
٧٣س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

.انتفع منه بغري حق جلاهه أو نفوذه أو قوته)غّلَّ : ( مستغالً.٦
.الدفاع عن اجلسم وتقوية جهاز املناعةموجودة يف الدم، مهمتها) خاليا ( أجسام : كريات الدم البيضاء التائية.٧
).مفردها قُرحة ( البثور وفيها مرض ) قَِرح : ( القُرح.٨
)مفردها رفيق وجتمع عل ِرفاق ( الصاحب اللّين اجلانب ) رفَق : ( رفقائي.٩

)صفة مشبهة ( الصاحب الْمراِفق الْمالِطف ومزيل الوحشة ) أَِنس : ( أنيسي.١٠
).مصدر ( الضعف والنحافة ) ل هز: ( الْهزال.١١
.رشح جلده باستمرار) عرَِق : ( التعرق.١٢
)مفردها ندمي وتجمع على ِندام ( الْمصاِحب على الشرب والْمساِمر ) ندم : ( ندماء.١٣
.ورم خبيث يتولّد يف اخلاليا الظاهرة الْغدية، ويتفشى يف األنسجة ااورة) سرطَن : ( السرطان.١٤
).أو خميف ومرعب ( ضغط يقع على صدر النائم ) كَبس : ( الكابوسي.١٥
.املتكرر: روتيناً.١٦
.غري احلسن وغري الْمحبب) قرف : ( مقرفاً.١٧
.تعافه النفس) قزز: قَز: ( مقززاً.١٨
.جتسس ويسترقون النظر) لصص: ( يتلصصون.١٩
فَِطن له وتنبه ) أَبِه ( :آني.٢٠
.تغيرت نفسه من شدة اهلم واحلزن) ِئب كَ: ( االكتئاب.٢١
.مجع غَيهب، وهي الظلمة) غَِهب : ( غياهبه.٢٢

 
.بعد أن اار جهاز املناعة والدفاع يف جسمه، صار جسمه اآلن عرضة لألمراض ومستباحاً وموئالً لكلّ أنواع امليكروبات

ول يف جهاز مناعته دون رد أو صد، وأخذ ينهش يف صحته، بعـد أن اخنفـضت                 وصار أضعف امليكروبات يتجبر يف جسده، وجيول ويص       
.أعداد كريات الدم البيضاء التائية إىل حد ال يسمح هلا بالدفاع

حىت  العدوى الفطرية، وااللتهابات، وصعوبة ابتالع الطعام والقرح املؤملة، ومرض السلّ أنيس وحشته، وقد امتد سلطانه              : وأما رفقاؤه فَهم  
.وصل الغدد الليمفاويةَ

وصار السعال وِفقدان الوزن واهلزال واحلمى والعرق ندماء ليله، وصار النظر إىل القروح والسرطان اجللدي مشهداً متكرراً غري غريـب،                    
م يصرخون، وقـد تركـوا يف       لكنه مقرف ويثري يف النفس االمشئزاز، وذلك أنّ األوالد حينما ينظرون إليه من النافذة ِخلْسة، يفزعون وه                

.نفسه جرحاً معنوياً
 

):ِصرت اآلن باً ومستنقعاً لكل أنواع امليكروبات ( .١
.وقد استوطنته امليكروبات) مكان القذارة ( شبه جسمه باملال الذي يسرق دائماً، ولصوصه هي امليكروبات، وشبه جسمه باملستنقع 

):جسدي الفاقد جهاز مناعته، وينهش يف عافييت وغدا أضعفها يتجبر يف ( .٢
.شبه أضعف ميكروب باإلنسان املتجبر املستبد بالضعيف، وباحليوان املتوحش الذي يأكل حلمه مستغالً ضعف جهاز املناعة فيه

):ي فصارت العدوى الفطرية وااللتهابات وصعوبة ابتالع والقُرح املؤملة رفقائي، وغدا مرض السلّ أنيس( .٣
.شبه هذه األمراض باألصدقاء والرفقاء له، ال يفارقونه

..ُ ُ ُّ َ ْ ً
ٌبالحنین فاألمر مختلف تم ُ ُ ِ مااْ
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.شبه مرض السل جبيش جرار يتوسع يف احتالل أجزاء من جسمه):وقد وسع ِمنطقة توطّنه ( .٤
):أعرف ذلك من سلوك األوالد عندما يتلصصون علي من النافذة خالل هلوهم ( .٥

.نافذة ِخلْسة ليسرقوا أمراً ليس حقّهمشبه األوالد باللصوص الذين ينظرون من ال
.شبه االكتئاب ببئر عميقة تتهاوى نفسه يف غياهبها):غري آني بعمق االكتئاب الذي يتسارع احنداري يف غياهبه ( .٦

الفقرة الثامنة
ؤشـر  خلية، ليتصاعد بـذلك م    ) ٢٠٠(وما زال نزيف فقدان خاليا الدفاع املناعية مستمراً حىت وصل إىل أقل من              " 

 ي بالتهاب الرئة والطّحال والكبد، وما أن وصل تعدادها إىل           بؤسي وهخلية، حىت خربت معاناة جديـدة جـاءت يف         ) ١٠٠(م
     ا طفيليات تعيش عادة يف التربة، وقد أدت         ركاب النقص، فصرت أشكو صداعاً ي ماغ اليت تسببتح الداء قُرفقدين صوايب جر

مشي وتصلباً التهاب غشاء النخاع الشوكي والدماغ كما يقول الطبيب، وأعاين مع ذلك كله ضعفاً يف البصر، وصعوبة يف الْ  إىل
يف العنق، وأكاد أرى اللذة اليت يستشعرها التقرح يف أمعائي من خالل تعذيبه يل باإلسهال الذي ال يتمكن شيء من ردعه وكسر 

".ويلة، وأجد قدريت على الكالم صعبة عصية سطوته اليت قد تدوم شهوراً ط
)مصدر ( املشقّة ) بأَس : ( بؤسي.١
.ِمعى: مفردها) ران املص( املصري ) معي : ( أمعاء.٢
).مصدر ( زجره ومنعه ) ردع : ( ردعه.٣
).صفة مشبهة ( االمتناع عن االنقياد ) عصي : ( عصية.٤

 
تـذكّر  { خليـة  ) ٢٠٠( إنّ نزيف ِفقدان خاليا الدفاع املناعية يستمر حىت وصل إىل أقلّ مـن  وضع الشاب يزداد سوءاً؛ إذ    

:مثّ تبدأ معاناة جديدة، وهي. ، ويزداد معه مهّه وحزنه، وتلتهب الرئة و يلتهب الطِّحال والكَِبد}الْمفْترض من ذلك 
.الصداع الشديد يفقده عقله وصوابه، سببه القُرح يف الدماغ.١
.ونتيجة لذلك يلتهب غشاء النخاع الشوكي والدماغ.٢
.ضعف البصر.٣
.صعوبة يف املشي.٤
.تصلّب يف العنق.٥
.إسهال شديد.٦
.صعوبة يف الكالم والنطق.٧

 
):وما زال نزيف فقدان خاليا الدفاع املناعية ( .١

.م الغزاة وهي الفريوساتشبه كريات الدم البيضاء املسؤولة عن الدفاع جبيش جرار خيسر جنوده أما
.يزداد ويتصاعد مؤشره) آلة ( شبه بؤسه وحزنه مبقياس ):ليتصاعد بذلك مؤشر بؤسي ومهّي ( .٢
.شبه املرض اجلديد بتابع يلحق أمراضه القدمية، وتكون معه يف نفس الركاب):خربت معاناة جديدة جاءت يف ركاب النقص (.٣
ها التقرح يف أمعائي من خالل تعذيبه يل باإلسهال الذي ال يتمكن شيء من ردعه وكـسر                 وأكاد أرى اللذة اليت يستشعر    ( .٤

صور التقرحات يف أمعائه وهي متارس تعذيبه بإنسان شرير يتلذّذ يف تعذيب النـاس مـن                ):سطوته اليت قد تدوم شهوراً طويلة       
.كن ألحٍد منعه أو صده أو إيقاف تسلّطهوكما شبه مرض اإلسهال باإلنسان املتجبر القوي الذي ال مي.حوله
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الفقرة التاسعة
إنين أكتب عباريت األخرية وأبتسم ؛ فما حاجيت للكالم وأنا منبوذ معزول يشيح عين اجلميع بوجوههم ؟ ويفْرقُـون          " 

ات مرحلة الشباب، وأسباب اإليدز     صف( وال ألومهم، إنين أعيش نتائج اجلهل والفراغ والتبعية       ... ملنظري الضامر املغطّى بالقروح و      
نها طالباً الصفْح؟   ض، غريب كيف ابتسمت وأراين اآلن أصارع خمنوقاً رغبة شرسة يف البكاء ونداء أمي ألدفن وجهي يف حِ                 )أيضا  

ون يف حـدود  رمبا تكون هذه السطور آخر ما أستطيع كتابته، فما تبقّى يل من خالياي البيضاء الدفاعية ينحدر متقلّصا ويكاد يك      
اخلمسني فقط، مما يعين أن إصابيت بالعمى بات وشيكاً وقوع ة يف عيينة خلاليا الشبكيدمرييها؛ فهي هبة الفريوس الت."

:
}صفة مشبهة { . مقابل األول) أَخر : ( األخرية.١
)أَشاح :املاضي( أعرض عنه مبدياً الكُره واالزورار ) شيح : ( يشيح.٢
}قونَولكنھم قوم یفر{ ) املصدر فَرق ( خيافون ) فَِرق : ( يفْرقُون.٣
ِزلَ وقلّ لَحمه ه) ضمر : ( الضامر.٤
)املصدر ِنداء ومناداة، ألا من الفعل نادى ( الدعاء والصياح ) ندي : ( ِنداء.٥
).مصدر ( العفو ) صفَح : ( الصفْح.٦
).اسم فاعل من تقلّص ( . يتناقص) قلَِص : ( متقلّصاً.٧
القريب والسريع ) وشك : ( وشيكاً.٨
).وهباً وِهبة : يِهب: وهب( العطية دون مقابل ) وهب : ( ِهبة.٩

:
يكتب الشاب آخر كلماته مبتسماً ابتسامة احلزن واألمل واألسى واليأس، ألنه يسخر من نفسه؛ فما فائدة كالمه وقد نِبذَ وعِزلَ                    
عن اآلخرين، وخيافونه ملنظره الْمِخيف، وهم على ذلك غري ملُومني فما هو فيه من ِنتاج يده وهو الذي وضع نفـسه يف هـذا                        

.املوقف، بسبب اجلهل والفراغ والتبعية
. ماتت بسببهفقد . يستغرب من نفسه، كيف يبتسم وهو راغب يف البكاء ويف دفِْن وجهه يف ِحضِن أمه لطلب الصفْح واملغفرة

هو ينتظر املوت، املوت النتيجة احلتمية بعد أن تناقصت خاليـاه البيـضاء   ): ربما تكون هذه السطور آخر ما أستطيع كتابته       ( 
.الدفاعية إىل حدود اخلمسني، إذاً هو ينتظر املوت وينتظر العمى، بعد أن دمر الفريوس خاليا الشبكية يف عينيه

  داللة عدم القدرة على إكمال الصورة يف وصف نفـسه،          ) وال ألومهم   ... مر املغطّى بالقروح و   الضا: ( النقاط يف قوله
!وماذا سيفيده ذلك ؟
 

):غريب كيف ابتسمت وأراين اآلن أصارع خمنوقاً رغبة شرسة يف البكاء ونداء أمي ألدفن وجهي يف حضنها طالباً الصفْح ؟ ( .١
يوان متوحش شرس يصارعه حياول القضاء عليه، وشبه ِحضن أمه باملالذ وامللجأ اآلمن واألخري له، وقد رمى                 صور رغبته يف البكاء حب    

.نفسه عليه مستسلماً يطلب الصفح واملغفرة كناية وداللة عن ضعفه
.بسائل يتناقص متسارعاً/صور خالياه البيضاء الدفاعية بشيء ):فما تبقّى يل من خالياي البيضاء الدفاعية ينحدر متقلصاً ( .٢
):فهي ِهبة الفريوس التدمريية يف خاليا الشبكية ( .٣

.  شبه أثر الفريوس التدمريي يف خاليا الشبكية باهلدية دون مقابل، وهذا سخرية واستهزاء مما يعانيه من املرض
: بيفيد ): م كيف أبتس( االستفهام يف/ النفييفيد ): فما حاجيت للكالم(االستفهام يفالتعج

فلسطین# 
سوریا# 
ٌوجع شدید#  َ َ
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:الفقرة العاشرة
ألجنبهم ألواناً من العذاب ال تطاق، . ٢مة باآلخرين ورح. ١، وما كتبت قصاصايت إال ِعبرةًسلكي مقد جعلين اهللا ِب" 

نها ملـهوفاً   أعضاء جسدي؛ إذ يصرخ الواحد م      ِمة ألَ ها شد ِمومعاناة فوق االحتمال وخوفاً ووحدةً وضعفاً وهواناً تضاهي يف ألَ         
: مستغيثاً من ويل ما هو فيه، فريد استغاثته أنني أعضاء أخرى ال ميكِّنها ضعفها حىت من طلب الغوث، وكأنين مسها الواهن يقول

".أين املوت مين؟ أين املوت مين ؟؟؟ 
 :

).مفردها قُصاصة ( ِقطَع صغرية من الورق ) قص : ( قصاصايت.١
.ال قدرة على التحمل) قَ طَو: ( ال تطاق.٢

).هان يهون هوناً وهواناً ومهانة : مصدر، نقول( الذُّلّ ) هونَ : ( هواناً.٢
.تشابه) ضهي : ( تضاهي.٣
).اسم مفعول ( املظلوم املضطر يستغيث ويتحسر ) لَِهف : ( ملهوفاً.٤
طلب الْمساعدة) غوث : ( استغاثته.٥
).وهن يِهن وهناً : نقول( الضعيف ) وهن : ( الواهن.٦

:
يف اخلامتة الشاب هو عربة وِعظَة لآلخرين، هذا قدر وقضاء اهللا عليه، ونتيجة أوصل نفسه إليها، يكتب قصته لآلخرين:

.رمحة م.١
).ألوان تعين هنا صنوفا وأشكاالً ( ليجنبهم ما القى من صنوف العذاب .٢

      اً إذانَ واملـساعدة،                وصل إىل مستوى من الضعف حداشتكى عضو منه، ال يستطيع آخر أن يغيثه أو يطلب له العـو
 بشوٍق املوت ه كلُّه ينتظراخلالص ( وجسم.(

 
.صور نفسه بعد اتخاذه الِغواية واالحنراف بالعربة واملوعظة، وهذا قدر وحكم اهللا عليه):قد جعلين اهللا مبسلكي عربة ( . ١
):خ الواحد منها ملهوفاً مستغيثاً من ويل ما هو فيه، فريد استغاثته أنني أعضاء أخرى ال ميكِّنها ضعفها حىت من طلب الغوث إذ يصر( .٢

، بأنني واستصراخ وغوث، ولكن لـضعفه ال        )إنسان آخر   ( شبه العضو الواحد منه بإنسان يصرخ ويستغيث، فريد عليه عضو آخر            
.يستطيع أن يوصل نداءه

):أين املوت مين ؟ أين املوت مين ؟؟؟ : وكأنين مسها الواهن يقول(.٣
.شبه العضو املتألّم يف جسمه بإنسان يحتضر ويتلفظ آخر أنفاسه طالباً املوت للتخلّص من آالمه ومعاناته

على إحلاحه وإصراره    داللة) االستفهام  ( وتكرار عالمة الترقيم    ) أين املوت مين ؟     : ( التكرار يف عبارة   احلظ:ملحوظة
.واالستفهام يفيد التمين.على اخلالص وطلبه املوت أن يأيت سريعاً

رفية. سببية: مبسلكيمصدر ميمي: والداللة الص.
:ملحوظات عامة

لٍَم كان الشاب وهو يكتب مذكراته، يعاين من أَ: انتاب الشاب جمموعة من املشاعر واألحاسيس وهو يكتب مذكراته، وهي
نفسي قاٍس، ومن اضطرابات ال توصف، وميزقه شعور األمل والندم الشديد واليأس إلصابته باملرض الذي يعرف أنه سيكتب 

.اية حياته
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 املزاوجة بني األسلوب العلمي الدقيق واألسلوب : هي) درس اإليدز ( من أهم السمات الفنية ملقال مذكرات الشاب يف
ما انتاب الشاب من احلالة النفسية القاسية، وشعوره بالشفقة على غريه، وقد أورد الْحجج اللغوي األديب؛ وذلك ِل

.واملعلومات العلمية الدقيقة ليقنع ا من سيقرأ مذكراته
 عندما بلغ الشاب السابعة والعشرين من عمره صار مريضاً باإليدز، أي بدأت تظهر عليه أعراض املرض، قبل ظهور أعراض

).احلاملني له ( دز كان الشاب يف فئة املصابني بالفريوس اإلي
 

ا كلمة الطُّحال بضم الطاء عندما نتحدث عن أحد أعضاء اجلسم، وهذا خطأ، والصواب كسرها فنقوليقع الطِّحال يف :تقرأ أحيان
.يصيب الطِّحال أما إذا ضبطت بالضم فالقصد هو املرض الذي .اجلانب األيسر العلوي من البطن 

 قد يقرأ الطالب كلمة السل الواردة يف النص بكسر السني، أو قد يقرؤها بفتح السني وهذا خطأ، إذ يصبح معناها انتزاع الشيء
والصواب ضمها لتدل علـى املـرض       . برفق من مكانه أو الوعاء املصنوع من شقاق القصب، وليس هذا هو املقصود يف النص              

.املذكور يف النص
 ة والصواب أن مفرد أشالء هو              قد يِليخطأ أن مفرد كلمة أشالء هي ش لْو  ( ظن( أما كلمة شاليا فمفردها     . مبعىن العضو )الش

ومعناها البقية من املال أو قطعة اللحم) شلية 
: املذكرات الفنیة) ( ِسمات 

.مصطلحات علمية متخصصة نظرا لطبيعته العلميةيتسم النص باحتوائه .١
.استخدام الصور الفنية بكثرة لتقريب الفهم للقارئ غري املتخصص.٢
.واعتماد التنظيم والتدريج يف طرح األفكار وتسلسلها.٣
.واستخدام لغة سهلة مفهومة على متانة صياغتها.٤
.والتأثر بالدين والشريعة يف بعض مواضع النص.٥
.ويق توافر عنصر التش.٦

االستیعاب والتحلیل
:ب عن األسئلة اآلتية أج، ثُممن النصالثانيةـ عد إىل الفقرة ١

 كان الشاب قد بلغ السابعة عشرة من عمره أهم من العائلة ؟) الشلّة ( أ ـ كم كان عمر الشاب املصاب حني عد.
.حسب ما جاء يف النص ب ـ وضح السبب وراء تقدمي املصاب لصحبته على ذويه ومعلميه 

ألن الواحد منهم كان يعزز يف اآلخر مشاعر الرجولة واالستغناء عن الوالدين واملعلمني، ويتقبل تباهي اآلخر بالفظاظة وعدم تقبل 
.النصح من اآلخرين 

.ـ اشرح السبب الكامن وراء إقدام الشاب على جتربة املخدرات ٢
جولته أمام زمالئه والتصرف مبا يعكس عدم خوفه أو تردده وإال تعرض للنبذ منهم كان مضطرا إلثبات جرأته ور

:ـ اضطر الشاب ملراجعة الطبيب كما جاء يف مذكراته ٣
أ ـ ما السبب الذي دفعه لزيارة الطبيب ؟

.ء على جذعه إصابته بأعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا وطال أمدها ألسابيع مع وجود طفح جلدي وبقع محرا
ب ـ ـ ما النتيجة اليت أسفرت عنها الفحوصات املخربية ؟ 

.أسفرت الفحوصات عن إثبات إصابته مبرض اإليدز 

مذكرات ( احلظ طول ِفقرات هذا الدرس      
؛ فهو مريض يعاين مـن      )الشاب املريض   

وحدة ونفور أهله وأصدقائه عنه، فكتب       
بإسهاب وتطويل ليشرح معاناتـه و قـد         

.ان خلياله وقَلَِمِهأطلق الِعن
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:ة، وأجب عن األسئلة اآلتية ة الثالثـ عد إىل وصف الشاب املصاب يف اية الفقر٤
ف وطأة ؟أ ـ كيف أدرك الشاب أن املصيبتني اللتني عاد ما ستكونان األخ

أدرك ذلك بعد حني عندما صار يعاين أعراض اإلصابة باملرض وويالته وتقرحاته وآالمه ،إذ كانت أشد وطأة وثقالً من جمـرد                     
.مساعه اخلرب بإصابته باإليدز أو موت والدته الذي أنساه إياه األمل 

؟عندما تلقّت حرب إصابتهب ـ كيف قدم لنا الشاب صورة والدته
ر قلبها إنسانا يرفض ويتمرد ،ويقرر التوقف عن استمرارية العيش ،واملراد أا أصيبت بسكتة قلبية أودت حبياا يف احلالصو

}حفظ { ؟) موغل يف إصراره(جـ ـ ما املقصود بعبارة 
.ن هذه النيةأي ذهب يف إصراره بعيدا وهو غري قابل للعودة عنه، مبعىن متعنت ومتشدد ال يتنازل ع

:ـ فسر السبب يف املواقف اآلتية ٥
.أ ـ نفور الناس وامشئزازهم وإظهار جفائهم للشاب 

.خوفهم من العدوى، وخشيتهم على أنفسهم، وابتعادا عن كل ما كانوا يرونه فيه من احنالل سلوكي يف طبيعة عيشه 
.ب ـ اضطرار الشاب لإلقامة منفردا 

ذلك ألن العائلة ـ لقلة درايتها يف التعامل مع مريض اإليدزـ ظنت أن العدوى ستنتقل إلخوته وأفراد عائلته؛ فآثروا إخراجه 
.،وميكن أن يكون شعوره بالنبذ والتحاشي من أفراد عائلته قد أجلأته إىل املغادرة بنفسه 

.جـ ـ مرور مخس سنني أو ست دون ظهور أية أعراض للمرض 
.ألن فريوس اإليدز حيتاج إىل فترة حضانة ملثل هذه املدة الزمنية قبل أن تبدأ أعراضه بالظهور 

.د ـ عدم قناعة الشاب ورفاقه  بوجود حاجة الستخدام أكثر من حمقن واحد 
واستبعادهم إمكانية اإلصابة مبثل هذا كانوا يعتقدون جهالً أن ذلك من موجبات األخوة، ولضحالة ثقافتهم ومعرفتهم الطبية،          

.املرض أو غريه 

:ـ اقرأ التقدمة اآلتية مث أجب عن األسئلة اليت تليها ٦
:كلمة اإليدز هي جمموعة احلروف األوىل من الكلمات اإلجنليزية األربع " 

Acquired Immune Deficiency Syndromeكتسبة وتعين بالعربية متالزمة عوز املناعة امل"
}حفظ { .أ ـ وضح املقصود مبتالزمة عوز املناعة املكتسبة 

.أي أن مرض اإليدز الذي يهاجم جهاز املناعة ويسبب اياره ال شفاء منه 
}حفظ { ؟" املكتسبة " ب ـ ما السبب وراء اختاذ املناعة صفة 

.صنع األجسام املضادة لكل جرثوم ممرض يصاب به اإلنسان يف حياتهألن الشخص يكتسبها يف حياته وليست فطرية يف خلقه، فاجلسم ي
.جـ ـ حدد من النص اجلملة اليت تتضمن معرفة الشاب بأنه مصاب مبتالزمة عوز املناعة املكتسبة 

" .مث أخربنا بأن مصايب اجللل العظيم، إمنا هو مرض اإليدز " 
ية والصحف تسميات وصفية متعددة ملرض اإليدز، منها؛ مقربة اجلنس احلـرام،            ـ وردت يف بعض النصوص واالت العلم      ٧

.ومكنسة الشواذّ، والوسيلة املثلى لتعقيم اتمع، والقنبلة املوقوتة 
.أ ـ اشرح العامل املشترك بني التسميات الثالث األوىل 

.وحتمل يف طياا أسباب اإلصابة . غري القومي وارتكاب احملرماتالعامل املشترك الذي جيمعها هو انتماؤها مجعها للحرام والسلوك
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ب ـ ما الذي مييز التسمية األخرية منها ؟
تتميز بأا التسمية الوحيدة اليت تتعلق بفترة حضانة املرض وديده حلياة حامله، وليست تتعلق كسابقتيها بالنتيجة والوصـف                  

.النهائي هلا
:عرض لوسائل العدوى للمرض ،استعن بالنص مللء اجلدول اآليت مستخلصا ومقترحا سبالً للوقاية ـ جاء يف النص ٨

)٣٢اإلسراء " (وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال : " ـ  قال تعاىل ٩
ن العاملني، إنكم لتأتون الرجال شهوة  من دون         ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد م           : " وقال تعاىل 

)٨١ـ ٨٠األعراف " ( النساء بل أنتم قوم مسرفون 
.اشرح النتائج السلبية للزنا على اتمع رابطًا شرح مبضمون النص :باخلراب ةورد يف اآليات أنواع من احملرمات والكبائر املؤذن

اب وخنر لبنيان اتمع برمته، فهو فضالً عما له من أضرار مـن اخـتالط األنـساب                 للزنا أضرار على اتمع، وله أسباب خر      
.والذهاب بالقيم والكرامة ، يعد أحد األسباب الرئيسة النتشار األمراض اجلنسية ومرض اإليدز القاتل

سبل الوقايةالرقموسائل العدوىالرقم
ـ ١

ـ٢

ـ٣

ـ٤

ـ٥

ـ  ٦

.العالقات احملرمة والشاذة 

استخدام احملاقن امللوثة ، وخصوصا ملـدمين       
.املخدرات 

دون إجراء الفحص الطيب     عمليات نقل الدم  
.املناسب 

أو أي مـن    .عرب السائل املنوي للمـصاب      
سوائل اجلسم ،وعرب األغشية املخاطيـة يف       

.اجلسم
قد ينتقل من األم للجـنني خـالل عمليـة          

.الوالدة 

عمليات الوشم باإلبر أو من خالل موسـى        
.احلالق 

ـ ١

ـ٢

ـ٣

٥+٤

ـ٦

لفواحش ما ظهر منها ومـا      االبتعاد عن احملرمات وا   
.بطن

ملـرة  (استخدام احملاقن ذات االستخدام الواحد    
) .واحدة

إجراء الفحص الطيب لوحدات الدم اليت يـزود        
.ا املرضى قبل استخدامها 

إجراء الفحص الطيب قبل الزواج للحد من نقل        
.العدوى لألبناء بعد الزواج 

روح أو  االبتعاد عن كل ما ميكن أن يسبب اجل       
.العدوى مثل حمالت احلالقة ،أو إبر الوشم 

إجراء التعقيم الالزم يف عيادات األسنان وغرف       
.اجلراحة 
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.جسم املصاب ـ خلص بأسلوبك مراحل تطور املرض مبا يتوافق مع مراحل اخنفاض أعداد كريات الدم البيضاء يف١٠
٢٥٠تبدأ املراحل باخنفاض قدرة جهاز املناعة ليصبح املريض با لكل أنواع امليكروبات، فإذا وصلت إىل أقل من 

ـ   /خلية لكل ملم   صحوب مكعب من الدم يصاب املريض بالعدوى الفطرية وااللتهابات والقرح املمتدة املؤملة، وقد يصاب بالسل الذي يترافق بالسعال امل
خلية  ٢٠٠بالدم وفقدان الوزن واهلزال واحلمى والتعرق، وقد يصاب بالسرطان الكابوسي، وتبدأ املرحلة الثانية إذا وصل تعداد اخلاليا الدفاعية إىل أقل من                      

والكالم، وتصلبا يف العنق،     ويرافقها الصداع املتسبب عن قرح الدماغ أو التهاب غشاء النخاع الشوكي والدماغ،ويصاب بضعف البصر وصعوبة يف املشي                
.وتزداد قرح األمعاء ويعاين املريض من اإلسهاالت اليت متتد شهورا، ويصاب يف مراحل متقدمة بالعمى جراء تدمري الفريوس خلاليا الشبكية 

ة بعـد إصـابته     ـ رسم الشاب لوحة متكاملة من املشاعر الداخلية له ولعالقاته اتمعية، ووصف هيئته اخلارجية والداخلي              ١١
.باملرض 

:أ ـ خلص بأسلوبك احلالة النفسية للشاب يف املواقف اآلتية 
 موت والدته وتلقيه نبأ إصابته.

