جذرها(، اخلائفات  هيباتتاملُ  الندى قطرات أو اخلفيف املطر الطلَّ  .لٌوطلَ طالل: مجعه طال
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  سريأ  أضرب  .األرض تدوس عندما القدم مكان  )خطَو(جذرها  خطاي
  واتسخ رأسه شعر دالذي تلب الشخص  أشعث  بقدميه التراب علق  القدمني مترب

  البايل قاخلَل الثوب:ر،وهومط:مفردها  األطمار  حنيل هزيل،  متخافق

  واحتقارا تكربا الشخص عن وجهه أمال:ازور  ازورار  ءالشي عن هوكفّاه،وردعه،:ره  انتهار

       )ص على الشخ شفاقلإل تقال(    العراقية اللهجة من خطية
ومهانة ضعف  ذلّ  معروف كرمية،صاحبة:ندية)الشحدة( االستجداء  ؤالالس  
  حلاملُ السائل  شحاذ  )محم( اجلسم،جذرها حرارة به تزيد مرض  محى

 صدق بغري تبكي أي ماء، من فيها ما زِلتن  تعصره
  )الرياء النفاق ،أو(

أي  كأا ال حتملصادقة، غري بكاء قطرات  معدنية
  معىن لعاطفة حنونة

  استهانةاستخفاف و  احتقار  الكويت أهل ويقصد بذاللغربة، رمز  األجنبية العيون
  ابتعاد و ميل  ازورار  وإغضاب زجر  انتهار
  مثقوب واآلخر حمدد طرفيها أحد ا أداة يخاط  إبر  اإلشفاق على تدلاملسكني، على تطلق  ةخطي

  تتحرك األمواج جعل  حنر  أشرعةوشرع:السفينة،مجعها قلع  الشراع

  استقرار دون يتحرك و جيول  يرود  القوارب لتحريك وحنوه خشب من آلة اسم  جمداف

ولكنه أمر بالنسبة له صعب املراد وهو مرضه،ومع ذلك ال يتوقف عن حلم سهل،و غربته بسبب على حاله الشاعر يتحسر: رحالش
حيث صار  .وسادته على املعطرة املنعشة الندية القطرات ذاتالصيفية، العراق ليايل إىل ليسافر بنومه ينام أنْ يتمىن العودة إىل وطنه،فهو
 صفرة وجهه بالية،تعلو ،وصار أشعث الرأس،ثيابهأكثر جتواله حىت تعفّرت قدماهخطواته،ألنه غريب عنها،وقد  اب جيول بني القرى اليت

    . أخرى تارة عنه بوجوههم تارة،أو يشيحون ينهرونهأو ،تارة عليه ويشفقون الناس فيعطيه متسوالً يده ميد واحلمى، الذل من
ـّ   :ور الواردة يف العبارات اآلتيةوضح الصـ :ة الصور الفني

 .بإنسان خياف  ـبةالغري واملدن القرىالشاعر  شبه  ////   :بةالغري واملدن خطاي تهيباتاملُ القرى بني)  ١
  .البالية مبالبسه السؤال إىل بائس،يضطر متسول أنه الغربة يف يصورنفسه////   .ندية يدا بالسؤال األطمار،أبسط متخافق) ٢
  .عاطفة فيها بقطرات املاء احلارقةشبه الشاعر دموع العيون األجنبية اليت ال ////                      .األجنبية العيونُ تعصره) ٣
  .ة ندي يدا بالسؤال طأبسمارِ،األطْ متخافق) ٤

  . له كرامة بالشحاذ البائس الذي ال ممزقة متسخة بثياب ظاهراً الغربة يف نفسه شبه الشاعر
٥ (احلبيبة تربتك غنيت :اليت باألغنية العراق تربة هشب دهايرد.  
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  : القضايا اللغوية 
ـّـر ندبة أسلوب                ما األسلوب اللغوي الذي بدأ به الشاعر هذا املقطع ؟ : س   .وحتس
  التمين يفيد االستفهام؟    ) مىت أعود ( ما الغرض البالغي من االستفهام يف قول الشاعر : س
ـً: س   على الشاعر يف املقطع السابق ، أين جتد تلك املعاين؟ا بدا الفقر واحلاجة واهلم واضح

 ألجنبية،ا الشموس حتت...الدروب أشعث،يف القدمين أضرب،متربت زل ما:( عند قوله 

  ) غريب اذشح ذُلِّ: محى و ذُلٍّ من صفراَء...ةندي يدا بالسؤال طأبسمارِ،األطْ متخافق
  .)الوِِسادة(لكسرأو ا،)الوسادة(جيوز فيها الضم////          ؟) الوسادة (  يف كلمة) الواو(ما الضبط الصحيح حلرف  : س
  .العراقيشري إىل ////      الواردة يف النص ؟،)األخرى الضفة (إالم يشري الشاعر يف عبارة :س
  .)ب ي:فعلها(لغري ثالثي فاعل اسم:املُتهيبات////               ؟ الواردة يف النص)هيباتاملُت(ما املعىن الصريف لكلمة :س
 . والشقاء والتعب الفقر حافيا،أو املشي عن كناية////   ؟)القدمني مترب:(قوله ر أنْ يوصله منما املعىن الذي أراد الشاع:س

  مشبهة صفة                     الواردة يف النص ؟ ) أشعث ( ما املعىن الصريف لكلمة : س
  معدن إىل منسوب اسم               الواردة يف النص ؟ ) ة معدنيـ( ما املعىن الصريف لكلمة : س
  ).زوِر (                             الواردة يف النص ؟ )ازورار (ما اجلذر اللغوي لكلمة : س
  ) .خطية ( كلمة        .وردت يف النص كلمة تستخدم يف اللهجة العراقية العامية ، عينها : س
  ).اسم آلة  (                              الواردة يف النص ؟) إبر ( الصريف لكلمة ما املعىن : س
  ز العراق يف هأن حيلم       ////     من خالل اجلملة السابقة،الشاعر حيلم مب ،)العراق عطر فيه طلٌّ الوسادة على(:س
  .األمر للتمين؟              )   فلتنطفئ (الشاعر على األمر يف قوله  ما املعىن الذي زاده: س
  . االستبطاء يفيد االستفهام؟ ) أعود مىت(ما املعىن الذي أراده الشاعر من االستفهام يف قوله :س
  . الغربة يف لنفسه الشاعر صنعها اليت ورةالص حوض:س

  .األشعث وشعره البالية مبالبسه ؤالالس واألمل،فيضطرإىل واجلوع املرض ينهشه بائس متسول أنه نفسهالشاعر يصور
  املوت أم الشفقة من اآلخرين ؟أيهما كان األهون على الشاعر،:س

الغرباء الناس عيون من تنطلق مزيفة كاذبة بشفقة يشعر أن على املوت ليفض.  
ـً)  واحسرتاه (أعرب كلمة :س ـًا تام   .اإعراب
 . اإلعراب من له حمل ال السكون على مبين)ندبة حرف(أو نداء حرف:وا
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 على مبين زائد حرف واأللف،نصب حمل يف،لأللف املناسبة الفتحة ظهوره منع آخره على املقدر الضم على مبين منادى:حسرتا

 .اإلعراب من له حمل ال السكون

  .اإلعراب من له حمل ال السكون على مبين حرف سكتلل:اهلاء
  : العواطف الواردة 

 . الصيفية العراق، ولياليه لوطنه واحلنني الشوق/   /// .                                الغربة يف حاله إليه آلت ملا واحلزن التأمل

  .الذلّ  رفض  ////              . الغربة يف منه اآلخرين ملوقف الشديد والتأمل واحلسر األسى
***************************************************************************************************  

  :اخلامس املقطع
 !ر حبا بال، العريض كاألفق األرض أنّ ليت أو ////                   سفارٍ  عن راكبيها تقاضي ال السفائن ليت

 اغترايب من مدد نقود،بكن يا، أُنقص،زلت ما////                   وأستزيد، كنأعد، نقود يا أحسب زلت ما

 نقود يا فحدثيين هناك األخرى الضفة يف////                   وبايب نافذيت بالتماعتكن أُوقد زلت ما -٦٥

 السعيد اليوم ذلك مويت قبل،فزيأ تراهأَ // //                                           ؟أعود مىت؟ أعود مىت

 السحاب من السماء ويف الصباحِ ذاك يف سأفيق

  كاحلجاب نعاسي من بقيا بالثؤباء وأزيح// //                آب بعطور مشبع برد النسمات ويف كسر.٧٠
 . يقني يف وشك أنسى ال وكدت نسيت عما// //                        يبني وما يبني ال عما يشف، احلرير من

 .ثيايب من أللبس يدي أمد وأنا يل ويضيء

 جواب من نفسي ماتعت يف عنه أحبثُ كنت ما. ٧٥

  ! أَعود يفجأين علي السرور اندفقو اليوم /// /   ؟               كالضباب نفسي شعاب اخلفي الفرح ميأل لم
  . للوطن العودة أمنيات: الرئيسة الفكرة

  : معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

   األجر-  أخذت – تتقاضى  تقاضي  ) اجلموع منتهى صيغة( سفينة:مفردها  ) على وزن مفاعل(السفائن
  املدى،الفضاء  األفق  سفر  سفار
  شعلُأُ  وقدأُ  الكثري أو القليل الزمن وهي مدة مجع  مدد
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  ) أزف (حيني أو يقترب  يأزف  ملعان وأ بريق  التماع
ممتلئ   مشبع  قطع  كسر  

  ه وراء ما ويظهر يكشف  يشف  )  والنعاس الكسل ( التثاؤب  )ثأب جذرها( الثؤباء

كرالشفق زوال بعد الليل أول ظالم هو  )عتمة(مفردها،عتمات  الصغرية القطع هي  )كسرة ( مفردها س .  

  بغزارة سال  اندفق  جبلني بني انفرج ما وهو شعب:مفردها:طرق  شعاب
  ممتلئ  مشبع  كالدخان األرض تغشي سحابة وهي ةضباب مجع  الضباب
  بقايا  بقيا  أسباب بدون بغتة يفاجئين  )فجأ(جذرها،يفجأين

 :الشرح
  .سفرهم على الركاب من أجرا تأخذ ال السفن ليت  )١:        فيقول بالتمين املقطع الشاعر يبدأ** 
 .ممتدة حبار فيها يوجد ال األرض أن ليت )٢   .      السفينة ركوب أجرة ميلك الألنه * 

  . للوطن العودة يستطيع حىت ذلك وكل، مشيا العودة من ليتمكن* 
 ستقلص اليت هي،دربه فتنري تلمع اليت النقود حيسب كان كيف يبنيف.ال معهامل توفر عدم وهو العودة على قدرته عدم يف عجزه يظهر مث      
 .للوطن عوديس مىت هل قولتومث يطلب منها أن حتدثه .العودة أمل تشعل)النقود(ملعتها زالت ،وما وازدادت توافرت إذا غربيت فترة من

 للوطن العودة يوم،السعي اليوم ذلك سيأيت هل ترى يا:قائالً للوطن العودة بأمل مليئة تساؤالت،الشاعر تتكاثر األسئلة يف نفس مث       
 من قطع فيها والسماء مبكرا العودة يوم صباح يف أفيقس)اخليايل( ظروف ذاك اليوم لنفسهوصار يتخيل ويرسم ،أموت أن قبل

 احلجاب أزيل كما،وامللل والكسل النعاس بقية بالتثاؤب يطردوس،شهرآب من يةالصيف عطورالب مليئة برودة فيها والنسمات،السحاب

 الشك مث يصارعه.بعد نست مل أشياء و نسيتفأشياء مضى عليها الزمان ،تظهر ال وأمور تظهر أمور،هي وراءه ما كشفي الذي احلريري
  .)يف عدمها  واليقنييف العودة ،  الشك (واليقني

  . فجأًة علي السرور يتدفق حىت حتقق بالعودة احللم أهو؟ كالضباب ويغطيها نفسي ميأل املخفي الفرح ملاذا:مث يأخذه التساؤل     
ور الفنية الص: ح الصاآلتيةور الواردة يف العبارات ـوض :  

  األجر يتقاضى باإلنسان السفن شبه:راكبيها تقاضي ال السفائن ليت )١
 . للحديث ويستمع يتحدث الذي باإلنسان النقود شبه:  نقود يا فحدثيين )٢

  .األمكنة يف الضباب كانتشار ا انتشر الذي بالفرح امتألت وقد نفسه الشاعر صور:كالضباب نفسي شعاب اخلفي الفرح ميأل مل)٣
  .قيتدفّ الذي باملاء الغامر ـرورالس شبه                 : رورالس و اندفق ) ٤
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  . النقود زيادة بسبب ينقص بشيء الزمنية اغترابه مدة شبه:اغترايب مدد من بكن نقود يا أنقص زلت ما )٥

 .له العتمة  يضيء،بضوء النقود هشب          : بالتماعتكن أوقد مازلت ) ٦

  . منه ويقترب يدنو بشيء اليوم شبه   :                       يأزف أتراه) ٧
  : العواطف الواردة 

  .الوطن إىل العودة بقرب واألمل والسرور والفرح التفاؤل
 .يعيشه يف غربته  الذي واقعه على ،واحلزنوالتحسر األمل

  : القضايا اللغوية 
  . للوطن العودة يوم هو؟    ) السعيد اليوم ذلك(ما األمر الذي يشري إليه الشاعر يف عبارة : س
  .للوطن العودة يوم صباح هو     ؟  )  الصباح ذاك (ما األمر الذي يشري إليه الشاعر يف عبارة : س
   التمين يفيد؟    )  أعود مىت(  ما الغرض البالغي الذي يفيده االستفهام يف قول الشاعر : س
  . التعجب يفيد االستفهام////   ؟) نفسي شعاب اخلفي الفرح ميأل مل (:االستفهام يف عبارةما الغرض البالغي الذي يفيده :س
  يف املقطع الوارد ؟) نقود ( ما اهلدف من تكرار كلمة : س

  . وطنهإىل وعودته  الشاعر بني جزاًحاف تق اليت الكبرية ةشكلامل على داللة
  نفسه ومهه ، ما سبب ذلك ؟أكثر الشاعر من استخدام الطباق يف احلديث عن : س
  .موم واملتناقضات ما بني حاله يف غربته ،وأمله بالرجوع باهل املليئة اعرالش ةنفسي يعكس ذلك ألنّ
  .طباقن فيها استخدام الشاعر ألسلوب الأعط أمثلة توضيحية تبي: س
 ) .أنقص - أستزيد (، ) عتمات - يضيء (، )  يقني -  شك (، ) يبني - يبني ال(

***************************************************************************************************  
 : السادس املقطع

 يعود وهل /// /                                ! العراق إىل أعود فلن واحسرتاه

           جيود ما تنفق وأنت؟ جتوع إذ تأكل وأنت////             النقود تدخر وكيف؟ النقود وِزهعـُت كان من ) ٨٠
                                     العراق على لتبكني//// ؟                                            الطعام على،ماالكر به

  !وللقلوع للرياح، جدوى دون انتظارك وسوى ) ٨٥////                                          الدموعِ سوى لديك فما
  . للوطن العودة من اليأس:ة الرئيس الفكرة
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  : معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  )أ ختب(رفَّوت  تدخر  تنقصه  تعوزه
  نتيجة دون أو منفعة دون  )ـدو ج( جدوى دون  ويتكرم يعطي  جيود

      يةطالع هي  اجلدوى
  

ـًا بعدم القدرة على العودة إىل  تغريت نفسية الشاعر بعد أن كان متفائالً بالعودة ولو باشيء القليل ، إى إنّ االيار صار واضح
  .وهو يأكل عندما جيوع العراق، مث صار يتسائل كيف سيدخر النقود 

  : القضايا اللغوية 
  . يفيد النفي  ؟  ) النقود تعوزه كان من يعود وهل ( ما الغرض البالغي من االستفهام يف قول الشاعر:س
  .يفيد التعجب   ؟   )  النقود تدخر وكيف (ما الغرض البالغي من االستفهام يف قول الشاعر : س
  .املطلوب وسيقيامل يقاعاإل ولتحقيق الروي وحركة القافية توحيد ؟ الشعرية األسطر أواخر تسكنيما سبب :س

  . واليأس التحسر عاطفة: العاطفة
*************************************************************************************************** 

 املعلم دليل يف وردت ماك النموذجية وإجاباا الكتاب أسئلة
 : والتحليل االستيعاب

 : اآلتية املفردات معاين واستخرج املعجم إىل عد. أ   ) ١
 .مبشقة الكسب العمل يف الكدح:  مكتدحون              احلر اشتداد عند النهار نصف:  اهلجرية

  الكابوس:  اجلثام                                 . التثاؤب: ؤباءثّال
  اشرأب *              ؟ النص يف ) لينظر وارتفع عنقه مد (:  معىن حتمل اليت الكلمة ما. ب

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

 : اآلتية احلاالت من كل على القصيدة من مبقاطع مثل ) ٢ 

  ! وللقلوع للرياح جدوى دون انتظارك وسوى الدموع سوى لديك فما العراق على لتبكني:  اليأس.أ

 . األجنبية العيون تعصره اإلشفاق ذلك من خطية من أهون املوت:  الغضب. ب

 ! العراق إىل أعود فلن واحسرتاه: احلسرة.ج
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.     نديةا يد بالسؤال أبسط األطمار متخافق،األجنبية الشموس حتت الدروب يف أشعث القدمني مترب،أضرب زلت ما:الضياع.د
 ... بني القرى املتهيبات خطاي //// 

 -----------------------------------------  
  : يأيت اعم أجب مثّ، اآليت املقطع اقرأ ) ٣

 نشيج من يصعد مبا الضياء أعمدةَ ويهد////                   اخلليج يف احملري البصر الغريب،يسرح جلس

 ، عراق:  الثكلى نفسي قرارة يف تفجر صوت////                   الضجيج ومن رغوه يهدر بابالع من أعلى

 عراق،: يب تصرخ الريح////                 العيون إىل كالدموع كالسحابة، يصعد كاملد

 عراق////                       سوى عراق،عراق،ليس: يب يعوِلُ واملوج

  عراق يا كـدون والبحر////                      تكون ما أبعد وأنت يكون ما أوسع البحر
 -----------------------------------------------------------------------  

 نفسه الشاعر هو الغريب                                ؟ املقطع يف املقصود الغريب من.  أ

 : يقصد" ...  يهدر العباب من أعلى:"  الشاعر قول يف. ب
  .النشيج - ٣ –رقم  اإلجابة                  النشيج. ٣        الغريب. ٢.      نفسه يف تفجر الذي الصوت. ١
  ) . عراق(  وطنال إىل احلنني صوت هو       ////                    ؟الشاعر نفس يف تفجر الذي الصوت ما. ج
  .العيون يف الدموع*     ة   الداكن السحابة*     البحر مد* ////        نفسه؟ يف تفجر الذي الصوت الشاعر شبه مبِ.د
 ؟ املقطع يف عراق كلمة تكرار تفسر كيف. ـ ه

 بأحاسيس مرفقة،بالغربة شعور من ذلك على يترتب وما، الشاعر على االغتراب فكرة سيطرة مدى على يدلّ عراق كلمة تكرار

 .والتمين واألمل والوجد احلنني

 .وروحه نفسه على الغربة ثقل مدى يلمسواملتأمل يف هذه اللوحة ومعربة، دقيقة لوحة الغربة يف لنفسه اعرالش رسم )٤

 . بأسلوبك ووضحها القصيدة يف اللوحة تلك تتبع. أ
ويشعر بعدم القدرة .وزاد حزنهأشقاه وأتعبه مر األ وهذا،الغربة وم بسببهممفقري  فهو،إليه آل وما الغربة يف الشاعرحاله وصف

 .واألمل واجلوع املرض ينهشه بائس متسول أنه الغربة يف نفسه ويصورى العودة بسبب ظروف املرض والفقر،عل

 الغربة أمل على الدالة األلفاظ القصيدة من استخرج.ب
  ..، مدد اغترايب ، مىت أعود ؟ عتمات نفسي معدنية ماٍء ـراتقَطَ ، األجنبية العيون بني،غريب ـاذشح ذُلِّ،ألجنبيةا الشموس
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 : اآلتية عن أجب مث املقطع إىل عد.العراق يف ذكرياته من صورا مستجمعا ذاكرته إىل الشاعر عاد الثاين املقطع يف )٥

 ؟ املقطع هذا يف الشاعر استعادها اليت الذكريات ما. أ
 .فباخلو يشعر فال أحضاا بني وهو واالطمئنان باألمان يشعره الذي أمه وجه تذكر) ١

 العراق بهتزخر  النخيل تذكر مث) ٢
 . لعفراء حزام بن عروة عشق قصة له وتروي شعره يلّتف وهي العجوز جدته صورة أيضا وتذكر )٣

 . األليم واقعه من هروبا الذكريات إىل الشاعر جلأ////      ؟ القصيدة هذه يف الذكريات هذه إىل الشاعر جلأ لم. ب

  . ينام مث بالطمأنينة فيشعر طفلها حتدث األم كانت////               ؟ طفلها فيها تنوم األم كانت اليت الطريقة ما. ج
  : اآلتية األسئلة عن أجب مث املقطع إىل عد،الثالث املقطع يف حبيبته خماطبة إىل الذكريات حديث من الشاعر انتقل )٦
 فيه وجيدها العراق فيها جيد ألنه//// ؟             نفسه يف وحبيبته العراق توحد عن الشاعر عرب كيف.أ

 العراق يف////  ؟                                حبيبته يلتقي أن الشاعر يريد أين. ب

 ؟ ذلك على الدالة العبارة ما.ص ناق العراق خارج حبيبته لقاءه أن الشاعر يرى. ج

 ! اللقاء كمل ما إيلَّ الغريب البلد يف جئت لو

 . وضحها معربة فنية بصورة للعراق به يستبد الذي واحلنني الشوق مالمح الشاعر رسم.د
 . ينبضو عروقه يف يشمي الذي الدميه ف بشخص حيرك العراق إىل حنينه الشاعر صور** 

   .الطعام إىل اجلائع كشوق العراق إىل شوقه** 
  .اهلواء إىل واالنطالق النجاة إىل الغريق كشوق العراق إىل شوقه** 
 . احلياة إىل أمه بطن من خيرج بأن لمحي الذي اجلنني كشوق العراق إىل شوقه** 

 . وطنه خيون الذي اإلنسان من العجب كل الشاعر يعجب/ ///        الشاعر؟ منه عجبي الذي ما.ـ ه

 . وطنه يف فالشمس وطنه مجال يستعرض ألنه* ////      ؟غريها من أمجل العراق يف الشمس الشاعر يرى لم. و
 ). مكان أيشرق على تواحدة  مشس اا بأعلم ( أخرى مشس أي من عينيه يف أمجل* 

 ------------------------------------------------  
 عن أجب مث،متأنية قراءة املقطع اقرأ. الغربة يف حاله تصف معربة صورة رسم مث،بالتحسر الشاعر بدأ الرابع املقطع يف )٧

  : اآلتية األسئلة
 . منامه يف العراق رائحة ليشتم النوم ويتمىن إليها آل اليت حالته////    ؟ ريتحس الشاعر جيعل الذي ما. أ
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 .الغربة يف لنفسه الشاعر رمسها اليت ورةالص اشرح.ب
  .بالسؤال،ميد يده للناس األشعث وشعره البالية مبالبسهيلبس ،واألمل واجلوع املرضغشاه ي بائس متسولبإنسان  الغربة يف نفسه يصور

 ؟ غريب أي عن يعرب أنه أم،املقطع هذا يف نفسه عن الشاعر يعرب هل.ج
  ) .،مر يف ظروف الشاعروطنه عن غريب كل على التعبري هذا نطبقورمبا ا(  نفسه عن الشاعر يعرب

 . الغربة يف ا إليه ينظرون اليت اإلشفاق نظرات  ؟املوت من أصعب الشاعر يراه الذي ما.د
 ------------------------------------------------  

 : اآلتية األسئلة عن أجب مث"  السعيد اليوم ذلك مويت قبل يأزف راهأت:" ... إىل، أنت يا،فلتنطفئ:"من الشاعر قول اقرأ)٨

  .كذل حوض.التمين إىل والتحدي األمر من الشاعر انتقل. أ
 والذل الناس من اإلشفاق ومواقف واالحتقار والذل الناس من اإلشفاق ومواقف الغربة حالة إلاء والتحدي األمر جاء

 . العراق إىل العودة متين إىل فلجأ بأمر يتحقق ال ذلك أن إال واالحتقار

 ؟السطور هذه يف يتمناه الشاعر كان الذي ما.ب
  .)املال  ميلك ال ألنه (.،ويكون النقل جماناراكبيها من أجورا تأخذ ال السفن أنّ لو ىنمت. ١
  . متىن لو استطاع العودة إىل وطنه . ٣.        ارحب فيها ليس يابسة األرض كانت لومتىن .٢

 ------------------------------------------------  
 يرسـم )جـواب  من نفسي عتمات يف عنه أحبث كنت ما: " قوله إىل"  الصباح ذاك يف سأفيق ( من:الشاعر قول يف ) ٩

 :  اآلتية األسئلة عن أجب مث متأنية قراءة واقرأه املقطع إىل عد.والسرور بالفرح مليئة صورة الشاعر

  للعراق العودة صباح//             //               ر؟الشاع إليه يشري الذي الصباح ما. أ
 . العراق إىل العودة هي نفسه إىل حمببة رغبة عن فيه حتدث الشاعر ألن////                              ح؟ بالفر املقطع امتألمل . ب
 ؟ بذاكرته مستعينا إليه يرنو أنه أم،الشاعر عنه يتحدث ما حتقق هل. ج
 . يف نفسه قةمعلّ أحالما ،وبقيت،ولكنه متىن ذلكبالعودة أمنياته تتحقق مل

 ------------------------------------------------  
 :ة اآلتي األسئلة عن أجب مث، القصيدة من األخري املقطع اقرأ )١٠

 . متشائما يائسا الشاعر ظهر،ال////               ؟ املقطع هذا يف متفائالً الشاعر كان هل.أ

 ؟ وطنه إىل العودة من الشاعر مينع الذي ما. ب
 .الطعام مثن عن يبحث لمن تواجدها الصعب من والنقود، نقود إىل حتتاج العودة
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 . ) العراق على الطعام،لتبكني على،الكرام به جيود ما تنفق وأنت؟جتوع إذ تأكل وأنت،النقود رخدت وكيف(:الشاعر بقول املقصود وضح.ج

 هذه فإنَّ،نقود إىل حتتاج العودة كانت فإذا، ممكنة وغري مستحيلة العودة أنّ وهي،يف حياته ةصعبال احلقيقة الشاعر لنا يكشف
 . لطعامه مثنٍ عن يبحث لمنوجودها  الصعب من النقود

 ------------------------------------------------  
١١ ( ُتا اخلليج على غريب قصيدة لُثّـماحلر للشعر منوذج: 

   )  -ب  –ب ب  نلُفاعتم( تفعيلة على ةمبني القصيدة.  القصيدة يف الرئيسة التفعيلة حدد. أ
 . القصيدة من عليها ممثالً احلر الشعر خصائص أبرز عدد. ب
 . القافيةيف  التنويع. ٢                         .التفعيلة وحدة على احلر الشعر قصيدة تبىن. ١
 )حزام وعفراء  قصة  ( استخدام األساطري. ٤.                     واملوضوعية العضوية الوحدة. ٣

  ...،الريح  ، القلوع ، البحر  األم،النقود، األجنبية الشموس ( الرمز استخدام. ٥
  . )يف أغلب أجواء القصيدة  ( البديعية واحملسنات الشعرية الصور كثرة.٦
  . )يف أغلب أجواء القصيدة ( العاطفة صدق.٨.       ة لقصيدل الرئيس وضوعامل. واألمة الوطن مهوم عن احلديث.٧

***************************************************************************************************  
التقذو فكريوالت:  
  اآلتية العبارات من كل يف الشعرية الصورة وضح. أ  )١
 . كاحلجاب نعاسي من بقيا بالثؤباء وأُزيح* 

  .)حركية صورة ( عينيه على حجابا ظلّ الذي وتثاؤبه نومه من ليتخلص،العراق إىل العودة بصباح حيلم بدأ عندما نفسه الشاعر صور
 ؟ كالضباب نفسي شعاب اخلفي الفرح ميأل لم* 

 مجاليات ويستر األشياء حقائق يغطي حيث األمكنة يف الضباب كانتشار ا انتشر الذي بالفرح امتألت وقد نفسه الشاعر صور

 ). حركية صورة ( الكون

 ةندي يدا ؤالبالس أبسط، األطمار متخافق* 
   ).حركية صورة ( البالية مبالبسه السؤال إىل يضطر،بائس متسول أنه الغربة يف نفسه يصور

 ------------------------------------------------  
 .ا إعجابك مفسرا أعجبتك أخرى شعرية صور ثالث واستخرج،صالن إىل عد.ب

 ) .كما وردت أثناء الشرح  ( للطلبة اواسع اال يترك لذا،اجلميلة بالصور ةمليئ القصيدة

 ) . اخلليج على ريبغ ( عنوان يف مضموا الشاعر صـّخل حىت بالغربة الشعور القصيدة على سيطر )٢
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  .النص جو يف ورد كما العراق وطنه من خطوات بعد على وجوده من بالرغم الشاعر عند بالغربة املرير الشعور فسر. أ
 :ومهامهمني، لسببني ذلك يعود

 .مريضا وكان فقريا كان فقد العراق إىل العودة مقومات ميلك ال كان. ١
  . الغربة يف ا إليه ينظرون اليت واإلشفاق االحتقار نظرات. ٢
 ؟احلاضر وقتنا يف األحداث جمريات على عيان شاهد كان لو رأيك يف للنص السياب يضيفه أن ميكن الذي ما.ب

ما األحداث اجلارية على أرض العراق احلبيبصحتها املعلم ويقدر للطلبة اإلجابة تركتسي،. 
 ------------------------------------------------ 

 األرجح ويف.بعدها أو النص كتابة قبل الشاعر يضعه وقد،النص لفهم ضروريا مدخالً احلديث األدب يف العنوان يعد. ٣
 مناسبا؟ القصيدة عنوان ترى هل.أ            :ذلك ضوء يف بعدها
  . النص مضمون مع مناسب العنوان ألننعم،
 .للطلبة متروكة اإلجابة////                          بديالً عنوانا اقترح.ب

