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ـت كـــٜ اىـغـيـغـيـت اىـَـحـَـ٘دٝ
 
 
 ــتاىيــــت اىـؼــشبــٞ

 عشرالصّفّ الثّاوي 
 

 للفروع األكادمييّت واملهىيّت
 

 الفصل الدراسيّ األول 
 

 خالًدا حسفًـاحباها هللا  لغت ٌ

 كىان  على األ عبقًاعج فخضى  

 ةً عص   حشمخ   اد  بالض   وحألألث

 ان  مفً فم االش   شهًداوحسٍل 
 

 
 1258855870   ثــائــــر دردس

 1255858558  محمد أبو صـعـيـلـيك
 

https://web.facebook.com/thaer.dardas 
https://www.facebook.com/T.Mohammed.Abu.suileek     
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 السلسلت األوىل 

 الــقــراءة 
 

 الوحدة األوىل : مريمُ ابنتُ عمرانَ .

 الوحدة الثاويت : فهّ السّرور  .

 الوحدة الثالثت : واحرَّ قلباه .

 الوحدة الرابعت : احلساسيّت .

الوحدة اخلامست : سأكتبُ عنك يا وطين 
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 الكحدة األكلى : القراءة
ـي   عمرافى  ابنةي  مري

 
 

 مف الطالب في ىذا الدرس ) آيات مف سكرة آؿ عمراف  ( . مطمكب
 حفظ العشر األيات األكلى خالية تمامان مف األخطاء   -1

 ) تقديـ كتأخير ، الكتابة اإلمالئية ، الحذؼ أك الزيادة ( 
 

 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . -2
 حفظ إجابات األسئمة جميعيا . -3
 حفظ  شرح اآليات . -4
 حفظ جك النص كمناسبة اآليات .  -5
 معرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات المكبرة في الخط . -6

 
 بسم رب العباد أبدى وال أبدى بسم غير هللا أول بادي

 في قلوب عباده الحليم العليم اللي يرى ويشوف ما               
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 ﴿ ًبٍسـً الٌمًو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً ﴾

