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  .، فإن أعجبتكم فهي متوفرة يف املكتبات املشار إليهاالعاشرةالثامنة وهذا شرح الوحدتني 
 املعلم؛ وحسب التعديالت اليت تجرىهي إجابات دليل ذوق والتفكري والقضايا اللغوية والت االستيعاب والتحليل إجابات أسئلةإنَّ 

  . يت تباع يف املكتبات املشار إليها يف الصفحة الثانيةمن قبل الوزارة، لذا احرص على احلصول على النسخة األصلية اجلديدة ال
 

 ٠٧٩٥٠٥٩١٥٣ مقابل مطعم اهلنيين طرببور مكتبة اللوتس
 ٠٧٨٨٦٣٢٠٣٨ دوار الدلّة مرج احلمام مكتبة أم القرى
 ٠٧٩٥٤٣٠٢٥٢ الشارع الرئيسي ماركا الشمالية مكتبة العوايشة
 ٥٥٦٣٠٥٥/٠٦ شارع مستودعات أمني شقري تالع العلي مكتبة زيد

 ٠٧٨٧٦٧٤١٢١ قرب إشارة كلية الصناعة بيادر وادي السري مكتبة النرجس
 ٠٧٧٧٧٧٥٩٢٦ اجلندويل دخلة البنك اإلسالمي بيادر وادي السري مكتبة اقرأ
 ٤٦١٢٧٠٨/٠٦ مقابل كلية احلسني جبل احلسني مكتبة الطالب
 ٠٧٩٦١٦٠٩٣٠ شارع املستشفيات األشرفية راءمكتبة اإلس

 ٠٧٨٦٤٣٤٩٨٤ مقابل كشك الشرطة املنارة مكتبة األوائل
 ٠٧٩٧٢٠٥٦٢٠ جبانب مدرسة الرتهة الثانوية للبنات جبل الرتهة مكتبة عدي
 ٠٧٨٥٠٦٢٩٢٤ دوار الرتهة جبل الرتهة مكتبة حسان
 ٠٧٨٥٣٠٠٦٨٢ حجبانب خمابز سردا اهلامشي الشمايل مكتبة املنفلوطي
 ٠٧٩٩٢٧٧٦٦٤ قرب البلدية اجلبيهة مكتبة األردن
 ٠٧٩٥٢١٢١٢٤ البنك األهلي األردينمقابل مرج احلمام مكتبة األستاذ
 ٠٧٨٦٢١٢١٤٣ طلوع حي نزال، مقابل كتكت حي نزال مكتبة حي نزال
 ٠٧٩٩٤٦٧٦٥٤ شارع السعادة، دخلة الصرافني الزرقاء مكتبة الوسام
 ٠٧٩٩٩٩١١٥٣ شارع السعادة الزرقاء مكتبة كنش

 ٠٥٣٧٥٧٠٣٣ مقابل الدفاع املدين اجلبل الشمايل مكتبة صناع احلياة
 ٠٥٣٧٥٧٠٤٤ مقابل كازية توتل اجلبل الشمايل، حي الرشيد مكتبة صناع احلياة
 ٠٧٩٥٤٩٥٥٩٨ جبانب مدرسة املقابلني الثانوية للبنات املقابلني مكتبة أم العرى
 ٠٧٩٦٤١١٨١٢ دخلة البنك اإلسالمي الوحدات مكتبة األوابني
 ٠٧٩٥٨٩٠٨٣٧ دخلة مطعم األفغاين الوحدات مكتبة محزة
 ٠٧٩٦٨٠٥٧٧٦ جبانب ألبان ضبعة الوحدات مكتبة الرباق
 ٠٧٩٦٧١٦٠٥٩ جبانب مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية نادي السباق-ماركا اجلنوبية مكتبة اجلعربي

 ٠٧٩٥٦٨٠١٦٤ دوار النسيم إربد اليقنيمكتبة
 ٠٧٩٨١٩٤٦٤٦ السوق التجاري أبو نصري مكتبة العلم نور
 ٠٧٨٨٢٧٨١٣٤ دوار أبو نصري البقعة مكتبة اجلاحظ
 ٠٦٥٣٥٨٠٨٣ مقابل ثانوية صويلح لإلناث صويلح مكتبة صويلح
 ٠٧٩٩٥٠٥٤٤٢ مقابل ثانوية صويلح لإلناث صويلح مكتبة كليك
 ٠٧٩٨٠٥٥١٣٢ جبانب مسجد سحاب اجلنويب سحاب مكتبة الطالب



  حممد عودة :األستاذ –الواضح                                                                        اجلبيهة - الكلية العلمية اإلسالمية 

  ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة : األستاذ  
 

٣ 

  املقالة: الفن األديب   الظّلم مؤذن خبراب العمران      الوحدة الثامنة           

   
      :إضـاءة 
هـ، ٧٣٢، ولد يف تونس سنة الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرميعبد  خلدون ابنمة العالّ :تعريف بالكاتب ومبكانته 

ينحدر من أصل أندلسي لذين هاجروا إىل تونسألندلسيني اى العلم على عدد كبري من العلماء ا، تلقّإشبيلي.  
  .مفخرة من مفاخر التخوم املغربية ؟ يهقيل فماذا  
     ما أهم أعماله؟ 
   .على غزارة حفظه دلّ اا بديعلبوصريي شرحاة درب شرح) ١(
  .يف احلساب اكتاب فوألّ) ٣(   .من كتب ابن رشد والرازي اكثري صوخلّ) ٢(

ته املشـهورة الـيت كتبـها يف    من مقدم الفصل الثالث واألربعونالذي بني أيدينا هو  النص: تعريف مبقدمة ابن خلدون
يف أيام  ،ربوديوان املبتدأ واخل ،ربالع كتاب [: اهمسوهي مقدمة كتابه الذي ) مقدمة ابن خلدون(ـ ، واشتهرت بخلوته

  ]. ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكربالعرب والعجم والرببر
  .به على اتمعالظلم وعواقأثر تناول فيه  :يف هذا الفصل الفكرة العامة

ذاِهب بآماِلهِم يف تحصيِلها واكِْتسابِها؛ ِلما يرونه حينئذ،  ،اعلَم أنَّ العدوانَ على الناسِ يف أمواِلهم  :األوىل الفقرة 
انقَبضت أيديهِم عنِ السعيِ وإذا ذَهبت آمالُهم يف اكِْتسابِها وحتصيِلها، . ِمن أنَّ غايتها ومصريها، انتهابها من أيديهِم

يِ يف االكِْتسابِ، فإذا كانَ االعتداُء كثريععايا عنِ السالر ِتِه، يكونُ انقباضبِتداِء ونِسرِ االعوعلى قَد ،ايف ذلكا عام 
بِهـا، وإنْ  ، بِدخوِله من ِمجيـعِ أبوا يف جميعِ أبوابِ املعاشِ، كانَ القعود عنِ الكَسبِ كَذلك؛ ِلذَهابِِه باآلمالِ جملةً

  .، كانَ االنِقباض عن الكَسبِ على  نِسبِتِهكانَ االعتداُء يسريا
  . يف أمواهلم يقعدهم عن العمل لفقدان األمل يف اكتسااى الناس العدوان عل :الفكرة

 :انتهاا. ايتها: مصريها. ايتها وآخرها) غيي(: غايتها. مجعها: حتصيلها. الظلم ، مبعىن)عدو(جذرها : دوانالعِ :عاينامل
. )رعيـة (عامة النـاس، مفردهـا   وهم ، )رعي(: الرعايا. نسبة أو حجم: قَْدر .وتوقفت امتنعت: انقبضت. أخذها قهرا

 القعود. ابشرام والطع، وتعين زمان ومكان طلب العيش من ال)عيش(جذرها  :املعاش .جماالت طُرق أو، )بوب(: أبواب
   .همقدار: نسبته .قليالً ،)يسر(جذرها : ايسري .مجيعها: مجلةً. ترك العمل: عن الكسب

    : الفقرةحول  أسئلة
 .على آمال الناس يف حتصيل أمواهلم و اكتساا العدوان يقضيا الذي يقضي عليه العدوان ؟ م -١
  .كانَ االنِقباض عن الكَسبِ على  نِسبِتِه....كثريا إذا كانَ االعتداُء ما العالقة بني االعتداء على الناس والكسب ؟ -٢

الفصل الثالث واألربعون من
  مقدمة ابن خلدون 
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األعمالِ وسعيِ الناسِ يف املَصاحلِ واملَكَاسـبِ ذاهـبني   ما هو بِوالعمران ووفُوره ونفَاق أسواِقِه، إن :الثانية الفقرة 
اق العمراِن، وانتقَضِت األحوالُ، وكَسدت أساملكاسبِ،  بضت أيِديهِم عنِوجاِئني، فإذا قَعد الناس عنِ املعاشِ، وانقَ

اِقها؛ فَخف ساِكن القُطْرِ، وخلَـت  وابذَعر الناس يف اآلفاقِ ِمن غَيرِ تلك اإليالَِة يف طَلَبِ الرزقِِ فيما خرج عن نِطَ
لدولة والسلطاِن؛ ِلما أنها صورةٌ للعمران، تفْسد بِفَسـاِد مادِتهـا   دياره، وخرِبت أمصاره، واختلَّ باخِتالِلِه حالُ ا

  .  ضرورةً
 .الكسب والعمل يؤديان إىل استقرار اتمع وتنميته، والقعود عن ذلك سبب لتراجع العمران يف البالد: الفكرة     
). جاٍء(آتني، ومفردها : جائني .)ازدهار التجارة( هارواج: أسواقه نفاق. كثرته واتساعه :وفوره .اتمع :العمران :عاينامل

النواحي ومفردها : اآلفاق. تفرق ،)بذعر(: ابذعر. فسدت: انتقضت. اإلقبال عليهالّة قالبضاعة ل) لَم تبع(مل ترج : كسدت
 .قـلّ : خـف ). نطُق( ، مجعهاحدود: طاقنِ .دولة حيكمها والٍ من قبل السلطان، قطعة من أرض ال)أول(: اإليالة). أُفُق(

 )مـدد (: مادهتا. املِلك أو الوايل ،)سلطن(: السلطان. فعض: اختلّ. البالد املتفرقة، )رصِم( مفردها: أمصاره .خال: خرِب
  .ل الشيء وعناصرهأص

  : أسئلة حول الفقرة
  .، وانقباض أيِديهِم عنِ املكاسبِقعود الناس عنِ املعاشِ  .اذكر أسباب كساد األسواق يف اتمع .١
وابذَعر ، )أي فساد اتمع(األحوال  كساد أسواق العمراِن، وانتقاض  ؟ما النتائج املترتبة على قعود الناس عن املعاش  .٢

  ).أي رحيلهم عن ديارهم طلبا للرزق( الناس يف اآلفاقِ
أمصاره، خيتلُّ حال الدولة  خف ساِكن القُطْرِ، وخلَت دياره، وخرِبت  ؟ما النتائج املترتبة على تفرق الناس يف اآلفاق  .٣

  .نها صورةٌ للعمران، تفْسد بِفَساِد مادِتها ضرورةًوالسلطاِن؛ أل
   : الصورة الفنية املقترحة

- لطانحالُ الدَّولة والس هالللَّ باْختسلطان ببناء ضعفت أركانه واختلتشبه الدولة وال: واخت.  
  ).ذاهبني و جائني( :بني الطّباق  :)اللون البديعي(احملسن 

أيـام   –ندهم صاِحبِ الدينِ ِع –وانظُر يف ذلك ما حكَاه املسعوِدي يف أخبارِ الفُرسِ عنِ املُوبذاِن  :الثالثة الفقرة 
هبنِ ب رامهبه لب ضوما عر ،ِلِك يف إنكَرامالظُّلمِلم ِتِه على  ارِ ما كانَ عليِه منعاِئد فْلَِة عنبِ اِملثَالِ والغرلِة، بِضوالد

ا، فقالَ لهمِ كالِمهفَه عن ها، وسألَهأصوات املَِلك ِمسع مِ، حنيوعلى لساِن الب يف ذلك :وماإنَّ ب نِ اذَكَر ومرومٍ يب كاح
إنْ دامت أيـام املَِلـِك،    :طت عليه ِعشرين قَريةً من اخلَرابِ يف أيامِ بهرام، فقَبِلَ شرطَها، وقالَ هلانها شرأنثى، وإ