  .للطلبة متروكة اإلجابة////        عنوانا له وضع أعجبك مقطعا اختر. ج
 ------------------------------------------------  

 :  يأيت ما يف االستفهام أسلوب إليه خرج الذي املعىن بني ) ٤

  االستفهام أسلوب إليه خرج الذي املعىن  اجلملة
  التعجب  ؟ اخلائنون خيون أن ميكن كيف.أ

  التمين  ؟ أعود مىت .ب
  التمين  ؟ السعيد اليوم ذلك مويت ،قبليأزف أتراه.ج

  النفي  ؟ النقود تعوزه كان من يعود وهل .د
 " . وتنشر تطوى" :قوله مثل كالطباق، القصيدة يف البديعية احملسنات بعض الشاعر استخدم )٥

 . القصيدة من للطباق أخرى عمواض استخرج
  ) .الظالم،الشمس (////                     والظالم سواها من... أمجل الشمس* 
 )  جتوعل ،تأك.                                          //// (  جتوع إذ تأكل* 

    ) أستزيد ، أنقص (....               ////   دنقو يا أُنقص زلت وأستزيد،ما أعدكن*
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  .،وفسرها الرمزي املنحى أخذت كلمات ثالث منها واستخرج،القصيدة إىل عد،رمزيا استخداما الكلمات بعض الشاعر استخدم )٦
  . الشاعر كاهل على ثقلها اشتد اليت للغربة رمز:األجنبية الشموس*
 والطمأنينة االستقرار رمز: األم*                  والسلطة والقدرة الرفاهية رمز:  النقود* 

 ------------------------------------------------  
  : امتليه اليت األسئلة عن أجب مث، اآلتيني املقطعنيأ اقر )٧
  " . الظالم يف أمي وجه هي،     زمانه يل تكور عمري يف األفالك دورة هي: "  السياب شاكر بدر قال.أ

 أمي وملسة،أمي وقهوة،    أمي خبز إىل أحن: "  درويش حممود وقال.ب

 " أمي دمع من أخجلُ مت إذا ألين؛ عمري وأعشق،  يومي صدر على يوما الطفولة يفّ وتكرب

 ؟ الشعراء عند متميزة مكانة األم تأخذ ملاذا. ١
 .البشرية النفس يف والدفء احلنان مشاعر يثبت ذكرهاو  واالستقرار الطمأنينة رمز األم ألنّ

 .واحلنان احلب نبع هي،فاألم قيمة يف ااتفقنعم ،   ////    ؟ األم متثله ما يف الشاعران اتفق هل. ٢

ـًا حلزن ودمع أم ألنه خيشى أنْ  ////        ؟ عمره درويش حممود يعشق لم. ٣   .ه يكون موته سبب
 ------------------------------------------------  

  ).اخلليج على غريب(قصيدة يف هذا مثل الحظت ولعلك،املكثفة املوحية اللغة اعتماده احلر الشعر مييز ما أهم لعلَّ)٨ 
  :يأيت مما عبارة كل به توحي ما بني ذلك ضوء يف
 .والشقاء والبؤس الفقر: عار نصف حاف كل من. أ

 .العراق إىل العودة من ليتمكن بل، مرفها رغدا ليعيش ال النقود مجع حماولته على توقفت الغربة يف حياته:نقود يا أحسب مازلت.ب
  .زناحلو وعاجلو رضبامل ، وشعوره البكاء إال ميلك ال حيث العودة حلم وحتطم اليأسزاد :الدموع سوى لديك فما.ج
  . بالغربة شعورال: ة األجنبي الشموس. د
**********************************************************************************************  

 : لغوية قضايا
  : قصيدةال يف الواردة اآلتية اجلموع مفرد ما )١
 مدة:  مدد).             السفينة شراع ( علــق:  قلوع -              السفينة:  السفائن -

 ------------------------------------------------  
  ؟ اآلتية العبارات يف االستفهام إليه خرج الذي البالغي املعىن ما  )٢ 
 التعجب؟                        كالضباب نفسي شعاب اخلفي الفرح ميأل لم. أ
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 النفي                                 ؟ النقود تعوزه كان من يعود وهل.  ب
 التمين؟                                      أعود مىت، العراق إىل أعود مىت. ج

 ------------------------------------------------  
 . فيه الواردة سياقها حسب حنويا اضبطً اآلتيتني اجلملتني اضبط )٣
   ٍ غريب شحاذ ذلِّ:  ومحى ذلِّ من صفراَء.  أ

 اللقاُء لَمكَ ما إيلَّ الغريبِ البلد يف جئْت لو. ب
 ------------------------------------------------  

  يؤوب، تعصره،  حيتضن،  أحببت : اآلتية باألفعال املتعلقة املشتقات من يناسب مبا وامأله، النموذج حسب جدوالً ارسم )٤
  اسم املفعول  اسم الفاعل  املصدر  الفعل

ـِ  إحباب  أحببت   بمح  بمح
ـِ  احتضان  حيتضن   نمحتض  نمحتض
  معصور  عاصر  عصر  تعصره
  إليه مؤوب  آيب  أوب  يؤوب

 ------------------------------------------------  
 : اآلتية اجلمل يف خط حتته ما أعرب )٥
  .عراق يا ركعطُ فيه  طالً الصيفي ليلك من الوسادة على أنّ فأحس. أ

 . آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب أنّ اسم: طالً

  ومحى ذلٍّ من صفراَء ندية يدا بالسؤال أبسط.ب
  . )يداً (املنعوت كلمة (مضاف وهو الصرف من ممنوع ألنه التنوين عن عوضا، الفتح نصبه وعالمة منصوب نعت:صفراء-
  . عراق يا دونك والبحر. ج
  . مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة منصوب مكان ظرف:  دون -

  .إليه مضاف جر حمل يف مبين متصل ضمري: الكاف
  . - البحر – املبتدأ خرب رفع حمل يف الظرفية اجلملة شبه:  دونك**  

 آخره على الظاهر الضم رفعه وعالمة مرفوع املبتدأ خرب ////       .سواها من بالدي يف أمجل الشمس

 ------------------------------------------------  
 . ) الندبة نداء ( األسلوب:  العبارة يف املستخدم األسلوب سم////    ) العراق إىل أعود فلن واحسرتاه (  )٦
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 ------------------------------------------------  
 :اخلرب نوع واذكر،اآلتية العبارات يف وخربه الناسخ اسم استخرج)٧

  نوع اخلرب  خرب الناسخ   اسم الناسخ  الناسخ  اجلملة
  فعلية مجلة  أحسب  املتحركة التاء  زال ما   . نقود يا أحسب مازلت -
  فعلية مجلة  أحبث  املتحركة التاء  كان  نفسي عتمات يف عنه أحبث كنت ما -
  فعلية مجلة  ـعـوِزهت  )هو(مستتر ضمري  كان  النقود عوِزهت كان من -

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

***************************************************************************************************  
  متّ هذا بفضل اهللا تعاىل 

  لكم باخلري والتوفيق ،،،،،مع خالص دعائي 
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 عشرة احلادية الوحدة

  الفلسطيين الشعيب التراث من حملات
 :األوىل الفقرة

 ،وتواصلٍ ،تآخ من وفلسطني األردن بني ااألردن؛مل يف الشعيب التراث عن حبالٍ فلسطني يف الشعيب التراثُ ينفصلُ ال         
 الشعيب التراثَ فإنّ،نفسه الوقت ويف،الزمان من متطاولة أحقاب عرب األجداد صنعها مشتركة حضارية قاعدة من تنبثق ووشائج

  واحلضارة،،والتاريخ ة،اللغ من مشتركة قواسم مثة ألنّ؛األخرى العربية األقطار يف الشعيب التراث عن ينفصلُ ال القطرين هذين يف
 عريب قطر فلكلِّ. الوحدة إطار يف التنوع هذا ظلّ وإن هلا احلضاري التنوع وتغين،األمة هلذه الواحدة اجلذور تعمق واملعتقدات

ا ينطبع خصوصيات ُا ينماز خصوصيةٌ األردن ففيه تراث عن هموتراثُ الكرك أبناء فن الذي الفن يحيصفُـال أهل به عرف 
  . مجيعا األردنيني لتراث الكلي النسيج وحدة من جزًءا معا املدينتني تراثُ ظلّ وإنْ،هوتراثُ

 من وفنوناة ،التقليدي والصناعات األلعاب من وأمناطًا،واملوسيقا والرقص الغناء تشمل متشعبةٌ الشعيب راثالت وجماالت         
 الطب من وصنوفًا،واألتراح األفراح يف والتقاليد والعادات واألساطري رافاتواخلُ احلكايات من وضروبا،واألمثال العامي الشعر

املستقرة واجلماعات الشعوب لكلّ كما – الفلسطيين وللشعب.الشعبية واألزياء واأللبسة احللي عن فضالًوأدواته، عيبالش – 
 مضيفًاالسلف مشافهةً   عن اخللف توارثها األجيال،وقد عرب املتراكمة اخلاصة،وتقاليده الفكري،ومعتقداته الثقايف،وخمزونه تراثه
        .هعصر ومستجدات هلواه تبعا أو معدالً  فيها منها منقِّصا أو إليها

 حياته أمناط تصوير الشعب،ويف توجيه يف مهم بدور يضطلع فهو؛ةبأمهية مزدوج الفلسطيين الشعيب التراثُ ويتميز        
 التحكم قيود من االنعتاق إىل وتوقه وأمنياته ومشكالته وأفكاره الشعب هذا حياة من الكثري ذلك جانب إىل يعكس وهو،وسلوكه

 تيحهات ال نادرة فرصا للدارسني يتيح هعنايتهم؛ألن الشعيب التراث" ا األنثروبولوجي"  االجتماع علماء وهلذا يويل األجنبيني طوالتسلّ
  . واألقنعة احلواجز وراء ختتبئ الة، صادق أصيلة صور من راثالت مبا يقدمه الشعبية احلياة طبيعة إىل للتعرف اريخالت كُتب هلم

 ودبكات رقصات من يرافقها وما الفلسطينية الشعبية األغنية هو اخاص اهتماما الدارسون يوليها اليت راثتال ألوان وأبرز       
  .ساءللن منها كان ما السيما الشعبية واألزياء وأحلان،

 احلياة ألشكالِ حية دقيقة صورا إيقاعها وصياغةا،كلما إبداع يف األجيالُ تشترك يتالّ الفلسطينيةالشعبيةُ  األغنية وتعكس      
 الفلسطيين التراب وعبق األرض برائحة الناس وأحالم اجلماعي الوِجدان اندغام عن الوجوه بعض من تعرب وهي، ومهومها
 وأماين املستقبلِ أحالم وتستشرف.أبنائه وتضحيات وتقاليده بقيمه الفلسطييناعتزاز  قوة تظهر اكم.والدم واهلم بالعرق املضمخ

 .وعزة وكرامة العيش حبرية يف الناسِ
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 والوادي وللساحل أغنيةٌ وللسهل أغنية فيها،فللجبل تظهر اليت املنطقة طبيعة من اخلاص الو فلسطني يف األغنية وتأخذ        
 و احلرث مواسم أغاين عن ختتلف خاصة أهازيج الزيتون قطف ملوسم صار أن ذلك ومواويلها،وتبع هاأهازجي والسفح والبوادي

  .والكروم احلمضيات حماصيل يجنمواويل  وإيقاعات، واحلصاد البذار
 احلي،وراعيات بفتيات هموأحالم همصبوات صور الرعاة،كما معاناة الشفاف احلداء نقل فقد والبوادي اجلبلية املراعي يف ماأ     

 واألعراس السمر ليايل وختان،وشهدت وزواج طبةخ من األفراح يف مناسبات الفلسطينية األغنية برزتو.والضأن املاعز قطعان
  " . والشبابة والريغول كاوز"  الشعبية املوسيقية اآلالت أنغام على يغنون وهم الشبان الشابات ودبكات رقصات
 عادات األمهية،فهي تصور من كبري قدر اجتماعية على وثائق الباحثني أيدي بني تضع الربيئة واألهازيج األغاين تلك إنّ       
 ،الزفاف وليلة،القران وعقد،طبةاخل أدبيات عن أعراف،كاحلديث من ـلهايتخلّ ما املناسبات،مع هذه يف وتقاليدهم الناس

 واجلسوم للنفوس تظلّ – براءته على – تروحيي،فهي دور من األغاين هلذه ما إىل إضافةً والعروسني، باملدعوين واالحتفاء
 املغتربني مهوم الفلسطينية واملواويلِ األزجالِ من الكثري حتملُ حني واملتعة،يف احةللر فرصةً العملِ ومتاعب احلياة بشقاء املكدودة

وتعم،كما إىل أشواقهم عن رـبومدنِ قُراهم إىل يعودون وهم الغائبني فرحة تصور أوطام وذويهم أهليهم هم،وفرح وهم 
م يستقبلو.  

 األولياء بعض أضرحة بزيارة يقوموا أنْ الفلسطينيون اعتاد الدينية،وقد املناسبات فيها كثرت األنبياء مهبِطَ فلسطني كانت وملا      
 النيب وموسم موسى النيب بعامة،موسم الفلسطيين الشعب نطاق على منها رفع،مواسم معينة يف الصاحلني،وذلك بعض ومقامات

 .سالنا ذاكرة يف وحضور خصوصيةٌ هلا تزالُ واحتفاالت،ما وأدعية،ومآكلُ أذكار املواسم هذه لُيتخل السالم،وكان عليهما صاحلٍ

 أمهيةٌ أيضا وهلا.وارحتلوا أفراده حلّ حيثُما الشعب هذا على هوية دالةٌ بارزة عالمات الفلسطينية،فهي الشعبية األزياء أما       
 اآلخر عن أحدها ينماز اخاص انسوي ياز فلسطني يف منطقة لكلّ أنّ للنظر الالفت واألمر.اخلَلف إىل السلف تراث نقلِ يف كربى

 زي – اجلملة على – وهو.ورالصد ا تزين والرؤوس،أ تعلو اليت واجلواهر احللي وبأصنافاحلرير، خبيوط تحليته يف اخلاص بالذوق
 . وتفصيله تطريزه يف فريد ذوق عن ينمان اوتناسقً جتانسا وألوانه وأشكاله خطوطه خالل من املرء واجلمال،ويلمس باالحتشام يتميز

 ومن. خاصة وخربات معينةمواقف  ختتزن صرهاق على العامية،وهي باألمثال فلسطني يف الشعيب راثالت يزخر كما           
 فقرهم وشقائهم،وعن الناس سعادة عن مطْلقة بعفوية تتحدثُ وهي.تلقينها الذاكرة،وسهولة يف حفظها سهولةُ خصائصها

 الشعبية األمثالُ تكشف كما.املتخاذلني ختاذلِ من واألقوياء،وتسخر القوة شأن من تعلي حني وضعفهم وبؤسهم،وعن قوم
 من األخرى األقطار يف بإخوام الفلسطينيني العرب،وعالقة ألمة احلضاري باملاضي الفلسطيين احلاضر صلة مدى عن الفلسطينية

  .راألقطا تلك يف والعامية الفصيحة واألمثالِ الفلسطينية األمثال بني التشابه أو التطابق هذا
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 التراث هلذا واخلارج،وما الداخلِ يف فلسطني أبناء بني التآخي روح جتسيد يف دورٍ من الشعيب للتراث ما األمة هذه أبناء أدرك وقد       
 من فلسطني له تعرضت ما واندثاره،بسبب ضياعه خشية تدوينه يف واإلنسان،فنشطوا األرض بني العالقة تعميق يف صلة من كذلك
 راثَالت ذلك حيفظون الذين واآلباء األجداد جيلِ انقراض من خوفالت ذلك إىل أضف الواحدة، القرية أبناء بني باعدت وكوارث نكبات

 هذا من الكثري انتحلَ حني املميز تراثها الفلسطينية،واختطاف الشعبية الذاكرة حمو إىل يسعى اإلسرائيلي احملتلَّ أنَّ علمنا وإذا.ويروونه
 الركائز من ركيزةً التراث هذا تدوين أمر غدا – هذا علمنا إذا– اخلالّقة الفلسطينية الشعبية املوهبة لطمس يف حماولة زورا لنفسه اإلرث
  .هوالتشوي االستالب من صونه عليهم مجيعا العرب أعناق يف أمانةو،واإلسالمية العربية هوِيتهو  الشعب هذا وجود عليها يقوم اليت الوطنية
 :األوىل ة الفقر

 ووشائج،وتواصلٍ،تآخ من وفلسطني األردن بني ااألردن؛مل يف الشعيب التراث عن حبالٍ فلسطني يف الشعيب التراثُ ينفصلُ ال    
 هذين يف الشعيب التراثَ فإنّ،نفسه الوقت ويف،الزمان من متطاولة أحقاب عرب األجداد صنعها مشتركة حضارية قاعدة من تنبثق

 واحلضارة،واملعتقدات،والتاريخة،اللغ من مشتركة قواسم مثة ألنّ؛األخرى العربية األقطار يف الشعيب التراث عن ينفصلُ ال القطرين
ة اجلذور تعمقعريب قطر فلكلِّ. الوحدة إطار يف التنوع هذا ظلّ وإن هلا احلضاري التنوع وتغين،األمة هلذه الواحد خصوصيات 
 ظلّ وإنْ،هوتراثُ حيصفُال أهل به عرفي الذي الفن عن هموتراثُ الكرك أبناء فن ا ينماز خصوصيةٌ األردن ففيه تراثُ ا ينطبع
  . مجيعا األردنيني لتراث الكلي النسيج وحدة من جزًءا معا املدينتني تراثُ

  . العريب بالتراث وعالقتهما واألردين الفلسطيين التراثني بني العالقة:الرئيسة الفكرة
 القيم واالقتصادية،ومجلة والثقافية االجتماعية والسلوكات والتقاليد العادات جمموعة هو) سياق النص  يف كما ورد(:لتراثا

  . األجيال من سلفه عمن وراثة وصلته اليت واملادية واملعنوية احلضارية املنجزات جمموع إىل ما،إضافة لشعب
  : معاين املفردات

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  ) أخو (القوية  العالقة  تآخٍ  )فصل (،يفترقخيتلف  ينفصل
  يتصف  ينطبع  والعالقات الروابط هي  )وشيجة( مفردها وشائج
  تزيد  تغين  وأكثر سنة مثانون،زمنية فترات  )حقب(حقبة :مفردها أحقاب

  )مزو(،خيتلف ميتاز،  ينماز    وتندفع تنشق ،  تنبثق
      جدا قدمية  متطاولة

  :القضايا اللغوية  
  ؟ األردينّ الشعيب التراث عن الفلسطيين التراث كن فصلملاذا ال مي: س
  .الزمان من متطاولة أحقاب عرب األجداد صنعها مشتركة حضارية قاعدة من تنبثق ووشائج،وتواصلٍ،تآخ من وفلسطني األردن بني ملا
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 .العربية الدول بقية تراث عن واألردنّ فلسطني يف الشعيب التراث فصل إمكانية عدم لتفسري النص أورده الذي السبب حوض:س

  .اهل احلضاري التنوع وتغين األمة هلذه الواحدة اجلذور تعمق اليت واملعتقدات واحلضارة اللغةوالتاريخ مشتركةمن قواسم لوجود
  .اذكر ثالثة أمور أوردها كاتب النص تربط البالد العربية ببعضها :س

 املعتقدات.د احلضارة                    . ج             التاريخ.ب.                    ةاللغ. أ

  . ذلك وضح. تراثه ا ينطبع خصوصيات عريب قطر لكلّ إنّ: س
 تراثُ املـدينتني  ظلّ وإن،هموتراثُ حيصالفُ أهل به عرفي الذي الفن عن هموتراثُ الكرك أبناء فن ا ينماز خصوصيةٌ األردن يف

  .مجيعا األردنيني لتراث الكلي النسيج وحدة من جزًءا معا
  : تصوير الفين يف العبارات اآلتيةح الوض:ـة الفني الصور

  .مجيعا األردنيني لتراث الكلي النسيج وحدة ) ١
  .قوية لتكون وحدة مجيعا األردنيني لتراث الكلي النسيج تكمل خبيوط الناس جيمع الذي التراث يصور

  . األردن يف الشعيب التراث عن حبالٍ فلسطني يف الشعيب التراثُ ينفصلُ ال ) ٢
  . حبال ينفصالن عن بعضهما ال اللذين املتوحدين بالتوأمني ، ) واألردين الفلسطيين ( الشعبيني التراثني شبه الكاتب

  . الزمان من متطاولة أحقاب عرب األجداد صنعها مشتركة حضارية قاعدة من تنبثق وشائج ) ٣
  . األجداد بشيء صنعه الوشائج الكاتب شبه
  .العميقة اجلذور ذات بالشجرة املشتركة القواسم الكاتب شبه////                 .األمة هلذه الواحدة اجلذور تعمق )٤
  . مجيعا األردنيني لتراث الكلي النسيج وحدة من جزًءا معا املدينتني تراث ظلّ وإن )٥

  . الكاتب التراث األردين بالقماش الواحد وتراث املدينتني باخليوط الرئيسة هلذا القماش شبه 
-----------------------------------------------------------------------  

  : الثّانية الفقرة
 من وفنوناة ،التقليدي والصناعات األلعاب من وأمناطًا،واملوسيقا والرقص الغناء تشمل متشعبةٌ الشعيب راثالت وجماالت         

 الطب من وصنوفًا،واألتراح األفراح يف والتقاليد والعادات واألساطري رافاتواخلُ احلكايات من وضروبا،واألمثال العامي الشعر
املستقرة واجلماعات الشعوب لكلّ كما – الفلسطيين وللشعب.الشعبية واألزياء واأللبسة احللي عن فضالًوأدواته، عيبالش – 

 السلف مشافهةً  مضيفًا عن اخللف توارثها األجيال،وقد عرب املتراكمة اخلاصة،وتقاليده الفكري،ومعتقداته الثقايف،وخمزونه تراثه
        .هعصر ومستجدات هلواه تبعا فيها أو معدالً منها منقِّصا أو إليها

 .الشعيب التراث جماالت:الرئيسة الفكرة
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  : املفرداتمعاين 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  الباطل املكذوب احلديث هي  .)خرافة (مفردها  اخلرافات  .له أصل ال الذي احلديث الباطل  )أسطورة (فردهام األساطري

  متنوعة  متشعبة  املصائب ، األحزان  األتراح
  خمتلفة أصناف  ضروبا  األنواع  األمناط
  أهواء: ميل،مجعها  هواه  واألجداد اآلباء  السلف

  :القضايا اللغوية 
 : الشعيب التراث جماالت اذكر: س
  .التقليدية والصناعات األلعاب من أمناط) ٢                        يقا ـواملوس والرقص الغناء )١
  .واألساطري رافاتواخلُ احلكايات من ضروب )٤                 واألمثالِ العامي الشعر من فنون )٣
                . وأدواته الشعيب بالطّ من صنوف )٦      واألتراح        األفراح يف والتقاليد العادات )٥
  . واألمثال العامير الشع من وفنون )٨                .ةــالشعبي واألزياء واأللبسة احللي ) ٧

 : الشعيب الطب مفهوم وضح: س

 استناد أو علمية أسس دون واحملاولة بالتجربة خربوه جيل،وقد إىل جيل من املتوارث والعالج الطبية املمارسات هو الشعيب الطب
  . ) ويعتمد على األعشاب ، وال يعتمد على العقاقري عادةًً ( علمية، خمتربات إىل
 : الشعيب تراثنا يف طبية استخدامات هلا اليت النافعة األعشاب من أنواعا سم:س

  .وغريها واجلرجري واحللبة والزهورات والنعناع والبابونج املريمية
  . مشافهة سلفه عن يتوارثها اجليل             ؟ جيل إىل جيل من التراث ينتقل كيف:س
  . النص فهمك حسب التعديل أو اإلنقاص أو التراث يف تؤدي إىل اإلضافة اليت األسباب ما.س
ات هلوى اتبعالعصر اإلنسان و مستجد.  
  . عصره ومستجدات حياته مع ويتناسب ويرغب يريد ما حسب أي ؟ )هلواه اتبع ( بعبارة املقصود ما.س
 ؟ ) التقليدية الصناعات ( بعبارة املقصود ما.س

  .التطريز ،و اخلرز ،وصواين القش ، وغريها : األعمال اليدوية املشهورة بني الناس ، مثل 
  .فيه وأثرها الشعيب بالتراث العصر مستجدات عالقة وضح: س
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اإلنسان وما  تؤدي على اختالف يف طبيعة اآلالت وكذلك وجود، واجلماعات األفراد حياة يف مباشر العصر هلا أثرت مستجدا
 . كبري يف طبيعة البشر أو سلوكهمعمل، فكلّ ذلك يؤدي إىل تغيريو  جهد يبذله من

 ؟دون غريهم،إىل أي مدى أصاب الكاتب يف فكره املستقرة والشعوب للجماعاتتراث يكون أنّ الالنص ذكر كاتب :س
  . يكون ذلك إالّ للجماعات املستقرةوال أو الزيادة، اإلنقاص تعديل أوالعمليات  ،وتطرأ عليهامن جيل آلخرتراكمية ة التراث عملي

  . الشعيب راثالت يف تؤثِّر أنْ ميكن هلا اليت املستجداتسم بعض :س
  .العاملية،وغريها املعلومات وشبكاتواملواصالت، واالتصاالتالناحية العلمية،

  :النوع البالغي يف العباراتما :س
  .املقابلة:منها منقِّصا أو إليها مضيفًا .ب          . الطباق ): واألتراح األفراح (،) السلف عن اخللف (توارثها) أ 

 **ور الفنية الص:  
  .و متشعبة كثرية، فروع اليت هلا الكبرية بالشجرة الشعيب راثالكاتب الت هشب////     :متشعبة الشعيب التراث جماالت :س 

 .خزن الكبري الذي يضم أشياء نافعةالكاتب األفكار بامل شبه:   الفكري وخمزونه

 .حىت تكتملباألشياء اليت تتراكم فوق بعضها، الكاتب األفكار شبه  :املتراكمة وتقاليده
***************************************************************************************************

    : الثالثة الفقرة

 حياته أمناط تصوير الشعب،ويف توجيه يف مهم بدور يضطلع فهوة؛بأمهية مزدوج الفلسطيين الشعيب التراثُ ويتميز        
 التحكم قيود من االنعتاق إىل وتوقه وأمنياته ومشكالته وأفكاره الشعب هذا حياة من الكثري ذلك جانب إىل يعكس وهو،وسلوكه

 تيحهات ال نادرة فرصا للدارسني يتيح هعنايتهم؛ألن الشعيب التراث" ا األنثروبولوجي"  االجتماع علماء وهلذا يويل ،األجنبيني طوالتسلّ
  . واألقنعة احلواجز وراء ختتبئ الة، صادق أصيلة صور من راثالت مبا يقدمه الشعبية احلياة طبيعة إىل للتعرف اريخالت كُتب هلم

  

  .الفلسطيين الشعيب أمهية التراث :الفكرة الرئيسة
  : معاين املفردات

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  )توق(،جذرهاالشوق  قهتو  عتق:جذرها،حررالت  االنعتاق

 العالقات يدرس الذي العلم  االجتماع علم تراثه يتناول الذي اإلنسان علم هو  األنثروبولوجيا
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  البشر بني االجتماعية  عيشه وأمناط وقيمه وتقاليده وعاداته
املهم األمر  ةأمهي ، )زوج  (،جانبني ذات  مزدوجة  ) هم(  

      به وينهض األمر على يقوى،به ينهض  )ضلع(،يضطلع
   .ح ذلك ،وضبأمهية مزدوجة الفلسطيين الشعيب التراثُ يتميز: س           :القضايا اللغوية 

  .وسلوكه حياته أمناط تصوير الشعب،ويف توجيه يف مهم بدور يضطلع فهو) أ 
 التحكم قيود من االنعتاق إىل وتوقه وأمنياته ومشكالته وأفكاره الشعب هذا حياة من الكثري ذلك جانب إىل يعكس وهو)ب

  األجنبيني طوالتسلّ
  .علل ذلك عنايتهم؛ الشعيب التراث" ا األنثروبولوجي"  االجتماع علماء يويل :س
ارسني يتيح هألنا للدال نادرة فرص كُتب هلم تيحهات عرف اريخالتة احلياة طبيعة إىل للتمه الشعبيمبا يقد أصيلة صور من راثالت 

  واألقنعة احلواجز وراء ختتبئ الة،صادق
  عن غريه من مصادر املعلومات التارخيية ؟ الشعيب التراثز مب يتمي: س

ة، صادق أصيلة صور من راثالت مبا يقدمه الشعبية احلياة طبيعة إىل للتعرف اريخالت كُتب هلم تيحهات ال نادرة فرصا للدارسني يتيح
  . واألقنعة احلواجز وراء ختتبئ ال

 **ور الفنية الص :  
  .وأفكاره الشعب هذا حياة من الكثري ذلك جانب إىل يعكس )١

  .  باملرآة اليت تعكس صورة حقيقية،وصحيحةشبه الكاتب التراث الفلسطيين
  . األجنبيني طوالتسلّ التحكم قيود من االنعتاق إىل توقه ) ٢

  .بشوق السجني للتحرر من قيود السجان الظاملشبه الكاتب شوق الشعب للتحرر من الظلم 
  .ء الواضح الذي ال خيتبئ وراء شيءالتراث بالشي شبه الكاتب////                          . واألقنعة احلواجز وراء ختتبئ ال ) ٣

-----------------------------------------------------------------------  
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  : الرابعة الفقرة

 ودبكات رقصات من يرافقها وما الفلسطينية الشعبية األغنية هو اخاص اهتماما الدارسون يوليها اليت راثتال ألوان وأبرز       
  .ساءللن منها كان ما السيما الشعبية واألزياء وأحلان،

 احلياة ألشكالِ حية دقيقة صورا إيقاعها وصياغةا،كلما إبداع يف األجيالُ تشترك يتالّ الشعبيةُ الفلسطينية األغنية وتعكس     
 الفلسطيين التراب وعبق األرض برائحة الناس وأحالم اجلماعي الوِجدان اندغام عن الوجوه بعض من تعرب وهي، ومهومها
 وأماين املستقبلِ أحالم وتستشرف.أبنائه وتضحيات وتقاليده بقيمه اعتزاز الفلسطيين قوة تظهر اكم.والدم واهلم بالعرق املضمخ