شعر بأن املصيبتني متزقان قلبه ومتعنان يف هذا التمزيق لفكره وعقله، فهو يعاين أملًا نفسيا ومعنويا ال يوصف ألنـه كـان             
وت والدته اليت كانت أكثر من حوله حنانا عليه واحتماالً لسلوكه، عندما رافقته للطبيب،وميزقـه  السبب املباشر فيما يرى مل  

.شعور األمل والندم الشديد واليأس إلصابته باملرض الذي يعرف أنه سيكتب اية حياته
 املشهد الروتيين لتقرحات جلده وسرطانه.

والسرطان يف جلده وما جره ذلك من تشويه وبشاعة وتغري معامل جلده،            كان يشعر باحلزن واالمشئزاز من منظر القروح        
واختفاء معامل أخرى، فالقروح تتكاثر على جلد املصاب حىت تكاد تنعدم مالمح العينني والفم  واألنف إذا كانت اإلصابة يف 

عون  فارين صارخني لبشاعة املنظـر       الوجه مثالً، وكان يعرف أن املنظر بشعا جدا عندما كان يتلصص عليه األطفال مث يفز              
.وتقززهم منه 

.ب ـ صف طبيعة عالقة الشاب بأفراد أسرته، وموقع عمله، بعد املرض
اضطر الشاب إىل مغادرة منزله ملا القاه من اجلفاء وخوف الناس واألهل من انتقال العدوى وجتنبهم التعامل  معه لعـدم درايتـهم                   

.ى زمالء العمل، فضالً عن عدم قدرته القيام مبهام عمله بعد ذلك هلزاله وضعفه واشتداد مرضه بذلك وخوفهم،وينطبق ذلك عل
؟) انتقلت من فئة املصابني بالفريوس احلاملني له إىل فئة مرضى اإليدز : ( ـ ما الفرق بني الفئتني الواردتني يف قول الكاتب١٢

ذين مل تظهر عليهم أعراض املرض بعد، أما فئة املرضى فهم من ظهـرت علـيهم                قصد بفئة املصابني احلاملني للفريوس هؤالء ال      
.األعراض وبدأت تتكاثر وتزداد سوًءا 

:ـ قال أحد الشعراء ١٣
ـّة والـهـوانـــــا رأيـت الـعـز يف أدٍب وعـقــــــٍل           ويف اجلهـل املذلـ

:وقال آخر 
روحي حــلُ بـلـوايامن روحي ويا أسفي     يا ويـي فإين أصمـن عـلـي

.أ ـ حدد ما يوافق اجلهل وما ينتج عنه من مذلة وهوان يف البيت األول وبني ما جاء ذا املعىن يف النص 
، وخسارة الصحة إثر اإلصابة  باملرض، وكل لقد كان اجلهل سبباً يف خسارته العالقة األسرية السليمة، وصداقته الغرة اجلاهلة

ما ينتج عن ذلك من شعور بالذل واملهانة واخلوف والوحدة واألمل، وابتعاد الناس عنه وخسارة عمله وشعوره بأنه عالة ينتظر من يعيله 
.بالرغم من أنه يف شرخ شبابه وعطائه لو مل يصب ذا املرض 

اً:( النصظر، وتبر النقاًللطيش وِقصحعة، نعربسة طيِطيا للشيطان مفْلة، ومللتهور واجلهالة، كنفقة عاقل اجسر اجلهالة للغكان يف الر
).يركَن إليه 
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.ب ـ استخرج من النص عبارات تدل على موافقة حال الشاب املصاب ملضمون البيت الثاين 
لشؤم و النحس لنفسي ـ كم أخذتنا العزة باإلمث ـ حىت أعضاء نادي الندامة أنا حمظوظ وماهر يف اجتالب أنواع اخلسارة وا

.انقطعوا عين ـ جرتنا التبعية واإلرادة الضعيفة للحرام

التذوق والتفكیر 
:ـ بعد دراستك نص الوحدة أجب عن األسئلة اآلتية ١

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

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

:ب ـ وضح الصورة الفنية يف العبارات اآلتية 
 سلطاته ونفوذه ليصل إىل اخلاليا اللمفاوية ع السلّ منطقة توطّنه ومدوس.

ـ                     ك إىل  شبه السل بكائن حي قادر على اختاذ منطقة نفوذ خاصة به ويعمل على توسيعها وبسط حكمه عليها وامتد  ذل
.مناطق أبعد يتحكم ا وهو ما شبهه باخلاليا اللمفاوية اليت قد سيطر عليها املرض 

  ني بعمق االكتئاب الذي يتسارع احنداري يف غياهبهغري آ.
.عميق شبه االكتئاب الذي يعاين منه الشاب إثر تأثر جهازه العصيب بالبئر العميقة اليت يستمر احنداره فيه حنو  القعر املظلم ال

 ا أذكى مين يف انتقاء صحبيت من أصدقاء السوء القدامىأظنها يف انتقاء مواضع كمو.
شبه فريوسات اإليدز بإنسان ذكي حيسن اختيار موضعه وينتقيه ،وأن هذه الفريوسات أكثر ذكاًء من الكاتب ،ويقصد إساءته    

.يف انتقاء صحبته وأم كانوا أصدقاء سوء جروا عليه الضرر 
.جـ ـ حدد صورتني فنيتني حتمل كل منهما نوعا من املشاعر املختلفة اليت مر ما الكاتب 

وحتمل مشاعر الفزع واخلوف عند األطفال عندما كانوا يفرون صارخني خوفًا من منظر قروحه غري آـني بعمـق              :األوىل
..االكتئاب الذي يتسارع احنداره يف غياهبه 

".أكاد أرى اللذة اليت يستشعرها التقرح يف أمعائي من خالل تعذيبه يل باإلسهال:" مشاعر األمل يف قوله:ثانيةال
}حفظ { :د ـ  وضح ما كنى عنه الكاتب يف اجلمل اآلتية 

 أي أنه مرض ال شفاء منه وسيالزمه حىت املمات .الفريوس صديق خملص حنْس يالزم الكاتب مدى حياته.
 ا الصفحينادي أمه ليدفن وجهه يف حضنها طالب.

.كناية عن مشاعر الندم الشديد جتاه جهله وتفريطه وما كان منه يف التسبب مبوت والدته حسب قناعته 
:ـ ما تعليقك على كل مضمون من مضامني اجلمل اآلتية ٢
)جابات مما يتلقى من الطلبة ممكنا، إذا رأى منطقيتها وعالقتها املربرة بالنص حنن نرفق إجابات مساعدة للطالب ويبقى تقدير املعلم ملثل هذه اإل( 

.أ ـ كنا مفرغني يف عاملنا إال من اهلواء، فما كان الواحد منا إال طبال أجوف 
ة منهم يف احلياة    أرى الوصف صحيحا ألم فئة تظن يف نفسها الوعي وترفض وتترفع عن النصح واإلرشاد ممن هم أكثر خربة  ودراي                   

.ويف النتيجة جينون على أنفسهم 
.ب ـ قبلت جتربة املخدرات على نية صادقة بعدم تكرارها ولكن هيهات 

أظن أن ذلك غري صحيح فما نفع النية الصادقة إذا مل يرافقها حسن السلوك من البداية وقوة اإلرادة بدل نية  عدم  التكرار
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.آخر عهدي يف اإلنتاج وإعالة الذات كانت تلك احلادثةعملي، وفقدت بعد ذلكجـ ـ 
هو شعور بالذل واملهانة وفقدان األمل،ألن من حيتاج غريه إلعالته وهو يف هذه السن يعيش بذلة تضاف إىل أمل  املرض وشدة ما يعاين

:ـ وردت يف النص إشارة إىل عمر الشاب عندما بدأت تظهر عليه أعراض املرض ٣
.سنة ) ٤٩ـ ٢٥(أ ـ اشرح مكمن اخلطورة يف كون الفئة العمرية مل أعداد املصابني تقع بني 

ألن هذه الفئة هي الفئة املنتجة يف اتمع ، ويعتمد عليها إلعالة غريها،وهي فترة الشباب وقمة اإلجناز والعمل ورفد اقتصاد الدول                     
.سيضعف اقتصاد أي دولة، فضالً عن ارتفاع عالجات املرض وعدم كفايتها ونفعها املطلق وتقويته، وإذا كانت حتتاج إلعالة فهذا 

ب ـ ما سبب ارتفاع نسبة اإلصابة يف مثل هذه الفئة العمرية من وجهة نظرك ؟
وعي الالزم حلماية أفرادها من مثل هذه الفئة تتمتع عادة باجلرأة السلوكية والرغبة يف جتربة اجلديد وقد ال تترافق هذه اجلرأة بال    

.وعدم تقبلهم النصيحة والوعظ. الوقوع يف شرك املرض، فضالً عن أن مثل هذه الفئة جاهلة بسبل الوقاية 
:ـ انظر يف الفقرة األخرية من النص مث أجب عن األسئلة اآلتية ٤

.تكأ ـ ما السبب الذي حدا بالشاب لكتابة هذه املذكرات يف رأيك ؟فسر إجاب
.أراد تقدمي نصيحة خالصة لفئة الشباب حىت ال يضطرون ملعاناة خربها وندم عليها أشد الندم 

ب ـ ما املشاعر الكامنة اليت تتوقع مسامهتها يف دفع الشاب للكتابة ؟
قه وراء األهواء والشهوات وأصدقاء     مشاعر الندم الشديد على ما فرط فيه ؛من عالقاته األسرية واحترام خربة اآلخرين،وانسيا            

.السوء ،فأراد بالكتابة بعض التكفري عما بدر منه وما وصل إليه 
جـ ـ  لو كنت مكان هذا الشاب املصاب، فهل سيكون رد فعلك مشاا يف التعامل مع املرض ذه  العلنيـة ؟ اشـرح    

.إجابتك مبينا السبب 
،خاصة وأن له عالمات ومظاهر واضحة تدل على اإلصابة به، وقد أكون جريئا  يف حال اإلصابة ال أظن أن املرض ميكن أن خيفى

.ال قدر اهللا، وأتعامل مبثل علنيته يف مرضه، مع تأكدي من أن سلوكه كانت نتائجه حمتملة ومعروفة،ولن أقدم على سلوك مشابه 
.)فة للحرام،وجرنا احلرام حلرام فحراملقد فرخ اجلهل الضرر،وجرتنا التبعية واإلرادة الضعي(ـ ٥

تعين أن كل أمر مما كان يفعله،كان ينتج عنه أمر وسلوك آخر مرتبط به ويتعلق بنتائجـه  .أ ـ وضح املقصود بعملية التفريخ  
.ويهيئ ملا بعده يف طريق االحندار واملزيد من السوء 

كانت تبعية الشاب .  ة وأشكاهلا، قارا بوجهة نظرك اخلاصة يف هذا الصدد ب ـ ذكر الشاب يف النص نوعا معينا من التبعي
.ملا مساه بالشلة وقانوا الداخلي اخلاص، والتبعية هلا أشكال متعددة مثل التبعية  االقتصادية أو الفكرية أو السياسية أو غري ذلك 

}حفظ { :جـ ـ علل ما يأيت 
.يف البداية وتنكريه يف الثانية والثالثة ) راماحل(ـ سبب تعريف املصدر ١

وكان التنكري يف ما بعد ألنواع حرام أخرى كثرية أتاهـا ومل تكـن              ) املخدرات  ( كان التعريف يف البداية مقصودا بعينه       
. بل صار إتياا أسهل فقد نام عن حماسبة  نفسه وتعود احلرام .حمددة

).فحرام ( عطف الفاء دون غريه يف كلمة ـ استخدام حرف ال٢
.ألن احملرمات الالحقة اليت صار يأتيها صارت أسرع يف فعلها من قبله، فقد اختلطت وتعددت وكثرت 

. )يبدو أنين حمظوظ وماهر يف اجتالب أنواع اخلسارة والشؤم والنحس لنفسي:( ـ ورد يف النص ٦
.د أن الشاب مين ا قبل اإلصابة باملرض وبعده أ ـ وضح أنواع اخلسارة اليت تعتق

.خسر قبل إصابته العالقة األسرية املستقرة، واحترام الناس لسوء سلوكه،وبعد املرض خسر نفسه وعمله واستقراره
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.ة نظرك يف هذا التعبري وذه الداللة ؟ اشرح وجه) احلظ واملهارة ( ب ـ هل تتفق معه يف استخدامه ملفرديت 
ال أتفق معه يف هذا فاإلنسان له عقل وإرادة حيكِّمها يف االختيار واحلياة وال تعتمد احلظ ،أما ما جلبه على  نفـسه فلـيس                         

.باملهارة ، واستخدامه للفظتني كان من قبيل السخرية والتندر ليأسه وشدة أمله 
فريوس قد يزيد على ثالثني مليون شخص، موزعني على أحنـاء العـامل،             جاء يف أحدى اإلحصائيات أن عدد املصابني بال       ( ـ  ٧

. )بوسيليت عدوى رئيستني؛ عن طريق الدم، والسوائل اجلنسية
.ـ اقترح مخس وسائل من شأا التخفيف من عدد اإلصابات بفريوس اإليدز 

.رفع مستوى الوعي باملرض وطرائق اإلصابة.١
جإلزامية الفحص الطيب قبل الزوا.٢
.اعتماد التوجيه ألبنائنا يف سنني أعمارهم احلرجة.٣
.توطيد العالقة األسرية والعمل على استقرارها دوما.٤
اعتماد التواصل املستمر املثمر مع أبنائنا وتثقيفهم يف كل ما يسعون إىل  معرفته وعدم تركهم يتلقطون ثقافام من مصادر                    .٥

....خاطئة أو غري موثوقة
)الطالب وسائل أخرى يترك تقدير سالمتها للمعلم وقد يقدم( 

أدب ." (  إياكم وحتكيم الشهوات على أنفسكم،فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم: " ـ  قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ٨
)٣٦الدنيا والدين ـ 

.أ ـ اشرح رأي علي رضي اهللا عنه يف عاجل الشهوات وآجلها حسب فهمك النص 
إذا ما سلم اإلنسان قياد نفسه للشهوات فقد رضي بالبعد عن اتصاله خبالقه، وذم الناس له ألنه سيسمونه بالسوء واملهانة اليت                     

.سيجرها على نفسه ،وستكون عاقبتها عند يوم  احلساب وخيما لبعده عن الدين وإتيانه احملرمات فيها 
.النفس ؟ فسر إجابتك ب ـ مىت ميكن للشهوات أن تكون حاكمة على 

إذا كانت اإلرادة ضعيفة والنفس هشة مل تتعود جلام العقل هلا ، وعندما يبتعد صاحبها عما أمر اهللا به ويرتكب الفـواحش أو                      
.يسمح لنفسه بفتح الباب الذي قد يهيئ هلا 

)١٥١األنعام " ( وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن : " ـ قال اهللا تعاىل ٩
)٢٣األعراف " ( قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن :"وقال اهللا تعاىل 
)٣٢اإلسراء . " ( وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال:"وقال اهللا تعاىل

وبني التحرمي املباشر  باسـتخدام  ) واال تقرب(أ ـ ما البعد الذي تستنتجه من استخدام الفعل املضارع املسبوق بال الناهية  
يف اآلية الثانية ؟) حرم(الفعل 

إن الفعل املقترن بال الناهية يتضمن األمر احملرم وكل ما يهيئ له من األعمال اليت قد توقع املسلم يف احملرمات مما ميهد للفعل                       
وما إىل ذلك ، أما األمر املباشر فيحمل معىن الفعل احملرم بذاته، والفواحش    املباشر منه، فالزنا مثالً ميهد له وجود  اخللوة أو االختالط          

.يف اآليات منهي عنها باعتبارها فعل ومنهي عما ميهد هلا  من املوجبات واملهيئات
.فردا يف اآلية  الثالثة ب ـ الزنا يف اآلية الثالثة أحد أنواع الفواحش الواردة يف اآليتني السابقتني، علل سبب ذكر الزنا من

ألن الزنا له خطورة كبرية ال على الفرد فقط بل وعلى اتمع برمته ، مبا جيره من األمراض واختالط   األنساب وتفكـك                        
.وأنواع الفواحش األخرى يقع ضررها على الفرد أكثر مما يقع على  اتمع .األسر ودمار اتمع 
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قة الفواحش بإصابة الشاب بفريوس اإليدز ؟جـ ـ وضح عال
لقد بدأ الشاب قصته بعقوق الوالدين وهي إحدى الكبائر، وكان ذلك بداية االنزالق حنو هاوية احملرمات اليت تبعت ذلـك فقـام                      

واكتشف إصـابته    بتجريب املخدرات واتباع رفقة السوء وممارسة غري ذلك من احملرمات اليت مل يفصلها يف النص،حىت وقع احملظور                
.مبرض اإليدز 

) :إنه القدر ( ـ يقول الشاب املصاب أنه يعرف أن ال شفاء من مرض اإليدز ولكنه يعود فيقول ١٠
.أ ـ هات عبارات من النص تدلل على ما تلمسه من جزع الكاتب وخوفه من املرض 

)رمبا تكون هذه السطور آخر ما  أستطيع كتابتـه           ( و  ) لنفسيإنين حمظوظ ماهر يف اجتالب أنواع اخلسارة والشؤم والنحس          ( 
يف ما سيحمله مستقبلي املظلم املوغل يف إصراره على أن مين عربة من             ( ... و  ) مما يعين أن إصابيت بالعمى بات وشيكًا وقوعها         ( و  

) ال يعترب 
.ح إجابتك ب ـ هل تتفق مع الكاتب يف أن ما أصابه قدر ال بد منه ؟ اشر

يعد ما أصابه قدر من حيث علم اهللا به، ولكنه كان خميرا وله عقل يدير به شؤون حياته واختار لنفسه هذا السلوك واملمشى امللـيء                         
.باملخاطر اليت كان اإليدز ايته

جـ ـ هات بأسلوبك اخلاص تسمية جديدة ملرض اإليدز تعدها مناسبة ومالئمة له ؟
)  العقوبة اإلهلية ( أو ) اإليدز واحلصاد املر ( أقترح 

ـ تغزو حمة اإليدز اخلاليا املناعية البيضاء يف الدم، وتتكاثر فيها حىت ال تعود قادرة على استيعاب هذه األعداد    فتتحطم                       ١١
مما يؤدي إىل نقص مستمر     .وهكذا   موزعة ما فيها من محات اإليدز اليت تعمد إىل مهامجة خاليا بيضاء أخرى تكمن فيها وتتكاثر               

.متسارع يف أعداد كريات الدم البيضاء 
أ ـ ملاذا نعت الكاتب فريوسات اإليدز باالنتقائية ذات األهواء اخلاصة ؟

وجود جرثـوم   ويتكاثر داخلها فال يعود اجلسم قادرا على متييز           ) التائية(ألن فريوس اإليدز يتخري خاليا الدفاع يف اجلسم         
. دخيل ليستعد ملواجهته ، فاخلاليا البائية مل يصلها موجبات تصنيع األجسام املضادة 

ب ـ النقص املستمر يف أعداد خاليا الدم البيضاء له نتائج وخيمة على جسم املصاب، وضح كيف صور الكاتب هـذه   
.النتيجة اليت كان يعايشها 

راحل حسب ما يصل إليها عدد كريات الدم البيضاء يف اجلسم، وكلما تناقص عددها ازداد وضع                لقد قسمها الكاتب إىل م    
اجلسم سوًءا وعاثت األمراض املختلفة يف جسمه فسادا ودمارا، فصور األعراض لطول صحبتها له بالندمي والرفيـق، وأن اإلسـهال                    

.غدا يتمىن املوتيستشعر لذة يف تعذيبه، وأن العمى سيكون هبة الفريوس له حىت 
:ـ عد إىل النص وضع خمططًا لكل من اآلتية ١٢

.أ ـ أربع مسات أسلوبية مدلّال عليها 
.يتسم النص باحتوائه مصطلحات علمية متخصصة نظرا لطبيعته العلمية.١
.استخدام الصور الفنية بكثرة لتقريب الفهم للقارئ غري املتخصص.٢
.رح األفكار وتسلسلهاواعتماد التنظيم والتدريج يف ط.٣
.واستخدام لغة سهلة مفهومة على متانة صياغتها.٤
.والتأثر بالدين والشريعة يف بعض مواضع النص.٥
.توافر عنصر التشويق .٦
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.ب ـ األفكار الرئيسة وبعض األفكار املساندة يف النص 
تصوير ردود الفعل األسرية واتمعية جتاه سلوك / ره تصوير كيفية حياة الشاب يف بداية النص وهو يف السابعة عشرة من عم

استعراض مراحـل   / عرض جممل خسائر الشاب وقد اضطر لإلقامة منفردا والتخلي عن عمله            / الشاب ومعرفته خرب إصابته باملرض      
تلخيص وضع املصاب يف اية      /نقص خاليا املناعة الدفاعية يف اجلسم واألعراض الناجتة عن هذا  النقص واألمراض املتسببة عن ذلك                 

.النص خبالصة دالة تصور حالته النفسية  واجلسدية حىت دفعته لتمين املوت 
.جـ ـ عبارات دالة على مشاعر؛ الندم، واحلسرة، واألمل، واليأس، واحلب 

 ا ال ( مشاعر الندموقد أدركـت  ( و ) صفح أصارع خمنوقًا رغبة شرسة يف البكاء ونداء أمي ألدفن وجهي يف حضنها طالب
)ذلك متأخرا 

كانت تلك احلادثة آخر عهدي باإلنتاج وإعالة الذات (مشاعر احلسرة(
يشيح عين اجلميع بوجوههم (و ) ال صحبة يل غري الوحدة واألمل والرعب ( مشاعر األمل(
يشيح عين اجلميع بوجوههم ما حاجيت للكالم وأنا منبوذ معزول ( و ) أنا أعرف أن ال شفاء منه ( مشاعر اليأس(
آثر قلبها التوقف ، وكيف هلا أن حتتمل ( و ) اشتداد احلمى محل والديت على مرافقيت ( مشاعر احلب(

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

بدأ النص برأي الشرائع السماوية مجيعها بالشذوذ اجلنسي وفعل الكبائرن، وأسوق على ذلك أدلة من الكتب السماويةأ
واختمه بطرق احلماية والوقاية وبوسائل العالج

)يترك تقدير اإلجابة للطالب واملعلم شرط أن تكون مربرة ومفسرة ( 
اتب للنص باختياره مثل هذا الشكل األديب ؟ب ـ ما القيمة اليت أعطاها الك

أضاف الشكل األديب مزيدا من التشويق، ألن توظيف املعلومات العلمية يف سرد قصصي من شأنه أن جيذب القارئ ملتابعة الـنص                     
.أكثر 