  . أقْطَعتِك ألْف قرية، وهذا أسهلُ مرامٍ
  .حكاية املسعودي يف أخبار الفرس عن املوبذان: الفكرة     

ملـك مـن   اسم  :بهرام .ين عند الفرس وكاهنهم وفيلسوفهمصاحب الد: املوبذان. رمشهو مؤرخ: املسعودي :املعاين
عائدته علـى   .إدعاء جهله باألمور: إنكار .بغايته صراحةً ومباشرةً حيصر هدفَه ولَم نيبي ال قوالً لَمق: ض بهعر. الفرس
مطلب) روم( :مرام .كملّ :أقطع. زواج: نِكاح .يطلب )روم( :يروم. عدم االنتباه ألثر الظلم على الدولة: الدَّْولة .  
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أيها املَِلك، إنَّ املُلْك ال يِتم ِعزه : فتنبه املَِلك من غَفْلِتِه، وخال باملُوبذاِن وسألَه عن مراِدِه، فقالَ له  :الرابعة الفقرة
 وال ِعـز للمِلـِك إالّ   ،بالْمِلِك ت أمرِِه ونهيِِه، وال ِقوام للشريعِة إالّإالّ بالشريعِة، والقيامِ ِهللا بطاعتِه، والتصرِف حت

بالعدلِ، والعدلُ اِمليزانُ  بالِعمارة، وال سبيلَ للِعمارِة إالّ الِ، وال سبيلَ إىل املالِ إالّباملَ بالرجالِ، وال ِقوام للرجالِ إالّ
صاخلليقَِة، ن بني وبصاملنابمقَي وجعلَ له بالر ه املَِلك وها مـن  . وهتعزتياعِ، فانإىل الض تدمع ها امللكأي وأنت

بابأر مارِها وهمبابِها وعم أرذُ منهؤخت اجِ، ومنطَالِة، فتركُـوا   اخلَرلَ البأهو ،مها احلاِشيةَ واخلَدتوالُ، وأقْطَعاألم
الِعمارنعلى م فاحلَي املَلِك، ووقع وا يف اخلَراجِ ِلقُربِهِم منوِمحوس ،اعيالض ِلحصا يواِقبِ، وميف الع ظَرةَ والن  بِقي

الض من ذَّرعوا إىل ما تآوم وها ديارلَّوخاِعهِم، وا عن ِضيلَوجياعِ، فانارِ الضمبابِ اخلَراجِ وعأر وها، منياعِ، فسكن
من جاورهم مـن   سفَقَلِّت الِعمارةُ، وخرِبِت الضياع، وقلِّت األموالُ، وهلَكِت اجلُنود والرعيةُ، وطَِمع يف ملِك فارِ

  . ؛ لِعلِْمهِم بانِقطاعِ املَواد الّيت ال تستقيم دعائم املُلِْك إال ااملُلُوِك
  . يستند إليها احلكم الصحيحاليت عاماتدال بعدها؛ وبيانو  لِةفْمن الغ لك قبل الصحوةحال امل :الفكرة

ـ . ما شرعة اهللا لعباده من العقائد واألحكام: الشريعة. قوته: عزه. طلبِهمقصده أو ، )رود(جذرها : مراده: عاينامل وامق :
. النـاس ور أميتوىل  منوهو ) قوم(: مقي .)خالئق(، مجعها لْقاخل: اخلليقة .املُقام :املنصوب .طريق: سبيل. عماد ونظام

ـ وهم ، )رب(مفردها  ،)ربب( :أرباا .اَألرض املُِغلَّة ،)ضيعة(مجع  :الضياع. قصدت: تعمْد . ا أو أصـحاا مالكوه
عا: ارهاممجعهااليت تؤخذ من أموال الناسغلّة األرض، أو األتاوة : اخلراج. سكّا ، )رِجة راج،أخاألهـل  : احلاشية. )أخ

، مجعهـا  نقيض اخلراب تشييد وبناء وإصالح وتعمري: مارةالع .االنقطاع عن العمل :طالةالبََُِ). احلواشي(، مجعها واخلاصة
 فرغت ،)خلو(: واخلّ. خرجوا ،)جلو(: اجنلوا .والظلم رواجلَ :احليف. النتائج :العواقب .التدبر والتفكّر: النظر .)عمائر(

. ب العيش فيها ولكنها بعيدة عن ظلـم امللـك  صعضياع ي: من الضياع رتعذّما  .جلأوا ونزلوا ،)أوي( :آووا. من أهلها
  .ةزوهي الركي ،)عامةِد(مفردها : دعائم

   أسئلة حول الفقرة
 .ِلقُربِهِم من املَلِك.... ...........انتزع الضياع من أربابِها وعمارِها ؟  ما النقد الذي وجهه املوبذان للملك .١
 ،  اجنالؤهم عنالظلم عليهموقوع   ما النتائج املترتبة على انتزاع األرض من أصحاا وإعطائها حلاشية امللك ؟ .٢
  .ضياعهم،  ترك احلاشية واخلدم عمارة األرض،  وتركهم ما يصلح الضياع، عدم دفعهم للخراج ومساحمتهم   
  .انجلَوا عن ِضياِعهِم، وخلَّوا ديارهم وآووا إىل ما تعذَّر من الضياعِ  اب اخلراج ؟ما نتائج ظلم امللك على أرب  .٣
  .من جاورهم من املُلُوِك .......... قلِّت الِعمارةُ، وخرِبِت الضياع، النتائج السلبية لسياسة امللك على دولته ؟ ما .٤
  . لِعلِْمهِم بانِقطاعِ املَواد الّيت ال تستقيم دعائم املُلِْك إال ا  ك فارس ؟ما سبب طمع امللوك ااورين يف مل .٥

  : الصورة الفنية املقترحة
- اخلليقَة بني وبيزانُ املْنصْدلُ املوالع :  
  .العدلَ ميزانا نصبه اهللا بني الناس، توزن فيه أعماهلم شبه
  : د الّيت ال تستقيم دعائم املُلْك إال العلْمهِم باْنقطاعِ املَوا -
  .الدعائم واألعمدة اليت يقوم عليها البناءب الدولة اليت تتكون منها العناصربالبناء، وشبه املُلك  شبه
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٦ 

أيدي اخلَاصـِة، وردت   فلما سِمع املَِلك ذلك، أقْبلَ على النظرِ يف ملْكِه، وانتزِعِت الضياع من  :اخلامسة الفقرة 
   ـرممنـهم، فَع فـعض نم قَوِيارِة، وذُوا يف الِعمالفَِة، وأخومهِمِ السسِملوا على ربابِها، وحعلى أر ،ِت األرض

، فحسنت أيامه، وانتظم وأخصبِت البالد، وكثُرِت األموالُ، وشِحنِت الثُّغور، وأقْبلَ املَِلك على مباشرِة أُمورِِه بنفِسِه
خم هذِه احلكايةَ، أنَّ الظُّلم فَهِم من مفتفَه ،لْكُهةَ اخلَرابِمراِن، وأنَّ عاِئدمللع بولِة بالفَساِد رراِن على الدميف الع.  

  .مراجعة امللك لنفسه وتنبهه من غفلته وقيامه مبجموعة من اإلصالحات: الفكرة
حملـوا   ).خواص(ك، مجعها املِلاملقربون من  :اخلاصة. خذتأُ: انتزعت. تفكر يف شؤون ملكه: النظر يف ملكه :املعاين
مجـع  : الثغـور  .مَأل: شحن. الضرائب الْماضية والقدمية دون زيادة :السالفة رسومهم .دِفعوا إىل األمر وعملوا به: على

  . نتيجته :عائدة. حاستقام وصلُ: انتظم ملكه. خياف منه العدوالذي   عوهو املوض، )رغثَ(
  :املقترحة الفنية الصور

- زِعتاْنت ةمْن أيدي اخلَاص ياعياع أشياء مثينة ت :الضر الضمن ستويل عليها حاشية امللك، وامللك ينتزعهاصو  
 .أيديهم عنوة، ويردها إىل أصحاا  
  .، مث انتظمتصور املُلك أجساماً متناثرة: انتظم ملكه -
- ْمرانٌب للعرخم ره: الظُّلممران وتدمر الظلم أداة هدم وختريب، هتدم العصو.  

ذُ املالِ أو املُلِْك ِمن يِد مالِكِه، ِمن غَيرِ ِعـوضٍ وال سـببٍ   وال تحسبن الظُّلم إنما هو أخ   :السادسة الفقرة 
رِ حقٍّ، أو م أعم من ذلك، وكُلُّ من أخذَ ملْك أحد، أو غَصبه يف عمِلِه، أو طالبه بِغيكما هو املَشهور، بلِ الظُّلْ

 ملْ يفْرِضه الشرع فقد ظلمه، فَجباةُ األموالِ بغريِ حقِّها ظَلَمةٌ، واملُعتدونَ عليها ظَلَمةٌ، واملُنتهِبونَفَرض عليِه حقا
ها؛ ظَلَمةٌ، واملانِعونَ حلقُوقِ الناسِ ظَلَمةٌ، ووبالُ ذلك كُلِِّه عاِئد على الدولِة بِخرابِ العمراِن، الّذي هو مادتلَها 

سـاِد  إلذهابِه اآلمالَ من أهِلِه، واعلَم أنَّ هذِه اِحلكْمةَ املقصودةَ للشارعِ يف حتْرميِ الظُّلمِ، هو ما ينشأُ عنه مـن فَ 
ـ  دِه العمراِن وخرابِه، وذلك مؤِذنٌ بانقطاعِ النوعِ البشري، وهي اِحلكْمةُ العامةُ املُراعيةُ للشرعِ يف مجيعِ مقاِص

بانِقطـاعِ   ناان الظُّلم كما رأيت مؤِذفلما ك. الضروريِة اخلَمسِة من ِحفِْظ الدينِ والنفْسِ والعقْلِ والنسلِ واملَالِ
، وأدلَّتـه مـن   فكانَ حترميه مهِما. موجودةًالنوعِ ِلما أدى إليِه من تخريبِ العمراِن، كانت ِحكْمةُ اخلَطَرِ فيِه 
  . القرآِن والسنِة كثريةٌ، أكثر من أنْ يأخذَها قانونُ الضبِط واحلَصرِ

 .هره، واحلكمة املقصودة من حترميهمفهوم الظلم، وذكر مظابيان : الفكرة
وهـو مـن   ، )جابٍ( ومفردها ،)جيب( :جباة. قهره :غصبه. ، أمشلأوسع: أعم). أعواض( هامجعو دل،ب: عوض :املعاين
، أو مِلعئ ومنبِم ،)أذن(: مؤذن. سبحانه وتعاىل اهللاهو واضع الشريعة، و :الشارع .سوء العاقبة ،)وبل(: وبال. الجيمع امل

وع. نذرمد(دها مفر: مقاصده .حافظة لهاملُوتعين  ،)رعي(: املراعية. اجلنس البشري: البشري النقصوهو الغاية)م ،.  أكثر
  .املقصود أنّ أدلّة حترمي الظّلم يف القرآن والسنة أكثر من أنْ تحصر: مْن أنْ يأخذَها قانونُ الضَّبط واحلَْصرِ

  :أسئلة حول الفقرة
 .خراب العمراِن، الّذي هو مادتها؛ إلذهابِه اآلمالَ من أهِلِه  ؟ على الدولة الظّلم )ررض( عاقبةما  .١
  .أدلَّته من القرآِن والسنِة كثريةٌ ؟ يف حترمي الظلم عتمد عليها اليت يما األسس الشرعية  .٢
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٧ 

  .والعقْلِ والنسلِ واملَالِ ِحفْظ الدينِ والنفْسِ  ؟الضرورية يف الشرع اإلسالمي ما املقاصد اخلمسة  .٣

على الظُّلمِ لَوِضع بإزاِئِه ِمن العقُوباِت الزاجرِة ما وِضع بإزاِء غَيرِِه من  ولو كانَ كُلُّ واحد قادرا  :السابعة الفقرة 
والسكرِ، إال أنَّ الظُّلْم ال يقِْدر عليه إال من يقْـِدر   املُفِْسداِت للنوعِ الّيت يقِْدر كُلُّ أحد على اقِْتراِفها ِمن الزنا والقَتلِ

عيِد فيه؛ عسى أنْ يكونَ الوازِعكْريرِ الوِه وتوِلغَ يف ذملطاِن، فبِة والسرلِ القُدأه من قَعما يإن هللقاِدرِ عليه عليه؛ ألن 
  .  يف نفِْسِه
 .درة والسلطان، والتأكيد على حترمي الظلم، وتشديد الوعيد للظّلمةالظّلم ال يقترفه إال أهل الق :الفكرة