 .وعزة وكرامة حبريةالعيش  يف الناسِ

  الفلسطينية الشعبية أمهية األغنية : الفكرة الرئيسة
  : معاين املفردات

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  )وقع  ( الغناء  اإليقاع  سابق مثال على غري شيء إجياد  )بدع ( إبداع
  )دغم  ( التالؤم واالنسجام  اندغام  مستقيم  مثال على الشيء صنع  )صوغ  ( صياغة

  وتتوقع تنتظر  تستشرف  )ضمخ  (خ امللطّ  املضمخ
           :القضايا اللغوية 

   ؟ الشعبية األغنية تعكسه الذي ما – الفلسطينية الشعبية األغنية هو اخاص اهتماما الدارسون يوليها اليت راثتال ألوان وأبرز :س
  .ومهومها احلياة ألشكالِ حية دقيقة صورا إيقاعها وصياغةا،كلما إبداع يف األجيالُ تشترك يتالّ الشعبيةُ الفلسطينية األغنية وتعكس

  ؟ ) األنثروبولوجيا ( ما أكثر األشياء التراثية اليت يهتم ا علماء: س
  .ساءللن منها كان ما السيما الشعبية األزياء.ب////   .وأحلان ودبكات رقصات من يرافقها وما الفلسطينية الشعبية األغنية.أ

  الفلسطينية ؟  الشعبية األمور األساسية اليت حتملها األغنية ما:س
 واهلـم  بالعرق املضمخ الفلسطيين التراب وعبق األرض برائحة الناس وأحالم اجلماعي الوِجدان اندغام عن الوجوه بعض من تعرب هي.أ

  .والدم
  .أبنائه وتضحيات وتقاليده بقيمه اعتزاز الفلسطيين قوة تظهر.ب
  .وعزة وكرامة العيش حبرية يف الناسِ وأماين املستقبلِ أحالم تستشرف.ج 

---------------------------------------------------------------  
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  : اخلامسة الفقرة

 والوادي وللساحل أغنيةٌ وللسهل أغنية فيها،فللجبل تظهر اليت املنطقة طبيعة من اخلاص الو فلسطني يف األغنية وتأخذ        
 و احلرث مواسم أغاين عن ختتلف خاصة أهازيج الزيتون قطف ملوسم صار أن ذلك ومواويلها،وتبع هاأهازجي والسفح والبوادي

   .والكروم احلمضيات حماصيل يجنمواويل  وإيقاعات، واحلصاد البذار
 احلي،وراعيات بفتيات هموأحالم همصبوات صور الرعاة،كما معاناة الشفاف احلداء نقل فقد والبوادي اجلبلية املراعي يف ماأ      
 واألعراس السمر ليايل وختان،وشهدت وزواج طبةخ من األفراح يف مناسبات الفلسطينية األغنية وبرزت.والضأن املاعز قطعان

  " . والشبابة والريغول كاوز"  الشعبية املوسيقية اآلالت أنغام على يغنون وهم الشبان الشابات ودبكات رقصات

  . الشعبية األغنية يف اجلغرافية الطبيعة أثر: الفكرة
  . معاين املفردات

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  .احلزن غلب عليهي،و عملهم للتسليةأثناء  الرعاة به يقوم،فرديغناء   )دوح:من حدا(:داءاحلُ ) هزوجةأُ (،مفردهاالشعبية األغاين من   أهازيج

  )لون (وسمتها  شكلها  وال  الرقيق  شفافال
  موال :مفردها الشعيب، الغناء أشكال من شكل  مواويلها  ، سفوحسفح: مجعها اجلبل، أسفل  السفح

  الليل يف احلديث  السمر  )صبو ( امليل إىل اللهو   صبوات
  

  :القضايا اللغوية 
ما تعود عليه حسب منطقة يف فلسطني أغنية خاصة ا، لقد صار لكل. حلنها طبيعة و الشعبية األغنية يف اجلغرافية الطبيعة أثر وضح:س

 . ألمر من أبناء املنطقة دون غريهمأو ما يتطلبه ا،ألخذ بعني االعتبار لطبيعة العملمع اأبناء املنطقة،
 ؟،بني سبب ذلك اجلبلية واملراعي البوادي يف اُألخرى الغنائية األلوان دون احلداء متيز:س

  .ورا يف أغلب املناطق الفلسطينيةوالرعي أمر كان مشهيف الرعي،ألنّ هذا النوع من الغناء استعمله الرعاة أثناء عملهم 
  ؟ يف أغانيهم الشفاف احلداءما األمور اليت نقلها :س
  والضأن املاعز قطعان احلي،وراعيات بفتيات هموأحالم همصبوات صور ) ٢ .       الرعاة معاناة) ١
  ؟وصف الكاتب احلداء بأنه شفاف،ما سبب ذلك:س 

  ).غناء عفيف(حاله بعيدا عن اإلساءة لغريه مويصف الواحد منه،ألنه غناء الرعاة أثناء عملهم
  .شعبيةال األغنية فيها تربز اليت املناسبات اذكر:س
  .وختان وزواج طبةخ من األفراح مناسبات. أ 
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  ."والشبابة والريغول كاوز"الشعبية املوسيقية اآلالت أنغام على يغنون وهم الشبان الشابات ودبكات رقصات واألعراس السمر ليايل شهدت.ب
 **ور الفنية الص :  
  .الصايف الشفاف بالزجاج إلبلهم الرعاة غناء هشب// //                : الرعاة معاناة الشفاف احلداء نقل

*********************************************************************************************************  
ـّـادسة الفقرة  :الس

 الناس عادات األمهية،فهي تصور من كبري قدر اجتماعية على وثائق الباحثني أيدي بني تضع الربيئة واألهازيج األغاين تلك إنّ
 واالحتفاء ،الزفاف وليلة،القران وعقد،طبةاخل أدبيات عن أعراف،كاحلديث من ـلهايتخلّ ما املناسبات،مع هذه يف وتقاليدهم
 بشقاء املكدودة واجلسوم للنفوس تظلّ – براءته على – تروحيي،فهي دور من األغاين هلذه ما إىل إضافةً والعروسني، باملدعوين

 عن رـبعوت املغتربني مهوم الفلسطينية واملواويلِ األزجالِ من الكثري حتملُ حني واملتعة،يف احةللر فرصةً العملِ ومتاعب احلياة
  .م يستقبلو وهم م وذويهم أهليهم هم،وفرحومدنِ قُراهم إىل يعودون وهم الغائبني فرحة تصور أوطام،كما إىل أشواقهم

 .الشعبية األغنية فيها تربز اليت املناسبات:  الرئيسة الفكرة
  :معاين املفردات

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  العفوية األغاين  الربيئة  يتداخل  لهايتخلّ

  )حفي ( االحتفال  االحتفاء  مومعامال معادا يف الناس عليه تعارف ما  أعراف
       املرهقة  املكدودة

 اإلضافة،ويعرب يالزم)ذو(: مجع أقارب  ذويهم
  .)حق به مل وهوالسامل، املذكر مجع إعراب

  األزجال
  )الزجل (مفردها 

 أوزانـه ب ويتميـز  العامية عليه تغلب شعيب شعر هو
  .الناس بني انتشاره وسرعة ألفاظه وسهولة اخلفيفة

  .ك ذل لعلّ. مهمة اجتماعية وثائق واألهازيج األغاين تعد:س   :القضايا اللغوية 
  .أعراف من ـلهايتخلّ ما املناسبات،مع هذه يف وتقاليدهم الناس عادات تصورألا )  ١
  والعروسني باملدعوين واالحتفاء ،الزفاف وليلة،القران وعقد،طبةاخل أدبيات عن تتحدثألا )٢
  .األغنية به تقوم الذي التروحيي وضــح األثر: س

  . واملتعة احةللر فرصةً العملِ ومتاعب احلياة بشقاء املكدودة واجلسوم للنفوس تظلّ – براءته على – فهي
  .، اشرح هذه العبارة )  املغتربني مهوم الفلسطينية واملواويلِ األزجالِ من الكثري حتملُ: ( ورد يف النص قول الكاتب:س

تعم،كما إىل أشواقهم عن رـبومدنِ قُراهم إىل يعودون وهم الغائبني فرحة تصور أوطام وذويهم أهليهم هم،وفرح وهم ميستقبلو.  
  .اجتماعية عن حياة الناس وثائقألا تعترب ////      ما سبب اهتمام االجتماعيني باألغاين الشعبية الفلسطينية ؟: س
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  :ابعةـالس الفقرة
 بعض أضرحة بزيارة يقوموا أنْ الفلسطينيون اعتاد الدينية،وقد املناسبات فيها كثرت األنبياء مهبِطَ فلسطني كانت وملا      

 موسى النيب بعامة،موسم الفلسطيين الشعب نطاق على منها رفع،مواسم معينة يف الصاحلني،وذلك بعض ومقامات األولياء
 وحضور خصوصيةٌ هلا تزالُ واحتفاالت،ما وأدعية،ومآكلُ أذكار املواسم هذه يتخللُ السالم،وكان عليهما صاحلٍ النيب وموسم

  .سالنا ذاكرة يف
  .الفلسطيين الشعيب التراث يف لألنبياء مهبِطًا فلسطني كون أثر: الرئيسة الفكرة

  :معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  .)ويل(املقرب منه هللا  املطيع املؤمن  األولياء  ضريح،القرب:مفردها  أضرحة
 أحد قرب على يبىن اإلقامة، أو بناء مكان  مقامات

يدنا أيب سمقام :اهللا،مثل أولياء أو الصحابة
  -ه رضي اهللا عن- عبيدة عامر بن اجلراح

 األرض، من حمدود جزء ) نطق(  جذرها  نطاق
  )قطُنــ (:مجعها

      زمان اسم )وسم(  جذرها  مواسم
  :القضايا اللغوية 

  .األنبياء ألنها مهبِط          ////                 كثرة املناسبات الدينية يف فلسطني ؟         ما سبب:س
  .وأضرحتهم الصاحلني صاحل،ومقامات النيب وموسم،موسى النيب موسم////    فلسطني يف وردت اليت الدينية املواسمعدد :س
  ؟ املواسم هذه تتخلل كان اذكر بعض األعمال اليت:س

  .سالنا ذاكرة يف وحضور خصوصيةٌ هلا تزالُ واحتفاالت،ما وأدعية،ومآكلُ أذكار املواسم هذه يتخللُ
  .راملطا ذلك على بط اليت بالطائرات األنبياء باملطار،وشبه فلسطني شبه:األنبياء مهبطَ فلسطني كانت وملا: الفنية الصورة
  : الثّامنة الفقرة

 أمهيةٌ أيضا وهلا.وارحتلوا أفراده حلّ حيثُما الشعب هذا على هوية دالةٌ بارزة عالمات الفلسطينية،فهي الشعبية األزياء أما        
 اآلخر عن أحدها ينماز اخاص انسوي ياز فلسطني يف منطقة لكلّ أنّ للنظر الالفت واألمر.اخلَلف إىل السلف تراث نقلِ يف كربى

 زي – اجلملة على – وهو.ورالصد ا تزين والرؤوس،أ تعلو اليت واجلواهر احللي احلرير،وبأصناف خبيوط تحليته يف اخلاص بالذوق
  . وتفصيله تطريزه يف فريد ذوق عن ينمان اوتناسقً جتانسا وألوانه وأشكاله خطوطه خالل من املرء واجلمال،ويلمس باالحتشام يتميز

  .وارحتلوا أفراده حلّ ماالشعب،حيثُ هذا على هوية دالةٌ بارزة عالمات هي ةيالفلسطين ةالشعبي األزياء:الفكرة الرئيسة
  : معاين املفردات

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
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  )حشم ( االستحياء  االحتشام  )زي ( اللباس   األزياء
محلل :جذرها(سكن  و أقام  حلّ  ).منّ  (يظهران   انين(  

  إىل النساء نسبة  انسوي  آلخر كانم من انتقلوا  ارحتلوا
  للثوب الزخرفة  التطريز  تزيينه  حتليته

  :القضايا اللغوية 
 . الفلسطينية عبيةالش األزياء أمهية وضح:س
  .وارحتلوا أفراده حلّ حيثُما الشعب هذا على هوية دالةٌ بارزة عالمات هي. ١
  .اخلَلف إىل السلف تراث نقلِ يف كربى أمهيةٌ أيضا وهلا.٢
  .تطريزه يف فريد ذوق عن ينمان اوتناسقً جتانسا وألوانه وأشكاله خطوطه خالل من املرء واجلمال،ويلمس باالحتشام يتميز .٣

  ؟)ان ينمان ، ينِم (الفرق يف املعىن بني ما : س
  ) .النميمة   ( احلديث عن اآلخرينان ينِم                    يظهران ،:ينمان

  .ا عن غريه ـًبشعما مييز : اهلُوية ////                                       ؟) هوية، و  هوية(الفرق يف املعىن بني ما : س
  ) .كلمة البئر مؤنثة : لفتة **  (  . ةالبعيد القعر ذات البئر هي:اهلَـوية

  .الطباق :هواحملسن البديعي  ////                               ؟   ) حل ، ارحتل ( ما احملسن البديعي بني كلميت : س
  .جيوز الضم ، أو الفتح ////                        ؟   ) يلمس ( يف كلمة ) امليم ( ما الضبط الصحيح حلرف : س
   ؟ بعامة الفلسطيين الشعيب الزي ميتاز مب: س 

  . وتفصيله تطريزه يف فريد ذوق عن ينمان اوتناسقً جتانسا وألوانه وأشكاله خطوطه خالل من املرء واجلمال،ويلمس باالحتشام يتميز
  ) .هوية الشعب ( بعبارة املقصود وضح:س

  .وحضارته وكيانه وجوده تثبت اليت الدالة عالمته وحيملُ به ويعرف،اُألخرى الشعوب األمر الذي مييز هذا الشعب عن غريه من
  :ة يف العبارات اآلتية وضح الصور الفني الفنية الصورة

 . الشعب هذا هوية على دالة بارزة عالمات فهي** 
 .شخصيا خيتلفون فيه عن غريهم طابعا ألصحاا تعطى،دالة واضحة مهمة عالمات وكأا الفلسطينية الشعبية األزياء الكاتب صور

***************************************************************************************************  
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 :التاسعة الفقرة

 خصائصها ومن.خاصة وخربات مواقف معينة ختتزن صرهاق على العامية،وهي باألمثال فلسطني يف الشعيب راثالت يزخر كما    
وبؤسهم،وعن  فقرهم وشقائهم،وعن الناس سعادة عن مطْلقة بعفوية تتحدثُ وهي.تلقينها الذاكرة،وسهولة يف حفظها سهولةُ
 عن الفلسطينية الشعبية األمثالُ تكشف كما.املتخاذلني ختاذلِ من واألقوياء،وتسخر القوة شأن من تعلي حني وضعفهم قوم
 أو التطابق هذا من األخرى األقطار يف بإخوام الفلسطينيني العرب،وعالقة ألمة احلضاري باملاضي الفلسطيين احلاضر صلة مدى

  .راألقطا تلك يف والعامية الفصيحة واألمثالِ الفلسطينية األمثال بني التشابه
  .أمهيتها و خصائصها حيث من الفلسطينية العامية األمثال:الفكرة الرئيسة
  : معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  )خزن ( وتشتمل تتضمن  ختتزن  )زخر ( وحيتوي ميتلئ  يزخر
      )عفو (مشقة  أو فلّتك دون  بعفوِية

  .ةشعبيال األمثال مفهوم وضح:س    :القضايا اللغوية 
ـًا على حادثة معينة  .كل حادثة مشاة للحادثة األصلية،وصار يردد عند كالم موجز قيل تعليق

  .سهلة التلقني . ج      .    سهلة احلفظ . ب.          قصرية . أ////   . يةالعام األمثال خصائص من اثنتني اكتب: س
  .األمثال الشعبية يف طياا سم ثالثة أمور حتملها : س

  وبؤسهمالناس  فقر عن ثتتحد. ب.       وشقائهم الناس سعادة عن لقةبعفوية مطْ تتحدثُ.أ
  املتخاذلني ختاذلِ من واألقوياء،وتسخر القوة شأن من تعلي حني وضعفهمة الناس وعن قو .ج
 ؟ الفلسطينية الشعبية األمثال أمهية ما:س
  .العرب ألمة احلضاري باملاضي الفلسطيين احلاضر صلة مدى عن الفلسطينية الشعبية األمثالُ تكشف. ١
  . األخرى األقطار يف بإخوام الفلسطينيني عالقةتبني . ٢
  ؟ العربية األقطار يف والعامية الفصيحة واألمثالِ الفلسطينية األمثالِ بني التشابه أو التطابق داللة ما:س

 بإخوام الفلسطينيني العرب،وعالقة ألمة احلضاري باملاضي الفلسطيين احلاضر صلة مدى عن الفلسطينية الشعبية األمثالُ تكشف
  .األخرى األقطار يف
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  :العاشرة الفقرة

 واخلارج،وما الداخلِ يف فلسطني أبناء بني التآخي روح جتسيد يف دورٍ من الشعيب للتراث ما األمة هذه أبناء أدرك وقد       
 تعرضت ما واندثاره،بسبب ضياعه خشية تدوينه يف واإلنسان،فنشطوا األرض بني العالقة تعميق يف صلة من كذلك التراث هلذا
 واآلباء األجداد جيلِ انقراض من خوفالت ذلك إىل أضف الواحدة، القرية أبناء بني باعدت وكوارث نكبات من فلسطني له

 تراثها الفلسطينية،واختطاف الشعبية الذاكرة حمو إىل يسعى اإلسرائيلي احملتلَّ أنَّ علمنا وإذا.ويروونه راثَالت ذلك حيفظون الذين
 غدا – هذا علمنا إذا– اخلالّقة الفلسطينية الشعبية املوهبة لطمس يف حماولة زورا لنفسه اإلرث هذا من الكثري انتحلَ حني املميز

 أعناق يف أمانة،وواإلسالمية العربية هوِيتهو  الشعب هذا وجود عليها يقوم اليت الوطنية الركائز من ركيزةً التراث هذا تدوين أمر
  .هوالتشوي االستالب من صونه عليهم مجيعا العرب

  .عليها احلفاظ جيب قومية وضرورة أمانة الفلسطيين الشعيب التراث على احلفاظ :الفكرة الرئيسة
  : معاين املفردات
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة

  تقوية  تعميق  )جسد (وتثبيت  تأكيد  جتسيد
  )كارثة ( املصائب   الكوارث  وزوال ضياع  اندثار

  )حنل ( . كذبا نفسه إىل دعاه  لانتح  انقطاع  انقراض
  تغطية ،مسح  طمس  الباطل  الزور

  صار ، أصبح  غدا  املبتكرة، املبدعة  اخلالقة
  كتابته  تدوينه  األساس ، ما يعتمد عليه  ركيزة

  القبح  التشويه  وغصبا قهرا الشيء أخذ  االستالب
  ؟ الفلسطيين الشعيب التراث أمهية ما: س :القضايا اللغوية 

  .واخلارج الداخلِ يف فلسطني أبناء بني التآخي روح جتسيد يف دورٍله  الشعيب لتراثا.  ١
  .واإلنسان األرض بني العالقة تعميق يف له دور. ٢
 ؟ الفلسطيين الشعيب التراث واندثار ضياع خييف منما الذي :س
  .الواحدة القرية أبناء بني باعدت وكوارث نكبات من فلسطني له تعرضت ما بسبب.١
 .ويروونه التراث ذلك حيفظون الذين واآلباء األجداد جيل انقراض من التخوف. ٢
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  :لألسباب اآلتية .، علل ذلك   الشعب هذا وجود عليها يقوم اليت الوطنية الركائز من ركيزةً التراث هذا تدوين أمر غدا :س
  .الواحدة القرية أبناء بني باعدت وكوارث نكبات من فلسطني له تعرضت ما بسبب. ١
٢.ذلك حيفظون الذين واآلباء األجداد جيلِ انقراض من خوفالت ويروونه راثَالت.  
  .املميز تراثها الفلسطينية،واختطاف الشعبية الذاكرة حمو إىل اإلسرائيلي احملتلَّ يسعى. ٣
  . اخلالّقة الفلسطينية الشعبية املوهبة لطمس يف حماولة زورا لنفسه اإلرث هذا من الكثري اإلسرائيلي احملتلَّ انتحلَ.٤

  ؟لذلك تفسريك الفلسطيين،ما الشعيب التراث طمس يف قوية رغبة والصهاينة لالستعمار:س
 ركيزةً التراث تدوين أمر غدا – هذا علمنا إذا– اخلالّقة الفلسطينية الشعبية املوهبة لطمس يف حماولة زورا لنفسه اإلرث هذا من الكثري انتحلَ حني
  .هوالتشوي االستالب من صونه عليهم مجيعا العرب أعناق يف أمانة،وواإلسالمية العربية هوِيتهو  الشعب وجود عليها يقوم اليت الوطنية الركائز من

  ؟ الفلسطيين الشعيب التراث جتاه اإلسرائيلي احملتل ا يقوم اليت املمارسات ماس 
  . الفلسطينية الشعبية الذاكرة حمو إىل يسعى. ١
  .زورا لنفسه اإلرث هذا من الكثري انتحلَ حني املميز تراثها اختطافيسعى إىل . ٢
  . اخلالّقة الفلسطينية الشعبية املوهبة طمسحياول  .٣

  . مجيعا العرب أعناق يف أمانة الفلسطيين التراث اعتبار سبب نبي:س
  .واجب من املسلمني مجيعا، ومسئولية احلفاظ عليها وهي أرض مقدسةالعربية، األرض من جزء فلسطني ألن
ورةالص ةالفني:ور الفنيح الصة يف العبارات اآلتية وض:  
  .باإلنسان اآلخر عالقته تتقوى بإنسان األرض الكاتب شبه:    ////   واإلنسان األرض بني العالقة تعميق  - ١
 .احملتل حموه  وحياول املكتوب بالشيء الشعبية الذاكرة الكاتب شبه :                      //// الشعبية الذاكرة حمو - ٢

  .العدو إخفاء آثاره وحياول بارز مادي بشيء الشعبية شبه الكاتب املوهبة:                             ////املوهبة لطمس - ٣
  .واإلسالمية العربية هوِيتهو  الشعب هذا وجود عليها يقوم اليت الوطنية الركائز من ركيزةً التراث هذا تدوين أمر غدا -٤
  . الفلسطيين الشعب عليها يقوم اليت الوطنية للوحدة بعماد التدوين الكاتب عمليةه شب
***************************************************************************************************  
  
  
  
  



 ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 

٨١ 
 

 املعلم دليل يف وردت كما النموذجية وإجاباا الكتاب أسئلة

 : والتحليل االستيعاب

١( اآلتية واملصطلحات املفاهيم حوض :  
 جمموع إىل ما،إضافة لشعب القيم واالقتصادية،ومجلة والثقافية االجتماعية والسلوكات والتقاليد العادات جمموعة هو : راثالت.أ

  . األجيال من سلفه عمن وراثة وصلته اليت واملادية واملعنوية احلضارية املنجزات
  .علمية خمتربات إىل استناد أو علمية أسس دون واحملاولة بالتجربة خربوه جيل،وقد إىل جيل من املتوارث والعالج الطبية املمارسات هو:الشعيب الطب.ب

 يكـون  ما وغالبا، أنفسهم وحدة ليؤنسوا، الرعي مهمة تأدية أثناء الرعاة به يقوم الذي الفردي الغناءمن  نوع هو: احلداء. ج
  . الديار عن النسيب والبعد والتعب للوحدة نظرا؛حزينة ملسة فيه غنائي بلحن

 مواقف يف وتستخدم،والتلقني احلفظ سهلة وهي،خاصة وخربات معينة مواقف ختتزن موجزة قصرية أقوال يه:الشعبية األمثال.د
  . وبؤسهم وفقرهم وضعفهم وسعادم الناس لشقاء واضحا انعكاسا حتمل وهي،مشاة

 --------------------------------------------------  
 :اآلتية األسئلة عن أجب مث النص من األوىل الفقرة إىل عد) ٢

  . األردينّ الشعيب التراث عن الفلسطيين التراث انفصال إمكانية عدم سبب وضح. أ
  .الزمان من متطاولة أحقاب عرب األجداد صنعها مشتركة حضارية قاعدة من تنبثق ووشائج، وتواصلٍ، تآخ من وفلسطني األردن بني امل

  . العربية دوللا بقية تراث عن واألردنّ فلسطني يف الشعيب التراث فصل إمكانية عدم لتفسري النص ساقه الذي السبب بين.ب
  .هلا احلضاري التنوع وتغين،األمة هلذه الواحدة اجلذور تعمق واملعتقدات واحلضارة،،والتاريخ ة،اللغ من مشتركة قواسم مثة ألنّ
 اخلاصـة،وتقاليده  الفكري،ومعتقداته الثقايف،وخمزونه تراثه – املستقرة واجلماعات الشعوب لكلّ كما – الفلسطيين وللشعب()  ٣

ً  مضيفًا عن اخللف توارثها األجيال،وقد عرب املتراكمة  ومسـتجدات  هلواه تبعا أو معدالً  فيها منها منقِّصا أو إليها السلف مشافهة
        .هعصر

  . مشافهة سلفه عن اجليل يتوارثها          ؟ جيل إىل جيل من التراث ينتقل كيف.أ
 . النص فهمك حسب التعديل أو اإلنقاص أو التراث إىل اإلضافة سبب فسر.  ب

 أو لإلنقاص باألفراد تدفع حياة وطبيعة واحتياجات خصوصية من منها عصر لكلّ وملا،جيل كلّ يعيشه الذي العصر حال ملناسبة

 .لالتعدي أو الزيادة

  .عصره ومستجدات حياته مع ويتناسب ويرغب يريد ما حسب أي.) هلواه تبعا ( ب املقصود ما. ج
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 . فيه وأثرها الشعيب بالتراث العصر القة مستجداتع وضح. د
 جهد من اإلنسان يبذُله عما ختتلف أدائية طبيعة اآلالت ولوجود،واجلماعات ملستجدات العصر أثرها املباشر يف حياة األفراد

 مسرية تعديل بالضرورةسيستوجب التغريات،  ووجود أي من هذه،مثالً  لألرض احلراثة مثل معني عمل أداء يف مجاعي أو فردي
  . وطبيعتها الشعبأفراد  ةوحيا يتناسب ما حسب الزيادة أو باإلنقاصالتراث 

 . يأيت ما علل )٤ 

  . اهتمامهم الدارسون يوليها إذ خاصة مكانة الشعبية لألغنية) أ
  . ومهومها احلياة ألشكالِ حية دقيقة صورا تعكس الفلسطينيةالشعبية  األغنيةألن . أ

 واهلم بالعرق املضمخ الفلسطيين التراب وعبق األرض برائحة الناس وأحالم اجلماعي الوِجدان اندغام عن الوجوه بعض من تعربألا .ب
  .والدم

  .أبنائه وتضحيات وتقاليده بقيمه اعتزاز الفلسطيين قوة تظهر اكم.ج
  .وعزة وكرامة العيش حبرية يف الناسِ وأماين املستقبلِ أحالم تستشرف.د

  . مهمة اجتماعية  وثائقتعد األغاين واألهازيج  )ب
 وعقد،طبةاخل أدبيات عن أعراف،كاحلديث من ـلهايتخلّ ما املناسبات،مع هذه يف وتقاليدهم الناس عادات تصورألا 

  . والعروسني باملدعوين واالحتفاء ،الزفاف وليلة،القران
  . املهمة الوطنية الركائز من ركيزة يعد التراث تدوين. ج
  . باألرض اإلنسان عالقة واخلارج،وتعميق الداخل يف فلسطني أبناء بني التآخي روح جتسيد يف مهم دور له ألن.أ

  . ويروونه حيفظونه الذين واألجداد اآلباء جيل مبوت للضياع عرضة التراث هذا ألن.ب
  .الفلسطينية الذاكرة حملو اخلالقة،ويسعى الشعبية املوهبة طمس وحياول زورا لنفسه اإلرث هذا ينتحل اإلسرائيلي احملتل ألن.ج
  : األسئلة من يليها عما أجب مثّ،اآلتية الفقرة قرأا) ٥
 كربى أمهيةٌ أيضا وهلا.وارحتلوا أفراده حلّ حيثُما الشعب هذا على هوية دالةٌ بارزة عالمات الفلسطينية،فهي الشعبية األزياء أما  
  .اآلخر عن أحدها ينماز اخاص انسوي ياز فلسطني يف منطقة لكلّ أنّ للنظر الالفت واألمر.اخلَلف إىل السلف تراث نقلِ يف
 . الفلسطينية الشعبية األزياء أمهية وضح. أ

  .وارحتلوا أفراده حلّ ماحيثُ الشعب هذا على هوية دالةٌ بارزة هي عالمات. ١
  .اخلَلف إىل السلف تراث نقلِ يف كربى أمهية أيضا وهلا. ٢
  .الفلسطينية املناطق من منطقة لكلّ العام الذوق تعكس وهي. ٣
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  وحضارته وكيانه وجوده تثبت اليت الدالة عالمته وحيمل به ويعرف األخرى الشعوب عن مييزه ما؟)هوية الشعب(ب املقصود ما.ب
  . النص فهمك حسب فلسطني يف املختلفة للمناطق األزياء متايز وراء السبب وضح.ج

 ال قـد  اجلبـل  يناسب فما،األزياء من معينة نوعية يفرض وهذا،أيضا اقتصادية ورمبا وجغرافية اجتماعية خاصة بطبيعة منطقة كلّ تتميز
 . لألزياء والتطريز والتفصيل التصميم يف التكيف من وحجمه العمل طبيعة ماتفرضه إىل إضافة،األزياء من البوادي أو السهول يناسب

  . الرفيع والذوق والتجانس والتناسق واجلمال باالحتشام ؟ بعامة الفلسطيين الشعيب الزي ميتاز مب. د
 . الدينية املواسم بعض وإىل،الفلسطيين عبالش حياة يف واملواويل األزجال دور إىل النص أشار )٦