جـ ـ ما العربة املستفادة من دراستك هلذا النص ؟
ما بطن ، التمسك باخللق والقومي ، االبتعاد عن رفاق السوء  والتفكري يف العمل قبل                االبتعاد عن احملرمات والفواحش ما ظهر منها و       

.اإلقدام عليه ، التفكر يف عواقب األمور ونتائجها ، االتعاظ من اآلخرين ومصام، االستماع لذوي اخلربة والرأي واحترام الوالدين 

القضایا اللغویة
:ـ هات جذر كل كلمة يف ما يأيت ١

.غياهبه ـ آني ـ الشؤم
.غَِهب ـ أِبه، أبه ـ شأَم : جذورها على التوايل هي 

}.أظنها يف انتقاء مواضع كُموا أذكى مين يف انتقاء صحبيت من أصدقاء السوء القدامى { ـ جاء يف النص ٢
.أ ـ يف اجلملة فعل يتعدى إىل مفعولني، حدد هذا الفعل مبينا مفعوليه 

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

)مين ( هو الضمري الياء يف واملفضل عليه) أذكى ( اسم التفضيليف أظنها، )ها ( هو املفضل
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.اجلملة كلمة على صيغة منتهى اجلموع جرت بالكسرة، عينها مفسرا سبب صرفهاجـ ـ وردت يف 
.وقد جرت بالكسرة ألا مضافة ملا بعدها ) مواضع ( 

}{  :ـ بني نوع املنصوب اليت خط حتته يف اجلمل اآلتية وأعربه إعرابا تاما ٣

.ستنقعا لكل أنواع امليكروبات أ ـ صرت اآلن با وم
.اآلن ـ ظرف زمان مبين على الفتح.١
.با ـ خرب صار منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.٢
.مستنقعا ـ اسم معطوف تابع ملا قبله يف اإلعراب منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .٣

.ب ـ وما زال نزيف فقدان خاليا الدفاع املناعية مستمرا 
.مستمرا ـ خرب ما زال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح 

.خلية ٢٥٠جـ ـ وهي عندي أقل من 
.خليةً ـ متييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح 

.دـ سحقًا للتهور واجلهالة 
.سحقًا ـ مصدر نائب عن فعله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح 

.ـ وما كتبت قصاصايت إال رمحة باآلخرين وألجنبهم ألوانا من العذاب ال تطاق هـ
.رمحةً ـ مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.١
.ألوانا ـ مفعول به ثاين منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .٢

:ة ـ حول األرقام الواردة يف اجلمل اآلتية إىل حروف مراعيا مواقعها اإلعرابي٤
.خلية ) ٢٠٠( أ ـ قد وصل إىل أقل من 

مئيت خليٍة
.ملم مكعب ١/ خلية) ١٦٠٠ـ ٥٠٠( ب ـ يكون تعدادها يف اإلنسان السليم بني 

بني مخسمئٍة وألٍف وستمئِة خليٍة
.ماليني حالة وفاة) ٣( بـ ٢٠٠٥جـ ـ يقدر عدد الوفيات يف العام 

.بثالثِة ماليني حالة وفاة يف العام ألفني ومخسةٍ  
ثواٍن يف مناطق يعد فيها املرض  وبـاًء  ) ٦( إىل حد وجود إصابة جديدة لكل ١٩٩٩د ـ بلغت نسبة اإلصابات يف عام  

.معمما
عام ألفٍ  وتسعمئةٍ  وتسعٍة وتسعني، لكل سِت ثواٍن

}{  :يف اجلمل اآلتية ) أي ( اليت تكتسبها ـ بني الداللة املعنوية٥

استفهاميةأ ـ أي وسائل الوقاية من مرض اإليدز تعد أكثر جناعة ؟
تفسريية.ثوان٦مليون إصابة، أي مبعدل إصابة جديدة لكل ) ٣٥( بلغ عدد املصابني ١٩٩٩ب ـ يف العام 
شرطية.فة صحية حنصل عليها نستفد منهاجـ ـ أي ثقا

مستغرقة للنفي.د ـ ال حيمل أي فلسفة أو قيمة أو طموح
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:يف اجلمل اآلتية ) كم ( ـ بين نوع ٦
خربية تفيد التكثري.أ ـ كم أخذتنا العزة باإلمث

استفهاميةب ـ كم يبلغ عدد املصابني بفريوس اإليدز يف العامل ؟
٧ن يف كل مجلة مما يأيت ـ سماألسلوب اللغوي املتضم:

أسلوب حصر .أ ـ فما كان الواحد منا إال طبال أجوف
حصرأسلوب.ب ـ إمنا اإليدز مرض ال شفاء منه

}{  :ـ عني احلال يف اجلمل اآلتية مبينا نوعها ٨

.يف البكاء أ ـ أراين أصارع خمنوقًا رغبةً شرسةً
خمنوقًا ـ حال مفردة

.ب ـ فما حاجيت للكالم وأنا منبوذ معزول يشيح عين اجلميع بوجوههم 
.وأنا منبوذ ـ حال مجلة امسية
.يشيح ـ حال مجلة فعلية 

.جـ ـ مث يفزعون فارين صارخني غري آني بعمق االكتئاب الذي يتسارع احنداري يف غياهبه 
.فارين و صارخني و غري آني ـ حال مفردة متعددة وصاحب احلال واحد هو األطفال املتلصصني يف النص 

:ـ على من تعود الضمائر اليت حتت كل منها خط يف اجلمل اآلتية ٩
.هاكما كنتوهاوال تكونـكممين عربتواأ ـ اجعل

.على القراء ـ على القراء املخاطَبني ـ على العربة ـ العربة : هياإلجابة على التوايل للضمائر املخطوط حتتها 
.تفرض علينا قناعة نايعانون ما أعاين، فقد كانت أخوتـهمب ـ أغلب الظن أن بعض أعضاء نادي الندامة إن مل يكن كل

.يعود الضمريان على أعضاء الشلة اليت كان ينتمي إليها الكاتب 
.ييف جسدهلااإليدز اللئيمة يف جسدي وبدأت عملية التدمري ، منكرة فضل استضافيت الطويلة جـ ـ عششت محات 

.اهلاء عائدة على محات اإليدز، والضمري الياء عائد على الشاب كاتب النص 
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.ألردن، عضو رابطة الكُتاب األردنيني، وعضو اتحاد األدباء والكُتاب العربحممود الشليب، شاعر من ا:الشاعر:إضاءة
 ) :(

).عسقالن يف الذاكرة ( .٢.، وهو الديوان الذي اختريت منه القصيدة)مساء أخرى ( .١
).الدهشة سالمل( . ٥).أشجار لكلّ الفصول ( . ٤).ويبقى الدم ساخناً ( .٣

)( :موضوع القصیدة
) ضـانا   ( اليت تتغنى بالتراب الوطين وأصالته يف املاضي واحلاضر، وقد كانت           ) وضح  ( القصيدة من نصوص املكان     

.وامتداد يف التاريخ العريب املشرق. ٢، ملا تتمتع به من مجال طبيعة.١موضوعاً للقصيدة، ملاذا ؟

:        ضانا وحمميتها قرية يف اجلنوب الغريب حملافظة الطفيلة يف جنوب األردن، وهي جزء من وادي ضانا الذي يطـلّ علـى
مركز للجمعية امللكية ) ضانا ( تقع قرية الرشادية، وفيها مصنع األمسنت األردين، ويوجد يف قرية ) ضانا ( وادي عربة، ويف مشال 

.تتبع إدارياً لواء بصرية من حمافظة الطفيلة) ضانا ( حلماية الطبيعة، و 
        ًذام اليت سكنت جنوب األردن، كان عامالللـروم  ) والياً ( أمري عريب يعود نسبه إىل قبيلة ج

مث قتلـه   ) قيصر  ( كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، معلناً إسالمه متحدياً سلطة الروم، فحبسه               . على البلقاء واجلنوب  
.، وهو أول شهيد عريب يف اإلسالم خارج جزيرة العرب)الطفيلة / عفرا ( وصلبه على ماء 

      وضرحيه قائم هنـاك، كـان   )الطفيلة / بصرية ( صحايب جليل استشهد يف موقع شرقي قرية ،
هم فيه إىل اإلسالم، فقتله شرحبيل بن عمرو الغساين أمري تلك           الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد بعثه بكتاب إىل الغساسنة يدعو          

.املنطقة الذي مل تعجبه دعوة احلارث، وخاف على إمارته أن تنزع منه
 ر عن مدى اإلعجاب الذي تثريه ضانا يف النفس، فهي تشكّلر، حيث عبدهشة ) ضانا ( عنوان شامل ومعب

.؛ جلمال وروعة جباهلا واء طبيعتهازائرهاوحيرة يف نفسملشاهدها


).٥-١( مديح أرض اجلنوب، مبا فيها من أصالة أجماد وعراقة تراث .١
).١٠-٦( مديح الطبيعة ومجال أرضها وكرومها ومياهها .٢
).٧( مديح البتراء واألنباط وِذكْر جمدهم وحضارم .٣
)١٦-١١(ومديح سريم العِطرة،مبا حقّقوا لنا من أجماد وفتوحات}فروة، واحلارث، وجعفر{ِذكْر قادة املسلمني.٤
).٢١-١٧. ( التأكيد على أمهية الوحدة العربية واإلسالمية، والتوأمة بني األردنّ وفلسطني.٥
.قدمت له ثروة فكرية وثقافيةباإلضافة إىل الثروة اللغوية اليت أضافتها القصيدة للقارئ، .٦

)٩,٣,٢,١( اإلنشائي واخلربي : التنويع يف االستخدام بني األسلوبني.١
)ال يكاد بيت خيلو منها ( اإلكثار من الصور الفنية والشعرية .٢
}) ١٤( ، صباح وليل )٨(، نسر، حيرس الوقت )١(شرفة، ال تنام  { : اإلكثار من الرموز والكنايات، مثل.٣
).١٣,٧( نات البديعية، كاجلناس استخدام احملس.٤
):ضانا واجلنوب ( إضفاء دالالت متنوعة على املكان .٥

)١٦+١٤+١١+٥+٤( داللة دينية . ب)١١+٣+٢+١( داللة تارخيية .أ
)٧( داللة قومية . د)١٠+٩+٦( داللة مجالية . ج
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١ (  فة ال تنــامــرش هــذه األرض ــام ــه األيـ ــاب أوراقـ وكتـ
ــام ِقف عليها، واستنطِق الـصخر فيهـا      ) ٢ ــطّرته األن ــا س ــها م وارِو عن
ــسام احلــضارات دربهــا يف بــالدٍ  ) ٣ ــا الْح ــد يف رباه ا قــان ع
ــانا ) ٤ ــشارِف ض ــى م ــولٌ عل "قد براهـا اإلسـراج واإلجلـام        " وخي
٥ (      يف املدى الـصهيلَ فأصـغت ــشرق واأطلقت ــدام أُذُنُ ال ــربى اإلق ن
ــوام ِمــن ضــلُوع اجلبــال فُجــر مــاٌء) ٦ ــسغها والِق ــألرض ن ــو ل ه
٧ (يفيهــا األنبــاطُ قافيــة الــر ــدــاموا  مم ــاالً أق ــروي ح ــد ال وعن
ــراه) ٨ ــاح ت ــسر حــر اجلن كــلّ نــضامال ت ــهالوقــت، أرض حيــرس
٩ (      فيف األصـيل وطـو فِح الطّرُألفاسرد ــات ــويقـ ــامشهـ ةٌ وهيـ

ــام يف اتساق الكـروم بـوح لُغـات       ) ١٠ ــا األفه ــن بلُوغه ــصرت ع ق
لنــــداٍء كأنــــه اإلهلــــامأصغى) بن عمرو الْجذامي     روةُفَ) ( ١١
قيصر الـروم، فاصـطفاه الِْحمـام      قــام كــالطَّوِد فارســاً يتحــدى) ١٢
ولــدى الْنــصِب تــستريح جــذامشـهيد ها هـو اليـوم شـاهد و       ) ١٣
١٤ (صــباح والح ،همــسش أشــرقت ــالم ــشع اإلس ــٍل، وشع ــد لي بع
ــوةَالـويلُّ يلبـي   ) احلارثُ  ( ومضى  ) ١٥ ــوقدع ــق، واحلق ــاماحل ِذم
١٦ ( ـ   ِمن ه نـا مر )جع   وعليـه ) فـرــام ــةٌ وِلث ــِر حلّ ــدى الفج ــن ن م
مــدى، فتــصحو الــشآميعــريب الْالكروم يـصدح صـوت    من بالد   ) ١٧
ويف القــدس تلتقــي األرحــام  مظلّ زيت اجلنـوِب زاد القناديـل      ) ١٨
١٩ (       كلّمـا سـالَ جـرح يا فلسطنيــام ــب هم ــوِب قل ــنم يف اجلن مل ي
٢٠ (   ـ يا رؤى األمس، يا م والْرات ضـانا م ،ــشتاق ــِك ن ــامخلَ ــى تلت ط
ـ    )٢١ مالعـايل  مِكلَّيصعد العاشقون سوحيلـــو علـــى ذُراِك الكـــالم

مرُءيرى الْأنْيٍءشوأقبحنفسهرفيعاً وعندالعاملني وضيع
تواضتكُعنكالنِمجاملاِءعلى صفحاِتٍرلناِظالحوهو رفيع
ضيعوهو واجلوعلى طبقاِتِهيعلو بنفِسكالدخاِننتكُوال



٩١س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

:البيت األول
 ــذه األرض ــرفةهـ ــامشـ ــام ال تنـ ــه األيـ ــاب أوراقـ وكتـ

:املفردات
.شرف: أعلى مكان يف البيت، مجعها) شرف : ( شرفة

:الشرح
، ونعتها بأا أرض مطلّـة ال تعـرف    }هذه األرض   { مة،  خاصة واجلنوب األردين عا   ) ضانا  ( يشري الشاعر إىل أرض     

.أرض تارخيية عريقة أصيلة_ أيضاً _ الغفوة والنوم، كناية عن استمرارها يف إبداع الناظر، وهي 
:الصور الفنیة

):هذه األرض شرفة ال تنام ( .١
منح هذه الشرفة صفة إنسانية هي عدم النوم كناية شبه الشاعر منطقة ضانا بالشرفة املرتفعة اليت تطل على السحر واجلمال، وقد

عن استمرارها يف إبداع الناظر، كما صورها بالكتاب الذي تسطر عليه األيام أحداثها وجمرياا
): كتاب أوراقه األيام ( .٢

.صور األرض بكتاب جيمع بني دفتيه أصالة املاضي، مبا فيه من أجماد وحوادث ومعارك
:العاطفة

.الفخر باألرض والوطنعاطفة 
:ملحوظة

.البيت قائم على األسلوب اخلربي.١
.وقائعهم وحوادثهم املهمة: أيام العرب، أي: الوقائع واحلوادث، نقول) األيام ( قصد الشاعر بكلمة .٢

:البيت الثاني
ــام ِقف عليها، واسـتنطِق الـصخر فيهـا        ــطّرته األن ــا س ــها م وارِو عن

:املفردات
ال مفرد هلا من لفظها،     .ما ظهر على األرض من مجيع اخللق، واملقصود فيه أجدادنا العظماء الذين سكنوا األرض) نم أ: ( األنام

)آنام : ( وتجمع على
:الشرح

ما يف هذا الكتاب من )ضانا( خاطب الشاعر زائر ي ِطقنمن احلجر أن ي ويطلب إليه أن يقف على هذه األرض، ويطلب الزائر ،
يف البيت { .ليتعرف أكثر عن هذه املنطقة. ال أخاذ ومن سطور حتوي أجماد احلضارة، فال ينسى أا كانت مهداً حلضارات قدميةمج

ألنه راسخ وثابت أبد الدهر، ، وقد اختار الصخر }من خالل استنطاق احلجر اآلن لريوي املاضي : جمع بني األصالة والْمعاصرة
ى بالد العرب الصخريةوألنّ ضانا كانت تسم.

:الصورة الفنیة
.شبه الصخور وهي مجاد بإنسان صامت وقور، ويطلب الزائر منها أن تتكلم، ليتعرف املزيد عنها): استنطق الصخر ( .١
):ارو عنها ما سطرته األنام ( .٢

نِقـشت، فـال متحوهـا األيـام     صور احلوادث الِعظَام واألجماد اليت حصلت على أرض ضانا واجلنوب بسطور كتاب كُِتبت و            
.والسنون

ِھل جربت أن تضع سجادة الصالة قبیل الفجر ؟ ْ َ َ ُ ِ ِّ ّ َّ َ َ ْ َ ْ!



٩٢س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

:فائدة
.أفعال أمر تفيد االلتماس): قف، استنطق، ارو ( األفعال .١
.الطلب: تفيد) استنطق ( الزيادة يف .٢
.جوازاً ألن الفاعل مجع تكسري) سطّرته ( تأنيث الفعل يف .٣
.البيت قائم على األسلوب اإلنشائي.٤

:اإلعراب
).أنت ( حرف العلّة، والفاعل مستتر وجوباً تقديره فعل أمر مبين على حذف : ارو

:العاطفة
).٥+٤+٣+٢يف األبيات ( عاطفة الفخر واالعتزاز باد واحلضارة 

:البيت الثالث
ــالدٍ  ــا يف بـ ــضارات دربهـ الْحــساميف رباهــا جــدمالْعــانق احلـ

:املفردات
. حضارة: واألديب واالجتماعي، مفردهامظاهر الرقي العلمي والفين) حضر : ( احلضارات.١
.الطريق، مجعها دروب) درب : ( درا.٢
).األلف تفيد املشاركة ( ضمه إىل صدره ) عنق : ( عانق.٣
)رواٍب ( روايب : ورابية مجعها. ربوة: ما ارتفع من األرض، مفردها) ربو : ( رباها.٤
) اسم آلة . ( السيف القاطع) حسم : ( الْحسام.٥

:الشرح
احلضارات مجيعها مرت بأرض اجلنوب وأرض ضانا، إذ حتقّق فيها اد، عرب اجلهاد والفتوحات اإلسالمية يف العـصر                  

.الفتوحات اإلسالمية. ٣جمدها  و. ٢حضارة ضانا واجلنوب و. ١: وقد افتخر الشاعر بـ.الذهيب للحضارة اإلسالمية والعربية
:الصورة الفنیة

.صور احلضارات بأُناس جعلوا من أرض اجلنوب وضانا طريقاً ومسلكاً هلم مروا ا):ضارات درا احل( .١
٢. ) يف رباها احلسام ديف بالد عانق ا:(

.برجلني متحابني يتعانقان داللة االلتحام والتمازج بينهما) احلسام ( شبه اد والسيف 

:البيت الرابع
ــان   ــشارِف ض ــى م ــولٌ عل "قد براهـا اإلسـراج واإلجلـام        " اوخي

:املفردات
.أعايل األرض، مفردها مشرف) شرف : ( مشارف.١
.سبب هلا الْهزال والضعف) بري : ( براها.٢
).مصدر أسرج ( على اخليل وشده عليها ) السرج ( وضع رحل الدابة ) سرج : ( اإلسراج.٣
).مصدر ( للخيل ملنعها من الطعام والشراب ) حديدة توضع يف فم اخليل ( اللجام ألْبس ) لَجم : ( اإلجلام.٤

ھنفِسِرَجمرتین بالَحالتعثُرِلالمخِجمَنُھّنإ



٩٣س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

:الشرح
وقفَت خيول الفتح اإلسالمي على مشارف ضانا، ضانا اليت كانت أرضاً ملعارك والبطوالت، و اخليول اليت شاركت يف                 

.اجلهاد متعبة ضعيفة جلهدها يف املعارك والقتال
:الصور الفنیة

):راها اإلسراج واإلجلام قد ب( 
. صور خيول الفتح اإلسالمي، وقد وقفت على مشارف ضانا، بعد أن تعبت وضعفت لكثرة ما شاركت يف املعارك والقتال                  

.وقد ذكر الشاعر احلسام وهو وسيلة احلرب قدمياً، حيث أدت الفتوحات اإلسالمية إىل بناء احلضارة العربية
اخليولاية عن مواصلة واستمرارية اجلهاد وعدم راحةكثرة اإلسراج واإلجلام كن.

:ملحوظة
:تضمني من قول املتنيب} قد براها اإلسراج واإلجلام { ) عجز البيت ( يف قول الشاعر يف الشطر الثاين 

}الفرس الطويلة : معىن كلمة ِشطْبة{ . قد براها اإلسراج واإلجلامقائدو كلّ ِشطْبة وحصان
).هذه ( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره : خيول:اإلعراب

:البيت اخلامس
       يف املـدى الـصهيلَ فأصـغت أُذُنُأطلقت  ــدام ــربى اإلق ــشرق وان ال

:املفردات
.الغاية من الزمن أو املكان) مدي : ( الْمدى.١
.مصدر دالّ على صوت) خيول الفتح اإلسالمي ( صوت اخليل ) صهلَ : ( الصهيل.٢
).أمال األذن لإلصغاء اجليد . ( أحسن االستماع) صغي: ( فأصغت.٣
١٠١صفحة ٤راجع سؤال رقم ) الزيادة تفيد املطاوعة ( عرض وبرز له بشجاعة ) بري : ( انربى.٤
).مصدر . ( الشجاعة واجلرأة يف السرعة حملاربة العدو يف اجلهاد) قَدم : ( اإلقدام.٥

:الشرح
بـالد  ( ى مشارف ضانا، قد أطلقت صهيلها منذ الِقدم ومن مكان بعيد، فأصغى الـشرق               هذه اخليول اليت وقفت عل    

يف البيـت جمـع بـني األصـالة         { . ، وأجاب نداء صهيلها، فاندفع يقاتل وجياهد      )الشام عامة وأرض اجلنوب وضانا خاصة       
}والْمعاصرة إذ إنّ اخليول كانت وسيلة الغزو وقد صنعت جمد العرب احلايل 

:لصور الفنیةا
.صور الشرق إنساناً له أذن، فيحسن االستماع):فأصغت أذن الشرق ( .١
.بإنسان شجاع يسرع يف القتال جلرأته وشجاعته) اإلقدام ( صور الشجاعة واجلرأة ):وانربى اإلقدام ( .٢

:البيت السادس
ــاءٌ  ــر م ــال فُج ــلُوع اجلب ض ــن ــألرض ِم ــو ل ــسغهاه نــوام والِق

اتاملفرد
.عظم الصدر، مفردها ضلْع) ضلَع : ( ضلُوع.١
.املاء يكون يف الشجرة النابتة احلية)  نسغَ : ( نسغها.٢
.ِعماده ونظامه: ِقوام كلّ شيء) قَوم : ( الِقوام.٣






٩٤س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

} " وجعلنا ِمن املاء كلَّ شيء حي : " البيت الشعري مصداقاً لقوله تعاىل{ :الشرح
.وق جبال ضانا واجلنوب قوية دفّاقة، فروت األرض وبعثت فيها احلياةسالت املياه من شق

:الصورة الفنیة
):من ضلوع اجلبال ( 

.صور جبال ضانا واجلنوب بإنسان له ضلْع خيرج منه املاء، وقد سال على أرضها ليحييها
.عاطفة اإلعجاب والدهشة جبمال الطبيعة:العاطفة

:البيت السابع
ــا ا ــد فيه ــة م ــاطُ قافي ــريألنب ــد مال ــرويوعن ــاموا ال ــاالً أق ح
:املفردات

١.يالر ) : يور ( بعب والشرالش ) جيوز فتح الراء وكسرها.(
٢.ويالر ) : يونسب) ربىن عليه القصيدة وإليه تاحلرف الذي ي.