 أهل القدرة. ارتكاب ،)قرف(جذرها : اقترافها. املانعة: الزاجرة. ، جتاهمقابل وأمام، محاذ )يزِأَ(جذرها  :إزائه :عاينامل
  ).وزعة(، مجعها املانع من حمارم اهللا ،)وزع(: الوازع. التهديدوتعين  ،)وعد(جذرها : الوعيد. أصحاب القوة: السلطانو

  :  أسئلة حول الفقرة
    :  علل ما يأيت

  .عدم وضع التشريع اإلسالمي عقوبة زاجرة للظلم كما فعل مع باقي املفسدات -أ
  .فيقدر الناس على ارتكاا ألنَّ الظُّلْم ال يقِْدر على ارتكابه أي أحد، بل يقَع من أهلِ القُدرِة والسلطاِن، أما بقية املفسدات

  .مبالغة الشرع يف ذم الظلم وتكرير الوعيد فيه -ب
  . ألنَّ الظُّلْم ال يقِْدر عليه إال أهل القُدرِة والسلطاِن،  ولكي يكونَ الوازِع للقاِدرِ عليه يف نفِْسِه

 
  
 :عد إىل املعجم واستخرج معاين املفردات اآلتية  - ١

ق: ابذعرلطان: اإليالة       .تفرولة حيكمها والٍ من قبل السيطلب: يروم  . قطعة من أرض الد .  
  ).افذاقت وبال أمره(يل العزيز سوء العاقبة ويف التنز: وبال    . اجلور والظلم: احليف
 .املالئكةواحد : الْملَك   ).أمالك(ما ميلك ويتصرف فيه، مجعها : املُلْك    :وضح الفرق بني معاين الكلمات اآلتية  - ٢
 ).أمالك وملوك(األمر والسلطة على أمة أو قبيلة أو بالد مجعها  صاحب: املَلك 
 .وضح هذه النتائج وما الذي يترتب عليها .العدوان على الناس نتائج يف النصذكر ابن خلدون   - ٣
 .ال مجلةالكسب، ذهابه باآلم انقباض أيدي الرعية عن السعي يف حتصيل الرزق واالكتساب، القعود عن  
رأي واضح وصريح يف أسباب انتشار العمران حيث يكون له    .ناقش رأي ابن خلدون يف أسباب انتشار العمران  - ٤

ضارات فتاريخ احل ،وهو رأي صاحل لكل زمان ومكان ذاهبني وجائني، باألعمال وسعي الناس يف املصاحل واملكاسبذلك 
  .وجودها، بينما احلضارة الضعيفة آلت إىل السقوط ت أثبتتت وكدسع فاحلضارة اليت ،البشرية يثبت صحة هذا الرأي

  .على لسان البوم يف النص ضرب لنا ابن خلدون مثاالً  - ٥
  ؟ مل اختار الكاتب البوم دون سائر الطيور يف تلك احلكاية -أ   
  . ألن البوم عند العرب رمز اخلراب والتشاؤم وقبح الصورة والصوت   
  . طلبت عشرين قرية من اخلراب كمهر هلا     ؟ ذي طلبته أنثى البومال رْهما املَ -ب   
  .يستوي فيه املذكر واملؤنثالبومة، و     ؟ ماذا يسمي العرب أنثى البوم -جـ   

 االستيعاب والتحليل
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٨ 

  .تؤدي إىل خراب العمران و فساد الدولة وزوال امللكالظلم سياسة أنّ     ؟ ما املغزى من تلك احلكاية -د    
  :امات ميكن أن تقوي امللك وترسخهذكر الكاتب ست دع  - ٦
  :دعامات بالتسلسل حسب املخطط اآليتعد إىل النص ورتب هذه ال -أ    
                                     

      
  .السديد الرأي، األمن: مثال، يترك اال للطلبة   .لةا تقترح فيه دعامة مكما سابعأضف صندوقً -ب   
  .ةاملترتبة على رفع الظلم عن الرعي نتائج اإلجيابيةخلص بلغتك مجلة ال  - ٧
  . ويصبح امللك مثاالً للعدل واإلحسانيشيع العدل،  ،تكثر الثغور احملصنة ضد األعداء ،ختصب البالد، تعمر األرض 
   :الظلم، وأن مفهوم الظلم واسع عامإىل وجود أنواع عدة من  لنصأشار ا  - ٨
   .يف النص د أنواع الظلم املذكورةعد -أ   

  فجباة مل يفرضه الشرع فقد ظلمه، ه حقًاكل من أخذ ملك أحد، أو غصبه يف عمله، أو طالبه بغري حق، أو فرض علي   
  .بون هلا ظلمة، واملانعون حلقوق الناس ظلمةواملعتدون عليها ظلمة، واملنته ،األموال بغري حقها ظلمة   
  ؟ اىل الظلمكيف فسر الكاتب حترمي اهللا سبحانه وتع -ب  

  . فسر الكاتب حترمي الظلم بأنه يؤدي إىل فساد العمران وخرابه، ومن ثَم انقطاع النوع البشري    
    .غالبا ما يرتبط الظلم بالقوة والسلطان   .خلص الفقرة األخرية من النص جبملة واحدة -أ  - ٩

  ."در عليه م ال يقدر عليه إال من يقالظل إنَّ: " اشرح قول ابن خلدون -ب    
 .نه قادر على ممارستهنّ من ميلك مقومات الظّلم من قوة وسلطان فإإ     
  .علل ذلك). كْركالزنا والقتل والس(يرى ابن خلدون أن الظلم ال يضاف إىل قائمة احملرمات  -جـ   
  . ىل ذلكبالقوة والقدرة يف حني ال حيتاج الزنا والسكْر والقتل إمرتبط ألنّ الظلم        
  :استخرج من النص ما يتناسب مع العبارات اآلتية  -١٠

  .)علي بن أيب طالب(   " اىل األمر باملعروف مصلحة للعوامفرض اهللا تع"  -أ       
  .ال يِتم ِعزه إالّ بالشريعِة، والقيامِ ِهللا بطاعتِه، والتصرِف حتت أمرِِه ونهيِِه املُلْك         
  فع الوزراء إال باملودة والنصيحة، وال تنفع املودة إال مع ، وال تنال يستطاع السلطان إال بالوزراء " -ب      

  .ملالجال، وال قوام للرجال إال باال قوام للشريعة إال بامللك، وال عز للملك إال بالر  .)ابن املقفع( " الرأي         
  من تلك العاطفة اخلفية اليت تستفيق على حني غفلة يفال يوجد يف داخل اإلنسان عاطفة أنقى "  -جـ     
 .فتنبه امللك من غفلته     .)أبو حيان التوحيدي(   "ب ومتأل خالياه باألنغام السحرية القل      
١١-  ه امللك من غفلته بعد ما مسع احلكاية من املوبذانتنب.  
  . يف ذلك الوقت عند الفرسِ ينِصاحب الد  ؟ ما الذي كان ميثله املوبذان حينذاك -أ      
  .على تغري سياسة امللك بعد مساع قصة املوبذان استخرج من النص ما يدلّ -ب     
  على النظرِ يف ملْكِه، وانتزِعِت الضياع من أيدي اخلَاصِة، وردت على أربابِها، وحِملوا امللك بعد القصة أقبلَ     

  .وانتظم ملكُه... ......مارة، وقَوِي من ضعف منهموأخذوا يف الِع السالفة، رسومهم على     

 املال العدل العمارة الرجال  امللك الشريعة
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٩ 

  .لك قبل الصحوة والتنبه من الغفلة وحاله بعد ذلكوازن بني حال املَ -جـ    
  يف واوسوحم ويسمح ألهل البطالة بترك العمارة، ،ظاملًا يسمح بانتزاع الضياع من أرباا امللك كان: قبل الصحوة    
   .عن ضياعهم لقرم من امللك، ووقع احليف على من بقي من أرباب اخلراج، وعمار الضياع، فاجنلوا خلراجا   

  رسومهم على ومحلوا أيدي اخلاصة، وردت على أرباا، أقبل على النظر يف ملكه، وانتزعت الضياع من: بعد الصحوة    
  .حيث أخذوا يف العمارة السالفة    
  :تجه من العبارات اآلتيةما الذي تستن  -١٢

  .، وهذا أسهل مرامإن دامت أيام امللك، أقطعتك ألف قرية -أ    
 .مهدد بالزوال رعيته، وأنّ ملكه بسبب ذلك كان ظاملًا كِلأنّ املَتدل هذه العبارات على    

    .ولة بالفسادى الدإن عائدة اخلراب يف العمران عل -ب   
   فساد الدولة خراب العمران وذلك ينتج عنه ظلم يؤدي إىلال أنَّ أي .  
  .عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه يف نفسه -ج  

  .كر قدرة اهللا سبحانه وتعاىل عليهنسان أن يرتدع عن ظلم اآلخرين نتيجة لوازع ذايت عندما يتذإلعلى اجيب 
  
  

  

  .رة الصور الفنيةند ،كما بدا يف هذا النص ،من اخلصائص الفنية ألسلوب ابن خلدون  - ١
  .ةًعلل ندرة الصور الفنية عند ابن خلدون عام -أ      

  . ألنه انشغل عن الصور الفنية باإلتيان باحلجج والرباهني اليت تدعم رأيه وتوضح مراده      
  قال كما ونمتماسك، ابتعد فيه ابن خلد فالنص قوي ،على العكس متاما  ؟ يف رأيك ر ذلك يف قوة النصهل أثّ -ب    
  . اإلفراط يف االختصار وعن األخبار،نسق عن  ةقدمامل يف أول    
  .حهماووض ،استخرج صورتني فنيتني من النص -ج    
  . هأبوابوينجح الظلم بدخول  ،الذي له أبوابالعظيم  املعاش والكسب بالبناء صور: بدخوله من مجيع أبواا  
  .صور العدل كأنه امليزان القائم بني العباد :قةالعدلُ امليزان املنصوب بني اخللي  
على كل أسلوب حسب  مثاالً استخرج من النص . استخدام أساليب اإلنشاء الطليبمة ابن خلدون إىلالعالّ مالَ  - ٢

 :اجلدول اآليت
 
 
  
 ، ويف الـنص لبسـت  ابم العظة هلا يف قالب جذّأن تقد ذ، بل حتبباشرطبعها ال متيل إىل النصح املالنفس البشرية ب  - ٣

  :العظة ثوب حكاية
يف  يتروى بـه  ألن اإلنسان ؛هذا األسلوب برأيي أقرب للنفس البشرية من النصح املباشر  ما رأيك يف هذا األسلوب؟ -أ

  . الكرمي خدم يف القرآنوجلدوى هذا األسلوب است ،العربة منها التقاطمساع القصة و

  النهي النداء األمر
ها امللك اعلمأي ال حتسنب  

 التذوق والتفكري
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     .، استخدم األسلوبني لنصحهدق واألمانةت أن تنصح صديقك بالصك أردهْب -ب
  .كان يلقب بالصادق األمني -عليه السالم -، فالرسولعليك بالصدق واألمانة  :للطلبة، أو نقول تترك اإلجابة   
٤ - اخلمسة من حفظ الدين والنفس والعقلوهي احلكمة العامة املراعية للشرع يف مجيع مقاصده الضرورية ( جاء يف النص 
 ).والنسل واملال  

    ؟ ما عالقة الظلم باحلفاظ على النوع البشري -أ   
 يملا  ؛الظلم مؤذنٌ بانقطاع النوع البشريإليه من ختريب العمران يؤد.  
  حترمي الظلم  ؟ يف العبارة السابقة باحلكمة العامة الوارد ذكرها املقصودما  -ب
     .يف يؤدي خراب العمران إىل إذهاب اآلمال من أهلهفسر ك -ج
 ؛اتمع إعمار احليف، ويتوقف الناس عنوالفوضى  ماتمع، وتع إىل فساد يؤدي عندما ينتشر الظلم بأنواعه كافةً، حيث 

  .زائل وهالك من مِلك وسلطان جائر اإلعمار مصري هذا يدركون أنّ ألم
  :، مث أجب عما يليهماآلتينيأنعم النظر يف البيتني ا -٥
  وتعدلُ ام جتورـر أيـهوللد  ل               لتها تتحمما حـهي النفس م   
   وال عار نَّـولك                 نعمةٌ إن زالت عن احلر عارعلي بن اجلهم(    لُا أن يزول التجم(  