  . النص إليه أشار ما حسب الفلسطينية واملواويل األزجال حتملها اليت احلياتية املظاهر بين. أ
 وهم الغائبني فرحة تصور أوطام،كما إىل أشواقهم عن رـبعوت املغتربني مهوم الفلسطينية واملواويلِ األزجالِ من الكثري حتملُ

  .م يستقبلو وهم م وذويهم أهليهم هم،وفرحومدنِ قُراهم إىل يعودون
  . فلسطني يف النص إليها أشار اليت الدينية املواسم اذكر.ب

 . وأضرحتهم احلنيالص صاحل،ومقامات النيب وموسم،موسى النيب موسم

  . األردن يف وحنييها ا حنتفي دينية ومناسبات مواسمعلى  مثاالً هات. ج
  . الشريف النبوي املولد وذكرى، الشريفني واملعراج اإلسراء ذكرى

 : يأيت ما يف بند كلّ طريف بني العالقة وضح) ٧

 الشـعيب  التـراث  جمـاالت  بعـض  عـن  موجزة حملة يشكل كان النص فقرات مضمون أن ذلك:ومضمونه النص عنوان.أ
 يكـون  أن املناسـب  من والتفصيل،وكان والدراسة الوصف يف جملدات يستهلك أن شأنه من فذلك فيها يتعمق ومل،الفلسطيين

  . - الفلسطيين الشعيب التراث من اتحمل – العنوان
  . الشعيب والتراث الدينية املواسم.ب
  .التراث من مهما وجماالً جزًءا تشكل فيها املتبعة تأديتهاوالعادات احتفاالت،وكيفية من فيها جيري وما ةالديني املواسم ألنّ
  . التراث تدوين وعملية اإلسرائيلي احملتلّ. ج

 وشتاته،وابتعاد الفلسطيين الشعب تفريق سبب به،فهو والبدء التراث تدوين يف التفكري املباشريف السبب كان اإلسرائيلي احملتل
 اهلوية طمس وحماوالت والتزوير االنتحال عمليات من به يقوم عما البعض،فضالً بعضهم عن الواحدة القريةواملدينة أهل

  . اخلالقة الفلسطينية والذاكرة
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 دراسـة  كثرية،ويفضـلون  ألسباب الشعبية باألغنية خاصة عناية االجتماع علماء يعتين: الشعبية واألغنية االجتماع علماء.د
  . املختلفة واملناسبات املختلفة للمناطق الشعبية األغنية دراستهم عرب التراث

  :يأيت ما يف نتيجة كلّ وراء الكامن السبب وضح) ٨
 املوهبـة  لطمـس  احملتل وسعي،ويروونه التراث حيفظون ممن واألجداد اآلباء جيل انقراض من اخلشية . التراث بتدوين البدء.أ

 . نتحالاالو التزوير عمليات عرب اخلالقة الفلسطينية

 . احلياة يف تتكرر معينة مواقف واختزاا،قصرها////            . األمثال حفظ سهولة.ب

 . وحموها.  الفلسطينية الشعبية الذاكرة طمس إىل االحتالل سعي. ج
 هذا عالقة تضعف بالتايل،األرض من بقعة أي يف واندماجه تعايشه ليسهل جذوره من الفلسطيين الشعب اقتالع يف الرغبة

  . الفلسطيين الشعب حضارة يعكس شعيب تراث على وجود االحتالل من وحرصا،الفلسطينيني من أفراده وببقية بأرضه الشعب
  :والتفكري التذوق

  . الفكرة وتوضيح الفهم تعميق يف دورها مبينا اآلتية اجلمل يف الفنية الصورة وضح. ١
  . مجيعا األردنيني لتراث الكلي النسيج وحدة من جزًءا و الفحيص الكرك تراث يظل. أ

  .واملترابط املتكامل بالنسيج وحدة األردنية املدن تراث جمموع ويشكل،القماش يف خبيط الواحدة املدينة تراث شبه* 
 . األمة هلذه الوحدة اجلذور واملعتقدات واحلضارة والتاريخ اللغة من املشتركة القواسم تعميق. ب
 بالشجرة العربية الوحدة وشبه،التعمق يف اجلذور يساعد أن يستطيع الذي احلي بالكائن العربية لألمة الواحدة املدينة تراث شبه* 

  .األرض يف العميقة
 . الفلسطينية الشعبية الذاكرة حمو إىل اإلسرائيلي احملتل يسعى. ج

  . أثرها وختفي كتابة متسح أن ميكن اليت باملمحاة اإلسرائيلي االحتالل حماوالت شبه* 
  . وإزالته حموه ميكن مكتوب بشيء الفلسطينية الذاكرة وشبه* 
  : يأيت عما أجب مث، النص من األخرية الفقرة إىل عد )٢
  )مناسب  عنوان اختيار للطالب ميكن * (////                     . الفقرة ملضمون مناسبا عنوانا ضع. أ

 . امجيع العرب أعناق يف أمانة الفلسطيين التراث اعتبار سبب وضح.ب
 املسلمني كل خيص املقدسات ووجود،العربية األمة كرامة من هي الشعب هلذا والكرامة،العربية األمة من جزء فلسطني ألنّ* 

 .مجيعا العرب مسؤولية املسلمني ديار من جزء أي عن والوسائل السبل بشىت والدفاع،العربية واألمة
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  . إجابتك فسر؟الوطنية الركائز أحد هو التراث بأن النص يف جاء ما مع تتفق هل.ج
 عرب املتراكمة حضارم يشكل ما وهو،املستقبلية رؤاهم ويصنع،توجهام ويوحد الشعب أفراد جيمع الذي األساس فهو، نعم* 

  . فيها التطور مدى ويعكس األجيال
 أغنيته وللسهل أغنيته فللجبل؛فيها تظهر اليت املنطقة طبيعة من اخلاص لوا تأخذ الشعبية األغنية أن النص يف جاء ) ٣

 . وصبوام الرعاة معاناة ينقل الشفاف فاحلداء والبوادي اجلبلية املراعي يف أما،أغانيها الزراعية وللمواسم

  .حلنها وطبيعة الشعبية األغنية يف اجلغرافية الطبيعة أثر وضح. أ
 احلصاد مواسم يف العمل يف التشجيعية الوجهةأو  عمله يتوجب ما تعكس – احلصر ال املثال سبيل على – السهل أغنية إن* 

 ملثل املناسبة األغاين من خاصا نوعا يستوجب وذلك، مثالً البواديأو  اجلبلية املناطق يف يوجد ال مما،ذلك وغري ذاروالب والقطاف
 وهذا فرديا بل مجاعيا عمالً تستلزم ال للماشية الرعي فعملية،مثالً البادية أما، التشجيعية كاألهازيج املناسبات من النوع هذا

  . كاحلداء الفردي الغناء من خاصا نوعا يفرض
  ؟ اجلبلية واملراعي البوادي يف األخرى الغنائية األلوان دون احلداء متيز ملاذا.ب
 . احلزينة للرنة مييل حلْن وله، الرعاة فيها يكون الذي احلال يناسب فردي غناء ألنه* 

 وشقائهم وسعام الناس حياة عن مطلقةة بعفوي تتحدث تلقينها،وهيو حفظها سهولة العامية األمثال خصائص من )٤
  . املتخاذلني ختاذل من وتسخر األقوياءو القوة شأن تعلي حني وضعفهم قوم وعن بؤسهمو فقرهم وعن،
  .ذلك وضح احلايل؟ العصر يف فلسطني أهل يعيشها اليت احلياتية بالظروف عالقة األقوياءو للقوة الشعبية األمثال إعالء يف ترى هل*

 بسببه، الدائمة ومعانام اإلسرائيلي االحتالل ظروف ظل يف لذلك يكونون ما أحوج وهم،الضعف وعدم لتربية القوة حباجة فهم،نعم
 . فيهم املعنوية الروح وةوقُ إميام عرب اريها املياه وعودة االحتالل لزوال انتظارا والكرامة العيش استمرارية ذا يضمنون وهم

 . تليها اليت األسئلة عن أجب مث اآلتية العبارات اقرأ )٥

 ". اجلاهل رأي آخر العاقل رأي وأول،  كادأو  مستعجل وخاب، كاد أو متأمل أصاب "

 .اندثاره وعدم حفظه يف تسهم أا ترى مناسبة طرائق حاقتر، الفلسطيين الشعيب التراث حال تأملك بعد.  أ
 القيم على واحلفاظ، اندثاره خشية أمكن ما به والتعامل، كافة جماالته يف بالتراث أبنائنا تعريف بنا حيسن تدوينه إىل إضافة* 

  . والشتات البعد رغم اإلجيابية والعادات
 . اإلسالمية العربية هويته على احلفاظ وضرورة الفلسطيين التراث لتدوين الداعنية دعو وبني األخرية اجلملة مضمون بني قوفِّ.ب
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 ارتآه ما وهذا، إجهاد ودون تفكريه عملية بدء منذ العاقل يصله رأي إليه يتوصل ما آخر فإن التفكري يف اجلاهل جيهد عندما* 
  . التراث تدوين عملية يف بالبدء نادوا عندما العقالء

 .الشعيب تراثنا يف طبية استخدامات هلا اليت النافعة األعشاب من اـًأنواع هات ) ٦

  . الكثري ذلك وغري اجلرجري – الرشاد – الشيح – النعناع – البابونج – املريمية* 
 : يأيت عما أجب مث،  النص من واألخرية األوىل الفقرتني اقرأ ) ٧

  . متفقتان الفقرتني أن فيه ترى موضعا حدد. أ
  . عامة عربية مسؤولية والتراث األرض على احلفاظ مسؤولية جيعل امما، وجتذره العربية الوحدة مسألة يف الفقرتان تتفق* 

   .وفلسطني األردن بني املميزة العالقة بأسلوبك صف.ب
 ). للمعلم ذلك تقومي ويترك،يقدمها إجابة أية الطالب من يقبل * (

  :اآلتية الطروحات من طرح لكل باملستقبل تتنبأ كيف-ج
 . إمتامها أو التراث تدوين عملية يف البدء دون واآلباء األجداد جيل انقراض. ١
 أكثر اإلسرائيلي احملتل متادي،التراث وجوانب جماالت من الكثري ضياع، ومتزايدا ضعفًا الواحد الشعب أفراد عالقات ضعف* 

  ... التهويد عمليات يف وتوسعه،الشعب هذا قيم على
) ع إجابة كل الطالب من قبلتصحيحةترب ت ..(   
  .زورا اإلسرائيلي احملتلّ من التراث انتحال عملية استمرار. ٢
  . اإلسرائيلي الشعب تراث من جزء أا على جماالت لبعض التاريخ إثبات إمكانية،التراث ضياع،الفلسطينية اهلوية فقدان* 
 عرب املتراكمة اخلاصة،وتقاليده الفكري،ومعتقداته الثقايف،وخمزونه تراثه – املستقرة واجلماعات الشعوب لكلّ كما – الفلسطيين للشعب ) ٨

        .هعصر ومستجدات هلواه تبعا أو معدالً  فيها منها منقِّصا أو إليها السلف مشافهةً  مضيفًا عن اخللف توارثها األجيال،وقد

 .إجابتك فسرو؟ املستقر والشعوب للجماعات إال تراث وجود بعدم الضمين النص إقرار على وافقت هل.أ
 الزمن مع له ليكون للشعب االستقرار يفرضها وزيادة وإنقاص تعديل عمليات وفيها،تراكمية عملية بطبيعته التراث ألن،نعم*    

 سلوكات ذلك يتبع االستقرار،وما لمنطقة اجلغرافية الطبيعة مع ومترابطة متعلقة التراث جماالت من جمال كل يف خاصة عادات
  . اجلغرافية ذه خاصة

     . اإلجابة معلالً رأيك حسب اآلخر يف متضمنا أيهم وانظر،يأيت مما متقابلني كل يف النظر أنعم.ب
  ."  اخلاصة املعتقدات " و "  الفكري املخزون"  . ١



 ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 

٨٧ 
 

  .ما لشعبو أ الفكري حيتوي على الثقافة لإلنسان الفكري؛ألن املخزون املخزون يف ةمتضمن اخلاصة املعتقدات *
 ".واإلنقاص اإلضافة" و " ل التعدي. " ٢
  .األوىل يف متضمنة فالثنائية،التعديل عملية النهاية يف يشكالن فهما،واإلنقاص الزيادة مبعىن التعديل يأيت* 
 . الشعيب التراث يف تؤثر أا ترى اليت املستجدات نوعية وضح. ج
 تطور من فيها جرى وما واملواصالت االتصاالت،حياتنا جماالت من جمال كل غزت اليت التقنية،املعريف واالنفجار العوملة* 

  . العاملية املعلومات مذهل،شبكات
 واملنجزات القيم ومجلة،ما لشعب واالقتصادية االجتماعية والسلوكات والتقاليد العادات جمموعة بأنه:التراث يعرف)  ٩

  .الشعب هذا حلياة التطور مراحل وتدرجه،ل املوروثة واملادية واملعنوية احلضارية
 .إجابتك فسر؟  جامعا للتراث التعريف هذا ترى هل. أ

  .التعريف يف ورد أكثرمما تفصيالت عليه يضيفون قد اللمجا هذا يف واملتخصصني علماءاالجتماع ولكن اكافي يعد تعريف هو* 
 واملعنوية احلضارية واملنجزات القيم(ومجلة،)واالقتصادية  والثقافية االجتماعية السلوكات(:عباريت بني الفرق اشرح.ب

  ).املوروثة واملادية
 وشكل معروف وهلاترتيبمعينة، مناسبات يف ا عليهاويقومون الناس يتعارف اليت واألعمال التصرفات األوىل اجلملة تعين       
 الـدين  مـن  مأخوذة وتكون الناس ا يؤمن اليت واملعتقدات القناعات  جمموعة فيقصدا الثانية اجلملة أما.الغالب يف عليه متفق

 حضـارة  تشكل اليت الشعبية املنجزات من يتراكم ما إىل جاءفيه،إضافةً ما مع وتتناسب الدين هذا إىل املنتمية والتقاليد والعادات
  . واملادية املعنوية القيم نوعية من ذلك الكوارث،وغري يف والتعاضد االنتصارات، جمملها،مثل يف الشعب
  : اآلتية اجلموع مفرد نوتبي،املعاجم بأحد استعن ) ١   :اللغوية القضايا
  الصبوات  أهازيج  وشائج  ميزات  مزايا  أحقاب  قباتح  اجلمع
  صبوة  أهزوجة  وشيجة  ميزة  مزية  ـبحـقْ  بةحقْ  املفرد

  : من كل على مثاالً النص من األوىل الفقرة من استخرج )٢
  .مثة: ظرف نصب حمل يف مبين إشارة اسم - 
   .التنوع:  مخاسي لفعلٍ مصدر -                     .قواسم: منصوب تكسري مجع - 
  . األردن يف:خرب رفع حمل يف مجلة شبه -            .                  الشعيب: منسوب اسم - 
 . نفسه: جمرور معنوي توكيد –  .                      مشتركة:جمرور مفرد نعت - 
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  ) أخو،  أخا( :     منه ارد/  تآخى:  منه املاضي* //// . الثالثي وجمرده ) تآخي ( للمصدر املاضي الفعل جد  )٣
  ).  فيه ( متآخى:  املفعول اسم/  ٍمتآخ :  الفاعل اسم* ////   ) تآخي ( املصدر من املفعول واسم الفاعل اسم صغ.  ب
  املطلوب حسب يأيت مما بند كل يف املفردات صنف) ٤

  قلة مجع  كثرة مجع  معىن اسم  ذات اسم
  أقنعة   خيوط  الكرامة  احلواجز 

  أجداد  جذور  األعراس   وثائق
   ألوان أحالم،    العزة  احلمضيات

  .رفقة    التضحية  
  .أمثال    الغضب  
 ٥( ا،اآلتية اجلمل يف املقصودة األخطاء نعيوصو : 

  .فريد ذوق عن مانينِ اوتناسقً جتانسا الشعبية األزياء يف املرء يلمس.أ
  ). انينـم ( ضمها والصواب ) ينمان ( كلمة يف النون كسر يف اخلطأ* 
  .أبناءه بتضحيات الفلسطيين اعتزاز قوة الشعبيةَ األغنيةَ تظهر. ب
  ) . أبناءه،  الشعبيةَ ، األغنيةَ :(الكلمات يف اخلطأ* 

  .مما هي عليه منفردة  ،بدالً)أبنائه (كلمة  يف نربة على اهلمزة وكتابة////     .) ،الشعبيةُ األغنيةُ: ضم آخر كلميت  والصواب
 .ةالديني املناسبات رتكثُ األنبياء طمهب فلسطني كانت وملا. ج
 . العني مكسور مضارع من ألاالباء؛ كسر والصواب ،) ط مهب ( كلمة يف اخلطأ* 

  . الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل التاء؛ألا ضم والصواب ) املناسبات ( كلمة يف واخلطأ
٦( وجدت إن وفائدته خط منها كل حتت اليت احلروف نوع نبي : 

  . الرعاة الشفاف معاناة احلداء نقل فقد البواديو اجلبلية املراعي يف أما.  أ
   . الظرفية يفيد جر حرف: يف –       .                  تفصيلي شرط حرف: أما -
      .واملشاركة،اجلمع يفيد عطف حرف:الواو - 
  .وحتقيق توكيد حرف:د ق – .              للربط  الشرط جواب يف واقعة الفاء - 
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  . واملتعة للراحة فرصة براءا على فهي ألغنيةل التروحيي الدور ننسى أال ينبغي. ب
  ).مبعىن مع   ( املصاحبة يفيد جر حرف: على –        .االختصاص يفيد جر حرف: الالم -
 النوع بيان يفيد جر حرف:من - //// .األردنيني لتراث الكلي النسيج وحدة من جزًءا معا والفحيص الكرك تراث يظل.ج
.  
  :يأيت مما مجلة كل يف ) ما ( نوع بني )٧
                                      .موصولية  * .أصيلة صادقة صور من يقدمه امب احلياة طبيعة إىل للتعرف نادرة فرصا للدارسني التراث يتيح.أ

  .تآخٍ وتواصل من وفلسطني األردن بني مال األردن يف الشعيب التراث عن حبال ينفصل ال فلسطني يف الشعيب التراث.ب
  .موصولية * 
 .زائدة*                                  . له شريك ال واحد إله إهلنا اإمن. ج
  .زمانية مصدرية*              .                      حييت ما العهد على مقيم إين. د
  
***************************************************************************************************  

 واهللا سبحانه املوفق،،، .مت ذلك بفضل اهللا تعاىل 
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           أرومته يف قريش عميد أموا            عشرة الثانية الوحدة
  ) عرار ( التل وهيب مصطفى: الشاعر                                                                            

                                                               : إضاءة
  . دمشق يف واصله مث فيها، تعليمه إربد،وتلقى مدينة يفم  ١٨٩٩ عام التل وهيب مصطفى ولد * 
  .األردن شرقي نواحي من لثالث إداريا وحاكما معلما عمل* 
  .م  ١٩٤٩ عام تويف حىت احملاماة القضاء،وسلك سلك يف للعمل ذلك بعد انتقل* 
 .بعرار  بقِّلُو. وصيته حسب إربد تل يف ودفنم  ١٩٤٩ عام تويف* 

  ) .علل ذلك ( .  الوطنية والصبغة اإلنسانية الرتعة أشعاره على غلبت* * : شعره
  . شعره يف وقراه األردن مدن ـدخلّ *
  . نياملستغلّ على حامالً للفقراء مناصرا جنده.وآالمهم وطنه أبناء آمال عن فيهمنربا يعرب  شعره كان* 

  .) اليابس وادي عشيات ( عنوانه ديوان يف وفاته بعد إال جتمعمل  مبعثرة التل وهيب مصطفى أشعار بقيت قد*  
  ؟ ذلك وضح الوطنية والصبغة اإلنسانية الرتعة أشعاره على غلبت
  :القصيدة مناسبة

  . لألردن الشهبندر الرمحن عبد السوري الزعيم زيارة مبناسبة – آنذاك –ن عما بلدية أقامته الذي االحتفال يف لقاهاأ* 
    : قصيدته يف الشاعر تناول:الرئيسة القصيدةواضيع م
  .األردن وزيارته الضيف بالزعيم فيها يرحب . ٢//.        السياسية وحكمتهم ومناقبهم هاشم بين جمد.  ١

 . قريش من األئمة) ٢     . )ديوان شعر ( اليابس  وادي عشيات ديوان) ١ : املطبوعة آثاره
.  املترمجة والقصص املقاالت من عدد)  ٤                      .   السياسية عرار أوراق) ٣
***************************************************************************************************  

 متّوز ٦غتيل يف ام  ١٨٧٩تشرين الثاين  ٦ (سوري  سياسي عبد الرمحن الشهبندر)): أضف إىل معلوماتك((     
عبد صل ببعض معارضي احلكم العثماينّ مثل تا،١٩٠٦ ليتخرج منها عاماجلامعة األمريكية يف بريوت  الطب يف درس)١٩٤٠
)  الكوكب( جريدةرئاسة حترير  مصر، حيث تولّى يف مجال باشا السفّاحداية شبابه حماربا تصرفات يف ب الزهراوياحلميد
يف احلكومة السورية اليت .ضد العثمانيني الشريف حسنيبعد أن تبينت له تبعيتها للسياسة اإلنكليزية، ومن مثّ ساند ثورة  ليتركها
ني وفرضهم االنتداب م الشهبندر وزارة اخلارجية السورية اليت سقطت بدخول الفرنسيتسلّ،١٩٢٠ أياريف  هاشم األتاسيترأسها 

   .من سارة املؤيد العظم ١٩١٠تزوج عام على سوريا،
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بعد أن صدر  األردن، ليضطر بعدها للهرب خارج سوريا حيث جلأ إىل جبل العربيف  لسوريةللثورة ا ١٩٢٥نضم عام ا      
املعاهدة السورية الفرنسية ويبدأ مبعارضة  ١٩٣٧ألغي احلكم الحقًا ليعود إىل دمشق يف أيار عام . حبقه غيابيّا حكم باإلعدام

ومجيل مردم  سعد اهللا اجلابري: الكتلة الوطنيةقامت جمموعة باغتياله يف عيادته وألصقت التهمة بزعماء  ١٩٤٠يف عام . ١٩٣٦
الحقًا متّ القبض على الفاعلني واعترفوا بفعلتهم، وأن الدافع إليها كان دافعا دينيّا، وزعموا أن الشهبندر . ولطفي احلفار بك

فحكمت احملكمة عليهم باإلعدام، ونفّذ فيهم . أرا للدين احلنيفتعرض لإلسالم يف إحدى خطبه، وأنهم فعلوا فعلتهم انتقاماً وث
  .١٩٤١احلكم شنقًا يوم الثالث من شهر شباط سنة 

 : القصيدة من أبيات عشرة الطالب حيفظ: ملحوظة
١-  انوسلْطــ عز من كان ما أعاد                   انــعدن أيام من لرغدان يوم 

 انوشبـ شيب من األعاريب من                  ةـــغطارف أبطالٌ فيه تزامحت -٢

٣- هميؤم رهسيكه                  منطقـــ كالدر مدعن ما قيلَ ين بـ قسانوسح  
 انرفــوع جم أدب من شئت مام                   أجنبهـ القوم راةس من وبينهم -٤ 

 ـانلونــ فيه بينهم من وال،فيهم                   ـلٌوج ال،الغراء للوحدة يدعون -٥

 انوإميــــ عقلٍ من تفجر حزم                   هميعصم اخليرات إىل قونموفّـ -٦

 يأوطانــ األوطانَ سادت وطاملا                   زائـرةً عمانَ إىل دمشق جاءت -٧

 ـانعدنــ علياء من امليامني ذخر                   مــكعهدك مازالت احلمية إنَّ -٨

 ـوانصنـــ واألردنَّ زمزم أنَّب                  ةًـقاطبـ الناسِ أدرى واهلامشيون -٩

  نوابإخـــ إخوانا جيمع فالقصد                تواختلفــ األمساُء تفرقت إذا - ١٠
 ـيثانــ موئلٍ من هغري هلم وماه                 أرومتــ يف قريشٍ عميد أموا - ١١

 ـيوانـ وال كلٌّ ال  الفذُّ والسابق                ــمهلـ ذُواملال فيهم البقيةُ هو - ١٢

 دانــرغْ حبر من اغترفوا إذا إالّ               دغَر من يرجون ما العرب يبلغَ لن - ١٣

١٤ - لٌ علْمداينـــال هو القاصي جتعلُ ومهَّة                 ـددةٌمســ وآراٌء وفض 

 ـانوإذْعــ ذلٍّ يف وهي إزاءها                    حائـرةً األحداثُ تقف وحكمةٌ - ١٥

 وتـــان يف مينٍ السياسة غري                    بٍصخـ بال رفْق يف السياسةَ إنَّ - ١٦

 انأحيــ بعد حينا األالعيب منه                  تصدق وإنْ يفلح مل الفعل وكاذب- ١٧
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  النوإعــــ سر يف احلقيقة غري                  ابدأ رممل يــــ بزعيم فمرحبا- ١٨
 كيـــوان فوق ما شرفًا مسا قدر                  ـمهلــ العيون ملء خنبة وحوله- ١٩

 انـــبتيجــ تيجانا وزين بكمة                   لّقـــــمع آماالً اُهللا فحقّق - ٢٠

  الباين قــالساب ظلِّ حتت توحدت                     كةـممل أبناء من العرب نرى حىت - ٢١
***************************************************************************************************  

  :الشرح والتحليل 
١-  وسلْطــان عز من كان ما أعاد                   انــعدن أيام من لرغدان يوم 

 ) .ر اهلامشية يف عمان ووهو أول القص( رغدان قصر املقصود: رغدان     : ومعانيها املفردات

  . )جد اهلامشيني أي م؛لّوس عليه اهللا ىلّص جد الرسول. (جد العرب، أحد أبناء سيدنا إمساعيل عليه الصالة والسالم :عدنان
  . سنياحل بن اهللا عبد بامللك السوري الزعيم بني اللقاء فيه حصل الذي اليوم قصد: لرغدان يوم     .القوة ) : سلطن (سلطان 

 األيام من عظيم يوم )الشهبندر الرمحن عبد(السوري الزعيمو احلسني بن اهللا عبدامللك  بني حصل الذي اللقاء يوم إنّ: الشرح* 
 . وسلطام عزم للعرب أعاد يوم فهو رغدان قصر شهدها اليت

  .وسلطام عزم للعرب أعاد الذي عظيمال نسانإلبا الزعيمني بني اللقاء يوم الشاعر هشب:ةالفنية الصور* 
 . السوري الوفد بزيارة الفرح: الواردة العاطفة -

 --------------------------------------------------  
 وشبـان شيب من األعاريب من                  ةـــغطارف أبطالٌ فيه تزامحت -٢

  ).غطريف( الكرمي،مفردها السيد وهو:  غطارفة        تدافعت: تزامحت: ومعانيها املفردات
  .شاب مفردها، الرجولة يبلغ ومل البلوغ سن أدرك من وهو:شبان////      ).أشيب( مفردهاالشيب، صاحب وهو شيب

 .األقوياء الشبان فيهمو احلكماءكبار ال وفيهم رغدان قصر يفعوا وجتممن الوفد الضيف  واألبطال األسيادع تداف لقد:الشرح* 

  .) اجلناس الناقص  (و)  الطباق (:  شبان،شيب يف  ) البالغي ( البديعي اللون ما:س
 --------------------------------------------------  

٣- هميؤم رهسيكه                  منطقـــ كالدر مدعن ما قيلَ ين بـان قسوسح  
  )دره (  ،اخلطيبالزعيم ،الشريف السيد:  مدره  )أم (  يقودهم،يرأسهم: يؤمهم* :      ومعانيها املفردات

  . اجلاهلية يف العرب املشهورين خطباء أحد ) اإليادي ساعدة بن قس ( قصد :قس .**كالمه :منطقه*
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  .  معاوية عهد يف العرب خطباء أحد ) الباهلي وائل بن سحبان( قصد:  سحبان* 
 أشهر عن مسعته ماوفوق ؤلؤ،كالل كالمهشريف يف منطقه، سيد هممدتقي)  الضيوف ( السادة هؤالء إنّ الشاعر يقول:الشرح*

   .)وائل بن وسحبان ساعدة بن قس (مثل القدماء اخلطباء
  .)نلمس هنا إشارة إىل ثقافة الشاعر ( .           وبالغته الزعيم هذا كالم إىل فصاحةإشارة 

  .احلاضرين يف وتأثريه وفصاحته لبالغته ؤلؤللكا الضيف زعيمال كالم اعرالش صور:ةالفنية الصور*
 --------------------------------------------------  

 رفــانوع جم أدب من شئت مام                   أجنبهـ القوم راةس من وبينهم -٤

 :      ومعانيها املفردات

 *مفردهاالسيد:  راةـس، ) ( ،جذرها )ريسس ور (.  
   . اخلُلق حسن: أدب*  .        ) هة صفة مشب(  أذكاهم، أكثرهم فطنة :أجنبهم *
  .بالشيء  والفهم اإلدراك: عرفان*  .       كثري:  جم* 
ومع كل هذا فهم أهل ،الرفيعة،واملعرفةواخلربةوالواسعة أصحاب األخالقو النجباء من سادةٌ الضيوف بني من كان لقد:الشرح* 

  .أدب وأخالق محيدة
  ؟)سـراة ،و سـراة( املعىن بني ما الفرق يف :س 

 *مفردهاالسيد: راةس،)ريس( ////   .ـراةيالً،مفردهااملاشي ل:س )الساري. (  
 .قائده و الضيف بالوفد اإلعجابوالسرور والفرح :األبيات يف العاطفة

  . وأعضائه وزعيمه الدمشقي الوفد بقدوملفرح ا: الفكرة
 --------------------------------------------------------------  

 لونـــان فيه بينهم من وال،فيهم                   وجـلٌ ال،الغراء للوحدة يدعون -٥

  .)مشبهة صفة( )ـرر غُ( ، مجعها البيضاءالواضحة ،: الغراء *:      ومعانيها املفردات
 .رأي على ثبات وعدم تقلب عنده،منافق،متلون:  لونان فيه *         خائف:وجل* 