:الشرح
مهايذكر الشاعر حضارة األنباط يف اجلنوب، وما أنشؤوا  من قَنا وتقدة حضارراجع سؤال { . وات مائية للسقاية، كناية عن قو

}١٠١الدوسية .... من االستيعاب والتحليل ٦

:الصورة الفنیة
شبه الشاعر قنوات املياه اجلارية يف الصخر بقوايف القصيدة اليت تنساب يف أواخرها، وقد  شبه الشاعر وقوف النـاس                    

.اء بوقوف القراء عند القوايف لالرتواء من نبع القصيدةعلى الينابيع للري وشرب امل
....حال منصوبة: حاالً:اإلعراب
.عاطفة اإلعجاب حبضارة األنباط ومجال طبيعة البتراء:العاطفة
:انتبه

.ِعماده ونظامه: ِقوام كلّ شيء) قَوم : ( الِقوام.١
.داء يصيب قوائم الدابة: القُوام.٢
.قامته وحسن طوله: وام اإلنسانالعدل، وقَ: القَوام.٣
٤.وييف علم العروض : ( الر ( نسببىن عليه القصيدة وإليه تاحلرف الذي ي ) كناية.(
)الروي (و ) الري : ( جناس غَير تام يف .٥

:البيت الثامن
ــلّ  ــسرك ــراه ن ــاح ت ــر اجلن حيــرس الوقــت، أرضــه ال تــضامح

:املفردات
١.حر ) :ررد) حاخلالص من العبودية، غري املقي.
.أَرضون، وأَرضون، وأراٍض: جزء من الكوكب، مجعها) أرض : ( أرضه.٢
).ضيوم : مجع كلمة ضيم( ال تقبل الظّلم والذّلّ ) ضيم : ( ال تضام.٣

ً laptopنُ
ُ ُ ":ُ

ِخیر من النوم  َ ِ ٌ.."
ِراحة في القلب  ٌ
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:الدالالت
أسطورة قدمية إذ كانت الـشمس حترسـها النـسور           رمز أسطوري يشري إىل   { املواطن العريب األردينّ القوي اليِقظ      : النسر.١

انتبه لضبط النون يف كلمة النسر} اجلوارح ، وقد اتخذ األنباط النسر رمزاً للشمس 
.الذي ال يقبل الذّلّ واخلنوع: حر اجلناح.٢
.حيرس التاريخ والتراث: حيرس الوقت.٣
.ال يقبل الذّلّ لوطنه وجمتمعه: أرضه ال تضام.٤

:الشرح
.جندي قوي عزيز النفس، لن يقبل الظلم والذّلّ واالستعباد، حيرس وطنه من كلّ عدو دخيل/ نّ الوطن العريب الذي حيميه مواطن إ

.شبه اإلنسان العريب العزيز بنسر قوي وهو حيمي وطنه:الصور الفنیة
.عاطفة حب احلرية ورفض الذّلّ واخلضوع:العاطفة

:البيت التاسع
ــشةٌ فاُأليف األصــيل وطــوفالطّــرفســرِح  ــات دهـ ــامويقـ وهيـ

:املفردات
.أرسلْه دون قيد) سرح : ( سرح.١
).والراءانتبه لضبط الطّاء( العني والنظر ) طَرف : ( الطّرف.٢
.الوقت ما قبل مغيب الشمس، مجعها أصائل وآصال) أَصلَ : ( األصيل.٣
.يدور) طَوف : ( طوف.٤
)وزا أُفَيعال .( ؛ لتقليل الوقتاألوقات: مقدار من الزمن، والكلمة هنا تصغري لكلمة) وقَت : ( األويقات.٥
.اجلنون من العشق والْحيرة)هيم : ( هيام.٦

:الشرح
اله أطلق بصرك يف أرجاء اجلنوب وضانا دون قيد أو حاجز، واستمتع باألوقات القليلة، فاملنظر أخاذ يدهشك فتهيم جبم

.وروعته، والناس ينطلقون إىل أحضان الطبيعة كي يزيلوا ما علق م من هم وملَل
:ملحوظة

.البيت قائم على األسلوب اإلنشائي.١
.األمر يفيد االلتماس.٢
:التصغري يفيد.٣

.كُتيب: تصغري احلجم-أ
.دريهمات: تقليل الكمية-ب
.شويعر: التحقري-ج
.أسيد، هذا الطفل رجيلٌ: التحبب-د
.فُويق الطاولة: تقليل املكان. و.}ويف السياق تقليل الزمان، وأا تنقضي سريعاً { . قُبيل الظهر: قليل الزمنت-ه

).١٠+٩( عاطفة اإلعجاب بالطبيعة وروعة الغروب ومجال الكروم :العاطفة

ٍ ٍّ ُُ ُ ُ ْ ُ
ٍسوداء لذیذة  َ
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:البيت العاشر
ــروم  ــساق الك يف اتحــو ــاتب ــام لُغ ــا األفه ــن بلُوغه ــصرت ع ق

:داتاملفر
).اوتساق : أصلها. ( اجتماع وانضمام وانتظام، مصدر اتسق، وزا افتعال) وسق : ( اتساق.١
.مجع كَرم، وهو العنب، ويطلق على مزرعة العنب) كَرم : ( الكروم.٢
).باح ( إظهار السر، مصدر صريح من ) بوح : ( بوح.٣
.الكالم، مجع لُغة)  لَغو : ( لُغات.٤
).تقصري : قُصور، ومصدر قصر: مصدر قصر( عجز عن األمر ومل يقدر عليه ) قَصر ( : قصرت.٥
.غاية األمر) بلَغَ : ( بلوغها.٦
.إدراك املعىن بدقّة، مجع فَهم) فَِهم : ( األفهام.٧

:الشرح
).مى أرض الكروم قدمياً كانت ضانا والطفيلة تس. ( يف كروم اجلنوب دقّة ومجال وتناسق، يبهر العقل ويدهشه

:الصورة الفنیة
.شبه انتظام وتناسق الكروم بإنسان يتكلّم لُغات كثرية غريبة عن العقل، فال تدرك وال تفهم، كناية عن مجال ودقّة انتظامها

:البيت احلادي عشر
 )       ـذاميعمـرو الْج ـغى ) فروة بنأصلنــــداٍء كأنــــه اإلهلــــام

:املفردات
.مصدر نادى. دعوة اإلسالم: الدعاء  والصياح، ويف السياق) نِدي : ( لنداء.١
.مصدر ألْهم. الفطرةإيقاع شيء يف القلب يطمئن له الصدر والقلب،) لَهم : ( اإلهلام.٢

.فروة كان أمرياً يف ضانا، مسع دعوة اإلسالم، فلبى الدعوة جميباً نداء الفطرة السليمة:الشرح

:البيت الثاني عشر
ـ  ــام كـ ــدى ق ــاً يتح الِْحمـام قيصر الـروم، فاصـطفاه      الطَّوِد فارس
:املفردات

.اجلبل العظيم، داللة الثبات والرسوخ) طَود : ( كالطّود.١
.ملك الروم: قيصر الروم.٢
.فضله واختاره وانتقاه) صفَو : ( اصطفاه.٣
.املوت) حمم : ( الِْحمام.٤

:الشرح
ألنه حتدى . شجاعة وثبات قيصر الروم، فقضى حياته يف سبيل إسالمه، فاصطفاه املوت مثناً لثباتهعندما أسلم فروة حتدى بقوة و

.سلطة وجربوت قيصر الروم، وألنه استجاب لدعوة اإلسالم

َ ْ َْ ُ ِ
ِّ ْ ُ ِ ْ ُ

..ُیلیق



٩٧س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

:الصورة الفنیة
قي وخيتـار،   شبه فروة جببل عظيم شامخ، وقد حتدى قيصر الروم، داللة الثبات والشجاعة، كما صور املوت إنساناً ينت                

.وهي صورة تدلّ مبا فيها من عنصر احلركة على مقاومة فروة لسلطة قيصر
)١٣+١٢( عاطفة اإلعجاب باألمري فروة لشجاعته وثباته على اإلسالم :العاطفة

:البيت الثالث عشر
  ــهيد ــاهد وش ــوم ش ــو الي ــا ه تــستريح جــذامالْنــصِبولــدى ه

:املفردات
.بناء يقام لذكرى شخص عظيم أو حادثة مهمة) ب نص: ( الْنصب.١
.تسكن وتطمئن) روح : ( تستريح.٢

:الشرح
، وهو شهيد مكرم عند اهللا، )وقتل كلّ املؤمنني ( يشري الشاعر إىل فروة بأنه شاهد على ما حدث يف التاريخ من جرميِة قتله

ألا تفتخر مبا فعله .  تستريح جذام عند نصب فروة. وِعظَة وأسوة حسنةومكرم عند الناس وقبيلته، ونأخذ منه ومن قصته ِعبرة
.، وتفرح لذلك)فروة ( ابنها 

:البيت الرابع عشر
  صــباح والح ،همــسش أشــرقت ــالم ــشع اإلس ــٍل، وشع ــد لي بع

:املفردات
.ظَهر) لَوح : ( الح.١
انتشر وتفرق: لضوءانتشر شيئاً فشيئاً، نقول شع ا) شعشع : ( شعشع.٢

:الداللة
.الظلم والكفر: ليل. ٢اهلداية واإلسالم: صباح.١

:الشرح
بعد إسالم فروة واستشهاده، انتشر اإلسالم يف اجلنوب ويف أحناء الدنيا بعد مدة من الظلم واجلهل والكفر، ومـا زال                    

.نصب فروة مشرقاً بارزاً
:الصورة الفنیة

ع واضح، وشبه الْهدى واإلسالم بالصباح، والظلم والكفر بالليل، وشـبه دعـوة             شبه نصب فروة بشيء مشرق الم     
.اإلسالم بضوء ينتشر يف كلّ مكان

.للتكثري) ليل ( و) صباح ( نكّر لفظ :ملحوظة

:البيت اخلامس عشر
ــضى  ــارثُ ( وم ــي) احل لبــويلُّ ي ــوق ال ــق، واحلق ــوة احل ــامدع ِذم

.ق ينفّذ األمرانطل) مضي : ( مضى.١
.الْمقرب لدى اهللا ملكانته العظيمة: ويف السياق. التابع، والنصري) وِلي : ( الويلّ.٢
.العهد واألمان، مجعها أذمة) ذَمم : ( ِذمام.٣

ِ ْ ُ ْ ُ!!
ُأین ھم العرب ؟.. ْلكن ُْ ُ ُ َ!!



٩٨س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

:الشرح
.انطلق احلارث بن عمري ينشر دعوة اإلسالم، ويوضح العهود واملواثيق بني العرب واملسلمني، كي تحفظ وتصان

يت إشارة إىل حادثة قتل احلارث بن عمري، وقد بعثه الرسول عليه السالم إىل الغساسنة يدعوهم إىل اإلسالم، فقتله عاملـهم                     الب
.شرحبيل بن عمرو
:العاطفة

).١٦+١٥+١٤( ودورهم يف نشر دعوة اإلسالم ) جعفر ( و) احلارث ( ، و )فروة ( عاطفة تعظيم وتقدير 

:البيت السادس عشر
ــ ــن هن ــر ِم ــر ( ا م ــه) جعف ــِر وعلي ــدى الفج ــن ن ــةٌم ــامحلّ وِلث
:املفردات

.خبار املاء يتكاثف أثناء الليل ويسقط على األرض، مجعها أنداء وأندية) ندي : ( ندى.١
.الثوب اجليد، مجعها حلَل) حلَلَ : ( حلّة.٢
.الغطاء، مجعها لُثُم) لَثَم : ( ِلثام.٣

:الشرح
نوب مر جعفر بن أيب طالب قائداً جليش املسلمني ملالقاة جيش الروم يف غزوة مؤتة، وذلـك لينـشر                   بأرض ضانا واجل  

.دعوة اإلسالم بقوة وشجاعة
.دعوة اإلسالم: ندى الفجر:  الدالالت

:الصورة الفنیة
. اً للجهادصور الشاعر اإلسالم ودعوته واخلري الذي فيه بلباس مجيل جديد، وقد لبسه جعفر، وتلثّم استعداد

.يف حمل نصب حال: وعليه من ندى الفجر حلّة:اإلعراب

:البيت السابع عشر
        صـوت حدـصمن بـالد الكـروم يــي عريبــشآم ــصحو ال ــدى، فت امل

:املفردات
)صدحاً وصداحاً : صدح( رفع صوته مطرباً بغناء مجيل) صدح : ( يصدح.١
٢.يعريب ) : بر( نسبة إىل ) عب يراسم منسوب { . أحد أجداد العرب) ع{

:الشرح
_ أيضاً  _ ، فريد عليه يف احلاضر صوت عريب        )بالد الكروم   ( ينطلق صوت عريب منذ القدمي من أرض اجلنوب وضانا          

.تعرف ببالد الكروم)ضانا ( يف الشام، ويف البيت فكرة التناغم واألصالة بني املاضي واحلاضر؛ إذ كانت الطفيلة 
.عاطفة الفخر بقومية العرب: العاطفة
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٩٩س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

:البيت الثامن عشر
ــل  ــوِب زاد القنادي ــت اجلن ــلّ زي ويف القــدس تلتقــي األرحــام  مظ

:املفردات
.الزيت الذي يزود به قناديل املسجد األقصى: الطعام للمسافر، ويف السياق) زود : ( زاد.١
.ِقنديل: اء بالزيت، مفردهااملصابيح اليت تض) قَندلَ : ( القناديل.٢
.الْرِحم، والْرحم، والْرحم: القرابة وأسباا، ويف القصيدة العالقات الوطيدة بني الشعبني األردينّ والفلسطيين، مفردها) رِحم : ( األرحام.٣

:الشرح
لسطيين، بداللة أنّ قناديل املـسجد      تأكيد على قوة الروابط القومية واإلسالمية واالجتماعية بني الشعبني األردين والف          

وقد اختار الشاعر القدس   . األقصى يف القدس كانت تضاء من زيت يؤتى به من ضانا ومن جنوب األردنّ، فالقدس جممع العرب                
.نظراً ملكانتها الدينية

.صورة قوة الترابط والتالحم بني الشعبني األردين والفلسطيين:الصورة الفنیة
:العاطفة
الشوق للوحدة العربية واإلسالمية، وبني الشعوب واألوطان العربية وخاصة بني األردن وفلـسطني يف البيـتني      عاطفة

 )١٩+١٨.(

:البيت التاسع عشر
 ــرح ــالَ ج ــا س ــسطني كلّم ــا فل ــب ي ــوِب قل ــنم يف اجلن مل يــام هم

:املفردات
).ة صفة مشبه( الشجاع، مجعها ِهمام ) همم : ( همام.١
.مل يهنأ له بال: مل ينم.٢

:الشرح
أنه كلما سال جرحك وأنت حتت االحتالل الصهيوين، توجع جلرحك شـجعان جنـوب              : ينادي فلسطني ويقول هلا   

.األردنّ أسى وحرقة وحزناً ملصابك، داللة التوحد
:الصورة الفنیة

، كناية عن قوة    )فلسطني  (زن ويقلق جلرح أخيه   شبه فلسطني بإنسان يجرح ويسال دمه، وشبه أرض اجلنوب بإنسان حي          
.التالحم والعالقة الوثيقة بينهما

.مصدرية زمانية، وهي وما بعدها يف حمل جر باإلضافة) ما ( أداة شرط ظرف منصوب بالفتحة، و: كلّما:اإلعراب
:ملحوظة

       ثَل املؤمنني يف تواده   :"( يف البيت تضمني حلديث رسول اهللا عليه السالمم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه        م
}أو كما قال رسول اهللا عليه السالم { متفق عليه ). عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

 ١٩و ١٨( ويف البيتني (ارخييواصل التضال والتإشارة إىل التوأمة بني فلسطني واألردن يف الطبيعة والن.

ً ُ ُ ِ .. ":َ ِ
ُ ":ُ ِْ َّ َ

ُفي حلمي  ُ."



١٠٠س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

:البيت العشرون
ـ ؤى األمـس، يـا م     يا ر  مات ضـانا  ر ،ــشتاق ــِك ن ــىخوالْلَ ــلْتط تام

:املفردات
.إبصار هالل رمضان: والرؤية. أحداث وحقائق األمس، مفردها رؤيا: ما يرى يف النوم، ويف السياق) رأي : ( رؤى.١
).اسم مكان ( الطّرق ) مرر : ( ممرات.٢
.مفردها خطْوةاخلطوة والطريق، ) خطَو : ( الْخطى.٣
}أصل الكلمة تلْتِئم { جتتمع وتتفق ) َألم : ( تلتام.٤

:الشرح
يشتاق الشاعر ملا حدث يف األمس من وقائع وفتوحات إسالمية، ويشتاق إىل طرق وخطوات أقدام ااهدين الذين مروا بضانا، 

منادىغرض النداء تعظيم شأن الْ. ويؤكد على أننا سنسري على خطى من سبقنا
:الصورة الفنیة

.صور احلوادث والفتوحات القدمية وممرات ضانا بإنسان ينادي عليه وخياطبه.١
.شبه خطواتنا وخطوات السابقني بشيئني جيتمعان وال يفترقان): واخلطى تلتام ( .٢

.عاطفة الشوق د املاضي وتراث احلضارة السابقة: العاطفة

:والعشرونالبيت احلادي
ــصعد الع ــايل ي ــلّمك الع ــقون س الكـــالمذُراِكوحيلـــو علـــى ماش
:املفردات

.الْمحب واملقصود محب اد والعزة واحلرية) عِشق : ( العاشقون.١
.ذُروة: أعلى وقمة كلّ شيء، مفردها) ذَرو : ( ذراك.٢

:الدالالت
.جيد حمبو اد والعزة: يصعد العاشقون.١
.األمة من جمد وحضارة يف القدميما حققته: سلّمك العايل.٢
.احلديث واإلخبار عن تاريخ األمة وحضارته وما حققته، وضرورة إعادة ما كان: الكالم.٣

:الشرح
.على من يطلب العزة واد أن جيد يف ذلك، وحيقق ما حققته األمة يف السالف من الزمن، وعندها فقط تتغنى مبا حتققه وتفتخر

.ياق الشاعر ألحداث مرت بضانا، فكأا جرح العرب الذي رم على فسادويف البيت اشت
:الصورة الفنیة

لم عاٍل، يتطلّب الصرب والثبات واجلدة بسد والعزه حتقيق اشب.
:العاطفة

.عاطفة حب حتقيق اد والفخر به واإلعجاب ما



 كبلـدِ  يففقـريا    إذا رأيت..
أنّ فاعلم ـ  هناك اًغني  سـرق

!!همالَ



١٠١س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

 

: یلاالستیعاب والتحل

}حفظ { :استخدم أحد املعاجم لتعرف معاين املفردات اآلتية: السؤال األول
نسماء خيرج من الشجرة إذا قطعت: النسغ: هاغ.
مامالسيد الشجاع السخي من الرجال: ه
اجتماع وانضمام وانتظام: اتساق

من املخاطب يف مثل هذا البيت ؟ وكيف ". قف عليها " :الطلب قائالًدم الشاعر يف البيت الثاين أسلوباستخ: السؤال الثاين
}حفظ { ميكن أن يستنطق الصخر ؟

خياطب الشاعر يف البيت الثاين زائر منطقة ضانا، أما استنطاق الصخر فيتحقق من خالل جتول الزائر يف تلك املنطقة، والتفكر يف 
.مجاهلا ويف ما مر عليها من أحقاب

}حفظ { :ح املعىن يف الشطر الثاين من البيت اآليتوض: السؤال الثالث
ــانا   ــشارِف ض ــى م ــولٌ عل "قد براهـا اإلسـراج واإلجلـام        " وخي

. . كناية عن كثرة غزوها يف حروب الفتح حيث أضعفتها كثرة الغزو والقتال
.ين تلك املواضع، موضحاً داللته يف كلّ موضع منهايف غري موضع من أبيات القصيدة، ع) برى ( استخدم الشاعر الفعل : السؤال الرابع

 حفظ { . مبعىن أتعبها وأهزهلا) براها(وردت يف البيت الرابع{
 انربى اإلقدام(كما وردت يف البيت اخلامس (زرض وبحفظ { .مبعىن عر{

. عة والنضال والتواصل التارخيي بينهماِأشارت األبيات إىل توأمة بني جنوب فلسطني ومدينة الطفيلة يف الطبي:السؤال اخلامس
}حفظ { )٢٠+ ١٩(البيتان .اذكر األبيات الدالّة على ذلك

يف البيت السابع إشارة إىل نسق معيشي ساد عند العرب األنباط، وضحه، مثّ بين مجال التعبري يف استخدام : السؤال السادس
قد ابتدعوا نظاماً مائياً للري نظراً لكثرة ينابيع تلك املنطقة وانسياا من شعاب ) نباطاأل(كان سكان ضانا القدمية ).قافية ( مفردة 

اجلبال إىل بطون األودية، وقد شبه الشاعر إقامة الناس على الينابيع للري وشرب املاء، كوقوف القراء عند القوايف لالرتواء من نبع 
. ها أن العرب كانوا يقيمون حيث الكأل واملاءالقصيدة، وقد بىن الشاعر هذا البيت من فكرة مفاد

}حفظ { .بين اهلدف من توظيفه. جعل الشاعر النسر رمزاً أسطورياً يف الفصيدة: السؤال السابع
. ؛ ويهدف الشاعر إىل أنّ أحرار األردنّ الشجعان حيفظونه من الظلم واإلذالل)احلارس ( يف توظيف النسر رمز أسطوري يشري إىل 

}حفظ { .علل ما يأيت بعد رجوعك إىل النص: سؤال الثامنال
). مقام الويل(حيث يطلق على قبورهم -رضوان اهللا عليهم–ألن الشاعر عده من الصحابة ):  الويلّ ( تسمية الشاعر احلارثَ - ١
. ألن منطقة الطفيلة تشتهر بوفرة كروم العنب فيها: تسمية منطقة الطفيلة بالد الكروم- ٢
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: عين األبيات اليت ظهرت فيها املالمح اآلتية: السؤال التاسع
)٢٢(البيت : اإلشارة إىل ارتفاع جبال ضانا- ١
)٤(البيت :  اخليول وسيلة الغزو واجلهاد يف الفتوح اإلسالمية- ٢
)١٠(البيت . تناسق الطبيعة يف منطقة ضانا وتنظيمها- ٣

}حفظ { .بيات اخلمسة األخرية يف القصيدة، مبيناً رأيك فيهااستخلص الفكرة من األ:السؤال العاشر
التوأمة بني األردن وفلسطني، وهي فكرة أشارت إليها معظم املصادر التارخيية، حيث أن نكبة فلسطني وجراحها : الفكرة هي

. الدامية قد أرقت قلب اجلنوب وأشعلت قلبه ووجدانه
:مجال التصوير يف البيتني اآلتينيوضح:السؤال األول: التذوق والتفكیر

–أ 
 ــام ــرفة ال تنـ ــذه األرض شـ ــام هـ ــه األيـ ــاب أوراقـ وكتـ

شبه الشاعر منطقة ضانا بالشرفة املرتفعة اليت تطل على السحر واجلمال، وقد منح هذه الشرفة صفة إنسانية هي عدم النوم كناية عن 
. تاب الذي تسطر عليه األيام أحداثها وجمرياااستمرارها يف إبداع الناظر، كما صورها بالك

–ب 
ــدى    ــاً يتح ــالطَّوِد فارس ــام ك قيصر الـروم، فاصـطفاه الِْحمـام      ق

شبه الشاعر البطل فروة باجلبل الشاهق الذي أعلن إسالمه ووقف يف وجه القيصر، كما شبه املوت بإنسان ينتقي وخيتار، وهي صورة 
. حلركة على مقاومة فروة لسلطة القيصرتدل مبا فيها من عنصر ا

:تأمل البيت اآليت، مث أجب عن األسئلة اليت تليه:السؤال الثاين
فيف األصــيل وطــو فِح الطّــرســرــام ــشةٌ وهيـ ــات دهـ فاألويقـ

وقت األصيل مير بسرعة يف ؟ يدل التصغري على تقليل الزمان، أي أن املشاهد يشعر أن) األويقات ( ما داللة التصغري يف قول الشاعر -أ

}حفظ { .    األردن جلماله فيه 

هل تتفق معه يف ذلك؟.ذهب الشاعر يف هذا البيت إىل أنّ املشهد إذا كان مجيالً فإنه خيتصر الوقت وجيعله حمبباً للمشاهد- ب
. هي فكرة متعارف عليها حيث ينطلق الناس إىل أحضان الطبيعة كي يزيلوا ما علق م من هم وملل

:قال الشاعر حيدر حممود: السؤال الثالث
الضفتان شقيقانْ

من حولِه تتعانقانْ
ما هانتا يوماً،

وال هو رغم طول الليل هانْ
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.اشرح املقطوعة السابقة مبيناً مجال التصوير فيها- أ
. ماشبه الشاعر حيدر حممود األردن وفلسطني بالشقيقتني املشتاقني اللتني جيمع احلب والشوق بينه

.وازنْ بني تناوِل كل من الشاعرين حيدر حممود وحممود الشليب للمكان مبيناً رأيك- ب
األردن وفلسطني، ينما كان الشاعر حممود (تناول الشاعر حيدر حممود املكان على وجه العموم حيث ذكر الضفتني لنهر األردن 

). الطفيلة(سطني وجنوب األردن الشليب أكثر تفصيالً لتناول املكان حيث ذكر ضانا والقدس وفل
استخدم الشاعر حواسه يف التعبري عن مجال ضانا اجلبلي األخاذ، فكانت العني وسيلته احلسية اليت تشاركه تذوق : السؤال الرابع

.عناصر الطبيعة املتمثلة يف تضاريس هذه البلدة جبماهلا املثري
.بيت التاسعورد ذلك يف الما األبيات اليت ورد فيها ذلك ؟ - أ

. حدد عناصر اجلمال اليت أثّرت يف نفس الشاعر- ب
: من عناصر اجلمال اليت ذكرها الشاعر يف ضانا

. الينابيع املنتشرة-١
. مجال الشمس عند الغروب-٢
. اتساق الكروم-٣
. انتشار كروم العنب-٤
.ارتفاع اجلبال حيث تشكلت القمم الشاهقة وهي تنهض من الصخر-٥

}حفظ { ملاذا اختار الشاعر وقت األصيل للتمتع جبمال ضانا ؟-جـ
. يبدو أكثر ساعة األصيل وقد تدلت الشمس للغروب) ضانا(مجال 

}حفظ { .معنامها املعجمي إىل داللة إحيائية وضحهما) صباح وليل ( يف البيت الرابع عشر جتاوزت كلمتا : السؤال اخلامس
. حتدث عن انتشار اإلسالم فكلمة الصباح تعين اإلسالم وكلمة ليل تعين الكفر والضاللألن الشاعر يف هذا البيت 

:قال شوقي يف نكبة دمشق: السؤال السادس
ولكن كلّنا يف اهلم شرقنصحت وحنن خمتلفون داراً

:وقال اجلواهري
نا مهوموحدا تثقوا أنمشاركةٌ وجيمعنا مصاب
:وقال حممود الشليب

مل ينم يف اجلنوِب قلب هماملسطني كلّما سال جرحيا ف
ما الفكرة اليت جتمع بني األبيات السابقة ؟- أ

. فكرة الوحدة العربية
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من أكثر الشعراء توفيقاً يف طرح الفكرة، وملاذا ؟- ب
وم مشتركة عليها أن كل من الشعراء ذكر الفكرة بصورة مجيلة حيث ركزوا على نقطة مفادها أن العرب يرزحون حتت مه