     .الظلم ؟ وضح اجابتكهل ترى هلذين البيتني عالقة مبا جاء يف نص ابن خلدون عن  -
إىل  فيـدعوان  أما البيتـان . ن نتائجه السلبيةخلدون؛ فابن خلدون يعارض الظلم ويبي ال عالقة للبيتني مبا ورد يف نص ابن 

 .الصرب على حتوالت الدهر
   :قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه -٦
  .﴾اِلمونَ إِنما يؤخرهم ِليومٍ تشخص ِفيِه اَألبصاروالَ تحسبن اللَّه غَاِفالً عما يعملُ الظَّ﴿
  .يتوافق مع معىن اآلية السابقة اموضع اختر من النص -أ  
   املَِلك واً وهمقَي وجعلَ له بالر هبصاخلليقَِة، ن بني وبصلُ اِمليزانُ املندوالع.  
  . كون الوازع للقادر عليه يف نفسهعسى أن ي  ؟ جيل عقوبة الظلم إىل اآلخرةكيف فسر ابن خلدون تأ -ب 

  .هات دليلني من القرآن الكرمي على حترمي الظلم-جـ   
    ]٥٩: الكهف[      ﴾وِتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا ِلمهِلِكهِم موِعدا  ﴿: قال تعاىل  
            ]٣٩يونس [                        ﴾فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ الظَّاِلِمني  ﴿: قال تعاىل  
            ]                 ١٩الفرقان [                 ﴾ومن يظِْلم منكُم نِذقْه عذَابا كَبِريا  ﴿ :قال تعاىل  
٧- ا من اذكر ابن خلدون عددالنتيجة اليت افترضها ابـن   ، ضع مقابل كل سببليها من نتائجب عألسباب وما يترت

  .، مث اكتب حكمك على هذا االفتراضخلدون
  احلكم  النتائج األسباب 
  صائب  انقباض الرعايا عن السعي .كثرة االعتداء يف أبواب املعاش -أ
  صائب  كساد أسواق العمران .قعود الناس عن املعاش -ب
  صائب ترك العمارة والنظر يف العواقب .اانتزاع الضياع من أربا -ج
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  صائب عمارة األرض، وخصب البالد .إقبال امللك على مباشرة أموره بنفسه -د
  

  
  
  :، واستخرج مثاال على كل منإىل الفقرة قبل األخرية من النص عد .١
  .ظُلم، فسادأخذ، : مصدر صريح لفعل ثالثي. ب       .مالكانعون، امل: اسم فاعل لفعل ثالثي. أ     
  .أعم، أكثر: اسم تفضيل. د  . مشهور، مقصودة: اسم مفعول لفعل ثالثي. جـ    
٢. أعرب ما حتته خط يف اجلمل اآلتية إعراباا تام:  
      .الظلم إمنا هو أخذ املال أو امللك من يد مالكه وال حتسنب -أ  
    .استئنافية: اووال  
  ل هلا مناليت ال حم الثقيلة رع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيدفعل مضا: حتسنبَّ .حرف ي وجزم: ال  
  .ديره أنتضمري مستتر تق الفاعلو. ، يف حمل جزماإلعراب  
  .جاورهم من امللوك مْن وطمع يف ملك فارس -ب  
  ).طمع(يف حمل رفع فاعل للفعل  اسم موصول مبعىن الذي: مْن  
  :يف ما يأيتاليت حتتها خط ) الالم(بين نوع   .٣
  .ذهابه اآلمال من أهلهإل ؛ه عائد على الدولة خبراب العمران، الذي هو مادهتاووبال ذلك كل .أ   
  .سببيةفيد الة تراج                  : ذهابهإل     
      .       الم االبتداء    ]٧٢: احلجر[  ﴾مرك إِنهم لَِفي سكْرِتهِم يعمهونَ لَع ﴿ :قال اهللا تعاىل .ب  
  .الم األمر          ]٢٩: احلج[   ﴾طَّوفُوا بِالْبيِت الْعِتيقِ لْيو﴿  :قال اهللا تعاىل .ج  
  :مل رمست اهلمزة بالصورة اليت جاءت عليها يف ما يأيت .٤

  سبب رسم اهلمزة  الكلمة
ا ساكنة وما قبلها مضموم        ذنْؤمرمست اهلمزة على واو أل.  
ا مكسورةرمست        نيجائاهلمزة على نربة أل.  

  .رمست اهلمزة منفردة على السطر ألا مهزة متطرفة مسبوقة حبرف ساكن   االعتداء
ا مكسورة        دتهعائرمست اهلمزة على نربة أل.  
ا ساكنة وما قبلها مضموم        خذْؤترمست اهلمزة على واو أل.  

 
 
 
 
 
  

 لغويةقضايا
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 شعر حر: الفن األديب غريب على اخلليج                        الوحدة العاشرة

      :إضـاءة 
   .بدر شاكر السياب: القائل -أ :١س
  . ١٩٦٤، وتويف سنة ١٩٢٦سنة  العراققرب البصرة جنوب  جيكورولد يف بلدة : مولده ووفاته -ب
  : ثقافته -ج
   .يف بغدادمث التحق بدار املعلمني العالية ) ٢(  .  هأى تعليمه املدرسي يف قريت) ١(
  .ة و ثقافته األدبيةجتربته الشعري فأغىنعلى الثقافة األجنبية؛  اطّلع، ودرس األدب اإلجنليزي) ٣(
   .ح رأي النقاد فيهوض ما لقبه ؟ : ٢س
النقّاِد ي ه بعضللشعر احلديث مع الشاعرة نازك املالئكة )املؤسس( احلقيقي الرائدعد.  
   ؟ )شعره خصائصما أو  مساتما (مب ميتاز شعره ؟ :  ٣س
 .ولألمة العربية) العراق ( ن صدق االنتماء للوط -ج    .عمق الصورة الشعرية -ب    .سطورةكاء على اُألاالت -أ 
    ثالثًا منها مع التركيز على اإلمالءحفظ ا      .اليت تركها بعد وفاته الشعرية دواوينهاذكر :  ٤س
  )مهم(                 ).غريب على اخلليج(الذي أخذت منه هذه القصيدة وهو الديوان  أنشودة املطر .١
 .شناشيل ابنة اجلليب. ٦     .إقبال. ٥.   ريقاملعبد الغ. ٤   .أساطري .٣  .أزهار ذابلة .٢
   ؟ فما مناسبتها ،قصائد السياب )أهم وأبرز( عيونمن  صيدةهذه الق :٥س

    تحفظ كاملةً؟    قصيدته ما الظّروف اليت جعلت الشاعر يبدع    
  .  د مريضا يف أحد مستشفيات الكويتعندما كان يرق كتبها) ١(
  .عوالضيا الفقركان يعاين ؛ إذ بضائقة شديدة الوطأةن وقتها مير وكا )٢(
  .فضالً عما يعانيه الوطن العريب آنذاك )٣(
  .الروح الوطنية العالية، فضالً عن كثري من صور تلك املعاناةاشتملت القصيدة على  •
      :األول املقطع 
  الريح تلْهثُ بالْهجيرِة، كاجلُثامِ، على األصيلِ .١
  وعلى القُلُوعِ تظَلُّ تطْوى أو تـنشر للرحيلِ .٢
٣. حو بِحارِزابوونَ جِدحكْتم بِهِن ليجالْخ م  
  ِمن كُلِّ حاف نِصِف عارِي .٤
  وعلى الرمالِ، على الْخليجِ .٥
  جلَس الغريب، يسرح البصر املُحير يف الْخليجِ     .٦
  ويهد أَعِمدةَ الضياِء مبا يصعد ِمن نشيجِ .٧
  غْوه وِمن الضجيجِر ريهِد أعلَى ِمن العبابِ"  .٨

أسطر متوالية  عشرة: ظمقرر احلف
". غريب على اخلليج" من قصيدة 
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  ِعراق: رِة نفِْسي الثَّكْلَىصوت تفَجر يف قَرا .٩
  كالْمد يصعد، كالسحابِة، كالدموعِ إىل الْعيوِن .١٠
  ِعراق: الريح تصرخ بِي .١١
  !ِعراق  ِعراق، ِعراق، ليس ِسوى: والْموج يعوِلُ يب .١٢
  ا يكُونُ وأنت أبعد ما تكُونُالبحر أوسع م .١٣
١٤.  يا ِعراق كوند رحوالب  

  .احلزن واألمل والتشاؤم :العواطف    .معاناة الشاعر جراء غربته عن وطنه العراق :الفكرة
 .اد احلـر هار عند اشـتد نصف الن: اهلجرية. خترج لساا من حر أو عطش: تلهث. ءاهلوا) روح(جذرها : الريح: عاينامل

. وهو شراع السفينة) ِقلْع(مفردها : القلوع). آصال(، مجعها الوقت حني تصفر الشمس ملغرا: األصيل. الكابوس: اجلثام
على بعضها: طوىت لفت .رتبسط و: نشون يف طلب الرزق: مكتدحون. امتأل: زحم. ترفعتجوابو. هم الساعون والكاد :

. وهو املتجرد من ثيابه) عرِي(: عارِي). حفاة(املاشي بال نعلٍ أو خف، مجعها  )حفي(: حاف .معتادون على قطع البحر
حسريرسل: ي .املُحيَّر :طَرِبضمددرتد . )أضـواء (وهو النور، واألمل، مجعها ) ضوء(: الضياء. يهدم: يهد.  ، مصـعي :
ردد صـوته يف  : يهـدر . املوج املرتفـع : العبَّاب). علو(جذرها  :أعلى. الصوت املتردد يف الصدر: نشيج. مبشقّة فعتير

الولـد أو   )ثَِكـلَ ( :الثكلى. قاعمأ: قرارة. ، أو البكاء الشديد، أو الزبدصوت النداء والصياح) رغو(: هرغو. حنجرته
فق: احلبيبوأكثر ما يقال للمرأة، هد .دعالٍ: وليع. ارتفاع ماء البحر على الشاطئ: الْم أمامك :دونك .يبكي بصوت. 

  :شرح املقطع األول
على املرء يف وقت األصيل، حاملةً حر اهلجرية إليه، وكأا جتلب اهلموم واألحزان والقلـق،   الريح هتب ضعيفة الهثةً -١

  .كما جيلبه الكابوس لإلنسان يف منامه
شرعتها أحيانا، وتنشر أحيانا أخرى فتمتلئ شواطئ اخلليج وهذه الريح هتب ضعيفة على أشرعة السفن اليت تطوى أ ٤ -٢
  .يعملون ويكدون من أجل لقمة العيش أجسادهم،فاة ال تكاد ثيام البالية تستر لريحتل عليها أُناس فقراء ح ا،
له بالعودة إىل وطنه ، ويشعر أنّ آماغربته املضطربة وكيف أخذ جيول ببصره يف اخلليج) الشاعر نفسه(ويظهر الغريب  ٩-٥

  .ويصدر من نفسه صوت بكاء مرتفع أعلى من صوت األمواج الصاخبة، ويعلو فوق أصوات الضجيجقد حتطّمت، 
ينادى الشاعر على وطنه العراق من خالل هذا الصوت املنبعث من أعماق نفسه، وهو صوت حنينه إىل العـراق،   ١٠-٩

ا على فراق العراقها ويتصاعد صوته إىل عيونه اليت تذرف دموعحزن.  
يسمع الشاعر صوت احلنني إىل العراق يف كل شيء، فكأن صوت الريح واملوج هو نداء على العراق، مثّ يرى أنّ  ١٤-١١

  .البحر واسع ال حدود له، وهو احلاجز الذي يفصله عن الوطن
   :أسئلة حول املقطع األول

  :قطع مث أجب عن األسئلة اليت تليهاقرأ امل] من أسئلة االستيعاب والتحليل ٣س [  مهم  .١

 .نفسه الشاعرالغريب هو من الغريب املقصود يف املقطع ؟     -أ 

  : يقصد... " أعلى من العباب يهدر: " يف قول الشاعر   - ب 

٣  .النشيج          .            الغريب. ٢.               الصوت الذي تفجر يف نفسه. ١   
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١٤ 

  .إىل العراق صوت احلننيالصوت الذي تفجر بداخل نفسه الثكلى هو  الشاعر؟ ما الصوت الذي تفجر يف نفس   - ج 