  .وال جبان وال منافق  فائخ فيه وليس،وحدةلل الدعوة ؛هدفهسوريا من جاء الذيلوفد ا إن الشاعر يقول
  .والبعد عن اخلديعة  وضوحالوهلذا اللون  جيابيةاإل داللةلل////         مل وصف الشاعر هدف الزوار باألبيض ؟: س
 . وحدة بشجاعةلإىل ا الدعوة**      .الشاعر يف هذا البيت اهلدف الرئيس من الزيارة،عينهحدد :س
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 --------------------------------------------------------------  
 وإميــــان عقلٍ من تفجر حزم                   يعصمهم اخليرات إىل موفّـقون -٦

  :      ومعانيها املفردات
  . وإتقان،ضبطوقوة،: زمح *          .حيفظهم: يعصمهم

 وإميام اخلري،وهذا نابع من عقلهم طرق يف يسريونعمان موفقون يف أهدافهم، يف اجتمعوا ذينالّّ الرجال هؤالء إنّ: الشرح* 
 .  عظيم قد عصمهم من الوقوع يف اخلطأ،بسبب هدفهم الاهللا تبارك وتعاىل نّأوكوبأسهم وحزمهم،

  .وغزارة  بقوة األرض من ويندفع يتفجرالذي  اءبامل الضيوف حزم الشاعرشبه :ةالفنية الصور* 
   .  العربية الوحدة على التركيز: الفكرة الواردة 

 --------------------------------------------------------------  
  أوطانــي األوطانَ سادت وطاملا                   زائـرةً عمانَ إىل دمشق جاءت -٧
 هي العريب الوطن سيادة أنّ األول،ليؤكدوا اهللا عبد امللك واستقبلهم عمان إىل دمشق من السوري قدم الوفد:الشرح*  

 .منذ القدم  أمجعني العرب سادة موه الدوام على اهلامشيني حال هذا وإنّ،قريش من هاشم آلل

  .الزيارة بفعل القيام على قادرتان وأما تتزاوران بفتاتني وعمان دمشقالشاعر  هشب:ةالفنية الصور* 
األردن وطنه هوشب ّا القيادة مؤهالت ميتلك الذي يدبالسوصفا .  
  .ذلك قصيدة إىل متيز األردن عن غريه،حدد البيت الذي يشري إىل أشار الشاعر يف بعض أبيات ال:س

  أوطانــي األوطانَ سادت وطاملا                   زائـرةً عمانَ إىل دمشق جاءت -٧:** البيت السابع 
 --------------------------------------------------------------  

 عدنـــان علياء من امليامني ذخر                   مــكعهدك مازالت احلمية إنَّ -٨
  :      ومعانيها املفردات

  .احلاجة لوقت خبئ ما:ذُخر *            .احملرم على احملافظة،األنفة: احلمية*
  . العرب جد:عدنان*          . )ميمون( ،مفردهااملبارك: امليامني *.  )و علَ(  الشرف:لعلياءا
  ) .عدنان ( جدكم األكرب  ذمن مدخرة فيكم هيو،هاشمبين يا فيكم موجودة مازالتوالعزة العربية  األنفة إن:الشرح*
  . اليوم حىت العرب أجدادناذ من مدخراماديا غاليا  اشيئً العربية احلمية الشاعر صور:ةالفنية الصور* 

  .ة العربي باحلمية واالفتخار اإلعجاب:البيت يفالواردة  العاطفة
  . العدنانية العربية األنفة يتوارثون العرب سادة اهلامشيون:هي ) ٨ ( البيتني يف الفكرة* 



 ٠٧٩٥٢٩٢٣٣٨// محمـّـــــــــــــــــد سعـــــــــــدي الّدویــــــك : معلـّــــم المـــــــادة 

٩٥ 
 

 صنــــوان واألردنَّ زمزم أنَّب                  ةًـقاطبـ الناسِ أدرى واهلامشيون -٩

  مجيعا:قاطبة.     معرفة الناس أكثر:  الناس أدرى -          : ومعانيها املفردات
  الشام بالد قصد، األردن ر ماء:األردن.    العربية واجلزيرة احلجاز أرض وقصد مكة يف بئرزمزم:زمزم

  )وصن( ،مفردها املتفرع األصل أو الشقيق األخ وهو :صنوان
 الشام وبالد احلجاز بالد بأنباحلقيقة  معرفة الناس أكثر هم اهلامشيني إن:العرب،فيقول بالد وحدة على الشاعر يؤكد:الشرح* 

 .  واحد أصل هلما

  . واحدة شجرة من نيبالغصنني املتفرع أو متشاني، بشقيقني واألردن احلجاز شبه:ةالفنية الصور*
  .دها ،وتوحالعربية البالد يتآخشري إىل ت والصورة

 ------------------------------ -------------------------------  
  نبإخـــوا إخوانا جيمع فالقصد                واختلفــت األمساُء تفرقت إذا - ١٠

  .االجتاه، الغاية:دالقص*            تتفق مل: اختلفت*       تباعدت:تتفرق*  :      ومعانيها املفردات
 جتمع واحدة ،والغايةواحدا يبقى اهلدف فإن البالد باختالف واختلفت األجداد أمساء تعددت مهما هنإ الشاعر يقول:الشرح* 

  .،وهي الوحدة العربية ببعضهم اإلخوان
 .اإلخوان مشل مجع بعملية القيام على قادر بإنسان واهلدف القصد الشاعر شبه:ةالفنية الصور* 

  . العربية الوحدة حب،العربية القومية عاطفة:هي )والعاشر التاسع ( البيتني يف العاطفة الواردة
  . العريب،وهو حتقيق الوحدة اهلدف وحدة بيان: ريف البيت العاشالرئيسة  الفكرة

 --------------------------------------------------------------  
 ثانـــي موئلٍ من هغري هلم وماه                 أرومتــ يف قريشٍ عميد أموا - ١١

   ) وأل (  ملجأ، مرجع: موئل *.         قصدوا،توجهوا:  أموا *:      ومعانيها املفردات
  . ) األردن مؤسس .( احلسني بن اهللا عبد امللك واملقصود قريش سيد،كبري:قريش عميد*
  ).رت تستخدم للداللة على النسب مث صا( الشجرة أصل: أرومته *
،صاحب النسب احلسني بن اهللا عبد امللك قريش سيد إىلالزعيم السوري ووفده من النجباء  توجه عن الشاعر يتحدث:الشرح* 

  . إليه يرجعون هلم آخر ملجأ الم يدركون أنْ أل،بعمان قصره يف،العريق املعروف
   .ومشاكلهم قضاياهمأمورهم و  يف إليه يرجعون الذي للعرب بامللجأ اهللا عبد امللك الشاعرشبه  :ةالفنية الصور* 
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 وانــي وال كلٌّ ال  الفذُّ والسابق                هلـــم واملالذُ فيهم البقيةُ هو - ١٢

  :      ومعانيها املفردات
  .املبطئ: واين*       الضعيف: كَلَّ *    . مكانته يف املتفرد:الفذّ           . ،احلصن امللجأ:املالذ* 
 متفرد للخريات سابق وهو له وفدا للقادمني امللجأ اخلري وهو فعل يف واملتقدم واملتفرد الوحيد هو األول اهللا عبد امللك:الشرح 

  .واملكارم اخلري فعل عن يتأخر وال همهت تفتر وال يتعب ال اخلري صفات يف
  .تأخري أود أو ترد ضعف دون العرب القادة إليه يلجأ لذييد االوح واملالذ بامللجأ اهللا عبد امللك الشاعر شبه:ةالفنية الصور*

 --------------------------------------------------------------  
 دانــرغْ حبر من اغترفوا إذا إالّ               دغَر من يرجون ما العرب يبلغَ لن - ١٣

  . أخذوا: اغترفوا *         . ،سعة طيب:رغد*   :      ومعانيها املفردات
 واألول  اهللا عبد امللك إىل جلؤوا إذا إال عيشهم وطيب سعادم وم وغايا أهدافهم حيقق العرب لن الشاعر يقول: الشرح* 

  .فضائله من العرب أخذ
 لآلخرين ميكن رغدان،بالبحرالذي يف املقيم األول اهللا عبد امللك يف املتمثلة اهلامشية واحلنكة احلكمة شبه الشاعر:ةالفنية الصور* 
  . العيش واستقرار الرغد بلوغ أرادوا إذا منه ترافغاال

  .  اهللا عبد امللك فضل به وقصد امللك فيه الذي القصر وهو ) رغدان ( الشاعر ذكر*** 
 --------------------------------------------------------------  

١٤ - لٌ علْمداينـــال هو القاصي جتعلُ ومهَّة                 مســـددةٌ وآراٌء وفض 

  . القريب:الداين* ).     و قَص( املنال  البعيد:يالقاص*   القوي العزم: مهة *    .   صائبة:مسددة *   :ومعانيها املفردات
 اهلامشيني عند جتد إنك: ويقول محيدة بصفات يتمتع اهلامشي امللك فهذا، ينياهلامش عن حلديثا مستكمالً الشاعر يقول:الشرح*

  .  جيعل املستحيل ميسوراً وعزما صائبة وآراء وفضالً علما
 . قريبا البعيد جتعل كأا اهلامشيني عزمية الشاعر صور:ةالفنية الصور* 

  . ) الطباق (:وه) الداين،القاصي (: يف ) البديعي ( البالغي اللون **
 --------------------------------------------------------------  
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 ـانوإذْعــ ذلٍّ يف وهي إزاءها                    حائـرةً األحداثُ تقف وحكمةٌ - ١٥

 :      ومعانيها املفردات

  . خضوع: إذعان*  .       جوارها:إزاءها *     ).حدث(الوقائع،مفردها هي:األحداث *
    .هلا واخلضوع االنقياد إال متلك جتاهها،وال حائرة تقف ونوائبه الدهر أحداث حبكمةبالغة،جتعل يتمتع امللك نّإ:الشرح*
 يشهدون وهم،األول اهللا عبد امللك حكمة ومترددين،أمام مضطربني يقفون بأناس الدهر مصائبه شب:ةالفنية الصور* 

 . األمور معاجلتها كيفيةة واهلامشي احلكمة

  .وفضائله احلسني بن اهللا عبد امللك قريش عميدمناقب  ذكر:األبيات يف العاطفة* 
 --------------------------------------------------------------  

 تـــانو يف مينٍ السياسة غري                    بٍصخـ بال رفْق يف السياسةَ إنَّ - ١٦

  .الباطل:تان *      .بالكذ:ميـنٍ * .     واختالطها األصوات ارتفاع:الصخب:      ومعانيها املفردات
  .والبهتان الكذب يعنيان ال لنيوال واملداهنة،فالرفق والتلفيق بالكذب تتصف ال سياسة وهي،أروع السياسة يف اهلدوء يرى:*الشرح

  .ذكر الشاعر نوعني من السياسة ، اذكرمها: س
  

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

  ؟) السياسة ( ما اجلذر اللغوي لكلمة : س
  

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

  .أعرب ما حتته خط من البيت السابق : س 
  

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

 انأحيــ بعد حينا األالعيب منه                  تصدق وإنْ يفلح مل الفعل وكاذب- ١٧

  .لهاأقو به خيالف بفعل يأيت من:الفعل كاذب*          :     ومعانيها املفردات
  . مرة بعد مرة:أحيان بعد احين *   ).ألعوبة(مفردها،األكاذيب:األالعيب.              يفز: يفلح* 
 يف صاحبها متكن وإن تفلح لنو واخلداع، الكذب على قائمة سياسة فعله،فهي هقولُ خيالف من كلِّ سياسة اعرالش يذم:الشرح *

  . الناس خداع من األحيان بعض
  . الصدق على تقوم اليت اهلامشيني سياسة:هي)  ١٧ - ١٦ (الفكرة يف البيتني ** 

 --------------------------------------------------------------  
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  النوإعــــ سر يف احلقيقة غري                  ابدأ رممل يــــ بزعيم فمرحبا - ١٨
  ) .روم (  يطلب مل:مل يرم*  :     ومعانيها املفردات

  . العالنية أو السر يف أكان سواء احلقيقة إال يطلب مل الذي،السوري بالزعيم الشاعر يرحب الشرح*
ـًا ـًا ،عذراً: مثل ( مصدر نائب عن فعله منصوب :مرحب   .... )شكراً ، عفوا ، آسفـ

  . والعلن السر يف السوري الزعيم عنها يبحث اليت ائعةالض ةبالضالّ احلقيقة هشب:ةالفنية الصور*
  .الطباق:هو) السر،والعلن ( البديعي بني كلميت  ) اللون ( احملسن:لفتة 

 --------------------------------------------------------------  
 كيـــوان فوق ما شرفًا مسا قدر                  ـمهلــ العيون ملء خنبة وحوله - ١٩

                      .الشيء املختارمن: خنبة *       :      ومعانيها املفردات
  .م جن:كيوان*           .   ارتفع،عال:مسا*                 قيمة:رقد*      .غريهم عن يكفي إليهم النظر:ملءالعيون* 

  النجوم، مصاف إىل وصلت الشأن سامية مرموقة مكانة هلم القومسادة  من منتقاة مجاعة ومعه الشهبندر الزعيمجاء  لقد:الشرح
 .) مكانتهم ورفعة القوم هؤالء مرتلة علو على داللة ( السماء يف كيوان جنم مرتلة من أعلىبل 

  .السماء يف كيوان جنم عن يرتفع حىت،ألعلى يرتفعبالشيء الذي  الضيف الوفد أعضاء مرتلة اعرالش صور:ةالفنية الصور*
  .  ومرتلتهم قدرهم علووإظهار  ومرافقيه السوري الوفد بزعيم الترحيب:  ) ١٩ – ١٨ ( البيتني يف الفكرة* 

 --------------------------------------------------------------  
 انـــبتيجــ تيجانا وزين بكمة                   لّقـــــمع آماالً اُهللا فحقّق - ٢٠

   .هاشم آل ا قصد)  الثانية (تيجانا* .               الضيف السوري الوفد ا قصد:)األوىل (تيجانا:      ومعانيها املفردات
 الشهبندر والزعيم اهللا عبد امللك أيدي على الفضلى واحلياة واحلرية الوحدة يف أمتنا أهداف اهللا حيقق أن الشاعر يدعو: الشرح* 

  . واحدة كلمة على جمتمعة وهي اهلامشيني بتيجان العرب تيجان تتزين له،وأن املرافق والوفد
 --------------------------------------------------------------  

  الباين قــالساب ظلِّ حتت توحدت                     كةـممل أبناء من العرب نرى حىت - ٢١
 . احلسني بن اهللا عبد امللك:قالساب*             :      ومعانيها املفردات

  .األول اهللا عبد امللك له املغفور األردن باين راية حتت األمة يوحد أن اهللا ويدعويكمل الشاعر حديثه،:الشرح
  .بالوفد معلقة كأشياء اهللا عبد بامللك السوري الوفد لقاء من املرجوة اآلمال اعرالش صور) ٢٠ (البيت يف:ةالفنية الصور*
  . مجيعا العرب تظلل شجرة اهلامشيني عرش الشاعر صور:) ٢١(البيت يف 

  . للخري السباقني للهامشيني الوالء:)٢١( البيت يف // العربية الوحدة لتحقيق األمل:)٢٠(  البيت يف: العاطفة* 
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*************************************************************************************************** 

 املعلم دليل يف وردت ماك النموذجية وإجاباا الكتاب أسئلة

 :والتحليل االستيعاب

 : اللغوية ومادا يأيت مما مفردة كل معىن لتتبني باملعجم استعن. ١ 

   .مجيعهم  ومعناها،)طَبقَ( اجلذر من:قاطبة*                 .الكذب ومعناها،)مين  ( اجلذر من: املني* 
  .وخطيبهم قومه زعيم الشريف السيد ومعناها،)دره (اجلذر من:مدره* 
  .الشيء أصل ومعناها،)أَرم  ( اجلذر من:أرومة *
 ؟العاشر البيت من تفهمه الزائركما الوفد مقدم الشاعر علل كيف.٢
  .العرب يوحد الذي اهلدف وهي الوحدة إىل دعوةالالزيارة  هدف كان* 

 --------------------------------------------------------------  
  :التل وهيب مصطفى يقول.٣
  نبإخـــوا إخوانا جيمع فالقصد                واختلفــت األمساُء تفرقت إذا 

 ثانـــي موئلٍ من هغري هلم وماه                 أرومتــ يف قريشٍ عميد أموا

 . األول البيت يف ) القصد ( كلمة حتملها اليت املعنوية الداللة اشرح.أ
 . والرئيس احملوري اهلدف معىن حتمل* 

 .األخريو الوحيد هوملجؤهم اهلامشي امللك إنّ:يقصد*////   ؟)ثاين موئل من غريه هلم ما( بقوله الشاعر يرمي إالم.ب

 : اآلتية األسئلة عن أجب مث )١٨ -١٤( األبيات اقرأ:س

 .  األبيات من – اهللا رمحه - األول اهللا عبد امللك صفات استخلص.أ

  .بعيد كل تقرب عالية مهةصاحب  ) ٢                  سديد ورأي وفضل علم صاحب) ١
  .ضعف بغري رفق يف الناس يسوس)٤                                   .قراراته يف حكيم )٣
  .األالعيب يعرف وال الكذب ميتهن ال صادق )٥
  .بأسلوبك صياغتها أعد مث،ذلك على الدالة املواضع عني.ةالناجح السياسة الشاعرطبيعة وصف. ب
  ) .للمعلم ذلك تقومي ،ويتركيذكرها الطالب  صياغة أي(السؤال يف جاء مما والثالث والثاين األول البيت* 

                     -------------------------------------------- - 
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 . اآلتيني السؤالني عن أجب مث،القصيدة من األخريين البيتني يف النظر أنعم )٥

  . السياق وداللة يتفق مبا ) معلقةً آماالً( قوله يف الشاعر قصد اشرح.أ
 .)  الوحدة ( خملص عريب كل ا وحيلم بعد، تتحقق مل آماالً يقصد* 

  . القصيدة من األخري البيت يف الشاعر أمنية من تنعكس اليت املشاعر وضح.ب
 . الوحدة من العرب إليه يصبو ما لتحقيق والرجاء،والوطنية االنتماء مشاعر* 

  .اآلتية األسئلة عن أجب،النص فهمك على بناًء )٦
  .بديالً عنوانا تكون أن تصلح عبارة واخترمنه النص إىل عد.أ

 بعنوان املصادر بعض يف جاءت القصيدة أنّ علما،للمعلم ذلك تقدير ويترك عنوانا لتكون عبارةدالة أي الطالب خيتار أن ميكن* 
 . )صنوان  واألردن زمزم إن(

  .إدراجها يف األولوية مراعيا الشاعر تناوهلا اليت والفرعية الرئيسة األفكار يبني هيكلي خمطط بإعداد قم.ب
 ) ٦- ١( :  الزائر مبقدم الترحيب )١

 ) ٦  - ٥ (. لزيارةا هدف توضيح. ب              ) ٤ - ١( . له املرافق والوفد الضيف مدح.أ

 )  ٩ - ٧( :  األوطان سيد باعتباره وعاصمته باألردن الفخر) ٢
  )٩(  بزمزم له الشاعر مساواة يف األردن مكانة بيان.ب          )٨ (:هي كما وباقية تتبدل ال األردنية احلمية بأن اإلقرار.أ 
  ) ١٠:( ) الوحدة  ( العريب اهلدف وحدة بيان )٣
 )١٧ –١١(:  اهللا رمحه األول اهللا عبد امللك وميزات صفات بيان) ٤
 ) ١٣ -١١(. األردن ملك هو هلم الوحيد املالذ بأن مجيعهم العرب إقرار.أ

 )١٧ –١٤(. وحنكته األردين امللك سياسة وصف.ب
 )٢١–١٨(. بالضيف الترحيب إعادة) ٥
 )١٩-١٨(.والعلن السر يف احلقيقة وراء السعي يف حالة الضيف وصف.أ

 )٢١-٢٠(.الوحدة ،واملتمثلة يف حتقيقاملعلقة اآلمال بتحقيق الدعاء.ب
            ------- ----------------------------------------------------  

  ):يعصمهم  (و ) موفقون ( كلميت السادس البيت يف الشاعر استخدم ) ٧
 .إجابتك اشرح؟ دينيا تأثرا هلما استخدامه يف تلمس هل.أ
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 واحلزم واإلميان العقل األعاريب األبطال هؤالء وجل عز اهللا وهب وقد،اهللا من لألنبياء فالعصمة،األلفاظ يف بعضالتأثري يظهر* 
 . واإلميان اإلخالص من النابع اخلري للمسعى إىل يكون ال التوفيق نّإ حيث اخلريات إىل ووفقهم،العصمة من نوع وهو

   .الرؤية هذه على يدلل ما منها تستنتج القصيدة من مواضع اخلريات،حدد إىل موفقون ضيوفه الشاعرأن يرى.ب
  .نفاق أو خوف الوحدة،دون إىل دعوم من فيه جاء وما اخلامس البيت ***
  . واحدة وعالنيتهم سرهم دائما،وأنّ احلقيقة إىل السعي من فيه جاء وما:عشر الثامن البيت ***

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

 :والتفكري التذوق

 :اآلتية األبيات يف البيانية الصور وضح.أ )١

 أوطاين األوطان سادت وطاملا      زائرةً          عمان إىل دمشق جاءت )٧ 
 مؤهالت ميتلك الذي بالسيد األردن وطنه الزيارة،وشبه بفعل القيام على قادرتان وأما تتزاوران بفتاتني وعمان دمشق شبه*

  .القيادةوصفاا
  نبإخـــوا إخوانا جيمع فالقصد                واختلفــت األمساُء تفرقت إذا -١٠
 . اإلخوان مشل مجع بعملية القيام على قادر بإنسان واهلدف القصد شبه* 

 دانــرغْ حبر من اغترفوا إذا إالّد               غَر من يرجون ما العرب يبلغَ لن -١٣
 إذا منه االغتراف لآلخرين ميكن رغدان،بالبحرالذي يف املقيم األول اهللا عبد امللك يف املتمثلة اهلامشية واحلنكة احلكمة شبه* 

  . العيش واستقرار الرغد بلوغ أرادوا
 وإذْعـــان ذلٍّ يف وهي إزاءها                    حائـرةً األحداثُ تقف وحكمةٌ -١٥

*ا يقف الذي باإلنسان األحداث هشبا وذليالً امرتبكً حائراألمور معاجلتها وكيفية اهلامشية احلكمة يشهد وهو منصاع.  
  .)للمعلم الطالب تقديرإجابة يترك*(      اخلاص بأسلوبك تبينها فنية صورة يف لتقدمه صياغته أعد القصيدة،مث من يعجبك شعريا بيتا اختر.ب

                   ---------------- ----------------------------------------  
 . ذلك علل،ومعنوية قيةخلُ وفضائل بصفات املمدوح بوصف عرار اهتم)٢
 يف بامتكس يكن مل عرار أنّ إىل فيه،إضافة ذلك إبراز أراد متميزة،وقد ووطنية انتماء عن ينبين معنوي هدف اعرالش عليه زيركّ الذي اهلدف ألنّ*

  . فيه وتظهر املمدوح يعتنقها اليت والقيم للخلق الوصف والعطاء،فجاء الكرم الشعراء،من عادة على بالوصف ليقوم القصيدة هذه
 .النص من السمتني هاتني على دالة مواضع هات،التوكيد أدوات واستخدام،راثبالت رالتأثّ:القصيدة يف ةاألسلوبي ماتالس من)٣
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 .بالبالغةوالفصاحة التراث يف املعروفني من ومها،سحبانو قس عن قيل ما ينسيك:قوله يف الثالث البيت يف تظهر:األوىل

 ). إنّ ( التوكيد أداة باستخدامه عشر والسادس الثامن البيت يف تظهر:الثانية

  : البغدادي اهللا عبد بن حممد قال)٤
 وعصب وعظم حلم سوى هل           همخلْق يف فضلهمو ترى أم

  وأدب رامـكـــ وبأخالق           حراجــ حبلم الفضل إمنا
  :عرار وقال

 لٌ علْمداينـــال هو القاصي جتعلُ ومهَّة                 مســـددةٌ وآراٌء وفض 

 ـانوإذْعــ ذلٍّ يف وهي إزاءها                    حائـرةً األحداثُ تقف وحكمةٌ

 وتـــان يف مينٍ السياسة غري                    بٍصخـ بال رفْق يف السياسةَ إنَّ

 انأحيــ بعد حينا األالعيب منه                  تصدق وإنْ يفلح مل الفعل وكاذب

 .الشأن وعلو للفضل مصدرا منهما كل يعده ما يف و عرار البغدادي قويل بني وازن.أ
 الفضل فيأنّ عرار اجلم،ويزيد واألدب األخالق العقل،وامتالك ورجاحة احللم يف بل لقاخلَ يف ليس الفضل أنّ على كالمها يتفق* 

 .بالناس التالعب وعدم احلكيمة ياسةالس ويف حزم، يف الرفق عن أيضا ناتج

  . إجابتك رفس؟أراد اعم التعبري يف أكثر جميدا تراه الشاعرين أي. ب
  ) .للمعلم ذلك تقومي ،ويتركةصحيح عدت الرئيسة الفكرة شتملت صياغة أي(

  :من بكل الشاعر يرمي إالم) ٥
  .ومكة األردن بني يربط أن* ////    صنــــوان واألردنَّ زمزم أنَّب                  ةًـقاطبـ الناسِ أدرى واهلامشيون 

  . وسيادته الناس نفوس ويف، الدول بني األردن موقع متيز إىل*////                         أوطاين األوطان سادت وطاملا.ب
 .العرب وملّ شتات الوحدة إىل والداعي اخلريات إىل السابق هو اهللا عبد امللك*.    //// الباين السابق ظلّ حتت توحدت.ج
                  --------------------------------------------------------------  

٦(األردن ووفده الشهبندر عبدالرمحن زيارة.أ.     النص فهمك وفق يأيت ما رفس . 
 .والتعاضد التكاتف من تأيت القوة بأن السورية،وإميانا األردنية العالقات وتقوية العربية الوحدة لتحقيق سعيا الزيارة كانت

 .واإلميان العقول وأصحاب بالنجباء الزوار من القوم سراة الشاعر وصف. ب
  .وإميام عقوهلم رجحان تيثب ما حتقيقه،وهو إىل بالزيارة وسعوا الوحدة هدف رأوا همألن أذكياء احلديث،وهم عند ابليغ اقوي منطقًا هلم ألن* 
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  . رغدان حبر من اغترافهم دون يرجونه ما العرب بلوغ عدم. ج 
 .عنه للعرب غىن وال اهلامشيون يؤديه الذي املهم العربية،وللدور الدول بني االستراتيجي وموقعه األردن دور ألمهية*

                    ---------- ------------------------------------------------  
 :واملضيف الضيف بني القصيدة يف املديح اعرـالش قسم )٦

 ؟ العشرين القرن بداية يف العريب الوطن يف السياسية األحداث معرفتك ضوء يف ذلك يربر ما ترى هل.  أ
 التحرير،واخليانة ظهور حماوالت مث والفرنسيني اإلجنليز من االستعمارية بالسيطرة متيزت عقود يف للوحدة الزعيمني سعي إنّ

 وتقوية حدةوال واحد،وهو هلدف يسعيان اللذين واملضيف بالضيف يعجب الشاعر عليها،جعلت ترتب وما للعرب الربيطانية
  .العربية العالقات

 ؟القصيدة نظم إىل ودفعة الزيارة هذه الشاعريف محاسة أثار الذي البعد ما.ب
  .لألردن السوري الزعيم ا قام اليت بالزيارة الواقع أرض على جتسيدها وإمكانية بالوحدة ألحالمه رؤيته
                     --------- ----------------------------------------------  
  :فيقول السياسة عرار يصف )٨
 وتـــان يف مينٍ السياسة غري                    بٍصخـ بال رفْق يف السياسةَ إنَّ -

 ؟البيت يف السياسة الشاعر يرى كيف. أ
  .والبهتان الكذب يعنيان ال واللني واملداهنة،فالرفق والتلفيق بالكذب تتصف ال سياسة وهي،أروع السياسة يف اهلدوء يرى
  ؟الضعف أشكال من شكل هي رفق يف ياسةالس إنّ: يقول مبن رأيك ما.ب

 احلزم جيب اليت املواقف يف حىت بالرفق تتصف كانت إذا اأمضعيفة، تكون أن ميكن ال إليه احلاجة عند احلزم مع رفق يف السياسة
 .احلقوق وضياع الفوضى إىل ستؤدي ضعيفة،ّألا فهي فيها والقوة

  ؟ والبهتان املني لسياسة املعىن يف مرادفة تراها وهل؟ الصاخبة بالسياسة املقصود ما.ج
 حسنة مسريا تكن مل لو حىت الصيت ذيوع و يهمها ومواربة، كذب يف والعلنية الترويج تعتمد اليت هي الصاخبة السياسة 

  .اجوانبه من بعض يف الصدق وعدم واملداهنة والتزوير الكذب معاين حيمل أن ميكن ما وهو،السريرة
  .)ويترك التقدير للمعلم .إجابة أخرى  الطالب يقدم أن ميكن( 
                    ------ -------------------------------------------------  
 دانــرغْ حبر من اغترفوا إذا إالّد               غَر من يرجون ما العرب يبلغَ لن. ٩

  .وضح نوع الرغد الذي يقصده الشاعر يف البيت 
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  .االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي ، والكرامة الشخصية للفرد وللوطن 
 :لغوية قضايا

 :اخلربفيها نوع مبينا،اآلتية األبيات يف االمسية اجلملة عناصر حدد )١

  وسلْطــان عز من كان ما أعاد         انــعدن أيام من لرغدان يوم. أ
  .) مفرد خرب،هو: تقديره حمذوف ملبتدأ خرب:يوم
 رفــانوع جم أدب من شئت مام                   أجنبهـ القوم راةس من وبينهم. ب

  .مقدم خرب رفع حمل يف )بينهم(الظرفية اجلملة شبه:آخره،بينهم على الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مؤخر مبتدأ: أجنبهم
  عدنـــان علياء من امليامني ذخر                   مــكعهدك مازالت احلمية إنَّ. ج

آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب إن اسم:ةاحلمي.  
 . مازالت خربيف حمل نصب ) كعهدكم (،وشبه اجلملة )هي ( امسها ضمري مستتر تقديره :مازالت

 .إنّ خرب رفعيف حمل ) كعهدكم مازالت (واجلملة االمسية 

  .مضاف وهو.) مفرد خربي،ه: تقديره حمذوف ملبتدأ خرب :ذخر
  كيـــوان فوق ما شرفًا مسا قدر                  ـمهلــ العيون ملء خنبة وحوله.د

 .مقدم خرب الظرفية يف حمل رفع اجلملة شبه: حوله .آخره على الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مؤخر مرفوع مبتدأ:خنبة

رم خرب:هلم////    .آخره على الظاهر الضم تنوين رفعه وعالمة مرفوع مؤخر مبتدأ:قدرور اجلار من مجلة شبه مقدوا .  
                    ------- ----------------------------------------------------  

 : يأيت مما كلمة لكل ) اجلذر ( اللغوية املادة هات  )٢
  املعىن  اجلذر  الكلمة
  رجع  وأَلَ    موئل

  بالباطل األخذ  بهت  نتا
  مباركني  يمن  ميامني

--- ---------------------------------------------------------  
 : اآلتية األبيات من حتته خطَّ ما يف ومعانيها احلروف نوع بني )٣

  نبإخـــوا إخوانا جيمع فالقصد                واختلفــت األمساُء تفرقت إذا. أ
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  . الشرط جواب يف واقعة الفاء
 دانــرغْ حبر من اغترفوا إذا إالّ               دغَر من يرجون ما العرب يبلغَ لن .ب

  .التبعيض يفيد جر حرف:والثانية، ) اجلنس  ( النوع بيان يفيد جر حرف: من
 انـــبتيجــ تيجانا وزين بكمة                   لّقـــــمع آماالً اُهللا فحقّق.ج

 .التبعيض يفيد جر حرف:الثانية الباء،االلتصاق يفيد جر حرف: األوىل الباء
  الباين قــالساب ظلِّ حتت توحدت                     كةـممل أبناء من العرب نرى حىت.د
 . اجلنس بيان يفيد جر حرف من* ة              الزماني الغاية انتهاء بيان يفيد جر حرف*

                     -----------------------------------------------------------  
  ) أبدا،  قطُّ(: مثل خاصة باستخدامات الظروف بعض اختصت )٤
 ظروف فهي خاطئًا استخداما الشاعر استخدمها؟وملاذا،عشرصحيحا الثامن البيت يف هلا الشاعر استخدام يعد هل. أ 

  .قط أره ومل،أبدا أكذب لن: لفنقو،باملاضي ) قط ( واختصت باملستقبل، منها ) أبدا ( كلمة اختصت
  ؟وملاذا،صحيحا استخداما ) أبدا،  قطُّ( فيهما تستخدم مجلتني اكتب. ب

  .يكتب الطالب ما يشاء ، ويقدر املعلم اإلجابة  ، ويقومها
                    ------ ------------------------------------------------------  

  : اآلتيني البيتني يف احلال عني )٥
  صنــــوان واألردنَّ زمزم أنَّب                  ةًـقاطبـ الناسِ أدرى واهلامشيون.  أ 

 .ة مفرد حال: ةقاطبـ
 ـانوإذْعــ ذلٍّ يف وهي إزاءها                    حائـرةً األحداثُ تقف وحكمةٌ. ب

  .حال مجلة امسية :  انوإذْعـ ذلٍّ يف وهي            .                    حال مفردة : حائرة     
                     --------- ---------------------------------------------------  

  :ة اآلتي األبيات يف حتتها طَّاليت خ للجمل اإلعرايب املوقع بني) ٦
  نبإخـــوا إخوانا جيمع فالقصد                واختلفــت األمساُء تفرقت إذا.  أ

  . ) القصد (مجلة فعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ  )جيمع( مجلة 
 داينـــال هو القاصي جتعلُ ومهَّة                 مســـددةٌ وآراٌء وفضلٌ علْم.ب
  . )مهة:لكلمة  ( نعتمجلة فعلية يف حمل رفع خرب  )جتعل  ( مجلة  

  النوإعــــ سر يف احلقيقة غري                  ابدأ مل يــــرم بزعيم فمرحبا.ج
  . )زعيم : لكلمة  ( نعت جرمجلة فعلية يف حمل رفع  )مل يرم  ( مجلة 
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                    ---- --------------------------------------------------------  
  : اآلتية املفردات من لكل الصريف املعىن ما. أ)  ٧

  إعالن   أجنبهم  وجل  زائرة  الداين  معلَّقة   آمال  حزم  مالذ  الكلمة
 اللون

  الصريف
 اسم

  مكان
مصدر 
  صريح 

 مصدر

  صريح
 اسم

  مفعول
اسم 
  فاعل

اسم 
  فاعل

 صفة

  مشبهة
 اسم

  تفضيل
 مصدر

  صريح
 --------------------------------------------------------------  

 : اآلتية للكلمات الصريف الوزن اكتب.ب
 . يفعون:  يرجون *                  . مفاعيل: ميامني*             . فعاللة: غطارفة *

 --------------------------------------------------------------  
  .معناها موضحا استخرجها،مرات ثالث القصيدة يف ) غري ( كلمة الشاعر استخدم )٨
  . سواه مبعىن جاءت ) ثاين موئلٍ من غريه هلم وما ( عشر احلادي البيت يف  -
  . ليست مبعىن ) انوتـٍ  يف مين السياسة غري ( عشر السادس البيت ويف -
  .إال مبعىن ) ـالنوإع سر يف احلقيقة غري ( عشر الثامن البيت ويف 

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

  :تاما إعرابا يأيت ما يف خط حتته ما أعرب. ١
 . احلقيقة غري يرم مل بزعيم فمرحبا. أ

 .ح الفت تنوين نصبه وعالمة منصوب فعله عن نائب مصدر :مرحبا.عرابمبين ال حمل له من اإلرف استئناف ح:الفاء

 . هلم واملالذ فيهم البقية هو.ب
 .الضمة رفعه وعالمة مرفوع خرب: البقية       .مبتدأ رفع حمل يف مبين منفصل ضمري:هو

  . اجلر حبرف جر حمل يف متصل ضمري اإلعراب،هم من له حمل ال مبين جر حرف: يف: فيهم
 : الداين هو القاصي جتعل ةومهّ.ج

 .اإلعراب من له حمل ال فصل ضمري: هو        الفتحة وعالمة منصوب به مفعول:القاصي

   الفتحة وعالمة منصوبثان  به مفعول :الداين
 --------------------------------------------------------------  
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  : السبب بيان مع الصرف من ممنوعني علمني. أ: النص من استخرج.١٠
  .رائدتني ونون بألف منته علم:سحبان                . رائدتني ونون بألف منته علم:رغدان

 .  ) املوصولةا م و املصدرية  ماو  لنافيةا  ام. ب
 . كعهدكم مازالت:مجلة يف صدريةامل            . ثاين موئل من غريه هلم ما:مجلة يف النافية

  .رغد من يرجون ما العرب يبلغ لن:ةمجل يف املوصولة
*************************************************************************************************  

  .ه ، واهللا سبحانه املوفقاىل ومنـمت ذلك بفضل اهللا تع
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  الوحدة الثالثة عشرة 
  احلرزية                       بديع الزمان اهلمذاينّ املقامة                                     

  : حياة الكاتب:إضاءة
 جـرت  اليت) نيسابور(البلدان،منها من عدد إىل) مهذان(بلده من اهلجري،تنقل الرابع القرن أدباء من احلسني بن أمحد أبوالفضل 

  .الرؤساء عند مقداره وارتفع اآلفاق يف بعدها اهلمذاينّ ذكر طار اخلوارزمي؛إذ بكر أيب أديبها وبني بينه الشهرية املناظرة فيها
  . بأدبه إعجابا؟                    "  الزمان بديع"  ب معاصروه بهلقّ اذامل: سؤال
  . نيسابور أديب اخلوارزمي بكر أيب وبني بينه الشهرية املناظرة بعد خاصةً

  .شعر وديوان) ٣ رسائل، ديوان و) ٢املقامات،)  ١:    آثاره أهم
 ،ويهدف) ديةالكُ( حول أحداثها معظم ،وتدوررديالس كلالش اخذًمت اسي،العب العصر يف ظهر نثري فن أديب:املقامة تعريف   

 واجلناس واملقابلة جعالس:(مثلالبديع، فنون عليه تغلب قمتأن بأسلوبٍ والفكري االجتماعي والنقد البياينّ االستعراض إىل كاتبها

 :وراوية بطالً املقامات خذوتت.احلياة يف فلسفته عن فيها ريعب عرالش من بأبيات مقامته الكاتب خيتم ما ،وكثريا)وغريها باقوالطّ
هشام  بن عيسى((  فهو فيها والراوية،)اإلسكندري الفتح أبو (فهو اهلمذاينّ مقامات البطلفيا أم((  .   

  : املقامة فن تطور
 حياولون بعده ابالكت املقامي،واندفع الفن من زاخر لفيض بدايةً ةاهلمذاني املقامات تعد الزمان؛إذ بديع يد على املقامة فن تطور
  . اال هذا يف قدرام إثبات

  :املقامات فن يف كتبوا الذين الكتاب وأشهر
  . للهمذاين احلريري،والزخمشري،والسيوطي،باإلضافة:  القدمي العصر يف.أ

  ).ناصيف اليازجي ( . اليازجي: ثاحلدي العصر ويف.ب
 ؟ املقامة عليه تقوم الذي الفين ما األسلوب: س

  . احلواري القصصي األسلوب هو املقامة عليه تقوم الذي الفين األسلوب
 ؟)احلرز ( ما معىن  : س

  . وحنوه كالصندوق األشياء به حتفظ ما:لغة احلرز
، عنه اإلسالم ى صحته،وقد عليه حيفظ أو غاية إىل يبلغه أو املرض أو اخلطر من لهحام حيمي هأن يزعم ما كلّ:اصطالحا احلرز

  . ألنّ النافع والضار هو اهللا تبارك وتعاىلهذا األمر حيمي ، أو ينفع ، أو يضر ؛ ومن الشرك أنْ يؤمن املرء بأنّ
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من قصيدة المرئ القيس  وأصله.األمل وضياع الرجاء خليبة يضرب لٌثم: الغنيمةباإلياب من ورضيت) ١:إىل معلوماتك أضف 
  :واليت يقول فيها، )أرانا موضعني ألمر غيب  (اليت عنواا 

  ـيـاكتساب وبِهإلَيه هميت،              صارت وكُلُّ مكارِمِ األخالقِ
 فْتىت اقِ،ـيف اآلفوقد طَومن الغنيمة باإلياب              ح رضيت  

علـى مسـاحة تبلـغ     غرب آسـيا يقع يف )يعترب أكرب حبرية يف العامل( حبر مغلقهو )حبر اخلزر( كان يسمى قدميا(حبر قزوين)٢
وتطل على حبـر  م،١٠٢٣ هعمق،وكيلو متر٣٠٠ كيلو متر بعرض١٢٠٠ هطولكأكرب حبر مغلق يف العامل،م مربع ،ك٣٧١٠٠٠

  .)وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان وإيران روسياقزوين مخسة دول هي 

 ) : النص( احلرزية  املقامة
 ومن،بغاربه ابوثّ البحر من ودونه،باإلياب الغنيمة من ورضيت،باألبوا باب الغربة يب بلغت ملا:قال مهشا بن عيسى حدثنا    
فنالس براكبه عساف ـكاهلُلْ مبثابة، لْكالفُ من وقعدت القفول يف اهللا استخرت.  

 أزواجـا  األمواج ترسلُ ،بريحجباالً مالغي من و حتوذ.حباالًاألمطار من متد سحابة غشيتنا يلُاللّ علينا نجو البحر ملكنا اوملّ      
  .الرجاء غري عصمة وال،البكاء إال حيلةً وال.الدعاء غري عدةً منلك ال.البحرين بني احلني يد يف وبقينا.أفواجا واألمطار

 نشـيط .منشـرحه  الصدر رخي.عينه تبتلُّ وال.جفْنه خيضلّ ال رجلٌ وفينا،ونتشاكى نتباكى وأصبحنا ةنابغي ليلة وطويناها       
ـ  أمنح أن شئْت ولو،صاحبه رقيغ ال حرز:فقال.العطب من نكأم الذي ما:له نالْوق.بعجال كلَّ واِهللا فعجبنا.فرحه القلب  الك
 ينويعـد ،اآلن دينارا منكم واحد كلُّ ينيعطي حتى ذلك أفعل لن:فقال،عليه املسأَلة يف إليه،وأحل فكلٌّ رغب، لفعلت حرزا منكم
ـ  فيهـا ،ديباج قطعة فأخرج جيبه إىل هيد وآبت.بخط ما ووعدناه،طلب ما فنقدناه:هشام بن عيسى قال.سلم إذا دينارا  ةُحقّ
 . منها بواحدة منا واحد كلَّ وحذف.رِقاعا هاصدر قد ضمن.عاج

ـ  بعد ذلك لك:فقلت،دعوه:فقال إيل األمر وانتهى.فنقدوه،وعدوه ما الناس ،اقتضىاملدينةَ تناوأحلّالسفينة، سلمت فلما ينأن تعلم 
  :يقول فأنشأ. ؟وخذَلنا الصرب نصرك كيف:فقلت،اإلسكندرية بالد من أنا:قال.حالكسر 

  تربا سـالكي مألت كنت ما الصرب لوال ويك                            
 دراـــص يغشاه مبا ضاق من اد ينال لن                            

 راـــض أعطيت ما الساعة أعقبين ما ضاق مث                          

  راـــــــكس أجرب و به أزرا أشتد به بل                          
  ذراـــع تلّـفْـكُ ملا الغرقى يف اليوم أين ولو                         
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 ابوثّ البحر من ودونه.باإلياب الغنيمة من ورضيت،األبواب باب الغربة يب بلغت املّ:قال هشام بن عيسى ثناحد(:األول املقطع
  . كاهلُلْ مبثابة،لْكالفُ من وقعدت فولالقَ يف اهللا استخرت.براكبه عساف فنلسا ومن.بغاربه

  .رالبححتت ضغط أمواج  السفينة وركاب هشام بن عيسى حال وصف    : األول املقطع يف ئيسةالر الفكرة* 
          :املفردات معاين 

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  وصلت  بلغت  واالغتراب السفر  الغربة
 كان ألنه كذلك اخلرز،مسي حبر ثغور أحد  األبواب باب

  .احلديدية األبواب كثري سور به حييط
، )غنم(بالشيء،جذرها والفوز الكسب  الغنيمة

  )غنائم(مجعها
  )آب-  أوب(جذرهوالعودة، الرجوع  اإلياب  األمل وضياع الرجاء خليبة يضرب مثل  باإلياب الغنيمة من رضيت

  خلفه،بينه  دونه  ةاحلدودي املدينة  رغالثّ
 اجلمل سنام بني ما أو،اإلنسان يف الكاهل أصله  الغارب  ارتفع،وقفز أي)وثب (من مبالغة صيغة  ثابو

  املوج أعلى هنا واملقصود)غوارب مجعه(وعنقه

مجع كثرة،)السفينة(مجع  فنالس  املطلوب املسلك غري يف سائر  ـافعس  
  ) لُيقْفُ،لقَفَ( الرجوع  فولالقَ  االستخارة صليت  استخرت

  املكان  املثابة  السفن  الفلك
      )فيه اجلالس ينجو ال مكان يف جلست أي(اهلالك  كاهلُلْـ

  ؟)  بغاربه وثاب البحر من ودونه:(ما معىن عبارة:س : القضايا اللغوية ***  
ينأن لدياري العودة أحببت ينولكن ذلك صعب ا علي بسبب تالطم األمواج وارتفاعها وجدت.  

  . وضياع األمل،اخليبة////   ؟) باإلياب الغنيمة من رضيت :(أراد الكاتب أن يوصله من خالل قوله ما املعىن الذي : س
  . ظهره على جتري اليت السفن على بـثـي حي بكائن البحر شبه: بغاربه ابوثّـ البحر* : الفنية الصورة

 **اليت أخذها من قول امرئ القيس ،)باإلياب الغنيمة من رضيت (وذلك يف عبارة:التضمني.١ : البديعية ناتـاحملس.   
٢.حباالً   - جباالً( ، ) اهللك - الفلك( )راكبه - غاربه(، ) اإلياب – األبواب(:يف جعـالس( . 

  . )حباالً -  جباالً(:يف اجلناس.٣
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  : ـاينالثّ املقطع

 أزواجـا  األمـواج  ترسلُ ،بريحجباالً مالغي من و حتوذ.حباالًاألمطار من متد سحابة غشيتنا يلُاللّ علينا نجو البحر ملكنا اوملّ   
  .الرجاء غري عصمة وال،البكاء إال حيلةً وال.الدعاء غري عدةً منلك ال.البحرين بني احلني يد يف وبقينا.أفواجا واألمطار

  : املفردات معاين* 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
  .جنون مصدره،  وأخفى ستر  نـج  منه التخلص نستطيع ال سيطرعلينا،صرنا  البحر ملكنا

  منقطع غري متصل مطر أي  حباالً  أتتنا،غطتنا  غشيتنا
  السحاب  الغيم  تسوق  حتوذ

  مجاعات  أفواجا  مثىن  أزواجا
  )أوحبرقزوين حبراخلزر،(وحبراألرض)املطر(السماءحبر   البحرين  واملوت اهلالك:)احلاء بفتح(  احلين

  .والوصول إىل اهلدف،األسلوب يف االحتيال،)حولَ:جذرها(  ة إال البكاءلوالحي  وسالح مال من الدهر حلوادث يعد ما  عدة

      احلماية  العصمة
  :القضايا اللغوية ***  

   . األمطار من جباالً إلينا تسوق السحابة هذه   ؟) جباالً مالغي من و حتوذ :(د بعبارةما املقصو:س
  .تخلُّص منه وال جاةالن ال نستطيع حبيث صرنا أي   ؟) البحر  ملكنا اوملّ:( اشرح قول الكاتب:س
  ) .منفي  تام (االستثناء ،نوعه أسلوب * ////    ؟) الدعاء غري منلك عـدةً ال (ما األسلوب اللغوي املستخدم يف عبارة : س
  : الفنية الصور** 
  املتصلة باحلبال املتواصل الغزير املطر شبه: حباالً األمطار من متد) ١
  . شاخمة جببال السحاب شبه:جباالً مالغي من حتوذ) ٢
  .يد له إنسانا شبه احلني: يد احلني)٤//// .لشخص الذي يرسل األشياء إىل غريهشبه األمواج با:أزواجا األمواج رسلُت بريح) ٣
 .الدهر مصائب ملواجهة اإلنسان يعدها اليت وسالح مال من بالعدة الدعاء شبه:ءالدعا غري منلك عدة ال )٥
** ناتـاحملس ةالبديعي :  
١.ا ( . ناقص جناس. ٣////   )حباالً - جباالً( :يف اجلناس.٢ ///.) حباالً -جباالً(:يف جعالسا أزواجوأفواج (  .  
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  :لث االثّ املقطع

 نشيط.منشرحه الصدر رخي.عينه تبتلُّ وال.جفْنه خيضلّ ال رجلٌ وفينا،ونتشاكى نتباكى وأصبحنا ةنابغي ليلة وطويناها      
 الك أمنح أن شئْت ولو،صاحبه رقيغ ال حرز:فقال.العطب من نكأم الذي ما:له نالْوق.بعجال كلَّ واِهللا فعجبنا.فرحه القلب
 ينويعد،اآلن دينارا منكم واحد كلُّ ينيعطي حتى ذلك أفعل لن:فقال،عليه املسأَلة يف إليه،وأحل فكلٌّ رغب، لفعلت حرزا منكم
 ةُحقّ فيها،ديباج قطعة فأخرج جيبه إىل هيد وآبت.بخط ما ووعدناه،طلب ما فنقدناه:هشام بن عيسى قال.سلم إذا دينارا
  . منها بواحدة منا واحد كلَّ وحذف.رِقاعا هاصدر قد ضمن.عاج

  :الفكرة الرئيسة 
  .مبا به اآلخرون وعمل على إنقاذهممع ذكر حال رجل مل يتأثر ،الغرق من همخوفوصف الليلة وما عانوا فيها من شدة وقسوة و

    : املفردات معاين* 
  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
      قضيناها،أمضيناها  طويناها

 ليلة
ـةنابغي  

 الذي اجلاهلي الشاعر الذبياين ابغةالن إىل نسبة
  والشناعة بالطول الليل وصف من أكثر

 نتباكى

  ونتشاكى
 دهره ويشكومصائب،األحوال سوء ونشكو نبكي
  احلياة وضياع الغرق خشية

  واسعه  درالص رخي  يبكي ال أي:جفنه خيضل ال يبتلّ  خيضلّ
  كالتميمة غايته يبلغه أو اخلطر من حامله حيمي هأن يزعم ما كل  حرز  واهلالك التلف  العطب

  لبالطّ كرر  حألَ  أُعطي  أمنح
  السؤال  املسألة  منه طلب  إليه رغب
  طلب  خطب  نقداً ماالً أعطيناها  نقدناه
 أو ورق من هعلي يكتب ما وهي رقعة مجع  رقاع

  غريه
دبابيج أو (مجعها)كلمة فارسية(،القماش من نوع  ديباج

  )دبج(،جذرها)ديابيج 
  الفيل جزء من  عاج  صغري وعاء  ةحقّـ
رمى  حذف  حوى  ـنضم  
      رجعت  آبت
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  :اللغوية القضايا *** 
  . صاحبه بكاء عدم داللة على،رجل غري متأثّر*////    ؟) جفْنه خيضلّ ال رجلٌ وفينا(:ود من عبارةصاملعىن املق ما:س
  ة ؟لم وصف الليلة بالنابغي:س

  .لياليه بالقسوة والشناعة  فوص،الذي أكثر من القاسية النابغة بليايل ليلتهم فشبه الليلة تلك قسوة عن كناية
  ؟ ) منشرحه الصدر رخي (:ن عبارةمالذي يريد الكاتب أنْ يوصله ما املعىن :س

  .،والبعد عن اخلوفاالرتياح ومشاعر الطمأنينة
  .أسلوب الشرط *  ////    ؟)لفعلت حرزا منكم الًك أمنح أن شئْت ولو:(ألسلوب اللغوي املستخدم يف عبارةما ا:س
  .واو القسم ***     ////                          ؟               )  العجب كلَّ واهللاا فعجبن( ما نوع الواو يف عبارة : س
  ؟)  العجب كلَّ واهللا فعجبنا (يف عبارة ) كل ( ما إعراب كلمة : س

  .مصدر نائب عن املفعول املطلق،منصوب وعالمة نصبه الفتحة،وهو مضاف
  .الزيادة تفيد املشاركة**////                            ) .   نتباكى ، نتشاكى ( ما املعىن املستفاد من الزيادة يف كلميت : س
  .اإلسكندري الفتح أبو البطل هو////                  ؟) صاحب الصدر اهلادئ ( من الرجل املقصود يف كالم الكاتب : س
  ؟بأنها ذكية،كيف تستدلّ على ذلك)  اإلسكندري الفتح أبو البطل (تبدو شخصية : س
 املال لكسب اآلخرين ظروف واستغالل الفرص انتهاز علىاً قادره كان ألن. 

  .هم أناس ساذجون،وبسيطون،يسهل استغالهلم////         فينة من خالل فهمك للنص ؟لساب امب تصف شخصية ركّ:س
  ؟حمتال،أين جتد هذا املعىن يف احلدثيوصف اإلسكندري بأنه رجل :س

  .  وحتفظهم الغرق من ستحميهم)احلرز(إياها أعطاهم اليت قاعالر بأنّ ركابال أوهمعندما 
  .العطب من نكأم الذي ما* ///ة على ذلك واضحة يف هذا املقطع ،عين العبارة الدالّ) احلدثقصة (ةتظهر عقدة القص:س
  .)املال احليلة لكسب( الكدية /// /                                ما اهلدف األساسي للمقامة ؟  من خالل فهمك للنص،:س
  ؟الحتيال والنصب واضحة يف احلدث،كيف لك أن تستدلّ على ذلكبطل القصة ظهرت عليه عالمات ا:س

  .أوراقه يف علبة جمهزة هلذا الغرض ووضع ينوي اخلداع قبل صعوده السفينة،وكأنه كان ألنه حضر عدة النصب مسبقًا،
 ؟ عنه ورغب،  فيه ورغب،  إليه رغب: العبارات بني اللغوي الفرقا م:س

  .  ورفضه تركه: عنه رغب  .                 أراده: فيه رغب.                 منه طلب: إليه رغب
   .عينه تبتلُّ ال )٢  .     ه جفْن خيضلّ ال) ١: أسلوب نفي                                   : ن من النص ما يلي عي:س
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  . سلم إذا دينارا ويعدين) ٢.           لفعلت حرزا منكم كالً أمنح أن شئْت ولو) ١:أسلوب شرط 
 ؟العطب من نكأم الذي ما )١:أسلوب استفهام 

 . دينارا منكم واحد كلُّ يعطيين)٣//// . حرزا منكم كالً أمنح) ٢.////سلم إذا دينارا يعدينو) ١:فعالً تعدى إىل مفعولني 

ا منكم واحد كلُّ يعطيين) ١  :ا ظرفًا مبنياآلن  دينار.  
 لفعلت حرزا منكم كالً أمنح أن شئْت ولو) ١ :مصدراً مؤوالً

  .مرتله إىل يعود بإنسان اليد شبه:يده آبت                 : الفنية الصور** 
**ناتـاحملس ةالبديعي :  
  . ناقص جناس )ونتشاكى نتباكى( جلناسا//)والعطب العجب(،)وعليه إليه(،)هفرحه ،ومنشرح(،)وعينه جفنه( :السجع.  ١

  :أضف إىل معلوماتك 

      اجلاهلي الشاعر إىل نسبةة الليلة النابغي إىل وجههـا  الـيت  اعتذاراته يف بالغ املشهورة،الذي قةاملعلّ صاحب الذبياين ابغةالن 

بـالطول  ليلـه  وصف من أكثر من وهو ثقيلة، ومهوم وخوف وسهاد قلق من يعانيه ما وصف احلرية،يف ملكبن املنذر  عمانالن 
  :يف قصيدته املشهورة هكقولوالشناعة،

  بالكواك بطـيء هأقاسي ناصـب             وليل أميمـة يا مهل كليين                             
 ببآي النجوم يرعى الذي مبنقض           وليس  ليس قلت حىت  تطاول

  :أضف إىل معلوماتك 
 .كذلك يوجد يف اهلند وبلدان شرق آسيا،اليت تعترب من أهم مصادره العاج هو مادة تتكون منها أنياب الفيل وتتوفر يف أفريقيا   

حيث ميكـن  ،وأدوات الزينـة  وكرات البلياردو والكثري من التحف ا تصنع منها مفاتيح البيانوهات الفاخرةمثينة جد العاج مادة
  ذلك حىت كاد العاج أن يسبب  ن كلَّياستعماله بالقرن العشر وقد فاق،عمل العاج على مر العصور بكثافة ستالقد ،حفره ونقشه

  .بأمان يهااآلن مينع صيد الفيلة من أجل أنياا وأصبح هلا حمميات تتكاثر ف،والفيلة بالقضاء على كل
صدرت حكومات مـوطن هـذه   أ ا وقدغالها سعرأنواع العاج ومن أفضل أفريقى فهو نياب الفيل اإلأهو ي صلالعاج األ      

ا تصنيع نوعية من العاج تتطابق متامبوقد قامت الصني منذ فترة  هذا،نيااأالنوعية عقوبات صارمة ملن يقتل الفيلة للحصول على 
  .وعت تغزو العامل مبصنوعاا من هذا النأوبد يالطبيع مع العاج
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  : واألخريرابع ال املقطع* *
ـ  بعد ذلك لك:فقلت،دعوه:فقال إيل األمر وانتهى.فنقدوه،وعدوه ما الناس ،اقتضىاملدينةَ تناوأحلّالسفينة، سلمت فلما ينأن تعلم 
  :يقول فأنشأ. ؟وخذَلنا الصرب نصرك كيف:فقلت،اإلسكندرية بالد من أنا:قال.حالكسر 

  تربا سـالكي مألت كنت ما الصرب لوال ويك                            
 دراـــص يغشاه مبا ضاق من اد ينال لن                            

 راــض أعطيت ما الساعة أعقبين ما ضاق مث                           

  راـــــكس أجرب و به أزرا أشتد به بل                            
  ذراـع تلّـفْـكُ ملا الغرقى يف اليوم أين ولو                            

   . االحتيال وإمتام، -بفضل اهللا تعاىل  - الغرق من السفينة جناة: الرئيسة الفكرة*  
  : املفردات معاين*  

  املعىن  الكلمة  املعىن  الكلمة
      الغرقجنت من   السفينة سلمت
 حتقيق الناس من الرجل طلب،طلب  اقتضى  .) نسكنها( املدينة يف حنلّ وجعلتنا،أوصلتنا  أحلتنا

  ).من قضاء الدين ( وعدهم
 يلإاَألمر انتهى
  دعوه: فقالَ

اآلخر بعد الواحد يعطونه مازالوا همأي إن 
  .األمر إيلّ وصلت ىتح

  )ودع(،جذرهااتركوه  دعوه

  ـاعن،ختلّى ينصرنا مل  خذلنا  يتركوين أن عليهم حتكم أن لك  ذلك لك
  قبل صياغته الذهب  ترب  شرعبدأ،أخذ،  أنشأ

  أورثين  أعقبين  ويغطيه به يرتل  يغشاه
  أُصلح  رـأجب  قوة  أزرا
      ).أتعجب( مبعىن مضارع فعل اسم  ويك

  :شرح األبيات **
  تربا سـالكي مألت ت           كن ما الصرب لوال ويك                )١                  

  .كيسيمألت به  ماالً منكم أخذت أّين ذلك عن املسألة،ونشأ لكم وكشفت سألتموين ما الصرب من به صفتات ما لوال أي 
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  دراـــص يغشاه مبا ق               ضا من اد ينال لن               ) ٢                 
  واخلوف اجلزع مع يكونان ال فعةالر غاية إىل والوصول اد بلوغ إنّ. املصائب من به يرتل ما يغشاهَ

 راـــض أعطيت ما عة              السا أعقبين ما ضاق مث                 )٣                

 . ضررا: ضرا **اب               الركّ من أخذت ما:أُعطيت ما.         ** أورثين: أعقبين **  

  . أفادين وخسارة،بل ضررا علي جيلب مل-الصرب فوائد من وكان – نقودال من أُعطيته الذي إنّ
  راـــــــكس أجرب و به              أزرا أشتد به بل                 )٤                

  . ازداد قوة،وأصلح ما فاتين،وأسد حاجيتبالذهب شؤوني أصلح:كسرا أجرب*  ////عن اإلصالح كنايةأجرب كسراً ، أزرا أشتد**
  ذراـع تلّـفْـكُ ملا قى                 الغر يف اليوم أين ولو                  )٥               

  .نا يف بطن البحرنا سنكون كلألنوالنجاة؛ السالمة من به وعدت ما أين:يقول د منجِوملا  معكم وكنت غرقت السفينة أنّ لو
  :القضايا اللغوية *** 

  تردد يف إعطاء املال للراوي،أين جتد هذا املعىن يف النص؟)أبا الفتح اإلسكندري( يظهر أنّ البطل:س
  .دعوه:للناس) عيسى بن هشام(يبدو ذلك عندما جاء دوره يف إعطاء الدينار الثاين،وقال الراوي 

  .وضح ذلكخملف للوعد؟بأنـه ) ح اإلسكندري أبا الفت( هل تستطيع أن تصف البطل :س
 دينار الثاين حىت يعلم قصة الرجله تردد يف إعطاء الال،ولكن.  