. توحدهم، ولكن اجلواهري كان أكثرهم براعة حيث استخدم التوكيد
هل شحذت األبيات مهّتك لتعبر شعراً أو كتابة عن غريتك على الوحدة العربية ؟-جـ

. كل إنسان عريب يفترض أن حيمل يف وجدانه ويف ضمريه الغرية على وحدة وطنية
.يات جتمع بني األصالة واملعاصرة استخرجها وبين مجاهلايف النص أب: السؤال السابع

. حيث خياطب الزائر لضانا أن يتمتع جبماهلا األخاذ وال ينسى أا كانت مهداً حلضارات قدمية: البيت الثاين- أ
. أن اخليول اليت كانت وسيلة الغزو قد صنعت جمد العرب احلايل: البيت اخلامس-ب

. يلقب الطفيلة ببالد الكروم حيث انطلقت منها جيوش الفتح اإلسالمي:البيت السابع عشر-جـ
. اشتياق الشاعر ألحداث مرت بضانا، فكأا جرح العرب الذي رم على فساد: البيت الواحد والعشرون-د

:أنعم النظر يف البيتني اآلتيني، مث أجب عن األسئلة اليت تليهما: السؤال الثامن
ــا يف بـــ  ــضارات دربهـ ــسام الٍداحلـ ــا الْح ــد يف رباه ا قــان ع

       يف املـدى الـصهيلَ فأصـغت أطلقت  ــدام ــربى اإلق ــشرق وان أُذُنُ ال
}حفظ { ـ ما املشاعر اليت تثريها يف نفسك الفكرة يف البيت األول ؟أ 

.   الفخر واالعتزاز باألمة العربية وبالوطن العريب الذي كان مهد احلضارات
.فسر ذلك. شاعر قي البيت الثين بني النتيجة والسببربط ال- ب

.ذكر الشاعر يف هذا البيت احلسام وهو وسيلة احلرب قدمياً حيث أدت الفتوحات اإلسالمية إىل بناء احلضارة العربية
:ما رأيك يف كل من: السؤال التاسع

.عنوان القصيدة- أ
. مدى اإلعجاب الذي تثريه ضانا يف النفسعنوان القصيدة شامل ومعرب حيث عرب فيه الشاعر عن 

.ب ـ استلهام الشاعر أحداثاً تارخيية واقعية
. باإلضافة إىل الثروة اللغوية اليت أضافتها القصيدة للقارئ، قدمت له ثروة فكرية

:ما املشاعر اليت جتلّت يف كلّ من البيتني اآلتيني: السؤال العاشر
        صـوت حدـصيمن بـالد الكـروم ي ــشآم ــصحو ال ــدى، فت ــريب امل ع
ــايل  ــلّمك الع ــقون س ــصعد العاش وحيلـــو علـــى ذُراِك الكـــالمي

.عاطفة قومية- أ
.ب ـ   عاطفة إعجاب
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قضایا لغویة 

تها ، بناء على تلك القاعدة بني املواقع اإلعرابية للجمل اليت حت)اجلمل بعد النكرات صفات، وبعد املعارف أحوال : ( السؤال األول
}{  :خط يف األبيات اآلتية

ــرفة   ــذه األرض شـ ــامهـ ــام  ال تنـ ــه األيـ ــاب أوراقـ وكتـ
ــضى  ــارثُ ( وم ــويلُّ ) احل ــيال لبي ــام ــوق ِذم ــق، واحلق ــوة احل دع

)شرفةٌ(اجلملة الفعلية يف حمل رفع نعت لـ : ال تنام-

. ب حالاجلملة الفعلية يف حمل نص: يلبي-
:أنعم النظر يف األبيات اآلتية، مث أجب عن األسئلة اليت تليها: السؤال الثاين

ــدام  فأصـغت  الـصهيلَ أطلقت يف املـدى      ــربى اإلق ــشرق وان أُذُنُ ال
فيف األصــيل وطــو فِح الطّــرســر ــات ــشةٌفاألويقـ ــامدهـ وهيـ
ــات  ــوح لُغ ــروم ب ــساق الك لُوغيف اتــن ب ــصرت ع ــامق ــا األفه ه

ــالطَّوِد   ــام ك ــاًق ــدىفارس قيصر الـروم، فاصـطفاه الِْحمـام      يتح

:ما املعىن املستفاد من الزيادة يف األفعال اآلتية. ١
التكثري واملبالغة: سرح-املطاوعة: انربى تعدية: أطلقت

. أعرب الكلمات اليت حتتها خطّ يف األبيات السالفة. ٢
.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الصهيل-

.خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم: دهشةٌ-

-مبدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: بوح.

.حال منصوبة وعالمة نصبها تنوين الفتح: فارساً-
:من األفعال اآلتيةصغ اسم الفاعل واسم املفعول : السؤال الثالث

ــلالفعــــــــــل  ــم الفاعـــ ــولاســـ ــم املفعـــ اســـ

مرويراٍويروي 
˝مصطفىمصطٍفاصطفاه

متحدىمتحديتحدى 
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:عين املصادر واملشتقات يف األبيات اآلتية مبيناً معانيها الصرفية: السؤال الرابع
١٣ (        وشـهيد شـاهد ــها هـو اليـومج ِب تــستريحــصولــدى الْنذام
ــام الـويلُّ يلبـي   ) احلارثُ  ( ومضى  ) ١٥ ــوق ِذم ــق، واحلق ــوة احل دع
وحيلـــو علـــى ذُراِك الكـــالمميصعد العاشقون سـلّمك العـايل     ) ٢١

صفة مشبهة : شهيد، العايل، الويلّ-اسم فاعل : شاهد، العاشقون، احلارث

-اسم آلة: سلّم-مصدر صريح: دعوة، احلق
؟ وملاذا مال الشاعر إىل استخدام اللفظة الثانية يف البيت الرابع عشر ؟) شع وشعشع ( ما الفرق بني مفرديت : ال اخلامسالسؤ

}{  .انتشر وتفرق: وشع الضوءانتشر شيئاً فشيئاً : شعشع

. شر بتؤدة ومتهل ومال الشاعر إىل استخدام شعشع يف معرض حديثه عن اإلسالم ألنه انت
:عد إىل القصيدة واستخرج منها مثاالً على كلّ مما يأيت: السؤال السادس

. أوراق): أفعال ( مجع قلّة على وزن - ١
. فجّر:  فعل مبين للمجهول- ٢
. هشةد: مصدر دال على املرة- ٣
. فروة: اسم ممنوع من الصرف-٤
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بمكانة متميزة وقُدِسية جلّلتها بالهيبة -منذ فترات تاريخية مغِْرقَة في الِقدم-حِظيت مدينة القدس" 
والوقار عند أصحاب الديانات السماوية جميعها، ثم اكتسبت مزيداً من تجذّر قدسيتها بمجيء اإلسالم؛ فهي               

. حرمين الشريفين وهي ثالث ال  ، والموطن الذي احتضن معجزة اإلسراء والمعراج     ، القبلة األولى للمسلمين  
بزيارته لها بعد وصول جيوش الفـتح     –رضي اهللا عنه     –والمدينة التي اختصها الخليفة عمر بن الخطاب        

التي تُعد شهادةً دالةً على سمو مكانة القـدس         ، "بالعهدة العمرية   " ومنِحه أهلَها ما عِرفَ     ، اإلسالمي إليها 
. وِرفعتها عند المسلمين

إذ بنـى   : وبقيت محطَّ االهتمام وموضـع القداسـة      ، لفاء بني أمية لم يتغير حالها     والقدس عند خ  
وبنى الوليد بن عبد الملك ، )اثنتين وسبعين ( للهجرة   ٧٢الخليفة عبد الملك بن مروان  قبة الصخرة سنة          

طين بعنايـة الخلفـاء والملـوك والـسال    –إلى أن صـارت   ، )تسعين  ( للهجرة   ٩٠المسجد األقصى عام    
.إضافة إلى مكانتها الدينية، منْهال ومركزا علمياً رفيع المستوى–المتتابعين ووصوال إلى العصر الحديث 

ولم يتوانَوا عن إقالتها وأهلَِهـا مـن        ، وفي عصرنا لم يغِْفِل الهاشميون القدس وخصوها بعنايتهم       
حتـى  ، ور قدسيتها في أعماق روحهم    فقد تغلغلت في ِوجدانهم وضربت جذ     ، عثرات الزمن وصفعات الدهر   

مفجـر الثـورة   –طيب اهللا ثـراه  –فالشريف الحسين بن علي ، كأن الواحد منهم يِرثُ مكْنُون روِح سلَِفهِ      
إننا نحافظ  :( ونستدل من قولته المشهورة   ، آمن بالقدس جزءاً من الدولة العربية الموحدة      ، العربية الكبرى 

فإذا كانت هذه حال    ، على ِعظَم مكانة القدس   ) طين محافظتنا على بيت اهللا الحرام       على أصغر قرية في فلس    
أصغر قرية في نفسه فما مقام القدس في نفسه؟ وهو ما يعكس إيمانه وعمق ارتباطه بفلسطين وقدسـية                  

ى مؤشرا جديدا عل  ، بترميم المسجد ) ألٍف وتسعمئٍة واثنين وعشرين     ( م  ١٩٢٢أرضها ثم جاء تبرعه عام      
.وسعيهم الدؤوب لبناء رؤية حضارية ِقوامها الحرية والعدالة والوحدة، عناية الهاشميين بالقدس

بمدينـة القـدس     –رحمه اهللا    –اهتمام الملك عبد اهللا األول      بويتوالى استمرار الرعاية الهاشمية     
فهي بوابـة   ، فيهاوهو ما يؤكد رؤية الهاشميين      ، على ما كان يواجهه من تحديات وعقبات      ، ورعايته لها 

لقد أمر الملك عبد    . ورمز لمستقبل ينهض على التسامح والحوار واحترام الذات واآلخرين        ، المحبة والسالم 
وسقط شـهداء الجـيش العربـي       ، جيشه بالدفاع عن ثَرى هذه المدينة المقدسة       –رحمه اهللا    –اهللا األول   

فيما بعـد  –ثم جاء استشهاده . في ظلمة ليل األمة ليبقَوا نجوماً ساطعة يهتدى بها      ، األردني على أسوارها  
ليـشكل باستـشهاده   ، ن والقدسيعلى بوابة األقصى دليال دامغاً على عمق العالقة وتميزها بين الهاشمي  –

قابضاً على   –رحمه اهللا    –فقد كان الملك الشيخ المؤسس      ، أعظم صور االرتباط الوجداني وأبرزه حضورا     
.ساعيا لتحقيق الوحدة، عوبة زمانه بالوعي والصدق والعدل والكبرياءمحتمالً ص، جمر العروبة

فقد كانت تشكل استمرار تـدفق      ، في القدس    -طيب اهللا ثراه   –أما عناية الملك الحسين بن طالل       
واعتنى بإعمارها بعدد مـن     ، إذ َأوالها عناية موصولة؛ مدينةً ومؤسساٍت ومقدساتٍ      ، نهر العطاء الهاشمي  

واشتملت استبدال قبـة جديـدة مـن    ، )ألٍف وتسعمئٍة وأربٍع وستين ( م ١٩٦٤نت ُأوالها سنة  المراحل كا 
ألٍف وتسعمئٍة  ( م  ١٩٦٧ثم جاء اإلعمار الثاني للقدس سنة       ، األلمنيوم المذهب بالقبة القديمة بعد تفكيكها       
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لٍف وتـسعمئٍة وتـسعٍة     أ( م  ١٩٦٩وفي عام   ، الذي حال االحتالل اإلسرائيلي دون إكماله     ، )وسبٍع وستين   
أمر جاللته بإعادة تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة؛ للمبادرة إلى العمل            ) وستين  

السريع لترميم وإصالح آثار الحريق الذي أتى على أكثر من ثُلُث المسجد األقصى وِمنبر صالح الدين؛ الذي   
وأمر جاللته بوضـع    . دون وجود مسمار واحد فيه    ، بالفضة كان تُحفة فنية نادرة من خشب األرز المطعم       

ثم أمر عميد بني هاشم جاللة      . الخُطَط إلعادة البناء والترميم للزخارف الداخلية والقبة من الداخل والخارج         
وإعادة بناء منبر صالح الدين     ، بالبدء باإلعمار الهاشمي الثالث لقبة الصخرة      –رحمه اهللا    –الملك الحسين   

.للمدينة هيبتها وإشراقهاليضمن
حفظـه اهللا –الثـاني  وفي استمرار طبيعي لمكنون روح السلَف لم يتوان جاللة الملـك عبـداهللا     

روح  ءتقديم الدعم والمتابعة وإذكا   بواستمر، اشمية في رعاية المقدسات   عن مواصلة الجهود اله    –ورعاه  
وهو عمل متميز واجه الكثير مـن       ، بناء المنبر التاريخي  لدى القائمين على إعادة     ، العمل واإلرادة واإلبداع  

وقد تَـم   ، لخشبلتعشيق  الالصعوبات مثل اندثار الحرفة التقليدية وندرة العاملين المهرة وإحاطتهم بأسرار           
ليكون الشاهد ، م٢٠٠٧الثاني في نهاية كانون الثاني عام   إنجاز بناء المنبر وتركيبه في عهد الملك عبداهللا       

وقد كَفَلَتْ ِرعايتُهم القـدس واسـتمرار عنـايتهم         ، ومسؤوليتهم ِتجاه دينهم وأمتهم    نى جهود الهاشميي  عل
وقضت على  ، تفويتَ الفرصة على أعداء األمة باالنتقاص من حضارتها وقدسية مواقعها الدينية          ، بإعمارها

ه،  وأبقت رعايتهم القدس، كما      بواكير المساعي في تشويه التاريخ العربي اإلسالمي العريق أو المساس ب          
".ومنارةً للسالم والتسامح ، أراد لها الهاشميون أن تكون، بوابةً لغٍد مشرٍق زاِخٍر بالخير والمحبة

.األدبيةاملقالة: النص ينتمي لفن: األفكار الرئیسة في النص
oالِفقرة األوىل ( ها وخاصة اإلسالم من.  مكانة القدس دينياً عند أصحاب الديانات السماوية مجيعها.(
o      ةحىت صارت مركزاً علمياً ومنبعاً للمعرفة واحلـضارة         }هـ   ١٣٢–٤٠العصر األموي   { مكانة القدس عند بين أمي ،

).الفقرة الثانية ( 
o ر الثورة العربية الكربىمفج الفقرة الثالثة ( مكانة القدس عند الشريف احلسني بن علي.(
oالفقرة الرابعة ( لك املؤسس عبد اهللا األول ابن احلسني مكانة القدس عند امل.(
o ب اهللا ثراهالفقرة اخلامسة ( مكانة القدس عند امللك احلسني بن طالل طي.(
o الفقرة السادسة ( مكانة القدس عند جاللة امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني حفظه اهللا ورعاه(

:السمات الفنیة في النص
.ووضوح الدالالتسهولة األلفاظ.١
.كثرة الصور الفنية والشعرية وقوا يف التدليل على املعاين.٢
.رضي اهللا عنه، طيب اهللا ثراه، رمحه اهللا، حفظه اهللا ورعاه: اإلكثار من اجلمل املعترضة، وغرضها الدعاء، مثل.٣
.إيراد الْحجج والرباهني  العقلية وامللموسة على  مكانة القدس عند بين هاشم.٤
.العبارات والفقرات؛ وذلك لتوضيح املقصود من الفكرةطول.٥
.التتبع السِلس واملنطقي التارخيي لتوضيح مكانة القدس عند بين هاشم.٦

ُفلسطین  ْ َ ّسوریا = ِ ُّاألردن = ُ ْ =ُ ْ ِ
!!َلیت قومي یعلمون .. ْلكن
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:
سةذه البقعة املقد سلتقوم نظرة اإلسالم إىل القدس على أساس صلة األنبياء والر.
 هـ٥٨٣حترير القدس على يد صالح الدين سنة .

التحلیل
:الفقرة األوىل

والوقار  يبةبالهجلّلتها   وقُدِسيةبمكانة متميزة    -منذ فترات تاريخية مغِْرقَة في الِقدم     -حِظيت مدينة القدس  " 
فهـي  . ١عند أصحاب الديانات السماوية جميعها، ثم اكتسبت مزيداً من تجذّر قدسيتها بمجيء اإلسـالم؛               

هي ثالـث الحـرمين     . ٣و، الذي احتضن معجزة اإلسراء والمعراج     نلموِطا. ٢و، القبلة األولى للمسلمين  
بزيارته لها بعد وصول     –رضي اهللا عنه     –المدينة التي اختصها الخليفة عمر بن الخطاب        . ٤و. الشريفين

ـ    ، "بالعهدة العمرية   " ما عِرفَ    أهلَهامنِحه  . ٥و، جيوش الفتح اإلسالمي إليها    ةً علـى   التي تُعد شهادةً دال
" . سمو مكانة القدس وِرفعتها عند المسلمين 

:
١.تِظيح ) : ظَوا) حعال شأ.
).اسم فاعل من الفعل أغْرق ( الطويل جاوز احلد يف الزمن: جاوز احلد، ويف السياق) غَِرق : ( مغرقة.٢
)اسم فاعل من متيز ( ملفضلة ا) ميز : ( متميزة.٣
.غطّى وعم) جلَلَ ( : جلّلتها.٤
).اسم مرة : هيبة. هيباً، ومهابة: هاب: اجلالل والعظمة، نقول) هيب : ( اهليبة.٥
).مصدر ( الرزانة والثبات ) وقُر : ( الوقار.٦
٧.ذَّرجت ) : ذَرل) جتأص.
).الكعبة ( اجلهة اليت يصلّي إليها املسلمون ) قَبلَ : ( الِقبلَة.٨
.أمر خارق للعادة) عجز : ( ةمعجز.٩
.معجزة انتقال الرسول عليه السالم من بيته يف مكة ليالً إىل املسجد األقصى: السير ليالً، ويف السياق) سري : ( اإلسراء.١٠
وصل  معجزة صعود الرسول عليه السالم من القدس إىل السماوات حىت         : املصعد والسلّم، ويف السياق   ) عرج  : ( الِْمعراج.١١

.إىل السماء السابعة
:

.املقصود به املسجد األقصى، يف الترتيب بعد املسجد احلرام يف مكة، واملسجد النبوي يف املدينة املنورة): ثالث احلرمني الشريفني ( .١
هـ، وفيها ١٥نة كتاب األمان الذي أعطاه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لبطريرك القدس، بعد فتحها س): العهدة العمرية ( .٢

التسامح، والتفاهم مع اآلخرين، واحترام األديان      : وأهم القيم اليت تضمنتها   . أعطى األمان ألهل القدس على حيام ومقدسام      
)حفظ ( 

.ملساعدتي يف طباعة هذه الوحدة) ٢٠٠٧(ّعلي خليفة وصهيب أبو دية:الشكر اجلزيل للطالبني

ًفناَاإلصغاءِفاجعل.. ٌّفنِالقولَبعضَّإن
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:
ماوية، وقـد   الس) الرساالت  ( منذ أن وِجدت القدس يف قدمي الزمان، وهي حتظى بعلو املكانة ومسو املنزلة عند أتباع الديانات                 

:زادت وتأصلت هذه القدسية واملكانة مبجيء اإلسالم، لألسباب التالية
.هي القبلة األوىل للمسلمني.١
.الذي احتضن معجزة اإلسراء واملعراج) اسم مكان ( هي املوطن .٢
.ثالث احلرمني الشريفني.٣
.وصول جيوش الفتح اإلسالمي إليهااملدينة اليت اختصها اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بزيارته هلا بعد .٤
.منح عمر بن اخلطاب أهلها العهدة العمرية .٥

:
شبه القدس بإنسان يكسب أمراً ما، وقد غطّته اهليبة والوقار، وكأا لباس مجيل، كناية              ):......حظيت مدينة القدس مبكانة   ( .١

.عن مسو منزلة القدس يف قلوب أتباع الديانات مجيعهم
):مثّ اكتسبت مزيداً من جتذّر قدسيتها مبجيء اإلسالم (.٢

.شبه منزلة القدس وعلو مكاا بشجرة عريقة ثابتة يف األرض وقد ازدادت ثباتاً
):واملوطن الذي احتضن معجزة اإلسراء واملعراج ( .٣

)الصغري هنا معجزة اإلسراء واملعراج ( شبه القدس بأم حنون حتتضن صغريها بعطف 
:قرة الثانیةالف

إذ بنـى الخليفـة   . ١: وبقيت محطَّ االهتمام وموضع القداسة، والقدس عند خلفاء بني أمية لم يتغير حالها      " 
بنى الوليد بن عبد الملـك المـسجد        . ٢و، )اثنتين وسبعين   ( للهجرة   ٧٢عبد الملك بن مروان  قبة الصخرة سنة         

بعناية الخلفاء والملوك والسالطين المتتابعين ووصوال إلـى         –رت  إلى أن صا  ، )تسعين  ( للهجرة   ٩٠األقصى عام   
".إضافة إلى مكانتها الدينية ، منْهال ومركزا علمياً رفيع المستوى–العصر الحديث 
:

.ِقباب وقُبب: بناء مستدير مقوس، مجعها) قَبب : ( قُبة.١
.األبعد، اسم تفضيل) قَصي : ( األقصى.٢
).اسم مكان ( مورد املاء، مجعها مناهل ) نهلَ ( :منهالً.٣
.رفاعة: ارتفع قدره وشرف، املصدر) رفُع : ( رفيع.٤
:

هـ، وبىن الوليد بـن     ٧٢تابع خلفاء بين أمية االهتمام واالعتناء بالقدس، إذ بىن اخلليفة عبد امللك بن مروان قبة الصخرة سنة                  
. هـ٩٠عبد امللك املسجد األقصى سنة 
ةحمطّ االهتمام وموضع القداسة: مكانة القدس عند بين أمي.
منهل ومركز علمي، ومكانة دينية: مكانة القدس اخلاصة.
 ":منهالً ومركزاً علمياً .... إىل أن صارت:"

.للعلم يقصده العطشى للحضارة والعلم واملعرفةصور القدس بعناية اخللفاء والسالطني املتتابعني إىل العصر احلديث مورداً عذباً ومركزاً 
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:الفقرة الثالثة
ـ ععن إقالتها وأهلَِها مـن  يتوانَواولم  ، وفي عصرنا لم يغِْفِل الهاشميون القدس وخصوها بعنايتهم       "  راتثْ

حتـى كـأن   ، وضربت جذور قدسيتها في أعماق روحهـم       ِوجدانهمفقد تغلغلت في    ، الدهر عاتفْوصالزمن  
مفجر الثورة العربيـة     –طيب اهللا ثراه     –فالشريف الحسين بن علي     ، احد منهم يِرثُ مكْنُون روِح سلَِفهِ     الو

إننا نحـافظ علـى     :( ونستدل من قولته المشهورة   ، آمن بالقدس جزءاً من الدولة العربية الموحدة      ، الكبرى
فإذا كانت هذه حال أصغر ، ى ِعظَم مكانة القدسعل) نا على بيت اهللا الحرام أصغر قرية في فلسطين محافظتَ    

قرية في نفسه فما مقام القدس في نفسه؟ وهو ما يعكس إيمانه وعمق ارتباطه بفلسطين وقدسية أرضـها                
مؤشرا جديدا على عنايـة  ، بترميم المسجد) ألٍف وتسعمئٍة واثنين وعشرين ( م ١٩٢٢ثم جاء تبرعه عام     
".الوحدة . ٣العدالة و. ٢الحرية و. ١:ِقوامهاوب لبناء رؤية حضارية وسعيهم الدؤ، الهاشميين بالقدس
:

.مل يسه أو مل يهمل) غَفَلَ : ( مل يغفل.١
)انتبه لضبط عني الفعل ( مل يضعفوا ) وِني : ( مل يتوانوا.٢
.أقالَ: مساعدا، مصدر)قَيلَ : ( إقالتها.٣
.مصائب الزمن: عثْرة، واملقصود: فردهاالزلّة، م) عثَر : ( عثْرات الزمن.٤
٥.لَتلْغغلَ : ( تغَلْغ ( ةدخل يف النفس بقو ) لَلَتفَعت(
)انتبه لضبط فاء الكلمة . ( اإلحساس) وجد : ( ِوجدام.٦
.املستور والبعيد عن العني) كَنن : ( مكنون.٧
.اجليل املاضي من اآلباء واألجداد) سلَف : ( سلَفه.٨
.األرض والتراب الندي) ثَري : ( ثراه.٩

)مصدر رمم .( إعادة بناء وتصليح التالف) رمم : ( الترميم.١٠
.عالمة وداللة) أَشر : ( مؤشرا.١١
)صيغة مبالغة ( اجلاد املستمر دون تعب ) دأب : ( الدؤوب.١٢
.ِعماد األمر) قَوم : ( ِقوامها.١٣

:
.القدس، ومل يتباطؤوا أو يضعفوا يف مساعدة القدس وأهلها من مصائب الزمنمل يهمل اهلامشيون يف عصرنا 

مها يف نفوس اهلامشيني حىت صارت روح ها واالهتماماإلرث املتبادل عند اهلامشيني .( تأصلت القدس وحب(
مبال لترميم املسجد األقصى،    مكانة القدس عند الشريف احلسني بن علي عظيمة، فهي عنده مبكانة البيت احلرام، وقد تربع                

.كمؤشر الهتمام اهلامشيني بالقدس
:

ثبتت وقويت: ضربت جذور
}هـ ١٣٣٤/شعبان/٩{١٩١٦/حزيران/١٠انطالقة الثورة العربية الكربى يف 

.أوصى الشريف حسني بن علي أن يدفن يف ساحة املسجد األقصى
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:
":ا من عثرات الزمن وصفْعات الدهر مل يتوانوا عن إقالتها وأهله" .١

شبه القدس بإنسان يسقط ويتعثّر، كما شبه الزمن بإنسان يخطئ ويضرب القدس مبا يؤملها من أحداث ومصائب، فيقوم اهلامشيون               
.مبساعدا وإعانتها لتجاوز حمنتها، ويكونون سداً منيعاً حلمايتها من كلّ مصيبة

":ضربت جذور قدسيتها يف أعماق روحهم فقد تغلغلت يف ِوجدام، و" .٢
صور القدس ومكانتها مباء عذب طيب قد دخل نفوس اهلامشيني العطشى حلبها، وصورها شجرة قوية كبرية قد تأصلت يف روحهم   

.وقوي حبها، روحهم اليت شبها بالتراب احلاضن هلذه الشجرة
":حىت كأن الواحد منهم يِرثُ مكنون روح سلفه " .٣

.ن اهلامشيني يوالون الرعاية وكأن أمر االهتمام باملقدسات أمر يرثونه كما يرث اإلنسان جيناته أي أ
":سعيهم الدؤوب لبناء رؤية حضارية ِقوامها احلرية والعدالة والوحدة " .٤

".} يراها اهلامشيون أسس احلضارة كما { شبه رؤية اهلامشيني يف إقامة احلضارة ببناء عظيم أساسه احلرية والعدالة والوحدة 
:التعظيم والتعجب) : فما مقام القدس عنده ؟ : ( غرض االستفهام يف قوله.