ـى  اٍصطىفىى   المَّػوى  ًإفَّ    ا آدى نيكحن ـى  كىآؿى  كى مىى ًعٍمرىافى  كىآؿى  ًإٍبرىاًىي يَّةى ﴾ ّّ﴿ اٍلعىالىًميفى  عى يىا ذيرّْ ًميـه  سىًميعه  كىالمَّػوي  بىٍعضو  ًمف بىٍعضي   عى
رنا بىٍطًني ًفي مىا لىؾى  نىذىٍرتي  ًإنّْي رىبّْ  ًعٍمرىافى  اٍمرىأىتي  قىالىتً  ًإذٍ  ﴾ّْ﴿   رَّ ـي  السًَّميعي  أىنتى  ًإنَّؾى  ًمنّْي فىتىقىبَّؿٍ  ميحى  فىمىمَّا﴾ ّٓ﴿ اٍلعىًمي
عىٍتيىا   ضى ٍعتييىا ًإنّْي رىبّْ  قىالىتٍ  كى ضى ـي  كىالمَّػوي  أينثىى   كى عىتٍ  ًبمىا أىٍعمى ضى لىٍيسى  كى نّْي كىاأٍلينثىى   الذَّكىري  كى ـى  سىمٍَّيتييىا كىاً  نّْي مىٍريى  ًبؾى  أيًعيذيىىا كىاً 
يَّتىيىا   ذيرّْ بُّيىا فىتىقىبَّمىيىا﴾ ّٔ﴿ الرًَّجيـً  الشٍَّيطىافً  ًمفى  كى سىفو  ًبقىبيكؿو  رى سىننا نىبىاتنا كىأىنبىتىيىا حى كىفَّمىيىا حى ؿى  كيمَّمىا ازىكىًريَّ  كى مىٍييىا دىخى   زىكىًريَّا عى
دى  اٍلًمٍحرىابى    جى ـي  يىا قىاؿى  ًرٍزقنا ًعندىىىا كى ؽي  المَّػوى  ًإفَّ  المَّػوً  ًعندً  ًمفٍ  ىيكى  قىالىتٍ  ىىػ ذىا لىؾً  أىنَّى   مىٍريى  ﴾ ّٕ﴿ ًحسىابو  ًبغىٍيرً  يىشىاءي  مىف يىٍرزي
يَّةن  لَّدينؾى  ًمف ًلي ىىبٍ  رىبّْ  قىاؿى  رىبَّوي  زىكىًريَّا دىعىا ىينىاًلؾى    ًئكىةي  فىنىادىٍتوي ﴾ ّٖ﴿ الدُّعىاءً  سىًميعي  ًإنَّؾى  طىيّْبىةن  ذيرّْ ـه  كىىيكى  اٍلمىالى مّْي قىاًئ  ييصى
دّْقنا ًبيىٍحيىى   ييبىشّْريؾى  المَّػوى  أىفَّ  اٍلًمٍحرىابً  ًفي   سىيّْدنا المَّػوً  مّْفى  ًبكىًممىةو  ميصى حىصيكرنا كى نىًبيِّا كى اًلًحيفى  مّْفى  كى  يىكيكفي  أىنَّى   رىبّْ  قىاؿى ﴾ ّٗ﴿الصَّ
ـه  ًلي   قىدٍ  غيالى ًلؾى  قىاؿى  عىاًقره  كىاٍمرىأىًتي اٍلًكبىري  بىمىغىًنيى  كى ـى  أىّلَّ  آيىتيؾى  قىاؿى  آيىةن  لّْي اٍجعىؿ رىبّْ  قىاؿى ﴾ َْ﴿ يىشىاءي  مىا يىٍفعىؿي  المَّػوي  كىذى    تيكىمّْ
ثىةى  النَّاسى    سىبّْحٍ  كىًثيرنا رَّبَّؾى  كىاٍذكير رىٍمزنا ًإّلَّ  أىيَّاـو  ثىالى ٍبكىارً  ًباٍلعىًشيّْ  كى ذٍ ﴾ ُْ﴿ كىاإلًٍ ًئكىةي  قىالىتً  كىاً  ـي  يىا اٍلمىالى   اٍصطىفىاؾً  المَّػوى  ًإفَّ  مىٍريى
طىيَّرىؾً    مىى   كىاٍصطىفىاؾً  كى ـي  يىا﴾ ِْ﴿ اٍلعىالىًميفى  ًنسىاءً  عى بّْؾً  اٍقنيًتي مىٍريى ًدم ًلرى ًلؾى ﴾ ّْ﴿ الرَّاًكًعيفى  مىعى  كىاٍركىًعي كىاٍسجي   أىنبىاءً  ًمفٍ  ذى 
مىا ًإلىٍيؾى  نيكًحيوً  اٍلغىٍيبً    ـٍ  ييٍمقيكفى  ًإذٍ  لىدىٍيًيـٍ  كينتى  كى مىيي ـٍ  أىٍقالى ـى  يىٍكفيؿي  أىيُّيي مىا مىٍريى  قىالىتً  ًإذٍ ﴾ ْْ﴿ يىٍختىًصميكفى  ًإذٍ  لىدىٍيًيـٍ  كينتى  كى
ًئكىةي    ـي  يىا اٍلمىالى ـى  اٍبفي  ًعيسىى اٍلمىًسيحي  اٍسميوي  مٍّْنوي  ًبكىًممىةو  ييبىشّْريؾً  المَّػوى  ًإفَّ  مىٍريى ًجيينا مىٍريى ًمفى  كىاآٍلًخرىةً  الدٍُّنيىا ًفي كى   اٍلميقىرًَّبيفى  كى
ـي ﴾ ْٓ﴿   ييكىمّْ ٍيدً  ًفي النَّاسى  كى كىٍيالن  اٍلمى ًمفى  كى اًلًحيفى  كى لىده  ًلي يىكيكفي  أىنَّى   رىبّْ  قىالىتٍ ﴾ ْٔ﴿ الصَّ لىـٍ  كى ًلؾً  قىاؿى  بىشىره  يىٍمسىٍسًني كى  كىذى 
ى   ًإذىا يىشىاءي  مىا يىٍخميؽي  المَّػوي    ييعىمّْميوي ﴾ ْٕ﴿ فىيىكيكفي  كيف لىوي  يىقيكؿي  فىًإنَّمىا أىٍمرنا قىضى نًجيؿى  كىالتٍَّكرىاةى  كىاٍلًحٍكمىةى  اٍلًكتىابى  كى  ﴾ ْٖ﴿كىاإلًٍ
رىسيكّلن    ـٍ  مّْف ًبآيىةو  ًجٍئتيكيـ قىدٍ  أىنّْي ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًإلىى   كى   طىٍيرنا فىيىكيكفي  ًفيوً  فىأىنفيخي  الطٍَّيرً  كىيىٍيئىةً  الطّْيفً  مّْفى  لىكيـ أىٍخميؽي  أىنّْي رَّبّْكي
مىا تىٍأكيميكفى  ًبمىا كىأينىبّْئيكيـ المَّػوً  ًبًإٍذفً  اٍلمىٍكتىى   كىأيٍحًيي كىاأٍلىٍبرىصى  اأٍلىٍكمىوى  كىأيٍبًرئي  المَّػوً  ًبًإٍذفً    كفى  كى ـٍ  ًفي تىدًَّخري ًلؾى  ًفي ًإفَّ  بيييكًتكي يىةن  ذى    آلى
ـٍ    دّْقنا﴾ ْٗ﴿مٍُّؤًمًنيفى  كينتـي ًإف لَّكي ميصى ـى  الًَّذم بىٍعضى  لىكيـ كىأًليًحؿَّ  التٍَّكرىاةً  ًمفى  يىدىمَّ  بىٍيفى  لّْمىا كى رّْ ـٍ  حي مىٍيكي ًجٍئتيكيـ عى ـٍ  مّْف ًبآيىةو  كى بّْكي   رَّ
بّْي المَّػوى  ًإفَّ  ﴾َٓ﴿كىأىًطيعيكفً  المَّػوى  فىاتَّقيكا   ـٍ  رى بُّكي رى  ﴾ُٓ﴿مٍُّستىًقيـه  ًصرىاطه  ىىػ ذىا فىاٍعبيديكهي  كى