  مب شبه الشاعر الصوت الذي تفجر يف نفسه ؟ -د

 .الدموع يف العيون. ج.      السحابة الداكنة. ب.     مد البحر. أ:    شبه الشاعر الصوت بالصور اآلتية    

تكرار كلمة عراق يدلّ على مدى سيطرة فكرة االغتراب على الشاعر، وما  قطع ؟ يف امل عراقكيف تفسر تكرار كلمة  -هـ  

  .يترتب على ذلك من شعور بالغربة، مرفقة بأحاسيس احلنني والوجد واألمل والتمين
 .داللة الغضب والدمار واألمل الّذي يشعر به أهل العراق  ؟) الريح(ما داللة استخدام الشاعر كلمة  .٢
    .تدلّ على إحبار السفن: تنشر .  لة على عدم إحبار السفندال: تطوى      ؟ اآلتية وزمرما داللة ال .٣
  .رمز للغربة والبعد عن العراق: اخلليج، البحر   .رمز للسفر والرحيل :الريح، القلوع، املوج 
      . العراقتدل على حالة اليأس اليت عاشها الشاعر، وفقدان األمل بالعودة إىل: يهد أعمدة الضياء 
 .مكتدحون، حاف، نصف عاري؟  السابق املقطعيف  على معاناة وفقر العاملني يف اخلليج ما األلفاظ اليت تدل .٤
 .السحاب -ج.    املوج -ب.     الريح -أ . اذكر الظواهر الطبيعية اليت وظفها السياب يف املقطع .٥

  :املقترحة الصور الفنية
- ثُ بالْهتلْه ْيحالر ،الريحشبه : كاجلُثامِ على األصْيلِجْيرة يح ب يلهث، بإنسانه الرعلى صدر اإلنسان جيثمكابوس وشب.  
  .بسبب بكائه تبدد هذه اآلمال ، وقدالضياء آماله بالعودة واحلياة بأعمدة من شبه: ويهد أَْعمدةَ الضياِء مبا يصعد مْن نشيجِ -
  : عراق: رارة نفِْسي الثَّكْلَىصْوٌت تفَجر يف قَ -
  .شبه نفسه باملرأة اليت فقدت ابنها يتفجر، كما اطق باسم وطنه بركاناشبه الصوت الصادر من أعماقه الن   
- يونموعِ إىل الْعكالد ،ةكالسَّحاب ،ديْصع دوت املنبعث من أعماق: كالْماعر الصه الشإىل ننيوهونداء احل(نفسه  شب  
 .كما شبهه بالسحابة العالية، وبالدموع اليت تغمر العيون، مد البحرارتفاع املياه عند حركة ب) الوطن  

  .يا عراق: مناديا لريح واملوج بإنسان يصرخاشبه : عراق، عراق: ج يْعوِلُ يبوالْمْو عراق،: الرْيح تْصرخ بِي -
 .)، تطوىتنشر: (بنيباق ط: البديعي) اللون(احملسن 

     :الثاين املقطع 
١. يا ِعراق كتِمعى، سقْهبالْم تمرر سِ حنيباألم …     
  وكُنت دورةَ أُسطُوانة  .٢
  هي دورةُ األفْالِك ِمن عمري، تكَور يل زمانه .٣
  يف لَحظَتينِ من الزماِن، وإنْ تكُن فَقَدت مكَانه  .٤
٥. ي يف الظَّالمِ  هيأُم هجو  
  وصوتها، يتزلَّقاِن مع الرؤى حتى أَنام  .٦
  وهي النخيلُ أخاف ِمنه إذا ادلَهم مع الغروب  .٧
٨. وبؤكُلَّ ِطفْلٍ ال ي ِطفخباحِ تظَّ باَألشفاكْت  
  ِمن الدروب .٩
  ـزام ِح العجوز وما توشوِش عن وِهي املُفَلِّيةُ .١٠

عرب يف الاق حزام، من أشهر العش هو عروة بن: حزام
) عفـراء( له امسها ابنة عمٍّ صدر اإلسالم كان حيبعصر 

ه لَنشأ معها يف بيت واحد، ألنّ أباه مات وهو صغري، فَكَِف
هعم .ا كرب خطبها عروة، فطلبتولَم ها مهراً ال قدرة له أم

له يف اليمن، وعاد فإذا هي قد تزوجت  عليه فرحل إىل عمٍّ
ا، فأكرمه  فلحق) امبالش(أهل البلقاء من  بأموي
هـازوج .افأقام أيام عها وانصرف، فهاموود اا حب ،

فمات قبل بلوغ حيقرب املدينة(ن يف وادي القرى ِفه ود (
 روى فيها كثريه إىل سرية شعبية تتلت قصحتو  .هـ ٣٠عام 

من اخلرافات عن عالقة احلب األسطوريهة بينه وبني ابنة عم. 
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١٥ 

١١.  أمام هعن رالقَب قش ففْراَء(وكَياجلَميلَِة ) ع  
  . إال جديلة.. فاحتازها .١٢
  .األمل والتفاؤلاحلب و :العواطف     .من ذكرياته يف العراق ااسترجاع الشاعر صور :الفكرة
، وهـو املـدار   )فَلَك(مفردها : األفالك ).أساطني(، مجعها أصوات الغناء أو املوسيقى تسجل فيهقرص : أسطوانة: املعاين

سبح فيه اجلرم السماوير. يكوت :ـرى يف املنـام  ، )رؤيا(فردها م، )رأي(: الرؤى. يتزينان: يتزلقان. اجتعله مستديرما ي .
) أوب: (بيؤو. الظالل واألخيلة: األشباح .امتأل، )كظّ: (اكتظ. اشتد ظالمه :ادهلم الليلكَثُف، )دهلم(جذرها : ّادهلم
. تتكلم مـس : توشوش. الباحثة عن القمل يف رؤوس األطفال )فلي: (املُفلية. الطريق) الدرب(مفردها : الدروب. يعود
  .)الشعرخصلة ( ضفرية من الشعر: جديلة. ، امتلكها أو ضمها)حوز(: احتازها. عفراء الذي أحبهو الشاعر : زامح

  :شرح املقطع الثاين
 ٣-١  اعر على أحد املقاهي، فاستمع إىل أغنية عراقية على أسطوانة تسجيل، جالت يف خاطره ذكريات العـراق،  مرالش

  .يف حلظتني من الزمانها يف العراق قضا اليت فكأنّ هذه األغنية اختصرت حياته
رجعه املرء بذكرياته، فالزمان الذي مضى يستوجوده يف أرض الغربة،  وحلظة، حلظة وجوده يف العراقاللحظتان مها  -٤

  .ه الشاعر وأصبح بعيدا عنهفقد فقد العراقأما املكان وهو 
طمأنينة بال لظالم وهي تغين بصوت مجيل يشعرهوجه أمه يف ا )١(: معامل من طفولته يف العراق ثالثةتذكر الشاعر  ١٢-٥

وخياف األطفـال  الشمس ويشتد الظالم، تغرب كما تذكر النخيل يف قريته جيكور عندما ) ٢. (نام دون خوفواألمن في
وتذكر صورة جدته العجوز اليت تفلّي شعره، وتروي ) ٣( .نتشرة بني النخيلاألشباح املختطفهم  من التأخر عن بيوهتم لئالّ
ماتت كمدا عليه كما (اليت وقفت أمام قربه تودعه فضمها إليه  عروة بن حزام مع حمبوبته عفراءله قصة الشاعر العذري 

  .ومل يبق من ذكراها إال جديلةٌ من شعرها) الشعبيةجاء يف الرواية 
  :أسئلة حول املقطع الثاين

  هر تأثر الشاعر باملوروث الشعيب ؟يظ أين -١
  .زعم أن األشباح متأل النخيل وختطف األطفالتاخلرافة اليت  -
  .اعتقد أنه قربها ي على قربٍكوه يبكرقصة حزام وعفراء اليت زعم أهلها لعروة بن حزام بأا ماتت وت -
      . هي جدة الشاعر وحتمل رمز العطف واحلب واحلنان: العجوز -      ؟ الشاعر باأللفاظ اآلتيةرمز يإالم  -٢
  .صب والعطاء واخلري، ولكن السياب وظفه يف القصيدة ليثري يف نفسه اخلوف والقلقاِخل: النخيل -

  : املقترحة الصور الفنية
- ْعتمسراقيا ع ه الشاعر ا:  كغينشبا يلعراق إنسان .  
  .أسطوانة أغنيةً تنبعث منالعراق  صور ذكرياته يف: وكُْنت دْورةَ أُْسطُوانة -
  .شبه حياته يف وطنه بِمسار األجرام السماوية تدور يف مكانِها دون أن تغري مسارها: ريهي دْورةُ األفْالك مْن عم -
 .بامرأتني تتزينان وتتنعمانشبه وجه أمه وصوهتا : ه أُمي يف الظَّالم، وصْوتها، يتزلَّقان مع الرؤى حتى أَنامهي وْج -
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١٦ 

      :الثالث املقطع 
  حببتِك أنِت فيه أحببت فيِك عراق روِحي أو .١
  يا أنتما، ِمصباح روحي أنتما، وأتى املَساء .٢
٣. هوالليلُ أطْبفَال أِتي جاها يف دِشعفَلْت ،ق  
  !لو جِئِْت يف البلِد الغريبِ إيلَّ ما كَملَ اللقاء  .٤
٥. يدعلى ي قَى بِك والعراقاللقاء .. املُلْت وه!  
  شوق يخض دِمي إليِه، كأنَّ كُلَّ دِمي اشِتهاء .٦
  كَجوعِ كُلِّ دمِ الغريقِ إىل اهلَواء.. جوع إليِه .٧
٨. الظَّالمِ إىل الوِالدة ش ِمن أَبراجلَننيِ إذا اش قو!  
  !إني َألعجب كَيف يمكن أنْ يخونَ اخلائنون  .٩
  أخيونُ إنسانٌ بالده ؟ .١٠
  إنْ خانَ معنى أنْ يكونَ، فكيف يمكن أنْ يكُون ؟ .١١
١٢. ِسواها، والظَّالم لُ يف بِالدي منمأج مسالش  
١٣. ه ،ى الظَّالمالِعراقحت حتِضني ولُ؛ فَهمأج ،ناك  
  .اواحد االيت اتحدت مع العراق حتى أصبحا جسد) حمبوبته أو أمه(خماطبة الشاعر للمرأة  :الفكرة

  .كراهية اخليانة واخلائنني.  الشوق واحلنني.  األمل والتفاؤل بالعودة إىل الوطن :العواطف
ومفردهـا  ) دجو(: دجاه. توِهج: تشع .اشتد ظالمه: أطبق. الوطن وعلى احملبوبةى ضمري منفصل يعود عل: أنتما: عاينامل
. شدة الرغبة يف الشـيء ) شهو(جذرها : اشتهاء. حيرك: خيض. أِضلّ يف األرض) تيه(: أتيه. سواد الليل وظلمته ،)دجية(

  .عنقه لينظر وتعين مد) شرأب(: اشرأب). أجِنة(الوليد يف رحم أمه، مجعها : اجلنني
  :شرح املقطع الثالث

اليت يراها متوحدة مع العراق الّذي هو مبثابة روحه، فقد أحبها ألجل العراق، وأحب العراق  احملبوبةخياطب الشاعر  ٣-١ 
  .ن عتمات الغربة يف داخله فال يضلمصباحان ينريا واحملبوبة والعراقألجلها، 

  . ، وهناك سيلتقي جبميع أحبائهيف العراق واألمجل ملا كمل اللقاء، فاللقاء األكملربة الشاعر احملبوبة يف بلد الغلو قابل  ٥-٤
٨-٦ وشـوق   ،و يتحول إىل شهوة تعادل شهوة وشوق الغريق للـهواء  ،ا وحيركه بقوةإنّ شوقه للوطن خيض دمه خض

  ).ة شوقه إىل احلياةزلمما يدلّ على أنّ شوق الشاعر إىل وطنه كان مبنِ(اجلنني للخروج من رحم أمه، 
  .يتعجب الشاعر ممن خيونون وطنهم، مع أنه سبب وجودهم، فلو خان إنسان وطنه فال قيمة حلياته بعد ذلك ١١-٩
١٣-١٢ ظهر املقطعي إن الشمس يف العراق أمجل منها يف الـبالد  : الوطنية لدى الشاعر بأمجل صورها حني قال الروح

ألنهما حيتضنان العراق، فالشاعر يستعرض مجال وطنه، وهو يـراه يف كـل احلـاالت     ؛األخرى، وحىت الظالم فيه أمجل
 .السعيدة و احلزينة أمجل من كل األوطان
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١٧ 

  :أسئلة حول املقطع الثالث
 إالم يرمز الشاعر بِـ ؟ .١
  .هلموم واألحزان يف الغربةالظلم والقهر، وقسوة احلياة واملعاناة وا: واملساء الليل -      .أمل العودة إىل الوطن: املصباح -
  ).قسوة ما يعانيه من ظروف وهو يف وطنه(قسوة الوطن : الظالم -        .   احلرية :الشمس -
 !!!!؟ كيف سيكون له وجود ومعىن وقيمة وهو خائن: كيف ميكن أن يكون -

   :املقترحة الصور الفنية
  .ق باِملصباح يضيء له الطريق، ويبعث فيه األملة والعرااعر احملبوبالش شبه: يا أْنتما مصباح روحي -
  احملبوبة شبه، كما االشاعر املصاعب واملعاناة اليت حتيط به ليالً مظلم شبه: والليلُ أطْبق، فَلْتشعا يف دجاه فَال أتْيه -
  د عتمة الليل وظالمه اوالعراق نوريبد .  