:الفقرة الرابعة
بمدينة القدس ورعايتـه     –رحمه اهللا    –اهتمام الملك عبد اهللا األول      بويتوالى استمرار الرعاية الهاشمية     " 

بوابة المحبة   . ١فهي، ما يؤكد رؤية الهاشميين فيها     وهو، على ما كان يواجهه من تحديات وعقبات      ، لها
لقد أمـر   . احترام الذات واآلخرين  . ٣الحوار و . ٢التسامح و . ١:رمز لمستقبل ينهض على   . ٢و، والسالم

وسقط شهداء الجـيش    ، جيشه بالدفاع عن ثَرى هذه المدينة المقدسة       –رحمه اهللا    –الملك عبد اهللا األول     
–ثم جاء استـشهاده     . نجوماً ساطعة يهتدى بها في ظلمة ليل األمة        ليبقَوا، أسوارهاالعربي األردني على    

ليـشكل  ، ن والقـدس  عمق العالقة وتميزها بين الهاشـميي     على بوابة األقصى دليال دامغاً على        –فيما بعد   
–هللا  رحمـه ا   –فقد كان الملك الشيخ المؤسس    ، باستشهاده أعظم صور االرتباط الوجداني وأبرزه حضورا      

ساعيا ،الكبرياء. ٤العدل و . ٣الصدق و . ٢بالوعي و  .١: محتمالً صعوبة زمانه  ،قابضاً على جمر العروبة   
". لتحقيق الوحدة 

:
.تواٍل: يتتابع ويستمر، املصدر) وِلي : ( يتواىل.١
.الصعوبات) يحد: ( حتديات.٢
.ِعقَاب: عقَبة، وتجمع على: اعب والْمِعيقات، مفردهااملص: اجلبل الصعب، ويف السياق) عقَب : ( عقبات.٣
.األرض والتراب الندي) ثَري : ( ثرى.٤
المعة وواضحة) طَع س: ( ساطعاً.٥
.قاطعاً ويبطُل العكس) دمغَ : ( دامغاً.٦

:
.والصعوباتتستمر رعاية اهلامشيني للقدس باهتمام امللك عبد اهللا األول رمحه اهللا برغم التحديات 
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:يرى اهلامشيون القدس أا
.بوابة احملبة والسالم.أ
.ينهض على التسامح واحلوار واحترام الذات واآلخرين) أو نقول رمز للقيم اإلنسانية احلضارية ( رمز للمستقبل .ب

:دليل رعاية واهتمام امللك عبد اهللا األول بالقدس جاء من خالل
.أمره جليشه بالدفاع عن ثرى القدس.أ
)م ١٩٤٨حرب ( سقوط شهداء اجليش العريب األردينّ على أسوار القدس .ب
.استشهاد امللك عبد اهللا نفسه على بوابة األقصى، وهذا دليل قوي على عمق العالقة ومتيزها بني اهلامشيني والقدس.ج

:حتمل امللك عبد اهللا األول صعوبة زمنه لتحقيق الوحدة العربية من خالل
}عزته وفخره بإسالمه وعروبيته { كربيائه ) دعدله) جصدقه) بوعيه) أ


.إذ كان يعترب جيش األردن لكلّ العرب وليس لألردنّ فقط: اجليش العريب األردينّ

.استشهاد امللك عبد اهللا األول جاء من خالل عملية اغتيال أثيمة
إمارة األردنّ، لقّب بالشيخ لسمو مكانتـه واحتـرام اجلميـع         هو امللك عبد اهللا األول مؤسس       : امللك الشيخ املؤسس  

.وتقديرهم له
... ).واِهللا لقد أمر: ( الالم واقعة يف جواب القسم املقدر: لقد

 
":فهي بوابة احملبة والسالم " .١

.لهاشبه الشاعر احملبةَ والسالم اللذين يسودان العامل مبدينة تكون القدس بوابتها ومدخ
":ورمز ملستقبل ينهض على التسامح واحلوار واحترام الذات واآلخرين " .٢

.جعل القدس رمزاً وإشارة ملستقبل هو إنسان يقوم وينهض على أساس التسامح واحترام الذات واآلخرين
":ليبقَوا جنوماً ساطعة يهتدى ا يف ظلمة ليل األمة " .٣

. ضالل األمة وختبطها وتفرقها ومـصائبها : دي طريق الضال يف الليل، وداللة الليل هنا شبه شهداء اجليش العريب بالنجوم اليت     
.أو كما قال رسول اهللا". أصحايب كالنجوم أيما اقتديتم اهتديتم :" ويف العبارة تضمني حلديث رسول اهللا عليه السالم

":قابضاً على مجر العروبة " .٤
من أذى ومصائب وقد صرب رمحه اهللا ليحقـق الوحـدة           ) أي العرب   ( ق لشدة ما يالقونه     صور العروبة والقومية باجلمر احلار    

".يأيت زمان على أميت القابض على دينه كالقابض على اجلمر :" ويف العبارة تضمني حلديث رسول اهللا عليه السالم. العربية
:الفقرة اخلامسة

فقد كانت تشكل استمرار تـدفق نهـر العطـاء          ، في القدس    -طيب اهللا ثراه   –أما عناية الملك الحسين بن طالل       " 
ُأوالهـا واعتنى بإعمارها بعدد من المراحل كانت       ، عناية موصولة؛ مدينةً ومؤسساٍت ومقدساتٍ     َأوالهاإذ  ، الهاشمي

يمـة  واشتملت استبدال قبة جديدة من األلمنيوم المذهب بالقبـة القد        ، )ألٍف وتسعمئٍة وأربٍع وستين     ( م  ١٩٦٤سنة  
الـذي حـال االحـتالل      ، )ألٍف وتسعمئٍة وسبٍع وستين     ( م  ١٩٦٧ثم جاء اإلعمار الثاني للقدس سنة       ، بعد تفكيكها   

أمر جاللته بإعادة تشكيل لجنة إعمـار       ) ألٍف وتسعمئٍة وتسعٍة وستين     ( م  ١٩٦٩وفي عام   ، اإلسرائيلي دون إكماله  
العمل السريع لترميم وإصالح آثار الحريق الذي أتـى علـى           المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة؛ للمبادرة إلى        

ُالحرية وقودها القهر ْ َ ُ ُ ّ ُ ْ.
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دون ، صالح الدين؛ الذي كان تُحفة فنية نادرة من خشب األرز المطعم بالفضة            وِمنبرأكثر من ثُلُث المسجد األقصى      
ـ             . وجود مسمار واحد فيه    داخل وأمر جاللته بوضع الخُطَط إلعادة البناء والترميم للزخارف الداخلية والقبة مـن ال

بالبـدء باإلعمـار الهاشـمي الثالـث لقبـة      –رحمه اهللا  –ثم أمر عميد بني هاشم جاللة الملك الحسين         . والخارج
".صالح الدين ليضمن للمدينة هيبتها وإشراقهانبرِموإعادة بناء ، الصخرة

:
. أعطى وخص) وِلي : ( أَوالها.١
}انتبه للجذر { )اسم تفضيل . ( اُألول: مؤنث األول، مجعها) بضم اهلمزة ( ، السابقة وضد اآلخر) وأَلَ : ( أُوالها.٢
٣.لَ ( :الَحوبني أمرين، املصدر) ح زل وحيلولة: حجوح.
.قضى عليه وأهلكه) أتي : ( أتى.٤
.أمر له قيمة فنية، مجعها تحف) تحف : ( تحفة.٥
.نوادر: هاقلّ وجود مثيلها، مجع) ندر : ( نادرة.٦
.بالفضة لتزيينهواملوشىالْمركَّب والْمرصع) طَعم : ( الْمطعم بالفضة.٧
.الزينة، مفردها رخرف) زخرف : ( الزخارف.٨
)صفة مشبهة ( السيد الْمعتمد عليه يف األمور      ) عمد : ( عميد.٩

 : } اذكر مراحل اإلعمار اهلامشي {
:اء واهتمام اهلامشيني بالقدس، ففي عهد امللك احلسني بن طالل طيب اهللا ثراه، كانتواصل اعتن

 ب ١٩٦٤اإلعمار األول للمسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة سنةم، إذ استبدلت قبة جديدة من األملنيوم املذه
.بالقبة القدمية بعد تفكيكها

 ائيلي دون إمتامهم، وقد حال االحتالل اإلسر١٩٦٧اإلعمار الثاين سنة.
 م، أمر جاللته بإعادة تشكيل جلنة إعمار املسجد األقصى وقبة الصخرة، ومن فورها بادرت إىل العمل ١٩٦٩يف سنة

.السريع لترميم وإصالح آثار احلريق الذي أتى على أكثر من ثُلُث املسجد األقصى وِمنبر صالح الدين
طط إلعادة البناء وترميم الزخارف الداخلية والقبةأمر جاللته بوضع الْخ.
أمر جاللته بالبدء باإلعمار اهلامشي الثالث لقبة الصخرة املشرفة، وإعادة بناء ِمنرب صالح الدين.

:
.شبه استمرار العطاء اهلامشي باعتنائهم بالقدس بنهر دفّاق ال ينقطع":فقد كانت تشكل استمرار تدفق ر العطاء اهلامشي " 

:
.تفيد البدلية أو العوض، إذ تلصق الباء البدلية بالشيء املتروك) بالقبة القدمية ( الباء يف .١
).ِمن غري ( مفعول فيه منصوب، مبعىن القرب أو أقل من اآلخر أو ) ظرف مكان : ( دون.٢

:الفقرة السادسة
عن  –حفظه اهللا ورعاه     –الثاني   وفي استمرار طبيعي لمكنون روح السلَف لم يتوان جاللة الملك عبداهللا          " 

روح العمل واإلرادة ءتقديم الدعم والمتابعة وإذكاباستمرو، مواصلة الجهود الهاشمية في رعاية المقدسات   
:وهو عمل متميز واجه الكثير من الصعوبات مثل       ، التاريخي نبرالِملدى القائمين على إعادة بناء      ، واإلبداع

ِ ِ ُ َ ْ
!!"َأشیاء" َلیسْت 
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وقـد  ، لخشبلتعشيق  الإحاطتهم بأسرار   )قلّة  ( . ٣و المهرةندرة العاملين   . ٢واندثار الحرفة التقليدية    . ١
ليكـون  ، م٢٠٠٧الثاني في نهاية كانون الثاني عام        اهللاوتركيبه في عهد الملك عبد     نبرالِمتَم إنجاز بناء    

القـدس واسـتمرار     وقد كَفَلَتْ ِرعـايتُهم   ، ومسؤوليتهم ِتجاه دينهم وأمتهم    نالشاهد على جهود الهاشميي   
، تفويتَ الفرصة على أعداء األمة باالنتقاص من حضارتها وقدسية مواقعهـا الدينيـة            ، عنايتهم بإعمارها 

وقضت على بواكير المساعي في تشويه التاريخ العربي اإلسالمي العريق أو المساس به،  وأبقت رعايتهم                
منارةً للـسالم   . ٢و،ٍد مشرٍق زاِخٍر بالخير والمحبة    بوابةً لغ . ١القدس، كما أراد لها الهاشميون أن تكون،        

".والتسامح 
:

.زيادة قوة روح العمل: إشعال وزيادة قوة النار، ويف السياق) ذكَو: ( إذكاء.١
.محى وزالان) دثر : ( اندثار.٢
.ماهر: املتقنون واحلاذقون يف صناعٍة ما، مفردها) مهر : ( الْمهرة.٣
.إدخال أجزاء اخلشب ببعضه دون استخدام مسامري) عشق : ( بالتعشيق للخش.٤
من ناحية) وجه : ( ِتجاه.٥
.ضِمن) كَفَلَ : ( كفَلت.٦
.تضييع الفرصة) فَوت : ( تفويت الفرصة.٧
.أفىن) قَضي : ( قضت.٨
.أوائل وبدايات، مفردها باكورة) بكَر : ( بواكري.٩

.القدمي واألصيل) عرق : ( العريق.١٠
.مليء وكثري) زخر : ( خرزا.١١

:
للهامشيني باالعتناء بالقدس، إذ تواصـل االهتمـام        ) أي من عادم وأصل نشأم      ( استمرار وتواصل طبيعي ودون تكلّف      

:بالقدس واملقدسات رغم الصعوبات، مثل
.اندثار احلرفة التقليدية.١
.ندرة العاملني الْمهرة.٢
.لخشبقلّة اخلربة بأسرار التعشيق ل.٣

:تواصل االهتمام من جاللة امللك عبداهللا الثاين من خالل
.تقدمي الدعم واملتابعة.١
.إذكاء روح العمل واإلرادة واإلبداع لدى القائمني على إعادة بناء املنرب التارخيي.٢

:تم إجناز منرب صالح الدين، ومن خالله، ومن خالل االهتمام باملقدسات والقدس، كان
.على جهود اهلامشيني ومسؤوليتهم تجاه دينهم وأمتهم) لدليل ا( هو الشاهد .١
.تفويت الفرصة على أعداء األمة لتشويه اإلسالم، أو االنتقاص من حضارته.٢
.بقيت القدس بوابة لغٍد مشرق زاخر باخلري واحملبة ومنارة للسالم والتسامح.٣
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:
.نار تزداد اشتعاالً وهليباًشبه روح العمل واإلرادة ب):إذكاء روح العمل ( .١
):وقضت على بواكري املساعي يف تشويه التاريخ ( .٢

.صور مساعي تشويه التاريخ اإلسالمي مبرٍض ما، كان االهتمام اهلامشي كفيالً بالقضاء عليه
.مدخلشبه الغد املشرق املليء باخلري واحملبة باملدينة أو البناء والقدس له بوابة و):بوابة لغٍد مشرق ( .٣

ترتبط القدس بعقيدة األمة، وضح طبيعة هذا االرتباط.
معلوم أن يف القدس أماكن مقدسة للمسلمني، كقبة الصخرة املشرفة واملسجد األقصى، وهو أوىل القبلـتني وثالـث احلـرمني                    

:الشريفني، فينظر املسلمون إىل القدس من زاويتني
.زاوية روحية وجدانية وشعورية جليلة: األوىل

.زاوية تارخيية أصيلة عريقة، فاملطالبة بتحريرها ليس ألا جزء من الوطن العريب حسب، وإمنا ألا موطن لإلسالم: لثانيةوا
علّل:

.أصبحت القدس منهالً ومركزاً علمياً رفيع املستوى) أ
.ذلك الهتمام واعتناء اخللفاء وامللوك والسالطني املتتابعني حىت العصر احلديث

.لشريف احلسني بن علي رمحه اهللا بدفنه يف القدسأوصى ا) ب
.ذلك جتسيداً لعمق االرتباط الوجداين بالقدس، وعالمة على رؤية دينية عميقة تربط بني مكة والقدس

                     األردين عن القدس يف عهد امللك عبد اهللا األول رمحه اهللا، وقد استشهد كثري منهم على أسوار القدس دافع اجليش العريب
.ذي استشهد على بوابة األقصىوهو ال

ب اهللا ثراه كانيف عهد امللك احلسني بن طالل طي:
.استبدال قبة جديدة من األملنيوم املذهب بالقبة القدمية بقبة الصخرة املشرفة.١
أمر بإعادة تشكيل جلنة إعمار املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة، وذلك لترميم وإصالح آثار احلريق الذي أتى.٢

.على أكثر من ثلث املسجد األقصى وهو منرب صالح الدين
.أمر بوضع اخلطط إلعادة البناء وترميم الزخارف.٣
.يف عهده كانت مراحل اإلعمار اهلامشي الثالث.٤
.هو الذي أمر بإعادة بناء منرب صالح الدين.٥

يف عهد امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني حفظه اهللا ورعاه:
.م٢٠٠٧بناء منرب صالح الدين وتركيبه يف اية شهر كانون الثاين عام تم إجناز 

علّق به الشيء: الِْعالقة:نقولوهو ما ي.
.أحبه: عِلق باألمر: الصداقة، وما تعلّق به اإلنسان، ونقول: الْعالقة




ًیحدث كثیرا ُ ُ ْ َأن نبت.. َ َسم، ْ ِ
ٌوفي قلوبنا وجع كبیر ٌ َ َ ِ
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)القدس في وجدان بني ھاشم ( إجابات األسئلة للوحدة السادسة 

لتحلیلوااالستیعاب
}حفظ { :ما يأيت لتتبيناستعن باملعجم :السؤال األول

)أوىل ( و ) تواىل ( ـ مصدر الفعلني أ
.توايل ـ إيالء :املصدرين على التوايل 

}حفظ { )الوقار ( ، ) الوجدان( للمفردتني ) املعىن(ـ الوظيفة اللغوية ب
ضرب من احلالة النفسية ال متتاز باإلدراك واملعرفةالوجدان منبع الشعور واإلحساس وهو -

.ـ والوقار الرزانة واحللم والعظمة 
.احلقبات التارخيية اليت تناوهلا النص أبرزخلص يف مجل حمددة :السؤال الثاين

بن احلسني ـ واملرحلة الـيت   م ـ املرحلة اليت حكم فيها امللك عبد اهللا األول  ١٩١٦مرحلة الثورة العربية الكربى ابتداء من سنة 
حكم فيها امللك احلسني بن طالل ـرمحهم اهللا مجيعا وطيب ثراهم ـ واملرحلة احلالية لفترة حكم جاللة امللك عبد اهللا الثاين حفظه   

.اهللا ورعاه 
.اليت أعطت القدس أمهيتها ومتيزها األسباباستخلص من النص :السؤال الثالث

ت السماوية، أرض اإلسراء واملعراج، أوىل القبلتني، ثالث احلرمني الشريفني، ألا املدينة اليت حظيت بالعناية               لكوا مهبط الديانا  
.الدائمة من اخللفاء وامللوك والسالطني

:اآلتية مث أجب عن األسئلة اليت تليها الكرميةاقرأ اآلية : السؤال الرابع
إنه هو   آياتنااملسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من          منيالً  سبحان الذي أسرى بعبده ل     ": تعاىل   قال

)١اإلسراء " (السميع البصري 
.عالقة مضمون اآلية الكرمية بالنص وضحـ أ

.امتتضمن اآلية دليالً شرعيا على معجزة اإلسراء واملعراج اليت أعطت القدس أحد أسباب القداسة واالهتم
).حوله باركنا( ـ وضح الداللة املعنوية يف قوله تعاىل ب

.إن القداسة غري واقعة على املسجد فقط، بل تتعداه ملا حوله مبا يشمل املنطقة واملدينة ورمبا فلسطني كاملة 
:يأيت ممافسر السبب يف كل : السؤال اخلامس

.دون سواها من املدن اليت فتحتها جيوش الفتح اإلسالميةالقدسينة ـ زيارة اخلليفة عمر بن اخلطاب ملدأ
.ألن هذه املدينة تتمتع مبكانة خاصة يف نفس اخلليفة لقداستها، وأراد أن مييزها عن بقية املدن اليت فتحتها جيوش الفتح اإلسالمي 

}حفظ { .ـ يعد منرب صالح الدين حتفة فنية نادرة ب
على مهارة احلرفيني وامتالكهم أسرار تعشيق اخلشب بعضه ببعض ،ومل يكن يف هذا العمل مسمار واحد ،إضـافة                  ألن صنعه اعتمد    

.للمهارة يف الزخارف والرسوم اليت احتوا قبة الصخرة 
.األقصى للمسجدـ إعاقة احملتل اإلسرائيلي عملية اإلعمار جـ

ويهمه تردي أحواله بل وهدمه، فمزاعمه يف وجود اهليكل حتت املسجد غري خافية علـى               ألنه ال يريد هلذا اإلعمار أن يتم،        
.أحد، وله أهداف أخرى يف إضعاف العالقة الدينية للعرب بالقدس 
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:مجلة مما يأيت بكلاشرح املقصود : السؤال السادس
.من حضارا باالنتقاصـ تفويت الفرصة على أعداء األمة أ

كني كل من يريد ذه األمة شرا من نيل مراميه وحتقيق أهدافه دم أو إضاعة أي من منجزات األمة وحضارا يف البنـاء                       أي عدم مت  
.والقيم واملمتلكات 

.يف تشويه تارخينا املساعيـ قضت رعاية اهلامشيني على بواكري ب
أن ينال من التاريخ العريب وهيبته، وقضت على هذه احملاوالت وهي يف             الرعاية اهلامشية املستمرة مل تسمح بالبدء بأي عمل من شأنه         

.مهدها ومنذ بدئها
.ـ كأن اهلامشي يرث مكنون روح سلفه جـ

. أي أن اهلامشيني يوالون الرعاية وكأن أمر االهتمام باملقدسات أمر يرثونه كما يرث اإلنسان جيناته 
:مث أجب عما يليهما من األسئلة اآلتينيالشعر اقرأ بييت: السؤال السابع

كان هلم ركابــاإذااستعصى على قـوٍم منــالٌ            ومــا اإلقدام
ــه مدى اآلبـــاديتلومات من جعل الزمان لسانه         مامناقب

.األول البيتـ حدد موضعا يف النص تراه متفقًا ومضمون أ
.ما حتقق من تنفيذ بناء املنرب بالرغم من قلة احلرفيني املهرة واندثار احلرفة، وقلة الدراية بأسرار تعشيق اخلشب 

.اهلامشيني حبالـ اشرح البيت الثاين موضحا عالقة مضمونه ب
رها الزمان وحيفظها التاريخ، حىت يغدو وكـأن        اإلنسان الذي يهتم بعمل اخلري، يبقي ذكره احملمود وسريته املشرقة اليت يذك           

التاريخ صار لسانا هلذا اإلنسان طيب الذكر، وهذا حال اهلامشيني يف عنايتهم باملقدسات، وسيبقى التاريخ حيفظ أعماهلم وبذهلم مـن            
.أجلها إىل ما ال اية فهو لسام يف ذلك 

.ضمون العهدة العمرية وخلص ماملكتبية،املصادرعد إىل أحد :السؤال الثامن
أهل إيلياء من األمان، أعطاهم أماناً ألنفسهم وأمواهلم وكنائـسهم          ) عمر بن اخلطاب  (هذا ما أعطى عبد اهللا أمري املؤمنني        ( 

بهم، وال من ينتقص منها، وال من خريها، وال من صلُدم، والوصلبناهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه ال تسكن كنائسهم، وال
معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن ) القدس(شيء من أمواهلم، وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم وال يسكن بإيلياء 

يعطوا اجلزية كما يعطي أهل املدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه ومالـه حـىت         
م، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من اجلزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسري بنفسه وماله مع                        يبلغوا مأمنه 

الروم وخيلي بيعهم وصلبهم، فإم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلبهم حىت يبلغوا مأمنهم، ومن كان فيها من أهل األرض، 
على أهل إيلياء من اجلزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن رجع إىل أهله فإنه ال يؤخذ منهم شـيء                فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما      

).حىت حيصدوا حصادهم
) ٤. وجوب احملافظة على ممتلكات وأرواح أهل الذمة      ) ٣. حرية التملّك والعمل لغري املسلمني    ) ٢. حرية العبادة لغري املسلمني   ) ١{ 

} احترام مشاعر غري املسلمني
الداللةوضح .بن علي ـ طيب اهللا ثراه ـ بأن يدفن يف ساحة احلرم القدسي الشريف   احلسنيأوصى الشريف : السؤال التاسع

}حفظ { .من وصيته تستنتجهااليت 
.ذلك لرفعة مقام القدس عنده وحمبته هلا وتفضيله ألرضها على سائر أرض العرب 
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)بالوعي زمانهامللك الشيخ املؤسس ـ رمحه اهللا ـ قابضا على مجر العروبة ، حمتمالً صعوبة نكا( جاء يف النص:السؤال العاشر
}حفظ { ) .اجلمر ( سبب استخدام كلمة مفسرا) قابضا على مجر العروبة ( ـ اشرح مجلة أ

م، وهي معاناة تشبه من يقبض يف يده على مجر كان يتحمل الكثري من الصعوبات واآلالم يف سبيل العرب وقضاياهم ونصر
ملتهب وال يتركه بالرغم من إحراقه كفَّه، واملعروف أن اجلمر يسبب حرقًا شديدا مؤملًا، وكان حيتمل الصعوبات يف سبيل وحـدة                     