  .والتعجب  االستنكار ) // ؟ خذَلناو الصرب نصرك كيف:(ما الغرض البالغي من االستفهام يف قوله:س
 ؟" وعدوه ما الناس اقتضى" عبارة يف ) وعدوه (يف كلمة على من يعود الضمري اهلاء :س

  .سلموا إذا به وعدوه الذي لجملؤا الديناريعود على 
  .لبالطّ تفيد الزيادة//   //؟     )اقتضى : (ما املعىن املستفاد من الزيادة يف قوله : س
  .يف حمل جر مضاف إليه  . حالكسر  أن تعلمين بعد ذلك لك ////   .عني مصدراً مؤوالً ،واذكر موقعه اإلعرايب :س
  .اإلسكندرية بالد من أنا:قال  //// .واذكر موقعه اإلعرايب،ضمرياً منفصالًحدد من النص :س
  .رفع خرب يف حمل)  اإلسكندرية بالد من (وشبه اجلملة من اجلار وارور .( مري منفصل مبين يف حمل رفع مبتدأض:أنا
  اإلعراب ؟من ) اإلسكندرية  بالد من أنا قال( ما املوقع اإلعرايب للجملة االمسية : س

  ) .مجلة مقول القول ( يف حمل نصب مفعول به ،
  ، أين ظهر ذلك ؟والشعر النثر بني املزاوجة املقامات خصائص من: س

  .يف املقطع األخري من املقامة ، حيثُ أى الكاتب مقامته بأبيات شعرية 
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  .ة ،علل ذلك أنْ ينهي مقاماته بأبيات شعري اعتاد اهلمذاين: س
  .املميز الفين اجلمال من شيئًا املقامة اية إعطاء.ب.        الشعرية وقدرته اللغوية مهاراته إلظهار.أ

 ؟األبيات ذكر الكاتب يف كما الصرب فوائد ما:س

  . ويقويه الصابر أزر يشد. ٣      . د ا غيبلِّ. ٢           .ذهبا الكيس ميأل.  ١
  .األبيات السابقة،إعرابا تاماأعرب ما حتته خط من البيت األول من : س

  .الصرب لوال ويك
ب(مبعىن مضارع فعل اسم:ويكضمري الكافأنا،و تقديره مستتر ضمري الفاعل،و)أتعج به مفعول نصب حمل يف مبين صلمت. 

 ).لوجود  امتناع حرف( جازم غري شرط حرف:لوال

  .كائن أو موجود تقديره وجوبا حمذوف واخلرب الظاهرة، الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:الصرب
  ما نوع احلوار الذي سيطر على املقامة ؟يقسم احلوار إىل داخلي،أو خارجي،

  . السفينة وركاب اإلسكندري بني ارجياخل احلوار* 
  ) .أيب الفتح اإلسكندري (استخلص من املقامة ثالث صفات للبطل :س
 . اآلخرين يف التأثري على القدرة. ٢                              .والدهاء الذكاءالفطنة و . ١
٣.سرعة البديهة .٤.                       ل الصرب الشديد ، وقدرة التحم.  
  .االحتيال. ٦).    ة حتديداً املادي (الشخصية نافع ملا لتحقيق املواقف انتهاز .٥
    .عناصرهان خالل قراءتك للمقامة السابقة عيمن : س
 . )يكون الزمان هو فترة حياة الكاتبذكر يف النص زمان حمدد؛مل يإذا ( : الزمان. ٢              .) البحر ( املكان.١

  . السفينة ركاب/  اإلسكندري )البطل  / ( هشام بن عيسى) الراوي ( : يات الشخص .٣
 .النهاية إىل تدرجت مث... راألمطا ولرتب األحداث بدأت:  األحداث. ٤

 ؟ العطب من أمنك الذي ما:  لإلسكندري ظهرت واضحة يف قول الركاب: احلبكة. ٥

 . هلدفه اإلسكندري وحتقيق وركاا السفينة جناة:  احلل.٦ 

 ----------------------------------------------------  
  .ى عن اآلخرينل وختلّالتحم على اإلسكندري ساعد قويا إنسانا الصرب هشب: الصربوخذَلنا نصرك كيف)١:الفنية الصور

**ناتاحملس دوه (،    )السفينة،املدينة(:السجع                  : ةالبديعيعدعوه،  و ( .  
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*******************************************        ******************************************************** 

   املعلم دليل يف وردتكما  النموذجية وإجاباا الكتاب أسئلة
 :والتحليل االستيعاب

 : يأيت ما يف خطّ حتته ملا الصحيح املعىن اختر.  ١
  .اهلالك من قريب مبوضع.ج         اهلالك يشبه مبوقف. ب           اهلالك إليه يأوي مبوضع.أ  : تعين)اهللك مبثابة( .أ 

 املطر وحبر الغيوم حبر. ج     األرض وحبر حبرالسماء.ب     اخلزر وحبر الشمال حبر.أ:)البحرين بني، احلني يد يف وبقينا(.٢
  املعيشة ظروف فيه ثغرتصعب.ج       األبواب سوره يف ثغرتكثر.ب       البحار إال ثغراليليه.أ:)األبواب باب ربةالغ يب بلغت وملا(.٣

 حياته على الراكب فيها يأمن ال اليت الصغرية السفن.أ   :)براكبه افعس السفن ومن(. ٤

 السريعة السفن. ج                طريق غري على تسري اليت السفن.ب

  ) .أ / ٤( ، ) ب/ ٣( ، ) ب / ٢(، ) أ /  ١:( اإلجابات 
 ---------------------------------------------------------------  

 : املقامة هذه يف ) اإلسكندري ( شخصية تعد) ٢

 .ثابتة رئيسة ) أ( :  اإلجابة                ثابتة ثانوية. ج                نامية رئيسة.ب                  ثابتة رئيسة.أ

------------- --------------------------------------------------  
٣ (ا املفردات من يأيت ما معىن حوضباملعجم مستعين : 

 .العدو قهر على به ستعاني ما:  العدة* .     املوج أعلى:  غارب* .          تسوق: حتوذ* 

 ------------------- --------------------------------------------  
 : سياقها يف منها كل معىن موضحا اآلتية األبيات يف )جن(  كلمة يف اجليم حركة اضبط) ٤
 :الطباطبائي إبراهيم قال** 

  .عقله زال: نـج*                        فنون الغرام يف جنوين ولكن                عقله نـج إذا فن امرئٍ لكلِّ
 : الغرناطي اجلياب ابن قال **

 اشتد:  الظالم نــج*                     أسود النهار الح إذا وهم            المالظّ جن إذا حمراب رهبان
 : الشرقي الطيب أبو قال**

  .اإلنس ضد اجلان: نـجِ *        بشر وال نـجِ وال مليك وال             ملك الورى يف حيزه مل ما وحاز
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 . البطل حيلة عليه قامت الذي احلرز إىل نسبة باحلرزية مسيت ////         .          احلرزية باملقامة املقامة تسمية فسر.أ) ٥

 . وحنوه صندوق من األشياء به حيفظ ما: لغة احلرز////                       . واصطالحا لغةً احلرز معىن وضح.ب
  . عنه اإلسالم ى وقدسوء، من يقيه أو،صحته عليه حيفظ أو،غاية إىل أويبلغه،اخلطر من حامله حيمي هأن يزعم ما كل:اصطالحا احلرز

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

 .شيئًا منه يغنم ومل سفره يف اقًموفّ يكن مل هألن////                ؟ دياره إىل العودة هشام بن قررعيسى ملاذا. أ)٦

 .بواالضطرا باهلياج املشهور اخلزر حبر ركوب خطورة   ////     ؟ فيه راغب أنه مع الرحيل من خوفه سبب فسر.ب

 " باإلياب الغنيمة من ورضيت//// "  .  بالسالمة نمالغ من ورضي سعيه خاب ملن يضرب مثالً النص من استخرج.ج

 ؟ السفينة ركاب على اإلسكندري احتال كيف. أ - ٧
 .مثله منهم واحد كلَّ مينح أن بإمكانه وأن الغرق من حيميه حرزا حيمل أنه ادعى

  ) .املال على احلصول ( الكدية    ////                                            ؟ل االحتيا من غرضه ما. ب
  :إىل يشري املقامة يف موضعا عني ) ٨
  .املوت من للحماية احلرز استخدام: العباسي اتمع سلوك يف جاهلي أثر.ب//// .القفول يف اهللا استخرت:إسالمي سلوك.أ

  . أبياته يف اإلسكندري بينها كما للصرب فوائد ثالث اذكر)  ٩
  . ويقويه الصابر أزر يشد. ٣      . د ا غيبلِّ. ٢           .ذهبا الكيس ميأل.  ١

  :يأيت ما املقامة يف عني) ١٠
  . السفينة وركاب،  هشام بن وعيسى، اإلسكندري: صالشخو -
  . منه اهلجري الرابع القرن، العباسي العصر: الزمان -
  . دياره إىل الراوي بوصول وانتهت األبواب من انطلقت حيث البحر يف السفينة ظهر على كانت أحداثها معظم: املكان -

 :والتفكري التذوق** 

 : اآلتيني بيتيه أحد يف النابغة ليلة قاصدا.  ةـّـبالنابغي ليلته هشام بن عيسى وصف ) ١
 بـالكواك بطيء أقاسيه وليلٍ    ـب     ـناص أميمة يا مـُـهل كليين

 ناقع السم أنياا يف الرقش من          ضئيلة ساورتين كأين فبت: قوله أو

  ل ؟للي قسوةً أشد اوصفً حيمل النابغة يتيب أي.أ
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 لدغته من مبعاناة الليلة تلك يف معاناته الشاعر شبه حيث قسوة أشد الليل فيه يبدوالثاين  البيت ولكن قاسية ليلة يصف كالمها
  .غ ديـاللّ جسد يف مـّـكالس قلبه يف اليت فاهلمومة،سام أفعى
 ؟ وملاذا؟ وصفًا أبلغ أيهما.  شعرا ليلته النابغة ووصف نثرا ليلته اهلمذاين وصف.ب

 .املباشر الوصف إىل اهلمذاين عمد حني يف ليلته وصف يف واالستعارات التشبيهات وظف حيث األبلغ هو النابغة وصف

 . العيش سبيل يف احليلة استخدام يف براعةً اإلسكندري يظهر) ٢

 . العيش كسب من مطالن هذا يف رأيك عن رعب.  أ
 احليلة على قائم فهو الكسب يف اإلسكندري بعهـات الذي النمط أما مشروعة سبل من له بد ال احلالل العيش كسب

  . مشروع غري اإلسكندري فكسب الوسيلة تربر ال الغاية أن ومبا،واخلدعة
 . إجابتك وضح. ط؟النم هذا إىل يلجأ من اليوم جمتمعنا يف جتد هل.ب
  . منقوده لسلبهم الناس من البسطاء على حيتالون الذين أولئك من النمط هذا اليوم جند،نعم
  ؟ جمتمعنا يف احملتالني ملواجهة تقترحها اليت الوسائل ما.ج
 . املعامالت يف القانونية الطرق إىل الناس توعية من بد ال

  . بللكس سبيالً الكالم تنميق يف الرباعة تتخذ العباسي العصر يف اجتماعية طبقة وجود املقامات تظهر )٣
 . املعلم إشراف حتت للطالب اإلجابة تترك               . الظاهرة هذه يف رأيك عن عرب

  ؟ رأيك يف اإلسكندري شرك يف السفينة ركاب وقوع أسباب ما. أ)   ٤
 . اهللا بيد واحلياة فاملوت، التفكري وبساطة ينالد أمور يف اجلهل

 ه ؟حيلت تنجح مل إذا فينةـالس ابــركّ انتقام اإلسكندري نـأم كيف. ب
  .ةالسالم من به وعدهم مبا يطالبوه فلن مات وإذاه،صدقو الغرق من السفينة وركاب جنا إذا ألنه
 : قوله يف الفنية الصورة وضح )٥

  .د ي له إنسانا احلني شبه" .احلني يد يف بقينا.  " ب////  .     ة شاخم جببال الغيوم شبه" .  جباالً الغيم من حتوذ. "  أ
 .ه مرتل إىل يعود اإنسان اليد شبه" .   جيبه إىل يده آبت. " ج

  . ظهره على جتري اليت السفن على بـثـي حي بكائن البحر شبه.   " بغاربه ثابو البحر ".د
 وختلى،منتصرا يبدو فجعله.لمحالت على اإلسكندري ساعد اقوي إنسانا الصرب صور" :  وخذلنا الصرب نصرك كيف. " ـ ه

  .املصيبة فأكتهم الشدة وقت عنهم
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 .أسطر ستة يف املقامة أحداث خلِّص.أ)  ٦
 ركوب من ختوفه رغم دياره إىل العودة آثر غربته يف يوفق مل وملا،األبواب باب وصل حىت للرزق طلبا هشام بن عيسى اغترب
 إىل الدعاء إال هلم وسيلة ال كبري خطر يف السفينة جدا،وركاب صعبة اجلوية الظروف كانت العودة طريق ويف.هخلطورت البحر

ـّ مدعيا عليهم ليحتال بالصرب حتّلى الذي اإلسكندري إالّ والشكوى البكاء يف ليلتهم أمضوا وهكذا النجاة سبيل يف اهللا  ميلك هأن
 .الوفري املال ذلك من فكسب.منهم واحد لكلّ حرز ولديه اهلالك من جيهـْـنـُـي حرزا

 .افيه املقامة بطل فلسفة مبينا املقامة خامتة يف األبيات انثر.ب
 ويعلو اد املرء يبلغ وبالصرب فاغتىن، السفينة ابـرك على بصربه احتال إذ،الصرب بفوائد لعلمه الشدة على اإلسكندري صرب
  .ةالشد وقت أزره شد يف منه يستفيد املال من بصربه املرء يكسبه ما أن كما،قدره

 . احلرزية املقامة يف احلبكة بني. أ )٧
  .؟" العطب من أمنك الذي ما:"اإلسكندري ويسألون اهللا ويدعون يبكون السفينة ظهر على وهم الغرق من باخلوف الركاب شعور يف احلبكة
 .الصرب غنائم للمقامة آخر عنوانا اختر. ب 
  ؟ املقامة عنهما كشفت كما والراوي البطل من كل شخصية دانقُ)  ٨

 كما،واألصدقاء األهل عن بعيد،الديار غريب مزرية حالة يف وهو املقامة بداية يف علينا يطلّ رجل:م هشا بن عيسى شخصية
 أكثر بدا املقامة اية يف أنه إال دياره إىل العودة طريق خطورة اغم زاده ومما،اليأس حد إىل الغربة يف رزقه حتقيق يف سعيه خاب
  .ياإلسكندر الرجل سر معرفة على صمم إذ ذكاء

 الصطياد حيلة إال كان ما الصرب هذا أن إال،ظهورها بداية يف الشدائد على الصرب عليها بدا شخصية:اإلسكندري شخصية
 لكلّ النجاة حرز امتالك بادعائه ففاجأهم،البحر عرض يف غرقّا املوت من النجاة يرجون وهم قاسية ظروف يف السفينة ركاب
 على قادر،الشدائد على بالصرب ىـيتحلّ،ذكي،احليلة واسع رجل فهو نقودهم وأَخذ عليهم االحتيال عليه فسهل،منهم واحد

  .ه مقامت آخر الشعر أبيات نهضم الذي والوعظ باحلكمة يتصف الظروف أصعب يف حىت االنتفاع
 .سلبية وأخرى إجيابية سلوكات إىل املقامة يف االجتماعية السلوكات صنف ) ٩

  سليب سلوك  إجيايب سلوك
  .الصعبة األمور على اإلقدام قبل االستخارة)  ١
 .العيش كسب سبيل يف املشاق حتمل) ٢
 .الشدائد على الصرب)٣
 .السفينة ابـركّ قبل من بالوعد الوفاء) ٤
 .)الصرب فوائد( النصيحة يف الصدق )٥

 ما ضرر دفع أو منفعة حتقيق سبيل يف احلرز استخدام) ١
 العيش كسب سبيل يف االحتيال ) ٢
 الشدائد وقت والتشاكي التباكي )٣
  الدين أمور يف اجلهل )٤

 . لذلك الفين األثر بني. األفعال استخدام بغزارة املقامة تتميز )١٠
  .القارئ تشوق إىل وبالتايل األحداث يف غزارة إىل أدت األفعال غزارة
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١١( عبارة منه ختلو تكاد ال،املقامة يف بارزة مسة جعالس. 

 . موازن غري مقفى عرالش كفواصل فواصل له بكالم التكّلم هو :ع السج معىن وضح. أ

 . البديع إىل ينتمي                ؟ السجع ينتمي البالغة فنون من فن أي إىل. ب

 . إجابتك حوض ؟ اللغوية براعته على دليالً مقامته يف السجع الكاتب التزام يعد هل. ج
  . اللغوي قاموسه عةوس لغويةلا اهلمذاين مقدرة على يدل طبيعي سجع وهو.عبارة منه ختلو تكاد ال املقامة يف بارزة مسة السجع

 ة ؟املقام يف املعىن وضوح يف السجع تأثري ما. د
 .األذهان من ويقربه وضوحا يزيده بل املعىن من ينتقص ال هفإن لذا،اللغوية اهلمذاين ملقدرة املقامة يف اطبيعي السجع جاء

 . الفنية والصور األحداث وغزارة الوصف مجال             ؟ املقامة يف التشويق عنصر حقق الذي ما) ١٢ 

 . جمتمعه نقد يف والطرافة الفكاهة طريق الكاتب سلك ) ١٣
 .النقد يف األسلوب هذا يف رأيك وضح.أ

  .سلوكه يف النظر إعادة على السامع يساعد مرح بأسلوب الناقد رأي ينقل إذ.بالنقد املعنيني يف التأثري على أكرب بقدرة ميتاز
  )  املعلم إشراف حتت للطالب اإلجابة ركتت(أسطر أربعة يف جمتمعنا يف السلبية الظواهر إلحدى نقدا بلغتك اكتب.ب

 بد ال الزواج ويف.مثالً ملوظف رشوة بدفع مصلحة أي حتقيق ميكن فباملال،والقيم املبادئ على املال سلطة طغيانأكره : (مثالً 
  .)جمتمعنا  عائالت من الكثري عند الزواج على للموافقة كشرط الرجل لدى املال رتوفّّ من

 ضرره؟ أو نفعه عاد من وعلى؟ ضارا أم نافعا املقامة هذه يف اإلسكندري ذكاء كان هل.حدين ذو سيف اإلنسان ذكاء)١٤
 .عليهم احتال من على فوقع ضرره أما نفسه على نفعه عاد إذ ضارا نافعا ذكاؤه كان .إجابتك وضح

***************************************************************************************************  
 : لغوية قضايا*

  : يليه الذي السؤال عن أجب مث،اآليت النص اقرأ) ١
أن  بعـد  ذلـك  لك:فقلت،دعوه:فقال إيل األمر وانتهى.فنقدوه،وعدوه ما الناس ،اقتضىاملدينةَ تناوأحلّالسفينة، سلمت فلما "   

نصرك كيف:فقلت،اإلسكندرية بالد من أنا:قال.حالكسر  ينتعلم ذَلنا الصرب؟  وخ. "  
  . اجلدول يف مبني هو كما السابق النص مجل رتب***  
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  إنشائية مجل  خربية مجل
 مـا  الناس ،اقتضىاملدينةَ تناوأحلّالسفينة، سلمت فلما -

  .فنقدوه،وعدوه
  . فقال إيل األمر انتهى -
  .حالكسر  ينأن تعلم بعد ذلك لك:فقلت -
  . اإلسكندرية بالد من أنا:قال -
  . ؟وخذَلنا الصرب نصرك كيف:قلت -
  . يقول أنشأ -

 دعوه -

  . ؟وخذَلنا الصرب نصرك كيف -

  : يأيت مما عبارة كل يف البديعي اللون وضح ) ٢
  وجناس سجع"  ونتشاكى نتباكى أصبحنا ."ب          وجناس سجع     " اهللك مبثابة، الفلك يف قعدت ."أ

  .سجع وجناس " .  أفواجا واألمطار أزواجا األمواج ترسلُ بريح." ج
  : يأيت ما املقامة من استخرج )٣ 

  اجلواب  املطلوب  الرقم 
  أفواجا،أزواجا  مفردة حاالً  ١
  قفول  ثالثي لفعل مصدرا  ٢
  )موجة ( األمواج  مرة اسم  ٣
  ابوثّ  مبالغة صيغة  ٤

  .حمل له من اإلعرابحرف مبين ال ،السببية فاء:الفاء       " العجب كلّ واهللا فعجبنا" : تاما إعرابا اآلتية اجلملة أعرب )٤ 
 .فاعل رفع حمل يف مبين متصل ضمري:نا     .التصاله بالضمري املتحرك ،السكون على مبين ماض فعل:ناعجب
  .حرف مبين ال حمل له من اإلعراب ،القسم واو: الواو

 .الظاهرة الكسرة جره وعالمة ) الواو  (اجلر حبرف جمرور اسم اجلاللة لفظ:اهللا*
  .مضاف وهو.الفتحة نصبه وعالمة منصوب املطلق املفعول عن نائب:كلَّ*
 .الكسرة جره وعالمة جمرور إليه مضاف: العجب* 
 .اإلعراب من هلا حمل ال)  وأصبحنا ( مجلة على معطوفة واجلملة( 
 : يأيت ما يف خط حتتها اليت األفعال يف بالزيادة املستفاد املعىن ما نبي. املعىن يف زيادة إىل تؤدي املبىن زيادة )٥
 التكثري: خيضل –. جفنه خيضلُّ ال رجل وفينا.ب////   املشاركةكى نتشا/  نتباكى *** ونتشاكى نتباكى وأصبحنا. أ
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 واملبالغة التكثري: أمنك -  ؟العطب من أمنك الذي ما.د////          الطلب: اقتضى – .وعدوه ما الناس اقتضى.ج
  التعدية:  أحلتنا –                                   .          املدينة لتناأح. ـ ه

----------------------------------------- ---------------------  
٦ ( ا على اهلمزة كتابة سبب حوضيأيت ما يف خط حتتها اليت املفردات يف صور :  

  السبب  اجلملة  الرقم
  .ضم بعد مضمومة جاءت ألا واو على املتوسطة اهلمزة بتكُت  الرؤوس لرفع يشجعوا ومل  ١
  كسر بعد جاءت ألاألف مقصورة  على املتطرفة اهلمزة بتتكُ  وقته بعدئجي فلم  ٢

  : اجلدول يف مبني هو كما املتطرفة اهلمزة نوع حسب اآلتية الكلمات صنف.أ
  ياء أو واو عن منقلبة مهزة  أصلية مهزة  زائدة مهزة

  رجاءء  ،   بناء ،    مسا  قراء           أنباء  عظماء،أنبياء،صفراء،صحراء،عذراء
  .ومصروف الصرف من ممنوع إىل السابقة الكلمات ترتيب أعد. ب

  مصروف  الصرف من ممنوع
  رجاءء  ،   بناء ،    مسا،  قراء  ،      أنباء  عظماء،أنبياء،صفراء،صحراء،عذراء

  .منقلبة مزة مخت وما أصلية مزة مخت ما منها يصرف.الزائدتني واهلمزة باأللف ختم ما الصرف من مينع:القاعدة النحوية
 

  .ـه ، واهللا سبحانه املوفقمت ذلك بفضل اهللا تعاىل ومنِّ
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  العروض                               عشرة الرابعة الوحدة
 : العروضية املصطلحات

 ) . قسمني ( شطرين من يتألف الشعر من سطر:البيت. ١
 .الشعري البيت من األول  )اجلزء( الشطر هو:الصدر.٢
 .الشعري البيت من الثاين )اجلزء(رالشطهو: العجز.٣
٤.الصدر يف األخرية التفعيلة هي:روضالع. 
 .العجز يف األخرية التفعيلة هي:الضرب.٥
  . الضربو  العروض:البيت كاملة ما عدا تفعيليت تفعيالت هي:احلشو.٦
 .  )م(،ويرمز له بالرمزجزء منها يف الصدر،وجزء منها يف العجز كلمة هو أنْ تكون:رالتدوي.٧
  .الضرب يف موعا الوتد على خفيف سبب زيادة:التذييل. ٩

البحتري،سينية شوقي،المية  سينية:ثالًم فيقال ،)وبه تسمى ( إليه نسبوت القصيدة علية ىنبـت الذي األخري احلرف هو:الروي
يرمن القصيدة بيت كلِّ آخر يف وهذا األمر ملزم للشاعر،) اخل ... بائية، أوق العرب،عينية ابن ز .  

----------------------------------------- ------------------------------ 
  :البحور اليت بقيت معنا يف هذا الفصل الدراسي إنْ شاء اهللا تعاىل هي

 .املقتضب  بحروال،اتث والبحراملنسرح، البحر
لقد درست عزيزي الطالب يف املرحلة الدراسية اثين عشر حبراً ، ويف هذا الفصل ندرس ـ بعون اهللا تعاىل ـ ثالثة حبور ، 

ـّا البحر األخري ـ وهو البحر املضارع ـ فهو قليل االستعمال ، فال مير   .مع الطلبة أثناء دراستهم  أمـ
  ـــنتعد املضارعــات              مفاعيلُ فاعالتـ

 الصباح ـشرقمىت تسمح الليالــي              بأن ي .  
  :مفتاح البحر :املنسرح حبر

املَثَمنسرح فيه ي ـربمستفعلنلُ                   ض /مستفعلن/ مفعوالت  
ـّحو علىثالث منها يف كل شطر ،،تفعيالت ست من يتكون البيت أننالحظ    : اآليت الن
 مستفعلن/   مفعوالت/  مستفعلن                       مستفعلن/    مفعوالت/   مستفعلن

  -ب - -/ب  - - -/ -ب  - -                          - ب - -/ب  -  -  - / -ب  - -
ـَـتـُـم(أو،) -ب ب  –مستعلن (:،صورها)-ب  - -مستفعلن (:ة الرئيسةلالتفعي   ) -ب  –علن ب ـْـفـ

  )ب  –ب  –مفعالتُ  :(  ، صورها)ب  - - -   مفعوالت: ( التفعيلة الرئيسة و
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 :مث حدد التفعيالت ، واسم البحر  ة من قول أيب فراس احلمداينّ  ،اآلتي تابياأل قطع***
 اــــوأوهل مزعج آخرهاا                                أمحله أكاد ما حسرة يا)  ١

 ها ل و أو و جن ع مز ها ر خ آ               ها      ل  م أح كا د أ تن ما ر يا حس

   - ب ب   -/ ب –ب  -/  -ب ب  -              - ب ب  -/ ب  –ب  -/  -ب  - -
                   لنـعـتمس/    مفعالت/ نلعـتـمس                  مستعلن/      مفعالت/   مستفعلن

                             -------------------------------------- 
  هاـلُـمعلّ داــــالع بأيدي بات                              مفردة آمــّبالش عليلة)  ٢

  أي دل ع دا م علْ لِ  لُ ها ت ب  اب                ع يل ل تن بش ش آ م مف ر د تن         
  -ب ب  –/ ب –ب  -/ -ب ب  -                        -ب ب  –/ ب –ب  -/ -ب  –ب 

ـُـالت    مستعلُ ـْـعلن  مفع ـَف ـُـالت         مستعلن          ن               مت    نمستعلُمفع
 --------------------------------------  

٣ (متـِـك أحشاءها على ح   ـها واهلموم تشعلها ـفـئُقٍ                          تـطْــرس
  تط ف ء ها ول ه مو م تش ع ل ها                       مت س ك أح شا ء ها ع ىل ح ر قن     

  –ب ب  –/ ب –ب  -/ - ب ب  -                     –ب ب  –/ ب –ب  -/ - ب ب  -
ـُـالت         مستعلن ـُـالت          مستعلن                           نمستعلُمفع   نمستعلُمفع

 --------------------------------------  
  رةـــالنك من حرفًا أضحى فاليوم                                 فة معر لديك وجهي كان قد
 رة ك ن نن م فن حر حى أض م يو فل          تن         ف ر مع ك دي ل هي وج ن كا قد

   -ب ب   - / ب –ب  -/  -ب  - -                 - ب ب  -/ ب  –ب  -/  -ب  - -
                   لنـِعـتمس /  مفعالت / ن لـِعفتـمس                     مستعلن/      مفعالت/    مستفعلن

 :لكل منها تفعيالتال وحدد املنسرح حبر من اآلتية األبيات قطع:   األول تمرينال
  :قال صفي الدين احللي 

١ (ـــــقلت بفرط البكاء وال          ـا           تنـقالت تشاغلت  عن حمبحزن  
......................................................................................................................................................................................................................  