- على يدي يئًاالشاعر العراق ش شبه: والعراق ميكن أن يوضع على يديه املموس.  
- ي إليهمد ضخْوٌق ير: شه، ولعراق أشوقَه ل صور دداةً تقوم بتحريك دمِه وخضصوما هللقاء العراق يتوق إنسان.  
- وٌع إليهريقِ إىل اهلواء.. جمِ الغوعِ كُلِّ در: كَجا صواعر شوقه إىل العراق إنسانالش ة، كماجائعر شدشوقه للقاء ا صو  
  .العراق بشوق اإلنسان الغريق الذي حيتاج للهواء 

رِحم أمه  شوقه للقاء الوطن، بشوق اجلنني الّذي ميد عنقه ليفارق شبه: شْوق اجلَننيِ إذا اْشرأَب من الظَّالمِ إىل الوِالدة -
  .الظّالم إىل احلياة حيثُ النور من

 - ه راقحتَّى الظَّالمالع نحتضي ولُ؛ فَهأْجم ،ر: ناكا يصوحيتضن العراق برفق وحنان الشاعر الظّالم إنسان.  
    : املعىن البالغي لالستفهام

  .يفيد التعجب واإلنكاراالستفهام       !إني َألْعجب كَْيف يْمكن أنْ يخونَ اخلائنون  -
  .النفيو التعجبيفيد االستفهام             الده ؟                  أخيونُ إنسانٌ ب -
- مكني بيفيد االستفهام       أن يكون ؟                    فكيفواإلنكار التعج.  

اهلـاء   :سواها .امللتقى تعود إىل :هو اللقاء .عود إىل احملبوبةت التاء: جئت .تعود إىل الليلاهلاء  :يف دجاه  :عودة الضمائر
 .تعود إىل الظّالم: فهو حيتضن   .تعود إىل الشمس

      :الرابع املقطع 
١.  ىت أنامم ،رتاهسواح  
  فأُِحس أنّ على الوِسادِة .٢
  من ليِلك الصيفي طَال فيه ِعطْرك يا عراق ؟                                               .٣
  ة                                         يبهيباِت خطاي واملُدِن الغرِبني القُرى املُت .٤
   نيت تربتك احلَبِيبةغَ .٥
  الدروبما زِلْت أضرِب، مترِب القَدمينِ أشعثَ، يف  .٦
         تحت الشموسِ األجنبِية .٧
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١٨ 

٨. خاِفقتارِ، أَ مِداألطْما ندالِ يؤطُ بالسسةْبي   
  ذُلِّ شحاذ غَريبِ: لٍّ وحمىصفْراَء من ذُ .٩
   بين العيونِِ األجنبِية .١٠
  "خِطية " أو .. بني احِتقَارٍٍ، وانِتهارٍ وازوِرارٍ .١١
١٢.  نُ ِمنوأه تة " واملَوِطيخ"  
  من ذلك اإلشفَاقِ تعِصره العيونُ األجنبية .١٣
  !معِدنِية ... قَطَراِت ماٍء .١٤
١٥. نفَلْتيا ِطفئْ، يا أن ،ميا د ،اتِت، يا قَطَر. .قُودن  
١٦. ودمىت أع ،راعالش ِخيطُ ِليا تريا إِب ،يا رِيح  
  إىل الِعراقِ ؟ مىت أعود ؟ .١٧
١٨. دِمج نهحنواجِ رةَ األميا ملْعودري اف  
١٩. قودالكبريةَ، يا ن هويا كواِكب ،اخلَليج بِي !  
  .شاعر ومعاناته اليت يشعر ا يف الغربة، ورفضه لواقعه املؤملحسرة ال :الفكرة

 ).ملوقف اآلخرين منهاألسى واحلسر (، )الشوق واحلنني لوطنه العراق(، )اله يف الغربةاألمل واحلزن حل( :العواطف
ـ ) خطو(: خطاي. ، اخلائفات)هيب(: املتهيبات. الندى: طال: عاينامل ني املشـي، مفردهـا   وهي املسافة بني القدمني ح
). شعث(متلبد ومتسخ الشعر، مجعها : أشعث. مليئة بالتراب: مترب القدمني. أسعى يف طلب الرزق: أضرب). خطوة(

ضعف : ذلّ. كرمية، صاحبة معروف: ندية. االستجداء: السؤال). ِطمر(بالية، مفرده ثياب : األطمار .مضطرب: متخافق
. زجـر وإغضـاب  : انتهار. استهانة: احتقار .السائل املُِلح: شحَّاذ. يستِحر ا اجلسم ِعلّة) حم(جذرها : حمى. ومهانة
ترتل ما فيها : تعصره .لفظة عامية عند أهل العراق تدل على اإلشفاق وتطلق على املسكني: خطية. ميل و ابتعاد: ازورار
أنها قطرات بكاٍء غري صـادقة،  معِدن، أي  اسم منسوب إىل: ْعدنيةم). تكلّفًا واستخفافًا(  أي تبكي بغري صدقماء،  من

  .يتحرك دون استقرار: يرود. آلة من خشب اسم: جمداف. كحر: رنح). إبرة( مجع: إبر. صلبة متحجرة ال عاطفة فيها
   :شرح املقطع الرابع

على وسادته مث يستيقظ فيجـد   و يتمنى أنْ ينامالشاعر على حالته اليت وصل إليها وهو بعيد عن العراق، فه يتحسر ٣-١
  .األحالم واقعه املؤمل عن طريقيهرب من قطرات الندى املنعشة تفوح برائحة الوطن، فهو يريد أن 

، يسري يف مدن الغربة وقراها، وكأنّ هذه القرى ختافه وال ترتاح له وال تتقبل وجوده؛ ألنه غريب عنـها  الشاعر أخذ ٥-٤
  . يغين ويشيد بوطنه الذي فارقهوهو رغم ذلك 

ويواصل رسم صورته، فهو معفّر القدمني، أشعث الرأس، ثيابه فضفاضة بالية، ميد يده اليت كانت كرميةً يف العراق،  ١٢-٦
  .ولكنها اآلن صفراء من ذلٍّ ومحى، فيعطيه الناس ويشفقون عليه تارة، وينهرونه تارة، ويشيحون بوجوههم عنه تارة أخرى

اليت يرى أنّ املوت أهون وأخف من مساعها؛ ألنها تعبر عن ) خطية(ويزداد شعوره بالذلّ عندما يسمع منهم كلمة  ١٥-١٣
  .مشاعر شفقة كاذبة تثري دموعا مصطنعة من أعني هؤالء الغرباء الذين ال يقدرون مدى معاناته
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١٩ 

١٥- ا، ومتناعر أصحاموع كاذبة، فقد كره الشها، ووألنّ هذه الدى أن تزول هذه العيون، وأن تزول دموع مالد أن جيف
  .، وأن تزولَ النقود اليت يذلُّ الشاعر نفسه من أجلهامن عروق أصحابه

الـيت حيركهـا اـداف،     واألمواجاليت جيمعها،  والنقود، واإلبر، سفناليت هتب على ال الريحمثّ خياطب الشاعر  ١٩-١٦
وكأنه يريد منها مجيعا أن تعينه علـى العـودة إىل   (مىت أعود ؟، : ته العبثيةاخلليج، ويطلق صرخ فوق اليت تسطع والكواكب

  ).العراق
  :أسئلة حول املقطع الرابع

   إالم يرمز الشاعر بكلٍّ من األلفاظ اآلتية ؟ .١
    .وبؤس احلال رمز للمرض والفقر والذلّ: صفْراء -    .رمز للغربة والبعد عن الوطن: املدن الغريبة -
  .كناية عن ترفّعه عن الشفقة و حفظ كرامته: املوت  أهون من خطية -
٢. فاؤل واضحاعر، أين جتد ذلك ؟ ابرز األمل والتلدى الش   

 .إشارة إىل أنّ اللمعان بريق أمل يشعر به الشاعر للعودة إىل وطنه ذلك ، ويف)يا ملعة األمواج: (ذلك يف قولهيربز 
  .والتمين بالعودة إليه ،احلزن واألمللشعوره بالغربة عن وطنه، و ؟ " مىت أعود : " شاعر مجلةملاذا كرر ال .٣

  : املقترحة الصور الفنية
                               .  شبه رائحة الطبيعة بالعطر: فأُحس أنّ على الوِسادة مْن ليلك الصَّْيفي طَال فيه عطْرك يا عراق -
- القُرى املُتهي بنيطايخ ه الشاعر القرى اليت : باتل فيها خارجشبا ال يرحبون بعيشه معهم كان يتجوالوطن أناس.   
  نسانيةواإل شبه الدموع املصطنعة اليت ختلو من الصدق: مْن ذلك اإلْشفاقِ تْعصره العيونُ األْجنبية قَطَرات ماٍء مْعدنِية -
   .باملعدن الصلب القاسي   
- قُوديا ن ،ميا د ،اتيا قَطَر ،فئْ، يا أْنتْنطفَلْت :قود نارم والنه قطرات املاء املعدنية والدى أن تنطفئ اشبيتمن .  
- ودرْجداٌف ينَّ مهنَّحةَ األْمواجِ رر الشاعر األمواج الالمعة بأناسٍ يتماي: يا ملْعلون يف حركاهتمصو.  

  .التمينيفيد ):  مىت أعود(، )مىت أنام(: املعىن البالغي لالستفهام
  .تعود إىل العراق الكاف: ليلك .تعود إىل اإلشفاق اهلاء: تعصره .طَالتعود إىل  اهلاء: فيه :عودة الضمائر

      :اخلامس املقطع    
  ليت السفاِئن ال تقاِضي راِكبِيها عن ِسفارِ .١
  !أو ليت أنّ األرض كاُألفُقِ العريضِ، بِال بِحار .٢
٣. بسأح زيد، ما زِلْتتوأَس كُندأَع ،قُوديا ن  
  ما زِلْت، أُنِقص، يا نقُود، بِكُن من مدِد اغِْترابِي  .٤
  ما زِلْت أُوِقد بالتماعِتكُن ناِفذَِتي وبابِي .٥
٦. فيف الضدفَح رى هناكِة األخقودثيين يا ن  
  مىت أعود ؟ مىت أعود ؟ .٧
٨.  عيدالس اليوم ذلك ِتيوقبلَ م ،أْزِفي راه؟أت  
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٢٠ 

  سأُفيق يف ذاك الصباحِ، ويف السماِء من السحابِ  .٩
  ِكسر ويف النسماِت برد مشبع بِعطُور آبِ .١٠
  جابِ باِء بقْيا من نعاِسي كاِحلـؤوأُزِيح بالثُّ .١١
  بِنين احلَريرِ، يِشف عما ال يبِني وما يِم .١٢
١٣. وِكـد ِسيتا نمِقنيعكٍّ يف يشى، وسال أن ت   
١٤.  ضيُء ِليوي- ِثيابِي وأنا أَم ِمن ِدي أللبِسي د-   
  ما كُنت أَبحثُ عنه يف عتماِت نفِْسي من جواب .١٥
  ي ِشعاب نفْسي كالضبابِ ؟ِلم يمُأل الفَرح اخلَِف .١٦
١٧.  أُنِي -اليومفْْجي علي رورالس دفقوان -  ودأع      !  
  .ختيل الشاعر رحلة العودة إىل وطنه، ومتين الوسيلة اليت سيعود ا إىل العراق :الفكرة