.العرب على ما فيها من هم ومعاناة وال يترك مسؤوليته فيها 
.بوصف امللك املؤسس الصعوبةمال ـ وضح عالقة القبض على اجلمر واحتب

للجمر كما تقدم حرق مؤمل وشديد، وكان طيب اهللا ثراه حيتمله راضيا حمتسبا، وهو يعرف أن القوة يف الوحدة، إضافة إىل 
تقه، وأثبت أنه كـان     ما يعانيه يف تأسيس دولة يف بداياا وما  حيتاجه ذلك من جهد وعمل مستمر، مما زاد يف احلمل امللقى على عا                     

.على قدر املسؤولية وعظمها بوصفه مؤسسا وطالبا للوحدة 

والتفكیرالتذوق
:مث أجب عن األسئلة اليت تليها اآلتيةاقرأ اجلمل : السؤال األول

يف  تغلغلـت فقـد الدهر،ومل يتوانوا عن إقالتها من عثرات الزمن وصفعات         ،القدس وخصوها بعنايتهم  مل يغفل اهلامشيون    ( 
)وجدام وضربت جذور قدسيتها يف أعماق روحهم

.ـ حدد ثالث صور فنية ووضحها أ
":ومل يتوانوا عن إقالتها من عثرات الزمن: " الصورة األوىل-

.شبه القدس بإنسان تعثر وساعده اهلامشيون بكل جهدهم على لنهوض
":وصفعات الدهر : " الصورة الثانية-

.هر بإنسان يوجه صفعة للقدس، وشبه القدس بإنسان يتلقى الصفعةشبه الد
":فقد تغلغلت يف أعماق روحهم : " الصورة الثالثة-

شبه املكانة العظيمة للقدس يف نفوس اهلامشيني بتمكّن الشجرة من األرض وتثبيتها بأعماقها كناية عن عدم االنفصال وقوة التشبث يف                    
.كل منهما
.على الفكرة الرئيسة فيها باحملافظةمعتنيا ياغة الفقرة بأسلوبك،ـ أعد صب

.على مدى العصور عناية اهلامشيني بالقدس دؤوب، ومل يتكاسلوا عن أنقاذها، فهذا دأم وهذا ديدم
)بكتابته يترك تقومي كتابة الطالب للمعلم، وله أن يقدر مدى حمافظة الطالب على فكرة ما مت تكليفه ( 
:تتوافر عند كل من تراهاما املشاعر اليت :السؤال الثاين

.ـ اهلامشيون يف عنايتهم الدائمة بالقدس أ
.املشاعر الدينية الصادقة ومشاعر االنتماء لألرض العربية والعروبة 

.الثاين للمقدساتاإلعمارـ االحتالل اإلسرائيلي الذي حال دون إمتام ب
.مشاعر احلقد والكراهية 

.األقصى املسجدـ شيخ مسن بكى عند مساعه نبأ إحراق جـ
.مشاعر األمل واحلزن واحلسرة 
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:تسهمان يف  وسيلتنياقترح  :السؤال الثالث
.فلسطنيـ احلد من عمليات التهويد اجلارية يف أ

.صمودهم بالسبل املتاحة كافةمساعدة الفلسطينيني ودعم. ١
.ضرورة وجود تكاتف عريب عام. ٢
.......تقوية األمة العربية اقتصاديا وعسكريا ،.٣
.فضح أعمال اليهود يف وسائل اإلعالم. ٤

)ميكن أن يضيف الطالب غري ذلك من الوسائل، ويترك تقدير سالمتها ومنطقيتها للمعلم ( 
.الالئقة يف اتمع واملكانةفيني التقدير الالزم ـ إعطاء احلرب

.رفع مستوى التوعية لألفراد يف اتمع. ١
.بناء القيم اخللقية الالزمة لذلك وتعليمهم إياها.٢
.تسويق أعماهلم ومنتوجام يف األسواق احمللية والعاملية. ٣

بأسـرار   وإحاطتـهم وندرة العاملني املهرة    ثار احلرفة التقليدية،  واجهت العمل يف املنرب اند     اليتمن الصعوبات    :السؤال الرابع 
.للخشب التعشيق

.األسباب اليت أدت إىل اندثارها يف رأيك التقليدية،مبيناـ وضح املقصود باندثار احلرفة أ
ة احلديثة واآلالت يف هذا العصر أكثر من        الندرة الشديدة للعاملني يف مثل هذه احلرفة واندثارها، إذ إن احلرفيني صاروا يعتمدون التقني             

.اعتمادهم العمل اليدوي، نظرا ملا يوفره من السرعة يف اإلجناز وقتا وكلفة 
.بصورته التقليدية اليت كان عليها املنربعلى إجناز العمل يف املغفور له امللك حسني بن طاللـ علل سبب حرص ب

نرب، وإبقاء اهليبة اليت يضفيها العمل احلريف والزخرفة الدقيقة على املنرب، واعترافًا بفضل الـسابقني               للحفاظ على اللمسة التارخيية يف امل     
)صالح الدين األيويب ( ومن أمت العمل وأشرف على تركيبه ) نور الدين زنكي (الذين قاموا بالتوصية على بنائه 

.ول الطريقة التقليدية يف العمل واآلخر يعتمد الوسائل التقنية األميتهن؛ ـ وازن بني عاملني ميتهنان حرفة النجارةجـ
تتميز حرفة العامل الذي ميتهن العمل التقليدي بالتروي والدقة واملهارة اليدوية املتميزة، والتحكم الدقيق يف إعطاء العمل رونقًا خاصا                   

عامل املستخدم التقنية فهو قادر على إجناز أسرع موفرا اجلهـد      ال تعطيه اآللة، ولكنه حيتاج إىل وقت وجهد ورمبا نفقات أكرب، أما ال            
. والنفقات أكثر، ويبقى لعمل اآللة منط خاص ال تشعر باللمسة البشرية يف األداء 

:كما تتخيله أو تتنبـأ به يأيتصف كالً مما : السؤال اخلامس
.م ١٩٢٢ا منذ عام اهلامشيني عنايةـ حال املسجد األقصى وقبة الصخرة دون أ

......تالفة الزخرفة، أتت األحداث على أجزاء منها إن مل يكن معظمها، ال يهاب االحتالل تدنيسها أو أن يعيثوا فيها خرابا وفسادا 
.املشاعر الدينية عند املسلمني قوةـ سلوك احملتل اإلسرائيلي لو مل يستشعر ب

.......احلدود يف الضغط على أهل املنطقة لتهجريهم، يهدم املسجد إلقامة اهليكل املزعوم ، يتجرأ على تدنيس املقدسات، يتجاوز
.يف النص لتضيف فقرة بأسلوبك حتتوي على فكرة ترى أن النص يزداد ا غىنمناسبااختر موضعا :السؤال السادس

)ما يراه مناسبا يترك إجناز املهمة للطالب، ويقوم املعلم بالتوجيه والتقومي يف(  
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}{  ٤إلى ١األسئلة من : لغویةقضایا

.يف الفقرتني األخريتني باحلروف مراعيا مواضعها اإلعرابية الواردةاكتب األرقام : السؤال األول
وتسعٍة وستني ـ عام ألفني وسـبعٍة   سنة ألٍف وتسعمائة وأربٍع وستني ـ سنة ألٍف وتسعمائٍة وسبٍع وستني ـ عام ألٍف وتسعمائةٍ  

.ميالدية 
: السؤال الثاين

.مل يتوانوا ـ ِقوامها )قوامها ( و ) يتوانوا مل( ـ اضبط حريف النون والقاف يف املفردتني أ
:ـ اضبط مفردات اجلملة اآلتية حنويا ب

)ى بيت اهللا احلرام علحمافظتناإننا حنافظ على أصغر قرية يف فلسطني ( 
)احلراِماِهللاعلى بيِتتناحمافظَيف فلسطنيقريٍةعلى أصغرإننا حنافظُ( 
:يف اجلملتني اآلتيتني صرفيا خطـ اضبط حروف املفردات اليت حتت كل منها جـ

تدفُِّقاررمِتاس)اهلامشي العطاءتدفّقاستمراركانت تشكل ( ـ
ةرهمـالـ ةردن)املهرةالعاملنيندرةمن معوقات بناء املنرب ( ـ

:من النص واستخرج الرابعةعد إىل الفقرة :السؤال الثالث
.ألا قطعت عن اإلضافة ) بعد / (بني: الضموآخر مبنيا على منصوباًـ ظرفًا أ

.ورعايته : ـ امسا معطوفًا جمرورا ب
.ينهض على : )يعتمد على ( ـ كلمة مبعىن جـ

.ليشكل : ـ حرف الم يفيد التعليلد
.أعظم صور االرتباط الوجداين : ـ اسم تفضيل مضافًا إىل معرفةهـ

)ا يستخرجه الطالب باالحتكام إىل النصقد حتتوي اجلملة على أكثر من مثال للمطلوب الواحد وعلى املعلم تقومي م(
الـيت اجلمـل    ومن. واجلملة املعترضة واجلملة االبتدائية، مجلة صلة املوصول،  حمل هلا من اإلعراب؛    المن اجلمل اليت     :السؤال الرابع 

.شاهدا من النص على كل نوع منها هات. القولتعرب يف حمل نصب مفعول به مجلة مقول 
:ال حمل من اإلعراب على التوايل وحسب ما جاء يف نص السؤال اجلمل اليت 

.الذي احتضن معجزة اإلسراء واملعراج ـ حظيت مدينة القدس مبكانة متميزة ـ منذ فترات تارخيية مغرقة يف القدم
.رامإننا حنافظ على أصغر قرية يف فلسطني حمافظتنا على بيت اهللا احل: اجلملة اليت هلا حمل من اإلعراب

.املناسبة يف مواضعها الصحيحة يف النص اآليت الترقيمضع عالمات : السؤال اخلامس
أرجلهم  الباطلفرغ من القتال شباب واهللا مكتهلون يف شبام ثقيلة عن            أنقال أحد اخلطباء املشهورين يصف أصحابه بعد        "

كلما مر أحدهم بآية     القرآنالليل حمنية أصالم على أجزاء       إليهم يف جوف  سبحانه وتعاىل  اهللاأنضاء عبادة وأطالح سهر ينظر      
"أذنيهبنيشوقًا إليها وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفري جهنم بكىمن ذكر اجلنة 

، أرجلهمالباطلثقيلة عن    ، شباب واهللا مكتهلون يف شبام     :فرغ من القتال   أنقال أحد اخلطباء املشهورين يصف أصحابه بعد        " 
كلما مر أحدهم ،القرآنحمنية أصالم على أجزاء ،إليهم يف جوف الليل-سبحانه وتعاىلاهللا-ينظر، أنضاء عبادة وأطالح سهر 

"أذنيهبنيكأن زفري جهنم وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة،شوقًا إليهابكىبآية من ذكر اجلنة 
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:السؤال السادس
:املفردات اآلتية حسب مبناها الصريف صنفأ ـ  

.متميز ـ عميد ـ موصولة ـ موحدةـ األقصى ـ حمطّ ـ االرتباط ـ منرب
اسم مكان ـ اسم تفضيل ـ اسم مكان ـ مصدر صريح ـ اسم مفعول ـ اسم فاعل ـ صفة مشبهة ـ اسم : اإلجابة على التوايل

.مفعول 
:يأيتلكل مفردة يف ما ـ اكتب الوزن الصريف ب

.ـ جلّلتها ـ إعادة ليبقوا
.ليفْعوا ـ فَعلََتها ـ إفَالَة 

:ـ صغ اسم املرة من كل فعل مما يأيت جـ
}نهلَة / ارتباطة / رمحة واحدة / إقالة واحدة { .ـ رحم ـ ارتبط ـ لَأقال

:يف ما يأيت الصحيحةر اإلجابة اخت: السؤال السابع
:هو ) حِظي( ـ الضبط الصريف الصحيح ملصدر الفعل ١

ـ ِحظْوةدـ حظْوةجــ حظَوة                  بـ حظْوة            أ
)ان يواجهه من حتديات الرعاية على ما كاستمرارتواىل ( يف مجلة ) على(ـ يفيد حرف اجلر ٢

املصاحبةـدـ املقايسة                 جــ ااوزة             بـ االستعالء       أ
)يرث ( ـ الوزن الصريف للفعل ٣

ـ يِفلديفْعل           جــ يفِْعل                  بـ يِعلأ
)جنوما ساطعة واليبقَ( ـ عالمة إعراب الفعل املضارع يف مجلة ٤

ـ الفتحةدـ حذف حرف النونجـالسكونـ  بـ الضمة           أ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
 وضرر أو البناء):لغة ( الععطَ البيت من الشوس.
رعر العريب وفاسدها واملنكسر منها): اصطالحاً ( وض علم الععرف صحيح أوزان الشر به يعميزان الش.

.اخلليل بن أمحد الفراهيدي: علم العروض) واضع، مؤسس ( مكتشف
:تعريفات مھمة

).الشطر األول ( آخر تفعيلة من صدر البيت : العروض.١
).الثاين الشطر ( آخر تفعيلة من عجز البيت : الضرب.٢
. بقية أجزاء البيت غري العروض والضرب: احلشو.٣
}{

بحر السريع
:مكون من ست تفعيالت، ثالث يف كلّ شطر، ومفتاحه

مستفِْعلُن مستفِْعلُن فَاِعلُنبحر سريع ما لَه ساحلُ
ر مشترك، خمتلط حب( : تفعيالت السريع(

ــسة ــيالت الرئيـ ــة التفعـ ــيالت الفرعيـــــــــــ التفعـــــــــــ
١ ( فِْعلُنتسم )-- ١)-ب ( ِعلُنتسم )- حذف الفاء)-ب ب

٢ ( فِْعلُنتم ) حذف السني)-ب –ب
٢ ( فَاِعلُن )- ت هذه التفع) –ب -( فاِعالن ) ١)-بدريلـة  تأيت غالباً يف الضرب، وإذا و

يف اية البيت األول من القصيدة، فإا تلزم يف القصيدة كلّها
٢ ( فَِعلُن ) حذف األلف)-ب ب
٣ ( لُنفَع )--(مث تسكني العني

ملحوظة مهمة:
، يف  )-ب   --متفَـاِعلُن   ( قد خيتلط حبر السريع مع حبر الكامل، إذا جاءت تفعيالت احلشو يف الكامل على صورة                

هذه احلال ننظر يف بقية أبيات القصيدة وال نكتفي بالنظر يف بيت أو اثنني فقط، فإذا وردت تفعيلـة الكامـل بـصورا             مثل
.يف أحد األبيات؛ فإنّ القصيدة تكون على الكامل، وإال فإن القصيدة تكون على السريع) -ب –متفَاِعلُن ب ب ( الرئيسة 

):مهمة جدا ( أمثلة الكتاب 
١ (   ــِني اضه ــد ــي لَقَ ــاِحبي رحِل ــا ص ي

-ب -/ -ب --/ -ب --
أنـــي قَـــضيت الْعمـــر رهـــن النـــوى

-ب -/ -ب --/ -ب --

ِسالما یا عمر الفاروق َ َ ُ ً
َحكمت ْ َ َ..

َعدلت ْ َ َ..
َأمنت ْ ِ َف..َ

ِنمت رسیخ البال َ َ ْ ِ



١٢٦س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

قَــد ساســها ِمــن قَــبِلكُم ساســةٌ    ) ٢
-ب -/ -ب --/ -ب --

   اِبـــســـاً وال يطْبكُـــوا ررتي اًلَـــم
-ب -/ -ب --/ -ب --

ِهللا در البـــــيِن مـــــا يفْعـــــلُ) ٣
-ب -/ -ب --/ -ب --

ــلُ ــاَء وال يقْتــ ــن شــ ــلُ مــ يقْتــ
-ب -/ -ب ب -/ -ب ب -

ــالْهوى    ) ٤ ــي ب ــِل الْمبتِل ــولَ لَي ــا طُ ي
-ب -/ -ب --/ -ب --

 ــو ــِه أَطْــ ــن لَيِلــ ــبحه ِمــ لُوصــ
–ب -/ -ب --/ -ب –ب 

إنْ يجحـــِد الْحـــساد فَـــضِلي فَمـــا) ٥
-ب -/ -ب --/ -ب --

  هوــد ــاِس أنْ يجحـ ــين النـ ــه بـ يخِفيـ
–ب -/ -ب --/ -ب --

ــِتقَال  ) ٦ ــر منـ ــضي الْعمـ ــام تقْـ حتـ
-ب -/ -ب --/ -ب --

ــأْ ــِنيف األرِض ال تــــ ِوي إىل وطَــــ
-ب -/ -ب --/ -ب --

يـــا فَرحـــةً جـــاَءت مـــع الِْعيـــِد) ٧
--/ -ب --/ -ب --

وفَّـــى الَّـــذي أَهـــوى ِبموعـــودِ   
--/ -ب --/ -ب --

ر السريعحخارج أمثلة الكتاب ومتارينه : ( أمثلة على ب(
ــٍة)١ مِنع ــذُو ــلَ ف ــن رِزق العقْ م

–ب -/-ب ب -/-ب ب -
 ِعلُنتسم  /   ِعلُنتسم  /فَاِعلُن

هةٌ ظـــاِهرهـــا واِضـــحآثار
–ب -/-ب ب -/-ب --

 فِْعلُنتسم  /  ِعلُنتسم /فَاِعلُن
٢(  ــهتمِء إذا ريتــأنَّ يف الــش

–ب -/-ب ب -/-ب -ب
 فِْعلُنتم  /  ِعلُنتسم  /فَاِعلُن

  ــي الغ ــن ــد ِم شالر ِركــد ِلت
–-/-ب ب -/-ب -ب 

 فِْعلُنتم  /  ِعلُنتسم /لُنفَع
قَد يـدِرك الْمبِطـئُ ِمـن حظِّـهِ        )٣

–ب -/-ب ب -/-ب --
 فِْعلُنتسم  /   ِعلُنتسم  /فَاِعلُن

ـ      هج ِبقـسي قَد ريوالْخ  صـِريالْح د
–ب -/-ب ب -/-ب --

 فِْعلُنتسم  /  ِعلُنتسفاعالن/ م
ــا )٤ ند ــوه ــسك، والوج ــشر ِم الن

.............................................................
٥ (

  مــن ــاِن ع نالب ــراف ــر، وأطْ ِني
.............................................................

٥(  ــه تــاه غاي ــبحت دني أص ــن م
.............................................................

٦ (

ــصوى   ــةَ الْقُ ــالُ الغاي ــف ين كي
.............................................................

٦ (اِنِهملْبــص ــيض ِب قَــد أَقْــسم الِْب
.............................................................

٧ (

ــصروا  نأو ي تــو نَ الْموــر جهال ي
.............................................................

َأرید ق ًةَوْھُ
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ــا ) ٧ ــوم كم ــر والرس ــدار قَفْ ال
.............................................................

٨ (

  ــم ــِم قَلَ ــِر األدي يف ظَه ــش رقَّ
.............................................................

٨ ( ــت ــب إذا أَفْرطَ ةُ الْحوــش ون
.............................................................

٩ (

ــرِ  مةَ الْخوــش ن تــاز ج بــص بالْ
.............................................................

٩ (        ِتـيحِر يـا فَروبـالن ِتـيحيا فَر
.............................................................

١٠ (

ــذابالع ــدعالقَلْــِب ب معــيويــا ن
.............................................................

١٠ (       ِفدتـسي يا ولَـمنيف الد عاش نم
.............................................................

١١ (

   مــد كالْع هــر مــا، فَع ــراً ِبه بخ
.............................................................

بكَيت حتـى لَـم أدع عبـرةً       ) ١١
.............................................................

١٢ (

       صالْقَلُـو قفَـو جدـولُوا الْهمإذ ح
.............................................................

١٢ (      ـفسولَـى يع بقُـوعكاَء يب
.............................................................

١٣ (

  صــالقَِمي ــه ب ــفَى غُلَّت ــى ش حت
.............................................................

هاج اهلَوى رسم ِبذَاِت الغـضى     ) ١٣
.............................................................

١٤ (

ــولُ مخلَوِلـــق مـــستعِجم محـ
.............................................................

أزمانُ سـلْمى ال يـرى ِمثْلَهـا       ) ١٤
.............................................................

١٥ (

ــراق )م (  ــاٍم وال يف ِع ــراؤونَ يف ش ال
.............................................................

ــي) ١٥ ــا ينبغ ــوِر م ــن األم أَِرد ِم
.............................................................

١٦ (

   ومــا يــستقيم طيقُــهومــا ت
.............................................................

١٦ (       ظُـهـي إذْ لَحالظَّب ـهجو رماح
.............................................................

١٧ (

        ـِوراراِق فيـه احـشعلـى الع فسي
.............................................................

واصفَر وجه الصب لَمـا نـأى      ) ١٧
.............................................................

١٨ (

شمس تبقَـى للمِغيـِب اصـِفرار      وال
.............................................................

الفقْر يف الـنفِس وفيهـا الِغنـى      ) ١٨
.............................................................

١٩ (

ــر ــى األكْب فِْس الِغنــن ــى ال ويف ِغن
.............................................................

قالَت ولَم تقِْصد ِلِقيـِل الْخنـا      ) ١٩
.............................................................

٢٠ (

ــماعي   أس ــت لََغأَب ــد ــالً لَقَ هم
.............................................................

:٧٤ريبات الكتاب صفحة تد
.قطّع األبيات اآلتية مبيناً تفعيالا، وما طرأ عليها من تغيري. ١

سائِلأهلـــها       أسرع من منحدٍر أ ـ  مقالة السوء إىل 
-ں-/-ںں- / -ںں--ں-/-ںں-/-ں-ں

ستِعلن   مستِعلن  فاعلنممتفِعلن  مستِعلن  فاعلن  

ُ ّ
ٍ
ً ّ ..