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

......................................................................................................................................................................................................................  
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  ـيعن وطنـ تقالت تناءيت قلْ      ــي             قالت تناسيت قلت عافيت    
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  ـي ها يف بروجها حالـــحالُأ                     رةً   ـاء حائما لنجوم السمــ) ٢
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  :قال املتنيب 
٤ (ففي فؤاد احملب جـ نارـوى                 ـــانار اجلحيم أبردهـــ أحر  

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

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

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

  :قال املتنيب 
  ـاـودهـخري صالت الكرمي أع    داً              ا ال عدمتها أبــــ دفع )٥

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

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

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

  :قال أبو فراس احلمداينّ 
  ـا  هــلُتلك املواعيد كيف تـغـف           ها        لُـلك املودات كيف تـهمت)  ٦

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

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

......................................................................................................................................................................................................................  
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  ـلِ ـجـرٍ  إالّ  على وده مقلةُ                       ه   ــذي ال تكاد تلحـظُأنا الّ) ٧
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

قال الشضيّ  ريف الر:  
  ـــربِ إنّ املنايا أعدى من اجلــ ـي                  ال حتسنب اخللود بعدك لـ)٨

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

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

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

*****************************************************************************************************************  
  .هاافصل الصدر عن العجز فيقطع األبيات اآلتية ، مث :  الثاينالتمرين 

  وديــها عـذي طالَ عجمإنّ نيوب الزمان تعرفين أنا الّ) ١  :املتنيب  قال
......................................................................................................................................................................................................................  

  

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

----------------------------------------- ----------  
  :قال الشريف الرضيّ  

ـِـي داجية كلِّ بدر يا موالي) ٢   جِـــلجـالّ يف قد وقعت ـديخذْ ب
......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  
 ---------------------------------------------------  

  :قال الشريف الرضيّ  
ـُـك ما تنق) ٣   ـرجِ ــضي عجائبه كالبحر حدث عنه بال ححسن

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

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

 ---------------------------------------------------  
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  :قال البحتري 
  وبــمطل العاشقني لدى       ثأرٍ عن يبحث الفراق يزالُ وما) ٤

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

......................................................................................................................................................................................................................  
 ---------------------------------------------------  

  :قال ابن كناسة 

  رمِـوالك ت أهل الوفاِءإذا صادفَفـ مةشوح يف انقراضٍ) ٥
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  مِــــشتحم قلت غري ما تلْها وقُتأرسلت نفسي على سجي) ٦  :قال ابن كناسة 
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  رِــيف عم ـوافالطّ دنّسـِها لتفثُـحدهلا ت بٍقالت لتر) ٧  :قال عمر ابن أيب ربيعة 
......................................................................................................................................................................................................................  

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

  رِفَيف خ تأخ يا غمــزيها نا مثَّله ليعرفَ يـي تصدقوم) ٨ :قال عمر ابن أيب ربيعة 
......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  
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 مستعلن مفْعالت                   ـواسأل كما بضتاق :مفتاح البحر  :املقتضب حبر
 مستفعلن مفعوالت مستفعلن             مفعوالتُ  

   - ب  -  - / ب - -  -         -ب  - -/ ب -  -  -
 *)(  صورة على تأيت)  ب  - - -  مفعوالت :ـُـالت   )ب  –ب  – مفع
  )  -ب ب  – نعلُتمس: ( صورة على تأيت  -ب  - - مستفعلن* 

ـّـة    :قال أبو نواس           :أمثلة توضيحي
  ـربُ ه الطّيستخفّـ        وى تعـب               حامل اهل) ١
 بو ر ط هط ف خف ت يس         و             بع  ت وى ه لل م حا

  -ب ب  –/ ب  –ب  -                    -ب ب  -/ ب  - ب -
  نمستعلــ/    التفعـم                    ـنلـمستع/  ت   مفعال

 -------------------------------------------------  
  بـــــينتح واحملب                       ةًـتضحكني الهي) ٢

  ي تن               ول م حب ب ين ت ح بو  ـتض ح كي ن ال ه
  - ب ب  -/ ب  –ب  -                  -ب ب  –/ ب  –ب  -
ـُ  ـِلُسمفْعـالتُ  م ـِلُـسعـالتُ  مـفْم                 ن  تع   ن تـع

 -------------------------------------------------  
٣ (س ما به لعب ـــلي                          هــل إنْ بكى حيق  
   -ب ب  -/ ب  –ب  -                     -ب ب  -/ ب  –ب  -
ـُن   فْـم ـَعل ـْت ـُالتُ  مم                عالت مس ـِـلُـسفْـع ـَع   ن ت
  بــــيت هي العجصح                   ي     ـتعجبني من سقم) ٤
   -ب ب  –ب  –ب  -                          -ب ب  -/  ب  –ب  -
ـفْمم التعـسـتـُن   ع ـُنـتعالت مـسمـفْ                   ل   عل
  بـــواجلمال واحلس                         اهـــنتالعفاف زي) ٥
  –ب ب  -/ ب  –ب  -                      -ب ب  –/  ب –ب  -

ـُن   عـتعالت مـسمـفْ ـُن   عـتعالت مـسمـفْ                  ل                     ل
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 :لكل منها  تفعيالتال حددمث قتضب ،امل حبر من اآلتية األبيات قطع: األول تمرينال
  :اوي قال مجيل صدقي الزه

ـًا نـ) ١     دم                  بعد ما دنا العطــبليس جمدي
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  ها و بئسما ارتكبوا       م  ـو        إنـهم قد ارتكبـ) ٢
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  ما قد اكتسبوا  بعض                م   كل ما أملّ ــ) ٣
......................................................................................................................................................................................................................  

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

......................................................................................................................................................................................................................  
***************************************************************************************************  

 .هاافصل الصدر عن العجز فيقطع األبيات اآلتية ، مث :  التمرين الثاين
  سبب يل عاد منك انقضى سبب كلَّما)١

  

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

......................................................................................................................................................................................................................  
 ---------------------------------------------------  

  اخلَرب ما هـلْـست ال يعتذر أتاك قد) ٢
  

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

......................................................................................................................................................................................................................  
 ---------------------------------------------------  
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١٣٢ 
 

 خيتصر له يف احلديث تكلما أطلْ) ٣
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  عيونه خرب ليس يكذب النظر يف) ٤
  

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

......................................................................................................................................................................................................................  
---------------------------------------------------   

  ه عمري ضاع عنده العمرتـد وهبق) ٥
  

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

......................................................................................................................................................................................................................  
----------------------------------------- ---------- 

٦(نشروا من شذاه ما نشروا ذينا الّحب  
......................................................................................................................................................................................................................  

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

  :مفتاح البحر /  اتثّ حبر
  ـت احلركات            مستفعلن فاعالتن جـثّ إنْ
   -ب- ـن بمـتـفْـعـلُ: صورا ، ) -ب  - -مستفعلن ( 
  ) . - - -فا التن ( ، )  - -ــالتن ب ب فَع:(  ورهاصـ، )- -ب  –فاعالتن ( 

  :قال منصور الفقيه 
١ (اــالقن بني             ديـــــعن أسهلُ املوت ةْـواألسن  
  هن سن أ ول نا ق نل يب                  دي عن ل ه أس ت مو ال
   - -ب  -/  -ب  -  -                   - -ب ب /  -ب  - -

  التنـــفاع/  ن مستفعل                 نــالتـعـفَ/ مستفعلن
 وفائي دـــهيالش أنا                 يـــنفع لاملؤم أنا) ٢

  أ نل م أم م ل نف عــي                أ نش ش هي د و فا ئي 
   -  - ب ب /   –ب  –ب                   - -ب ب / –ب  –ب 

  التنــفع/    نــمتفعل               التنـــفع/   نــمتفعل
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  :لكلّ منها  فعيالتـتال دوحد املنسرح حبر من اآلتية األبيات عــقطّ: األول تمرينال
  :قال ابن محديس 

ـًا            علي البحر أركب ال) ٣   بـــاملعاط منه خوف
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

٤ (أنا وه  ــاء            والطّو مــطنيني يف املاء ذائب   
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  أعمق ســفنـال فساحل         عمق رــــللبح كان إنْ )٥
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  ــــداما أقرب املـــوت جدا           أتاك يشتد شـــ) ٦
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  ا ويغدىورباملوت طــ      ـه     يا من يـراح عليـــ) ٧
......................................................................................................................................................................................................................  

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

......................................................................................................................................................................................................................  
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١٣٤ 
 

  ن العيش ردا هل تستطيع ملا قــــــد              مضى مـ )٨
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  يش رشداًيراه ذو العـ                ن أنْالغي أوضح مـــــ)٩
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  داـــومح أجرا كيكسب              لٍــــــمجي من تأته ما)١٠
......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  ــردادا وتأتـــــي              يوم القيامة فــــمتوت فر) ١١
......................................................................................................................................................................................................................  

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

***************************************************************************************************  
 .هادر عن العجز فيافصل الصمث قطع األبيات اآلتية ،:  التمرين الثاين

 رارِـــاألح خرية يا األماين لتلك شكرا) ١
......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  
 --------------------------------------------------- 

٢ (بني دقـفالص حابـالص األبصار يف ورـكالن 
......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  
----------------------------------------- ----------  
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١٣٥ 
 

 ةـاألعن عاتــمقطّ اـًسراع جتري واخليل)٣
......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  
 --------------------------------------------------- 

 ةـومن فضلٌ يـــعل لنذلٍ ونـيك أن من) ٤
......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  
----------------------------------------- ---------- 

٥ (ورعـــال أستطيع فراراً من برق  هِ هــود  
......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  
 ---------------------------------------------------  

  ـودهوعسكر احلب حويل بِخـيـلـه وجنـ) ٦
......................................................................................................................................................................................................................  

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

 ---------------------------------------------------  
٧ (ـرِ موتمأجنو من ح هِ  فالويلُ يل كيفوسود  

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

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

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

  : القافية
 : ا معانيه وتأمل اآلتية األبيات اقرأ

  : املتنيب بـيالطّ أبو قال
 ولُـاملتب كبـوقل أهوى أنا             ولُــرس يا جوى ناـكلّ لنا ما

 ولـيق فيما وخان يمن غار            اــإليه بعثت من عاد ماــكلّ

 العقولُ ـنقُلُـوبه وخانت هاا             نـعيـ اتـاألمان بيننا أفسدت
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 والشوق حيث النحول  إليها ق  الشو          ـمأَلَ كيت منتاش ما تكيتش

  ُلـــــعني دلي فعليه لكلّ      ب      ـــاهلوى قلب ص خامر وإذا
  .اخلفيف  هذه األبيات ؟   حبرعلى أي حبر جاءت * 
ـً*    ما النغم الذي تشترك فيه ايات األبيات ؟*           .ا بنهاياا اقرأ األبيات قراءة مترنـم

    :لعلك تالحظ أن األبيات تشترك يف نغم تنتهي به ، ولو رددنا هذا النغم الذي تشترك به ايات األبيات لوجدناه كما يأيت 
  ) . ـلُ لـي( د) / حـولُ ( ن) / قُـولُ  ( ع)  / قُـولُ  ( ي) /  بولُ( املت 

  . واحلروف اليت بني األقواس هي القافية
  .  - رمحه اهللا تعاىل - الفراهيدي أمحد بن اخلليل فهاكما عرفالقافية **  

الساكن الذي قبله مع ما بينهما من حروف ، هي املقطع الصويت األخري يف البيت الشعري ، ومتتد من الساكن األخري إىل 
  .يضاف إليها املتحرك الذي يسبق الساكن األول 

  ). ـاكنالس قبل اليت احلركة مع يليه ساكن لأو إىل البيت يف حرف آخر من(   
 . كلمتني أو احلروف، بعض مع كلمة أو كاملة، كلمة كلمة،أو من جزًءا القافية تكون وقد

  : اآليت طبيقـالت فإليك ابقــالس عريفالت فهم أردت إذا
 املتبولُ ـكوقلب أهوى أنا          رسولُ يا جوى ناـكلّ لنا ما

  يقولُ فيما وخان مين غارــا          إليه بعثت من عاد كلما
 أي( يليها الذي اكنالس ،أما) الالم(حرف على الضمة إشباع من الذي نشأ الواو هو يف البيت حرف آخر األول البيت يف*** 

ـ ال قبـل  اليت احلركة ـاأم - ـ مع ما بينهما من حروف )الالم( جاء قبل الذي الواو فهو)الذي قبل السـاكن األخري اكن س
 ) بول ( ؛ فتكون القافية هي املقطع )  واملتبولُـ( : الباء على الضمة فهي األخري

  
أي ( يليها اكن الذيالس،أما)الالم(حرف على الضمة إشباع من الذي نشأ الواو هو حرف يف البيت الثاين آخر البيت يف***     

الالم( جاء قبل الذي الواو فهو)اكن األخري الذي قبل الس(- بينهما حروف  هنا مل يات- قبل اليت احلركة ـاأم كن األخرياالس 
 .)قول ( فتكون القافية هي املقطع ؛ القاف على الضمة فهي

  
  :يأيت فيما القافية حدد ذلك لتفهم،كلمتين أو واحدة كلمة أو كلمة من جزًءا القافية تكون قد
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١٣٧ 
 

ــابمن البحر الكامل ( :                                      ـي قال أبو القاسم الش(  

١ (ـًا مج   ـابِ  لكنـها حتيا بال ألبـــ   ـة        إنـي أرى فأرى مجــوع
  )من البحر الكامل ( :                                                 قال األبيوردي 

ـً) ٢   ـرِ من شرف العال           ما مل يـنلْ وذخـرت ما مل يذْخ ا فقد أدركتإيـه
٣ (غاي تد لـوبلَغم ةَ  سؤدهلْـفي               صةُ  قَيمه ـهـِقَـت   رِ كسرى وال عل

قال ابن الوردي :  
  لْـحص قد ما الفىت أصلُ ماإن             ادـأب ليصأصلي وفَ لْقُـت ال) ٤
 قبل املتحرك إىلالساكنة، األلف هو قبلها ساكن أول الباء،إىل كسرة إشباع من الناشئة الياء هو حرف آخر: األول البيت يف. ١

 . كلمة منا هنا جزًء وجاءت )باب:(هي القافية املفتوحة؛إذا الباء وهو الساكن

 اكنالس قبل كاملتحر إىل الذال، وهوقبله  ساكن أول اء إىلرال كسرة إشباع من الناشئ الياء هو حرف آخر:اينالثّ البيت يف. ٢
 . كاملة كلمةجاءت هنا و، )ِ ريذخ(: هي القافيةفاملضمومة، الياء وهو

) قيصر(يف كلمة  الساكنة الياء وهوقبله  ساكن أول إىل،اءرال كسرة إشباع من الياء الناشئة وهو حرف آخر: الثالث البيت يف.٣
  .كاملة كلمةجاءت هنا و،)قيصر( :هي القافيةف ؛املفتوحة القاف وهو اكنالس قبل الذي كاملتحر إىل

  

 إىل) قد (يف كلمة  الساكنة الالد وهو قبله ساكن لأو ،إىل)حصلْ ( يف كلمة  اكنةالس الالم هو حرف آخر:ابعالر البيت يف. ٤
كلمتني من مكونة هنا ،وهي)حصل قد(:هي القافية إذًا ؛املفتوحة القاف وهواألول  الساكن قبل الذي كاملتحر.  
  :اآلتية األبيات كل بيت من يف القافية حدد:مترين

  أعمق ـسالنفـ فساحل            عمق    ـرللبحــ كان إن) ١
.................................................................................................................................................. 

  مضى مــن العيش ردا    د            هل تستطيع ملا قــــ) ٢
..................................................................................................................................................  

  ـرارِ األحــــ يا خرية             يــــاألمان لتلك شكرا) ٣
..................................................................................................................................................  

  ـةومن لٌـفض ـيعلـ             لنذلٍ ـونيكــــ من أن) ٤
.................................................................................................................................................. 

قال أبو القاسم الش ــايب:    
٥ (،خاند نجامـوأرى نفوساً، مكأشباحٍ، وراَء            ــد ،تيابِ مبض 

................................................................................................................................................  
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١٣٨ 
 

٦ (احلياة وقوا شسوتى،نها موعزم                    كوحتركاألنصابِ وا كتحر  
..................................................................................................................................................  

  األخشابِ كمحترِقٍ من إالّ                واـبقُ وخبا م لَهب الوجود، فما) ٧
..................................................................................................................................................  

  :من روائع أيب فراس احلمداين 

٨ (ــاألنام إىل ذهـ كلُّ               يــزنتـي ال حتأبني اب  

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

  اب ـــصللجليل من امل               يالًـ صرباً جـمأبنييت) ٩

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

  اب املنيـه ــأسبما خفت            بجٍ ـــنلوال العجوز مب)١٠

..... .........................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................. أبــيه   ـس ــنفمن فدا            ت ـولكان يل عما سأل) ١١

............................................................................................  
ديلُ ــي وظين بأنّ اهللا سوف          مجيلُمصايب جليل والعزاء )١٢

............................................................................................................................................................................ ..................  
ي بعدها حلمولُ ؟ أن أمهّك           ةٌـجراح وأسر واشتياق وغرب)١٣

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

***************************************************************************************************  
ىن الذي احلرف هو:اصطالحاً:الرويبمى القصيدة عليه تسبه وت أو ـةً،دالي ة،وهكذا أو ةسينية ، أو عينيبائية،أورائية،مهزي.  

ـًه: س ـّ   .ال : اجلواب                ا ؟ل احلروف كلها تصلح أن تكون روي
ـً تأيت ال اليت احلروف ما:س ا؟روي 
  . - أحيانا  -اءحرف اهل  )٣ .           الناتج عن اإلشباع  دامل حرف) ٢         ) .ا، و، ي (  العلـة حروف) ١

ـً اهلاء تكون أن جيوز : لفتة  إذا اروي بِقتذلك ومثال بساكن س :  
١ (ال القلب هاـأي املو رككذ تدع  ) ت)     م نينوبك اــمب وأيق همن  
ـًـواتع إن يف املوت عربةً )٢   .ـه فازجر القلب عن هواك ودع          ا   اظ
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  )هائية : ـى تسم(ي هذه القصيدة ؟ ـماذا نسم: س
  :ا هروي إىل القصائد وانسب اآلتية األبيات يف الروي حرف عين  : مترين

 : البوصريي قال. ١ 
 لي واحلَديثُ صحيح كَفَّارةٌ              املُصطفَىحدثْت أنَّ مدائحي يف 

 وحــالكرمي لرابح مرب إنَّ              اؤهـــأربح مبن أهدي إليه ثن

  روحـه والمسك متسك رحي             د إِنهـيا نفْس دونك مدح أحم

  وحــالعبري لسامعيه يفمنه              ونصيبك األوىف من الذكرِ الذي
 وحــممن فضيلة كرماً بكلِّ             نبوةً نم ينكروــــعجباً هلُ

  .حائية قصيدة احلاء،فهيهنا حرف  وجاءوبه تسمى،القصيدة، عليه ىنتـب الذي احلرف هو الرويحنن نعرف أنّ *
  : البغدادي البارع قال. ٢

والوطنا األحباب ذكر               لفواإل باـوالص اـكنوالس 

 ضىن حلف وقـبالش مدنف              هـل وحق اشجو فبكى

 الذي احلرف هوالروي ـنـبنونية  قصيدة هنا حرف النون،فهي وجاءوبه تسمى،القصيدة، عليه ـىت. 

 :ـةيف خنوة املعتصم وفتح عموري متام أبو قال. ٣
 بِــيص مل اهللا غري بك رمى ولو        هاـفهدم يهاـبرج اُهللا بك رمى

ـلباً يتطْ صوتزِبقت اًـريره           الكرى أسك له ضابور دبِ اخلُررالع 

الذي احلرف هو الروي ـنـببائية  قصيدة هنا حرف الباء،فهي وجاءوبه تسمى،القصيدة، عليه ـىت. 

 :يف العشق  املتنيب الطيب أبو قال. ٤
 أحشائه يف حشاك يكون حتى             أشواقه يف املشتاق تعذلِ ال

  ائهــبدم مضرجاً القتيلِ مثل              بدموعه مضرجاً القتيلَ إنّ
  :يف ما يأيت ) الروي( عني 

 رهـــأواخ فيه هـأوائلَ ساوت          هــمكارم من بِبِدع هذا وليس. ١
٢ .لترح ـسمليك غضىب         هاــأمجال غدوةً ةُيفما ع اـهل بدا ولُقُـت 

٣ .ار           دالًــب نبتغي ال إذ املنازِلَ حيبالد وال ادار اــجريان اجلريان 

 اـــطبيبه احلجاز بأكناف ولكن         ريضةـــم بالعراق نفسا أُعلِّلُ.٤
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  اـمشيبه استنار الثنيـالثّ لَـبـقَأ         لميت البني ةــروع من وخمْلسةٌ.٥
رائية( ،والقصيدة)الراء( هو األول البيت يف الروي ( .هو لثاينا البيت يف الروي)يةالم( ،والقصيدة)المال ( . 

يةنون( ،والقصيدة)نونال( هو ثالثال البيت يف الروي ( .هو رابعال البيت يف الروي )ائيةب( ،والقصيدة)اءبال ( . 

ائيةب( ،والقصيدة)اءبال( هوامس اخل البيت يف الروي ( . 

***************************************************************************************************  
 )احلر الشعر(  التفعيلة شعر

 ؟ )احلر الشعر( التفعيلة شعر تعريف ما: س

 يلتزم وال القوايف يف فيه الشعراء ينوع بل بالقافية يلتزم وال التفعيلة نظام ويلتزم الشعري البيت نظام من يتحرر الذي الشعر هو
  .د الواح السطر يف التفعيالت من حمدد بعدد فيه الشاعر

 )فعولن(واملتقارب)مستفعلن(والرجز) فاعالتن( والرمل،) متفاعلن(  الكامل: لمث الصافية البحور من تفعيالته تؤخذ أن غلب وقد
 ) .فاعلن ( واملتدارك

 ؟ )احلر الشعر( التفعيلة شعر التفعيلة شعر خصائصهي  ما: س

  :لالشك حيث من )أ 
 . )الشعري البيت حيث من( التفعيلة نظام فيلتزم الشعري البيت نظام من يتحرر. ١
  . ) التفعيالت عدد حيث من( سطر لك يف التفعيالت عدد حسب الشعري السطر يطول. ٢
 ).القوايف حيث من ( وتتعدد القوايف تتنوع بل حمددة بقافية فيه الشعراء يلتزم ال.٣

  . افيةـالص البحور من تفعيالته ؤخذـت أن احلر عرالش على يغلب.٤
 : املضمون حيث من )ب
  . الوطنية والرتعة الذاتية الرتعة الشعر هذا يف تظهر.١
 ) الشعرية الصور حيث من ( والدالالت املعىن تعميق يف بةكاملر الشعرية الصور على يعتمد. ٢

 . واألسطورة الرمز الشعر هذا يستخدم. ٣

 ؟ احلر الشعر أو التفعيلة بشعر عرفي ماظهور  علل:س

 النظام يكتمل حىت العرب أشعار من الكثري حلفظ حيتاج والذي العمودي العريب الشعر عليه انك الذي الدقيق النظام بسبب. ١
 . الشاعر لدى العروضي
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 . ثريةك أحيان يف اللغوي التعبري حرية دون حتول واليت العمودي العريب الشعر يف القيود ثرةك.٢

 . احلديث العصر يف واختالفها وتنوعها الشعرية األغراض تعدد بسبب.٣

  . احلديث العصر متغريات ليستوعب العمودي العريب للشعر الدقيق النظام لتطوير امللحة احلاجة. ٤
 . سطر لك يف التفعيالت عدد حسب////      ؟ ) التفعيلة شعر ( احلر الشعر يف الشعرية األسطر أطوال اختالف:علل: س

    : مضامني الشعر احلر 
  .  الوطنية الرتعة. ٢                     . الذاتية الرتعة.١ 
  .والدالالت املعىن تعميق يف ـبةاملركّ ةالشعري ـورةالص على اتكأ. ٣
  . واألسطورة الرمز استخدام فيه ـريكثُ.٤ 

  .ابالسي شاكر لبدر املطر وأنشودة اخلليج على غريب: قصيدتا ـماتالس هذه ـلثّمت اليت القصائد ومن
  ) .غريب على اخلليج ملراجعة خصائص الشعر احلر ( ميكن للطالب الرجوع إىل قصيدة **( 
  ؟) الصافية البحور (املقصود بعبارة ما : س** 
 .رالواف وجمزوء واملتدارك واملتقارب والرجز والرمل واهلزج الكامل:وهي واحدة تفعيلة تكرار من شطراها يتألف البحوراليت هي

ا تليهم اليت األسئلة عن أجب مث،عهماوقطّ اآلتيني، الشعرييني املقطعني متفه:  
  :   شايب أبو زهري كتب .١

  بالوقت متأرجحا" 
  ٮ - -/  -  ٮ -  ٮ ٮ
تـفاعلنم  /تـفاعِ م 

أحالمي ألمتَّ جنمةً يومٍ كل أنقص 
   - -/  - ب  –ب ب /  - ب  - -/  -ب  –ب ب /  -
 ـفامت/ ـفاعلنمت/  ـفاعلنمت/ فاعلنمت/  لن

 الكتابة يف عمري نصفص وأنق
  ب ب  –ب  -  -/  - ب  –ب ب /  - ب 
ـْـفاعلن/ ن متـفاعل/ ـنعلُ ـُت/  مت  م

  ...اهكذ
   -ب  -

 فاعلن
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 بالوقت متأرجحا
  ب  -  - /  - ب  –ب ب 

فاعلنمت  /فاعِ مت 
 آيت
-  /-   
 مت/  نلُ

 أذهب مث
  ب ب /  -ب  -

ـُت/  فاعلن  م
 آيت مث
   -  -ب  -

 مت/ فاعلن
 أذهب مث
  ب ب /  -ب  -

 تـم/ فاعلن
 " النقصان ذرويت

   - - -/  -ب  -
  فاعلْـمت/  فاعلن

 :ملحوظة

  .الشعرية املقاطع من كثري يف )التدوير ( ورود نالحظ أن ميكن التفعيلة شعر من السابق املقطع خالل من** 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

  : النوايسة تحكم كتب. ١
  راعـالش وخيطت حبرا هـتـفظنن سحابةً الغدير شرب

  ٥ - ب  -  - / - ب  -  - / - ب  –ب ب /  -ب  –ب ب /  - ب  –ب ب 
ـَفاعلُ ـَ ـن  مت تم لُـنـْفاع ـَفاعلُـن  مت ـَفاعلُـن    مت ـِالنْ مت   فاع

 خليمةْ أوتادا اداف رأصي فعدت هينـنب متوز
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***************************************************************************************************
************************************************************************************************  

   - -ب  - -/  -ب  - -/ - ب  –ب ب /  -ب  –ب ب /  -ب  - -
  نمتفاعالتـ ـن متفاعلُ    ـن    متفاعلُ       ـن  متفاعلُ     ـنعلُمتفا

  ْ غيمة بظلِّ الشتاء تـْفقاوم قهامز تشرين
  - -ب  –ب ب / -ب  –ب ب /  –ب  –ب ب /  -ب  - -

ـُن    متفاع    ـنمتـفاعلُ       ـن  متفاعلُ    ـنمتفاعلُ   الت
 ؟ ْ غيمة املقرور تدفئُ هل

  - -ب  - -/  -ب  - -
   نمتفاعالتـ  ـن متفاعلُ

  ... هـُئـِـفدـت قد
  /  -ب  - -

فاعتمـُـن   ل
عهدم غيم من هاـلكن.  
  -  -ب  -  - / -ب  - -

  نمتفاعلُـن  متفاعالتـ
***************************************************************************************************  

 األول؟ املقطع يف تكررت اليت التفعيلة ما. أ
  . ةفاملختل مع صورها)  –ب  –ب ب  ـن متفاعلُ( 
 الثاين؟ املقطع يف تكررت اليت التفعيلة ما. ب

  . ةفاملختل مع صورها)  –ب  –ب ب  ـن متفاعلُ( 
 ـطر؟الس يف التفعيالت من حمدد بعدد الشاعران التزم هل. ج
 . التفعيالت من حمدد بعدد يلتزما مل

 .ة القافي يف نوعا////                                     ؟ القوايف يف نوعا أم بقافية، الشاعران التزم هل. د
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 .م  ، هاء الغائب املتكلّ ياء/   ////                           املقطعني ؟ يف تكرر الذي الضمري ما. هـ 

  . روتدب فهم إىل حيتاج عميقًا التعبري جاء////                 وتدبر لـتأم إىل حيتاج أنه أم مباشرا، التعبري جاء هل.و 
************************************************************************************************  

  واحلمد هللا رب العاملني
  لكم باخلري و التفوق  والتوفيقمع خالص دعائي 
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  الفهرس 
  

  رقم الصفحة  املوضوع  الرقم 

ـّـالظ  ١   ٣  لم مؤذن خبراب العمرانـ

  ٢٠  واتمع الشرطة  ٢

  ٤٣  اخلليج على غريب  ٣

  ٦٦  الفلسطيين الشعيب التراث من حملات  ٤

  ٩٠  أرومته يف قريش عميد أموا  ٥

  ١٠٨  احلرزية      املقامة  ٦

  ١٢٥  العروض  ٧

  ١٢٥  املنسرح حبر  ٨

  ١٣٠  املقتضب حبر  ٩

  ١٣٢  اتثّ حبر      ١٠

  ١٣٥  القافية  ١١

  ١٣٨  الروي  ١٢

  ١٤٠  )احلر الشعر(  التفعيلة شعر  ١٣

  ١٤٥  الفهرس  ١٤

  

  واحلمد هللا رب العاملني
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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 الدرةالقويسمة شارع املدينة الرياضية جبانب أسواق  - 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 .شارع مسية ، بالقرب من إشارة شارع التاج/شرفية األ -  سراءمكتبة اإل *

  ٠٧٩٥٢١٢١٢٤شمالية لمقابل البوابة ا /شارع اجلامعة -مكتبة األستاذ  *
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  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 * 

  

  

  