 .)ه الّذي يعيشهاألمل والتحسر على واقع(،  )التفاؤل والفرح بقرب العودة إىل الوطن(  :العواطف
 مفردها: مدد). آفاق(، مجعها الناحية: األفق. سفَر :سفار. أجرةال تأخذ : ال تقاضي). سفينة(مفردها : السفائن: عاينامل
. وهـي القطعـة الصـغرية   ) ِكسرة(مفردها : كسر. يقترب) أزِف( :فيأزِ. ملعان :التماع .ي الفترة من الزمنوه) مدة(

الِستر واحلاجز، : احلجاب. بقايا: بقيا. التثاؤب) ثأب(: الثؤباء. ممتلئ: مشبع. ، الريح اخلفيفة)نسمة(ها مفرد: النسمات
 .وهو الطريق) ِشعب(ردها مف: شعاب. ةموهي الظل) عتمة(مفردها : عتمات. ما خلْفهيكشف : يشف). حجب(مجعها 
  .يفاجئين) فجأ(جذرها : يفجأين. اندفع: اندفق
  :ملقطع اخلامسشرح ا

أخذ السفن من ركاا أجرة العودة، يبثّ الشاعر يف هذا املقطع فَقْره وحاجته، فهو يتمىن أن تكونَ العودةُ جمانيةً فال ت ٢-١
  .وطنهبسة دون حبار تفصل بني املغترب وأو أن تصبح األرض كلها يا

٨-٣  أيام النقود ويتمىن أن تزداد لكي تنقص اب رأى النـور والضـياء   ما زال الشاعر يعدالغربة، فكلما زادت نقود السي
هل ميكن أن يكون يوم لقائي : و يتساءل الشاعر بأمل). أي أنّ األمل بالعودة يقترب من التحقق(يلمعان يف بيته يف جيكور 
  بالوطن قريبا قبل أن أموت ؟

سحاب، ويشم رائحة النسيم املشبعة بـالعطور يف  قليل ال مث يتخيل يوم عودته وكيف سيفيق فيه مبكرا يف يوم رائعٍ ١١-٩
  .شهر آب، وسيزيلُ تثاؤبه النعاس الذي أحاط به كأنه حجاب شفاف من احلرير

ستكشف له الكثري من املعاين اليت كانت بالنسبة إليه ) كما يتخيلها الشاعر(إنّ السعادة الغامرة بالعودة إىل الوطن  ١٣ -١٢
فالشـاعر  . واآلخر مشكوك يف حتققه، وسترجع له الذكريات اليت نسيها وتلك اليت مل ينسها أحالما، فبعضها ممكن التحقق

  .الشك يف عودته لوطنه، واليقني يف استمرار غربته املوحشة :يتنازعه شعوران
  .زن وستبددمهاوعندما أهم بارتداء ثيايب فإنّ السعادة بالرجوع إىل الوطن ستنري يل أعماق نفسي املليئة باليأس واحل ١٥-١٤
  والفرح اخلفي ميأل نفسي وحييط ا كالضباب الذي ميأل الشعاب، والسرور يفاجئين، فهل سأعود إىل العراق ؟  ١٧-١٦
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٢١ 

  : أسئلة حول املقطع اخلامس
  ]من أسئلة االستيعاب والتحليل التاسعالسؤال [ .١

  . صباح العودة إىل العراقما الصباح الذي يشري إليه الشاعر؟  -أ

 . ألن الشاعر حتدث فيه عن رغبة حمببة إىل نفسه وهي العودة إىل العراقملَ امتأل املقطع بالفرح ؟   -ب
  هل حتقق ما يتحدث عنه الشاعر، أم أنه يرنو إليه مستعينا بذاكرته ؟  -جـ

  . بالطبع مل تتحقق أمنياته بالعودة، وبقيت أحالما وذكريات معلَّقة   
 بكلٍّ من األلفاظ اآلتية ؟  إالم يرمز الشاعر  .٢
  .العراق :الضفة األخرى -      . يوم عودته إىل وطنه: اليوم السعيد -
  .رمز للحزن واألمل بسبب البعد عن العراق: الدموع -    .رمز لألمل بالعودة إىل العراق: الصباح -
 .معايشعر باليأس والفرح ، ألنه ما بني الشك واليقني ؟) الفرح اخلفي(ا أطلق الشاعر على شعوره بـ ملاذ .٣
 ....أنّ األرض كاُألفُقِ ليتأو "   ،"السفاِئن ال تقاِضي  ليت" : يف قوله) لْيت(استخدام الشاعر  :علل ما يأيت .٤
  . ؛ للداللة على استحالة حصول ما يتمىن)ليت(استخدم الشاعر     

  : املقترحة الصور الفنية
  .يتقاضون أجرة السفر من الركّاب  اشبه السفائن أناس: ضي راكبِيها عْن سفارِلْيت السَّفائن ال تقا -
  .شبه الشاعر بريق النقود بنارٍ تضيء نافذته وبابه: ما زِلْت أُْوقد بالتماعتكُن نافذَتي وبابِي -
- قودثيين يا ندشبه النقود بإنسان يتحدث معه الشاعر: ح.  
  .شبه النعاس باحلجاب الشفاف من احلرير :نعاسي كاحلجابِبقْيا مْن  -
  .شبه نفسه باملكان املليء بالظلمات: عتمات نفسي -
- ودأُنِي أعفْْجعليَّ ي رورالس واْندفق :رور باملاء املندفع سريعه السليفاجئ من حوله اشب.  

   :املعىن البالغي لالستفهام
 .يفيد التعجباالستفهام   عاب نفْسي كالضَّبابِ ؟      خلَفي شلم يْمُأل الفَرح ا •

  .)يقني -شك (: طباق بني : البديعي) اللون(املُحسن 

      :السادس املقطع    
  !وا حسرتاه فَلَن أعود إىل الِعراق  .١
٢.                                      ودعلْ يوه  
٣.  هوِزعكانَ ت نم قودالن رخدف ت؟ وكَي قُودالن  
٤.    ودجما ي ِفقنت ت؟ وأن وعجأْكُلُ إذْ تت توأن  
  بِه الِكرام، على الطَّعام ؟                                                      .٥
٦. نِكيبعلى الِعراقِ  لَت  
  فَما لَديك ِسوى الدموعِ .٧
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٢٢ 

  ! ارِك دونََ جدوى، للرياحِ وِللْقُلُوع وِسوى انِتظَ .٨
   .فقر الشاعر املدقع حيول دون عودته إىل العراق :الفكرة

 .عاطفة التشاؤم واليأس من العودة إىل الِعراق -  ). الفقر(األمل والتحسر على واقعه الّذي يعيشه  -   :العواطف
  .يتكرم يسخو و: جيود. توفّر) ذخر(جذرها : رتدخ. حمتاج إليها) عوز(جذرها : تعوزه: عاينامل

  ]من أسئلة االستيعاب والتحليل ١٠س [ : أسئلة حول املقطع السادس

.            املقطع متاما من التفاؤل، بل على العكس ظهر الشاعر يائسا متشائما خالهل كان الشاعر متفائالً يف هذا املقطع ؟  -أ

  . اليت يصعب تواجدها ملن يبحث عن مثن الطعام النقودما الذي مينع الشاعر من العودة إىل وطنه ؟  -ب

وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ جتوع ؟ وأنت تنفق ما جيود به الكـرام،  : " وضح املقصود بقول الشاعر -جـ

احلقيقة املرة، وهي أن العودة مستحيلة وغري ممكنة، فإذا  يف اية القصيدة يكشف لنا". على الطعام، لتبكين على العراق 

  . كانت العودة حتتاج إىل نقود، فإنّ هذه النقود من الصعب تواجدها ملن يبحث عن مثن لطعامه
   :شرح املقطع السادس

وقد أيقـن أن عودتـه إىل   يعود الشاعر يف املقطع األخري إىل حالة التشاؤم، ويصور نفسه إنسانا حزينا بائسا يائسا،  ٣-١
  .العراق أصبحت مستحيلة؛ ألنه معدم ال ميلك ماالً

إنك ال تستطيع ادخار املال؛ ألنّ املال الذي جتمعه ال يكفي لسد جوعك، وإنّ معاشه قـائم  : خياطب نفسه قائالً ٥-٣ 
  . على ما جيود به احملسنون عليه من الطعام

للقدر والبكاء؛ ألنه مل يبق شيء لديه سوى دموعه وانتظاره العبثـي للريـاح و   وخيتم الشاعر قصيدته باالستسالم  ٨-٦
  .لألشرعة اليت قد حتمله إىل وطنه

  .يفيد التعجباالستفهام              وكَيف تدخر النقود وأنت تأْكُلُ إذْ تجوع ؟ : املعىن البالغي لالستفهام
  
  
  :عاين املفردات اآلتيةواستخرج م ،عد إىل املعجم -أ. ١
     .الكسب مبشقّة: الكدح يف العمل :مكتدحون    . نصف النهار عند اشتداد احلر: اهلجرية   
     .الكابوس: اجلُثام        .ثاؤبالت: الثُّؤباء   
  .اشرأب ؟    يف النص) عنقه وارتفع لينظر مد: (ما الكلمة اليت حتمل معىن -ب   
  : ة على كل من احلاالت اآلتيةمثل مبقاطع من القصيد. ٢   
         .... ظاركلتبكني على العراق فما لديك سوى الدموع، وسوى انت: اليأس. أ    

         . ، من ذلك اإلشفاق تعصره العيون األجنبيةاملوت أهون من خطية: الغضب. ب   

          !واحسرتاه فلن أعود إىل العراق : احلسرة. ج   

   افق اَألطمارِ، أبسطأضرب، مترِب القدمني أشعثَ، يف الدروب، حتت الشموس األجنبية، متخمازلت : الضياع. د    

  .ندية بالسؤال يدا     

  االستيعاب و التحليل
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٢٣ 

  ].املقطع األولالسؤال واجلواب موجودان يف شرح [   :اقرأ املقطع اآليت مث أجب عما يلي. ٣

  .غربة على نفسه وروحهرسم الشاعر لنفسه يف الغربة لوحة دقيقة عبرت عن مدى ثقل ال. ٤

  .                                       تتبع تلك اللوحة يف القصيدة ووضحها بأسلوبك -أ

ويصـور لنـا   . وصف لنا الشاعر حاله يف الغربة وما آل إليه، فهو حيمل هم الغربة، وهذا اهلم وحده كفيل بشقاء اإلنسان

  . ض واجلوع واألملبائس ينهشه املرشحاذ نفسه يف الغربة أنه 
الشموس األجنبية، ذلّ شحاذ غريب، بني العيون األجنبيـة،    .الغربة دة األلفاظ الدالة على هماستخرج من القصي. ب

   ...نفسي عتمات، مدد اغترايب، مىت أعود ؟، قطرات ماء معدنية
  :األسئلة اآلتية عد إىل املقطع مث أجب عن. العراقمن ذكرياته يف  اصورعاد الشاعر إىل ذاكرته مستجمعا  الثاينيف املقطع . ٥

فاستمع إىل  حني مر بأحد املقاهييف املقطع الثاين تذكّر الشاعر  ؟  ما الذكريات اليت استعادها الشاعر يف هذا املقطع -أ

مث تـذكّر النخيـل    .ذي يشعره باألمان واالطمئنانرته بالعراق، فغاص يف ذكرياته هناك، وبدأ يتذكر وجه أمه الأغنية ذكّ

  .صورة جدته العجوز وهي تفلّي شعره وتروي له قصة عشق عروة بن حزام لعفراء وتذكّر أيضا. لذي تزخر به العراقا

  . األليم من واقعه هروباإىل هذه الذكريات  أ الشاعرجل  ؟ يف هذه القصيدة جلأ الشاعر إىل هذه الذكريات مل -ب

  . طفلها فيشعر بالطمأنينة مث ينام حتدثكانت األم م تنوم فيها طفلها ؟ ما الطريقة اليت كانت األ -جـ
  : ، عد إىل املقطع مث أجب عن األسئلة اآلتيةالثالثانتقل الشاعر من حديث الذكريات إىل خماطبة حبيبتة يف املقطع  .٦