ّصدقوني



١٢٨س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

ذموه باحلـــق وبالباطِلومن دعا الناس إىل ذمه     
-ں-/-ںں- /-ں--- ں-/- ںں-/-ں-ں

مستفِعلن   مستِعلن  فاعلنب ـ  متفِعلن  مستِعلن  فاعلن    
يقنع فذاك املوِسر املُعِسرمن كان ذا مال كثري ومل     

-ں-/-ں--/ -ں---ں-/-ں--/ -ں-- 
مستفِعلن   مستفِعلن  فاعلنمستفِعلن   مستفِعلن  فاعلن       

دليلُ تأكيد وتأِييِدعيدان جمموعان يف عيِد       جـ ـ  
-- /-ں- - /-ں-ں--/-ں--/ -ں-- 

متفِعلن   مستفِعلن  فَعلن        مستفِعلن   مستفِعلن  فَعلن        
حسِن الَّذي يسبيِه لَم يسِبِههى   ــــلَو فَكَّر العاِشق يف منتد ـ 

-ں-/-ں--/ -ں---ں-/-ںں- / -ں--
مستفِعلن   مستفِعلن  فاعلن        مستفِعلن   مستِعلن  فاعلن      
وتةَ جالينوس يف ِطبِهـــــميموت راعي الضأِن يف جهِلِه     

-ں-/-ں--/-ںں- -ں-/-ں--/-ں–ں
مستِعلن  مستفِعلن  فاعلن        متفِعلن  مستفِعلن  فاعلن         

:قطّع البيتني اآلتيني وبين حبرمها-٢
     جريي عدممو ذوبي ِن الفَجِرقَلبع ربل خيا لَيلُ ه

--/ -ں-ںں/- ں- -- -/- ں-ںں/ - ں- -
متفا              / متفاعلن /  متفاعلن متفا          /  متفاعلن / متفاعلن  

      طلَِعِهدونَ م كجومسريحالَت نال يالً وغي ِحوبتال ت
--/ - ں-ںں/-ں--- ںں/- ں-ںں/ -ں--

متفا              / متفاعلن    /  متفاعلن  متفا              /  متفاعلن /  متفاعلن 
البيتان من حبر الكامل 

:امأل الفراغ بكلمة مما يلي البيت ليستقيم الوزن العروضي واملعىن -٣
}الرجلُ . املرُء   د.جاإلنساِن.بفاإلنسانُ  . أ{ شرف للنفس وأمسى هلاأيف نفسه   ......تواضع -
- ب....أَيِإلّا ذَه طٍب جارخ ب       أَم أَيهِإلّا ن كرمي . األزمنة   د.جرجل.بزماٍن    . أ{جاد{
}هذا . تناسيت   د.جأبصرت.بتذكّرت  . أ{ لِرقابرشدي وهجرت املُىن       وربما ذَلَّت لَهن ا.......-
}قالت. دغدت   .جغادرت.ذهبت  ب. أ{ ِرها       وحيِك يا نحلُ ِلمن تكِسبنيوالنحلُ ِإىل ن......قَد -
}القلوب . األخالق   د.جالدنيا.باحلياة . أ{ فمن يستطع    دفع أذاها عنه فلْيدفعه..... هذي هي -

أ" 
ح
ّب
ك

ِْالثَ َْ"
ْ ْ

َ .. اُ
َ َّ ُ ْ ّ

ْإن .. َ.. 
ً ّ ِ ّ ْ َ ْ َْ

ُّأنك تحبھا ُ !َھل تجرؤ ؟.. ّ
ْ َْ ََ ُّ ُ ْ

َتخبر أباھا َالحب أن تقول .. ُ ْ ُّ ُ ْ
 ":ِ ُّ "َ ِ ٍ

ًهللا تعالى أوال ِ.
 "ْ ُ ُ ٍُ

ّلبعض عدو، إال المتقین  ّ ٍ ْ َ ِ"

ُوفقكما هللا



١٢٩س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

حبر اخلفيف
:مكون من ست تفعيالت، ثالث يف كلّ شطر، ومفتاحه

فاِعالتن مستفِْعلُن فاِعالتنيا خفيفاً خفّت به احلركات
.يأيت حبر اخلفيف جمزوءاً، أي تنقص تفعيلة يف كلّ شطر، ويسمى جمزوء اخلفيف

تفعيالت اخلفيف:
ــسة ــيالت الرئيـ ــيالت الفالتفعـ ــةالتفعـــــــــــ رعيـــــــــــ

حذف األلف)--ب ب ( فَِعالتن )١)--ب -( فَاِعالتن ) ١
٢( نفاالت )--- (تأيت غالباً يف الضرب.. حذف العني

٢ ( فِْعلُنتسم )-- ١)-ب ( فِْعلُنتم ) حذف السني)-ب –ب
٢( ِعلُنتسم )- حذف الفاء)-ب ب

 ة جدا ( أمثلة الكتابمهم(

ــمي إنَّ) ١ ــن ال أُسـ ــب مـ ــيب يِحـ قَلْـ
--ب -/ -ب -ب / --ب -

ــاءِ  ــن عنـ ــِه ِمـ ــم ِبـ ــاٍء أَعِظـ يف عنـ
--ب -/ -ب --/ --ب -

كَيـــف ال، كَيـــف أنْ أَلَـــذَّ بعـــيٍش) ٢
--ب ب / -ب -ب / --ب -

مـــات صـــبري ِبـــِه ومـــات عزاِئـــي
--ب ب / -ب --/ --ب -

٣ ( كُمــي ــاذا علَـ ــونَ مـ ــا الالِئمـ ــداِئي أيهـ ــوت ِبــ ــشوا وأنْ أمــ أنْ تعيــ

ــتٍ   ) ٤ يمب احرــت فاس ــات م ــن م ســي إنمـــا الْميــــت ميــــت األحيــــاءِ لَ

ـ  ) ٥ ــ ــاِس كالطَّي بالن رــض ٌء يــي ش ســي ــلَ ــِش ِإذَا دام داِفعــ ــاِةـــ اً يف الْحيــ

ــصورٍ ) ٦ ــِرزت يف عـ ــالٍق أُحـ ــنواتٍ رب أخـ ــالْطَّيِش يف ســ ــيعت بــ فأُِضــ

٧ (اِهللا واِرد رــد ــضى ورودهقَــــــــــــــ ــين يقْــــــ ِحــــــ

ــونُ إنْ ) ٨ ــا يكـــ ــاَِرد مـــ لَــــم يكُــــن مــــا تريــــده   فَـــ

ْكن  ِّخفیف الظل ُ ِّ َ
ِعلى من حول ْ َك َ




١٣٠س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

ر اخلفيفحومتارينه خارج أمثلة الكتاب : ( أمثلة على ب(
ــاً )١ ــدهر يوم ــه ال ــريٍم أزرى ب ــم كَ كَ

--ب-/-ب --/--ب -
فاعالتن/مستفعلن/فاعالتن

   ٍم تــسعى إليــه الوفــودولئــي
--ب-/-ب --/--ب ب 

فاعالتن /مستفعلن/فعالتن
ــيت  )٢ ــن الـ ــعري أيـ ــت شـ ليـ

-ب --/--ب-
مستفعلن/فاعالتن

ــلِم ؟ )٣ ــا مل أسـ ــن هواهـ مـ
-ب --/--ب-

مستفعلن/فاعالتن
ــا  ) ٣ ــن دموعنــ ــسلْ عــ ال تــ
-ب -ب /--ب-

متفِْعلُن/فاعالتن

 عــود ــاءت تــ ــوم جــ يــ
-ب -ب /--ب-

متفِْعلُن/فاعالتن
ــسي ) ٤ ــوانَ لنف ــى اهل ــين أرض ال تخلْ

.............................................................
الرصـــريح ـــزجضـــا بـــاهلواِن ع

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

ــسلماً ) ٥ ــم اهللا مــــ رِحــــ
.............................................................

رجدــاز ــر اَهللا فـــــ ذكـــــ
.............................................................

ــيكم  ) ٦ ــاذا عل ــون م ــا الالئم أيه
.............................................................

أن تعيـــشوا وأن أمـــوت بـــدائي ؟
.............................................................

ليـــت شـــعري مـــاذا تـــرى) ٧
.............................................................

ــا ؟  ــرٍو يف أمرنــــ أم عمــــ
.............................................................

ــادي ) ٨ ــيت واعتق ــٍد يف ملّ جــري م غ
.............................................................

ــادِ  ــرنِم شـ ــاٍك، وال تـ ــوح بـ نـ
.............................................................

٩ (ــع حبــذا العــيش حــين أهلــي مجي
.............................................................

ــواءُ  ــا األهـ ــرق قلوبهـ ــم تفَـ لَـ
.............................................................

ــالوا) ١٠ ــت: مثّ ق ــا، قل ــراً: حتبه هب
.............................................................

ــرابِ   ى والتــص ــنجِم واحلَ ــدد ال ع
.............................................................

ــوالُ ) ١١ ــِت ِطـ ــايل إذا نأَيـ فالليـ
.............................................................

وأراهــــا إذا قَربــــِت قــــصارا
.............................................................

ــا ) ١٢ ــوك وإن ك ــن املل ــؤادي م وف
.............................................................

نَ لـــساين يـــرى مـــن الـــشعراِء
.............................................................

رب إن اهلُـــدى هـــداك وآيـــا) ١٣
.............................................................

ــشاءُ   ــن ت ــه م ــدي ب هت ــور ــك ن ِت
.............................................................

ج

ـ      ) ١٤ خفِِّف الوطَْء ما أظن أدمي الـ
.............................................................

٢١ (

أرِض إال ِمــن هــذه األجــسادِ  
.............................................................

ـ ) ١٥ ــ ــالِح أن ــبيِل اإلص يف س
.............................................................

٢٢ (

ري يـــا قومنـــافََقْـــت عمـــ
.............................................................



١٣١س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

٧٧تدريبات الكتاب صفحة 
:التدريب األول

:قطّع األبيات اآلتية مث بين تفعيالا وحبرها
قال أبو العالء املعري

جماِنها قالِئد ِمن ــــــــِج علي)م(ـنزـروس من الليليت هذه عأ ـ  
--ں-/ -ں-ں/--ںں--ں-/ -ں-ں/ --ں-

فاعالتن/متفِعلن / فاعالتن  متفِعلن   فاعالتن            فَِعالتن 

هرب األمِن عن فؤاِد اجلَباِنهرب النوم عن جفوينَ فيها      
--ں-/ -ں-ں/--ںں--ںں/ -ں-ں/ --ںں

فاعالتن/متفِعلن / فَِعالتن             فَِعالتن /متفِعلن / فَِعالتن 

ا للوداِع معتِنقاِنــــــــــــفهماللَ يهوى الثّريا      ـــوكأنّ اِهل
--ںں/ -ں-ں/--ںں--ں-/ -ں–ں/ --ںں

فعالتن/متفِعلن / فَاِعالتن           فَِعالتن /متفِعلن / تن فَِعال
:ب ـ  قال أبو الطيب املتنيب 

ِعش عزيزاً أَو مت وأَنت كَرمي       بني طَعِن القَنا وخفِق البنوِد
--ں-/ -ں-ں/--ں---ںں/ -ں--/ --ں-

فاعالتن/متفِعلن / لن   فَِعالتن            فَاِعالتن فاعالتن  مستفِع
:جـ ـ  قال علي حممود طه

غمري القلب باخلياِل الغمِرياالسحِر من خفي البحوِر       موجةََ
--ں-/ -ں-ں/--ں---ں-/ -ں-ں/ --ں-

فاعالتن/متفِعلن /فَاِعالتنفَاِعالتنمتفِعلن فاعالتن 
ي نفح العبِريــي وردي علـمال    ــأحشواطئأقبلي اآلن من 

--ں-/ -ں-ں/--ں---ںں/ -ں-ں/ --ں-
فاعالتن/متفِعلن / فاعالتن  متفِعلن   فَِعالتن        فَاِعالتن 

ت السابقة كلّها على البحر اخلفيفاألبيا

ٌ ْ ِّ َّّ َ ..ّ
ِأكثره من الحذر والفطنة ِ َِ ْ ْ ِْ َ َ ََ ُ



١٣٢س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

التدريب الثاين
:امأل الفراغ بكلمة مما يلي البيت ليستقيم الوزن العروضي واملعىن 

قُلوبهن العقولُ....  أَفسدت بيننا اَألماناِت عينا       ها .١
واختلفت. دوتشات. جوخالفت. بوخانت-أ

يف العيش موت....د لروحي       إن بعضإنين أبتغي الرعو.٢
االحتماالت. دالعالئق. جالسكون-باألصحاب. أ
واحتسب....ن على)م(اــــــــرحم اهللا من أع-٣
السداد.دالصلْح-جالسفَر.باجللوس. أ

٤ ه طيـــ   .....ـنسيم(ساعةً أن      ( حقري فصال تيها وعربد ـن
التاجر. دالطّاووس.جالطني.باإلنسان.أ

َالمتداركبحر  ُ ْ
 

.ذلك أنّ اخلليل بن أمحد الفراهيدي مؤسس علم الْعروض مل يذكره، فاستدركه عليه األخفش
 

).املشي السريع نوع من أنواع ( الْخبب ) ٢الْمحدث) ١

)حبر صاٍف : ( البحر مكون من مثاين تفعيالت، أربع يف كلّ شطر، ومفتاحه
فَِعلُن / فَِعلُن / فَِعلُن / فَِعلُن حركات الْمحدث تنتقلُ

تفعيالت املتدارك:
ــسة ــيالت الرئيـ ــة التفعـ ــيالت الفرعيـــــــــــ التفعـــــــــــ

 ب -(فاِعلُن-(
تفعيلة مصنوعة متكَلَّفة

حذف األلف) -ب ب (  فَِعلُن )١
٢ ( لُنفَع )--(مث تسكني العني

فَِعلُن/فَِعلُن / فَِعلُن //  فَِعلُن   /فَِعلُن / فَِعلُن : وزنه: جمزوء املتدارك
 

)مهمة جداً ( أمثلة الكتاب 
ــا )١ ــال يف ِرض ــالداً ح ــا ِب ــبي عِك الْت

-ب -/ -ب -/ -ب -/ -ب -
٢ (

   ــِسب ــهوى منتـ ــدنف للـ ــين مـ إنـ
-ب -/ -ب -/ -ب -/ -ب -

ْتدارك نفسك  َْ َ َ َ ..ِ ْ ُ
ْ ُِ َ َ َّ
َبتوبتك ِ َ



١٣٣س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

ـ  ) ٢ ــ ــه فاطْلبيـ ــِه قَلْبـ ــِت يف قلِْبـ ـــِه تــري عاِشــقاً يــستِلذُ الْطَّلَــب    أنـ

٣ ( هــد ــى غَـ ــصب متـ ــلُ الْـ ــا لَيـ ــساعِة مو يـ ــام الـــ ــدهأِقيـــ ِعـــ

٤ ( ــه ــسمار فَأَرقَـــ ــد الْـــ أَســـــف ِللْبـــــيِن يـــــِردده  رقَـــ

٥ (لَـــــه قرو مجالْـــــن كَـــــاهفَب  هــد ــاه ويرصـــ ــا يرعـــ ِممـــ

ــضبِ  ) ٦ ــى الْقُـ ــاِر علَـ ــم األطْيـ ــربِ  نغـ ــشتاق إىل الْطَّــ ــدعو الْمــ يــ

ــبِ   ولَـــــٍهونـــــشيد الْبلْبـــــِل يف ) ٧ ــن الْوصـ ــانَ ِمـ ــشفي الْولْهـ يـ

 رحخارج أمثلة الكتاب ومتارينه : ( املتداركأمثلة على ب(
           ـربن مـضى للـذي قـد عمل يدع م

-ب -/ –ب -/-ب -/-ب -
فاعلن/ فاعلن / فاعلن / فاعلن 

        ـِذِه بـاألثرلَ ِعلْـٍم سـوى أخفض
-ب -/ –ب -/-ب -/-ب -
فاعلن/ فاعلن / فاعلن / علن فا

ــاً  )٢٣ بــل طَر ــى طَلَ ــت عل كَيأَب
-ب ب / -ب ب / -ب ب / -ب ب 

فِعلن/ فِعلن / فِعلن / فِعلن 

فــــشجاك وأحزنــــك الطَّلَــــلُ
-ب ب / -ب ب / -ب ب / -ب ب 
فِعلن/ فِعلن / فِعلن / فِعلن 

ــاحلاً   ) ٣ ــاملاً ص ــامر س ــا ع جاءن
................................................................

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

بعد ما كـان مـا كـان ِمـن عـامرِ           
................................................................
................................................................

ــرى ) ٤ ــا يف الكـ زارين زورةً طيفُهـ
................................................................
................................................................

ــرى    ــا اعت ــن زارين م ــاعتراين مل ف
................................................................
................................................................

٥ (مليـــا بـــين عـــامٍر قـــد جتمعـــتم ثُـــممإذ جئـــت ميتـــدفعوا الـــض

َحین یرحلون ُتثور مشاعرنا.. َ ُ
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................................................................

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

٦ (ِشــــــعب احلــــــي تتــــــشت اكــــــجأش
.................................................................................................
.................................................................................................

  ِصــــبو لــــه أِرق فأنــــت
................................................................
................................................................

٧ (  ــم ــالٌ إال درهــ ــا يل مــ مــ
................................................................
................................................................

ــم ــي ذاك األدهــــ أو برذُوِنــــ
................................................................
................................................................

٨ ( نمــد ــاللوى الــ ــت بــ درســ
................................................................
................................................................

ــا ــا آيهـــ ــزمنوعفـــ الـــ
................................................................
................................................................

٩ (  ــه ــب معذّبــ ــريانُ القلــ حــ
................................................................
................................................................

  هدــسه ــِن مــ ــروح اجلفْــ مقْــ
................................................................
................................................................

٨٠أسئلة الكتاب صفحة 
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)ِحمار الشعراء ( ّالرجز بحر 
ن من ستحبر صاٍف : ( تفعيالت، ثالث يف كلّ شطر، ومفتاحهالبحر مكو(

مستفِْعلُن / مستفِْعلُن / مستفِْعلُن يف أحبر األرجاز حبر يسهلُ

ّتفعيالت الرجز:
ــسة ــيالت الرئيـ ــة التفعـ ــيالت الفرعيـــــــــــ التفعـــــــــــ

 فِْعلُنتسب --(م-(
قليالً ما تِرد

١ ( فِْعلُنتم  ) ف السنيحذ) -ب -ب
٢ ( ِعلُنتسم )- حذف الفاء)-ب ب
حذف السني والنون)--ب ( متفِْعلْ ) ٣
حذف النون) ---( مستفِْعلْ ) ٤

مستفِْعلُن  / مستفِْعلُن //  مستفِْعلُن  / مستفِْعلُن : وزنه: جمزوء الرجز
):األرجوزة ( مشطور الرجز 

ر، فعدد التفعيالت ثالث يف كلّ سطر، أي أنّ كلّ سطر يشكّل شطراً من تام الرجز، لذا مسي هـذا الـوزن                      حذف نصف البح  
.ومجعها أراجيز) األرجوزة ( املشطور، ويسميه الدارسون األرجوزة، وخيرجه كثري منهم من حبر الرجز، حتت هذا املسمى   

.يسمى الشاعر الذي اشتهر ا رجازاً
الذي متتلئ كتب النحو بالشواهد املأخوذة من أراجيزه، وقد قال       رؤبة، ومن بعده ابنه     العجاج: راء األرجوزة أشهر شع 

".دفنا اليوم الشعر واللغة والفصاحة :" عنه اخلليل بن أمحد الفراهيدي بعد دفنه
:فائدة

ميكن أن يطرأ عليهـا ِزحـاف       ) -ب   –ب ب   متفاِعلُن  ( قد خيتلط حبر الرجز ببحر الكامل؛ ذلك أن تفعيلة حبر الكامل            
وخيتلط البحران عندما يغلب    ) -ب   --مستفِْعلُن  ( ، وهي بذلك ال ختتلف عن تفعيلة الرجز         )-ب   --متفاِعلُن  ( فتصري  

على تفعيلة حبر الكامل الزحاف يف معظم القصيدة، فإذا قطّعت القـصيدة وجـدت فيهـا تفعيلـة أو أكثـر علـى صـورة             
.كانت القصيدة على حبر الكامل) -ب –متفاِعلُن ب ب ( 

)مهمة جدا ( أمثلة الكتاب 

١(   رــشب أَم اِنيــبس ــينِر جأَد لَــم
ںںں

   ــر قَم ــي أم ــرقَت ِل ــٍر أش ظُه ســم ش أم
ںںں

٢ ( ــه ــا طَرفُـ ــدي الْمنايـ ــاِظر يهـ حتــى كَــأنَّ الْمــوت ِمنــه يف الْنظَــر    أم نـ

ــلٍ    ) ٣ ــن قَاِت ــه ِم ــا لَ ــيالً م ــي قَت ــالْحور   يحي ــشت ب ِف ِريــر ــهام الْطَّ ــا ِس إلّ

 "ّ َ ِْ ِ ْ ُ
ِنكر األصوات لصوت الحمیرأ ْ ُ ِ َ"
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ــوى) ٤ اِء الْهد ــن ــب ِم ــداوي الْقَلْ ذَا ي ــن ى مــو ــودإذْ ال دواَء للْهــــ موجــــ

ــضرِ   ) ٥ ِج الْخورــالْم ــوٍم ب ي ــب ــا ِطيب ســـرقْته مختِلـــساً ِمـــن عمـــِري   ي

ــشرِ   والْطَّــلُّ قَــد كَلَّــلَ هــام الْزهــرِ    ) ٦ ــب الْنـ ــاَء ِطيـ ــر األرجـ فَعطَّـ

ــرِ ) ٧ ــِبالِج الْفَجـ ــد انـ ــا بعـ ــش باكَرتهـ ــساِط الْـ ــد انِبـ ــرِعنـ فَِق الْمحمـ

٨ ( ِريــس ــاِه تـ ــج الِْميـ ــر يف لُـ ــرِ والْطَّيـ ــفَاِئن يف بحـــ ــا ســـ كَأنهـــ

ــاِفها) ٩ ــشق يف أوصـــــ ــيهِدمـــــ ــٍد راِضــــ ــةُ خلْــــ جنــــ

ــا ) ١٠ ــرى أبوابهـــ ــا تـــ قَــــــد جِعلَــــــت ثَماِنيــــــهأَمـــ

ــبِروايــــــــةُ األشــــــــعاِر) ١١ ــسو األِديـــ ــاِريتكْـــ الْعـــ

ــا) ١٢ ــِرب اإلخوانـــــ ــا وتطْـــــ ــذِْهب األحزانــــــ وتــــــ

ــشاقَا ) ١٣ ــنِعش الْعـــــ ــشتاقَا وتـــــ ــوِنس الْمــــــ وتــــــ

ــادا ) ١٤ ــسخ األحقَـــــ ــِوداداوتنـــــ وتثِْبـــــــــت الْـــــــ

 رحجزأمثلة على بخارج أمثلة الكتاب ومتارينه : ( الر(
ــر ) ١ ــشباب والف ــدهإنّ ال اغ واِجل

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

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

 ــسده ــرء أي مفـ ــسدةٌ للمـ مفـ
................................................................
................................................................

ــزلٌ  ) ٢ ــيب منـ ــاج قلـ ــد هـ قـ
................................................................
................................................................

 ــر ــٍرو مقِفــ ــن أم عمــ مــ
................................................................
................................................................
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ــا ) ٣ ــا رن ــاتٍر مهم ــرٍف ف ــو بط يرن
................................................................
................................................................

ــهِ فَ ــث ب ــهى  ح ــىن ال ينت الْم ــو ه
................................................................
................................................................

يهفو كغـصٍن ناضـٍر حلـِو الْجـىن        ) ٤
................................................................
................................................................

يشفي الـضنا ال صـرب يل عـن قُربـهِ          
................................................................
................................................................

زائـري زال العنـا     لو كـان يومـاً    ) ٥
................................................................
................................................................

يحلو لنـا يف احلـب أن نـسمى بـه          
................................................................

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

ــا  ) ٦ ــا دن ــري لَم ــه يف ناض لْتزأن
................................................................
................................................................

ــبهِ  ــن ص ــلْ ع حنا إذ مل يــر ــد س ق
................................................................

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

ــاملٌ  ) ٧ ــستريح س ــها م ــسم من اجل
................................................................
................................................................

   ــود ــد جمه ــي جاه من ــب والقل
................................................................
................................................................

٨ (  كُمــاد ــا ميع ــاً فإنم ــريوا مع س
................................................................
................................................................

ــوادي   ــسيلُ ال ــٍق أو م ــن عقي بطْ
................................................................
................................................................

ــا شــره) ٩ ال خــري فــيمن كــف عن
................................................................
................................................................

ــه ــوِم  الْحاج ــى لي ــان ال يرج إنْ ك
................................................................
................................................................

ما هاج أحزاناً وشجواً قـد شـجا       ) ٣٦
................................................................
................................................................

ضـت أدمعـي   قلت لنفسي حني فا   ) ٣٧
................................................................
................................................................

يا نفس ال مـي فمـويت أو دعـي         ) ٣٨
................................................................

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

ما يف التالقـي أبـداً مـن مطْمـعِ         ) ٣٩
................................................................
................................................................

ّ ِ ِ َ َ ُ
ُلكن لالختالف أدب، فأحسنھ .. َبیننا ْ ِ ٌِ َ ْ



١٣٨س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

٨٤أسئلة الكتاب صفحة 
 

 
ںںںںںںں 

 
  
ںںںںںں 

  
 
ںںںںںںں-ںں 

 
 

ںںںںںں-ںںں 
 

 

 

ںںں 


 
ںں 


 
ںںںں 

 
 

 
 



١٣٩س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

 
 
ںںں-ںںo-

  
 
ںںںں-ںں o- 
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ِ َ َ ُ َ ِ ُ .ِ ُ ّ

.ِالوزاریة
َوال أنسى رفقة  ْمعكم " ِالقھوة " ِ ُ َ:P
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البحر الكامل
مفتاحه

متفَاِعلُن/ متفَاِعلُن / متفَاِعلُن كَملَ اجلمالُ من البحور الكامل

ــسة ــيالت الرئيـ ــة التفعـ ــيالت الفرعيـــــــــــ التفعـــــــــــ
)-ب --( متفاِعلُن )١)-ب –ب ب ( متفَاِعلُن 

)---( متفاِعلْ )٢
)--ب ب ( متفاِعلْ )٣
)-ب ب ( } فَِعلُن { متفَا )٤
)--( } فَعلُن { متفا )٥

:أمثلة على البحر الكامل
ولقـــد ذكرتـــِك والرمـــاح نواهـــلٌ) ١

-ب –ب ب / -ب –ب ب / -ب –ب ب 
ــي   ــن دم ــر م ــِد تقْطُ ــيض اهلن ــي، وب ِمن

-ب –ب ب / -ب --/ -ب --

ــي   ) ٢ ــِه التبجـ ــم وفّـ ــم للمعلّـ القُـ
---/ -ب –ب ب / -ب --

ــوال    ــون رسـ ــم أن يكـ ــاد املعلّـ كـ
--ب ب / -ب -ب ب/ -ب --

٣ (  ــواق ــك األش ــت ِب ــا فَعلَ ــِف م خال ت
---/ -ب –ب ب / -ب --

  اقــش ــا عـ ــواك فكُلُّنـ ــرح هـ واشـ
---/ -ب -ب ب / -ب --

ــه  ) ٤ ــده وقريبـ ــواك بعيـ ــن هـ يل مـ
-ب –ب ب / -ب –ب ب / -ب --

   ــه ــه وغريبـ ــالُ بديعـ ــك اجلمـ ولـ
-ب –ب ب / -ب -ب ب / -ب -ب ب 
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١٤٢س دار األرقم اإلسالميةمدار٠٧٩٥٦٢٠٠٤٧٠٧٨٨١٦٦٤٨٣نةجسعد هيا: األستاذ

الِْحجاب

وِصرت فيـِه نشـازاً منبـوذةً كالـغـراِبقالوا فَقَـدت صوابـي ملّا ارتديت ِحجابـي

وهزءونـي وقـالـوا أني حِرمـت شبابـيكالوا علـي ِسهامـاً مسمومـةً ِلعـذابـي

نصـوٍص من دوِن أي ارتيـاِبتربئي منفُكِّـي القُيـود وهيـا حترري من سـراِب

تخفي جاكتئـاِبمالـِك أيضـاً تدعوِك ن عـاةُحوخـراِببل والذي هـو ربـي أنتـم د

ِخرتاِحلساِبمس زِع اِحلجـاِبمـن عفافـي والفصلُ يومتدعـونَ كُـلَّ فتـاٍة قسراً ِلن

قلـتـم حـريـةً ِلجنـابـيأغريتموهـا ووبـعـده ِبقـلـيـٍل يكونُ نـزع الثيـاِب

دعوا ِحجايب ودينـي ومنزلـي وِكتـابـيعريتموها فصـارت فريـسـةً للـذئـاِب

مو بدينـي وأرقـى ِبِعفّتـي وِحجـابـيأس

َهو ُ
ُكریاتِّالذ َ ُتختارالتيْ َ ْغیًاتاَقْأوَْ ْوقَرَ ِالقھوةِتَ َ ْ ْتجاھل.. َ َ َ َھاَ