  .دها فيهألنه جيد فيها العراق وجي ر الشاعر عن توحد العراق وحبيبته يف نفسه؟كيف عب -أ

  ؟ ما العبارة الدالة على ذلك. يرى الشاعر أن لقاءه حبيبته خارج العراق ناقص -ب

  ! لو جئِت يف البلِد الغريبِ إِيلَّ ما كَملَ اللّقاء : هي العبارة  

  . حهاوض ،وق واحلنني الذي يستبد به للعراق بصورة فنية معبرةرسم الشاعر مالمح الش -ج

فالدم الذي يسري يف عروقه ينبض ويصيح ويصرخ يريد العراق، وشـوقه إىل العـراق   : ينه إىل العراقالشاعر حنلنا صور 

كشوق اجلائع إىل الطعام، وشوقه إىل العراق كشوق الغريق إىل النجاة واالنطالق إىل اهلواء، وشوقه إىل العراق كشـوق  

  . اجلنني الذي حلُم بأن خيرج من بطن أمه إىل هذه احلياة

  . يعجب الشاعر كلَّ العجب من اإلنسان الذي خيون وطنه وكيانه وهويته ب منه الشاعر ؟الذي يتعجما  -د

بالرغم من أا (مجال وطنه فالشمس يف وطنه  ألنه يستحضر اعر الشمس يف العراق أمجل من غريها ؟ م يرى الشل -ـه

  .مشس أخرىمن أي   -يف عينيه  -أمجل ) ها اليت تسطع يف أي مكانالشمس نفس

٧ .يف املقطع الرابع بدأ الشر، مث رسم صورة معبتأنيـة، مث  اقرأ املقطع قـراءة م . رة تصف حاله يف الغربةاعر بالتحس

  :                                          أجب عن األسئلة اآلتية

  .العراق يف منامه نوم ليشتم رائحةعلى حالته اليت آل إليها، ويتمىن اليتحسر ما الذي جيعل الشاعر يتحسر؟  -أ

  . اعر لنفسه يف الغربةاشرح الصورة اليت رمسها الش -ب

  . بائس ينهشه املرض واجلوع واألمل، فيضطر إىل السؤال مبالبسه البالية، وشعره األشعث نفسه يف الغربة أنه متسوليصور 
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٢٤ 

  . غريب عن وطنه كلِّ ر عن نفسه، وعنيعب ر عن أي غريب ؟ ر الشاعر عن نفسه يف هذا املقطع، أم أنه يعبهل يعب -جـ

  . الغربةيرى أن املوت أهون لديه من نظرات اإلشفاق اليت ينظرون إليه ا يف اعر أصعب من املوت ؟ ما الذي يراه الش -د

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

جاء األمر والتحدي إلاء حالة الغربة ومواقف اإلشفاق  . انتقل الشاعر من األمر والتحدي إىل التمني، وضح ذلك -أ

  .العودة إىل العراق متني؛ فلجأ إىل بأمرهمن الناس والذلّ واالحتقار، إال أن ذلك ال يتحقق 

من راكبيها؛ ألنه ال ميلك هذا األجـر،   امتىن لو أن السفن ال تأخذ أجور ؟  هذه السطورالشاعر يف يتمناهما الذي  -ب

  . هامقدأعلى  زحفًا، ليستطيع العودة إىل وطنه لو كانت األرض يابسة ليس فيها حبار أيضا ومتىن

  .السؤال واجلواب موجودان يف أسئلة شرح املقطع اخلامس. ٩

  .أسئلة شرح املقطع السادس السؤال واجلواب موجودان يف. ١٠

  :للشعر احلر ثّل قصيدة غريب على اخلليج  منوذجامت. ١١

  ) -ب -ب ب(  متفَاعلُن:  القصيدة مبنية على تفعيلة . حدد التفعيلة الرئيسة يف القصيدة -أ 

  : عدد أبرز خصائص الشعر احلر ممثالً عليها من القصيدة -ب

١ .تلُن . لى وحدة التفعيلةع بىن قصيدة الشعر احلرفَاعتب -ب ب(م-(  

  . الوحدة العضوية واملوضوعية. ٣  .افية أو على األقل التنويع االتحرر من الق. ٢

  . كثرة الصور الشعرية واحملسنات البديعة .٥      .الرمز واألساطري استخدام. ٤

  .العاطفةصدق  .٧  .الرئيس لقصيدةاحلديث عن مهوم الوطن واألمة، وهو موضوع ا. ٦
  
  
  :من العبارات اآلتية وضح الصور الشعرية يف كل -أ) ١
  .                                        بالثؤباء بقيا من نعاسي كاحلجاب وأزيح. ١   
  .على عينيه ص من نومه وتثاؤبه الذي ظل حجاباصور نفسه عندما بدأ حيلم بصباح العودة إىل العراق، ليتخل      

    ٢. ميأل الفرح مل ا صور الشاعر نفسه وقد امتألت بالفرح الذي انتشر  شعاب نفسي كالضباب ؟ اخلفي كانتشار  
 .الضباب يف األمكنة حيث يغطي حقائق األشياء ويستر مجاليات الكون       

  .السؤال مبالبسه الباليةل بائس، يضطر إىل ه متسوأن نفسهصور ي. ةندي تخافق األطمار، أبسط بالسؤال يدام. ٣   
  .إعجابك ا ث صور شعرية أخرى أعجبتك مفسراواستخرج ثال ،عد إىل النص -ب   

  .راجع الصور الشعرية يف كل مقطع      

  ).غريب على اخلليج(سيطر على القصيدة الشعور بالغربة حىت خلص الشاعر مضموا يف عنوان ) ٢  

  كما ورد يف ،بة عند الشاعر، بالرغم من وجوده على بعد خطوات من وطنه العراقعور املرير بالغرر الشفس -أ  

   مات العو -١     . النص جوا دة إىل العراق؛ فقد كانكان ال ميلك مقوا ال ميلك النقود فقريوكان مريض.  

  . اليت ينظرون إليه ا يف الغربةنظرات االحتقار واإلشفاق  -٢     

  التذوق والتفكري
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٢٥ 

  األحداث يف وقتنا ياب إىل النص يف رأيك، لو كان شاهد عيان على جمرياتن يضيفه السما الذي ميكن أ -ب 

  .ما حلّ بالعراق من ويالت وحروب لكن ميكن أن يكون حمور اإلجابة ،لطالبتترك اإلجابة ل . احلاضر     

تابة النص أو بعدها، ويف لفهم النص، وقد يضعه الشاعر قبل ك ن يف األدب احلديث مدخالً ضروريايعد العنوا )٣

  :األرجح بعدها، يف ضوء ذلك

    ؟ هل ترى عنوان القصيدة مناسبا -أ 

  .ذو عالقة مباشرة مع مضمون النص ويوفّر عنصر التشويق للقارئ ملعرفة الغريب املشار إليه العنوان مناسب ألنه

 .أو تترك اإلجابة للطالب      !       قسى الغربة من وحي غربيت، ما أ   .ا بديالًاقترح عنوان -ب
 .اإلجابة متروكة للطالب          .                   عنواناضع له اختر مقطعا أعجبك، مثّ  -ج
  : بني املعىن الذي خرج إليه أسلوب االستفهام فيما يأيت )٤

  .التعجب      كيف ميكن أن خيون اخلائنون؟                    -أ

  .التمين                                        ؟         مىت أعود -ب

  .التمين    أتراه يأزف، قبل مويت ذلك اليوم السعيد؟               -ج

 .النفي    وهل يعود من كان تعوزه النقود؟                       -د
  ، استخرج"شرتطوى وتن: " يف قوله باقالطّيف القصيدة، مثل  احملسنات البديعةاستخدم الشاعر بعض  )٥

  ).أستزيدأنقص، (، )جتوع، تأكل(، )الظالم، الشمس( . مواضع أخرى للطباق من القصيدة   

  أخذت كلماتد إىل القصيدة، واستخرج منها ثالث ، عرمزياخدم الشاعر بعض الكلمات استخداما است )٦

    . املنحى الرمزي، مبينا داللتها  

  .رمز الرفاهية والقدرة والسلطة: النقود  -  . يت اشتد ثقلها على كاهل الشاعررمز للغربة ال: الشموس األجنبية -

- رمز االستقرار والطمأنينة :األم  . 
 :اقرأ املقطعني اآلتيني، مث أجب عن األسئلة اليت تليهما )٧
  تكَور يل زمانه دورةُ األفْالِك ِمن عمري هي"   :قال بدر شاكر السياب -أ 

  ي وجه أُمي يف الظَّالم ه        
        ح نع وِششووما ت جوزةُ العهي املُفَلِّيام وـز"  

  أحن إىل خبز أمي"   :وقال حممود درويش. ب
  وقهوة أمي، وملسة أمي        
        وتكرب ِفي على صدر يومِ االطفولة يوم  
  "وأعشق عمري؛ ألين إذا مت أخجل من دمع أمي        

   ؟  متميزة عند الشعراء تأخذ األم مكانةًملاذا . ١

  . لطمأنينة واالستقرار، واإلتيان على ذكرها يثبت مشاعر احلنان والدفء يف النفس البشريةرمز ا األم ألن 
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٢٦ 

  . اتفق الشاعران يف قيمة األم حيث هي نبع احلب واحلنانبالطبع   هل اتفق الشاعران يف ما متثله األمّ ؟. ٢

  . ، وهذا استباقعليه عند موته ئهاوبكاأمه من حزن  عمره خوفًابالشاعر  يتشبث  مود درويش عمره ؟لم يعشق حم. ٣

 علـى  غريـب  " لعلّ أهم ما مييز الشعر احلر اعتماده اللغة املوحية املكثفة، ولعلك الحظت مثل هذا يف قصيدة  )٨

  :يف ضوء ذلك، بين ما توحي به كل عبارة مبا يأيت ."اخلليج 

  . الفقر والبؤس والشقاء: من كلّ حاف نصف عاري -أ  

  : ما زلت أحسب يا نقود -ب 

  . العودة إىل العراق من ليتمكن ، بلامرفّه ولته جلمع النقود، ال ليعيش رغداحياته يف الغربة توقفت على حما

  : فما لديك سوى الدموع -ج 

 . من مرض وجوع وحزن الهح آلت إليه ك إال البكاء على مام حلمه بالعودة حيث ال ميلثقلت نفسه باليأس وحتطّأُ  
  .شعوره بالغربة: الشموس األجنبية -د  

  

  

  ما مفرد اجلموع اآلتية ؟ .١

     .مدة: مدد).               شراع السفينة( لْعقِِ: قلوع .            السفينة: السفائن          

  : حسب سياقهما الواردتني فيه احنوي اآلتيتني ضبطًا اضبط اجلملتني. ٢

  .يف الكلمة أصلي حرف آخرضبط : الضبط النحوي يعين:  مالحظة 
      .ذُلِّ شحاذ غَريبٍ: وحمى صفْراَء من ذُلٍّ -أ     

  . ي ما كَملَ اللقاُءئِْت يف البلِد الغريبِ إلَو جِلَ -ب    

 : املتعلّقة باألفعال اآلتية واملصادر مبا يناسب من املشتقاتارسم جدوالً حسب النموذج، مثَّ امأله . ٣
  .يؤوب  تعصره،   حيتضن،    أحببت،        

  : أعرب ما حتته خط يف اجلمل اآلتية. ٤

  . فيه عطرك يا عراق طَالًفأحس أنّ على الوسادة من ليلك الصيفي  -أ  

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

  . من ذلٍّ وحمى صفراَء أبسط بالسؤال يدا ندية -ب  

 اسم املفعول اسم الفاعل املصدر الفعل 

 محب مِحب حب أحببت

 محتضن محتِضن احتضان حيتضن 

 معصور عاِصر عصر تعصره 

 إليه مؤوب آيب أوب يؤوب 

 قضايا لغوية
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٢٧ 

  . ألنه ممنوع من الصرف التنوينعن  اوعالمة نصبه الفتح عوض منصوب) يدا(نعت لـ : صفراء   

  .يا عراق دونكوالبحر  -ج  

  ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه، و: الكافوظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف، : دون   

 ).البحر(يف حمل رفع خرب املبتدأ  شبه اجلملة الظرفية   
    .  بالدي من سواهايف أمجلُالشمس  -د  

  .                      خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضم الظاهر على آخره: أمجلُ  

                     .دبةنداء الن    .سم األسلوب املستخدم يف العبارة ).واحسرتاه فلن أعود إىل العراق(. ٥