 

النص 
ّ
 جو

 ( سكرة آؿ عمراف مف السكر المدنية .1
 : ( بينت اآليات الكريمة2
 عمٌك درجات الريسؿ . .أ 
 مريـ ابنة عمراف ، ككفالة زكريا ليا. قصة مكلد .ب 
 كبياف صفاتو . -عميو السالـ  -قصة مكلد يحيى  .ج 
 كتفضيميا عمى نساء العالميف ، كما رافؽ ذلؾ مف معجزات تدؿ  –عمييا السالـ  –الحديث عف اصطفاء مريـ  .د 

 .  لتي جاءت تأكيدان لصدؽ نبكة محمدعمى قدرة ا تعالى ا      
 كمعجزاتو . –عميو السالـ  –قصة ميالد المسيح عيسى بف مريـ كتناكلت أيضان  .ق 

 ( 80 -55) آيــاث مـــه ســـىرة آل عـــمران      ( اىقشاءة / ٍشٌٝ ابْت ػَشاُ )                الـــــىحــــــدة األولـــــــــــى
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ـى  اٍصطىفىى   المَّػوى  ًإفَّ  ا آدى نيكحن ـى  كىآؿى  كى مىى ًعٍمرىافى  كىآؿى  ًإٍبرىاًىي يَّةى ﴾ ّّ﴿ اٍلعىالىًميفى  عى يىا ذيرّْ   سىًميعه  كىالمَّػوي  بىٍعضو  ًمف بىٍعضي

ًميـه   ﴾ّْ﴿ عى
 

 
 
 

 . شيخ المرسميف( ، كآؿ إبراىيـ  أم اختار النبكة صفكة خمقو ، كىك آدـ أبك البشر ، كنكح عميو السالـ ) :(33آٝت )
 
  ؟  مف ىـ آؿ إبراىيـ :  1س

سحؽ كاألنبياء مف أكّلدىـ كمف جممتيـ الرسكؿ   ، كآؿ عمراف : كمنيـ  عشيرتو كذكم قرباه كىـ إسماعيؿ كا 
 عيسى بف مريـ خاتـ أنبياء بني إسرائيؿ.

 
 مف نسميـ. جميعناألف األنبياء  ؟ اهلل تعالى ىؤالء األنبياء بالذكر  خٌص : لماذا  2س 
 

ف اهلل تعالى سميع ألقكاؿ العباد عميـ بضمائرىـ .ػيف كالت  أم اصطفاىـ متجانسيف في الدٌ  :(34آٝت )  قى كالصالح . كا 
 
 ؟ بـى كصؼ اهلل تعالى ذرٌية األنبياء:  1س

 كصفيا بأٌف بعضيا مف بعض ؛ مف ذرية آدـ ثـ ذرية نكح ثـ مف ذرية إبراىيـ.
 
 ، كالتقى ، كالصالح.أف ا تعالى اصطفاىـ ألنيـ متجانسكف في الديف  عالـى يديؿ  ذلؾ؟:  2س
 
ٌ تً ؟  بعضيا  في ) ىا ( يعكد الضمير عالـى :  3س   . ذ زِّ
 

رنا بىٍطًني ًفي مىا لىؾى  نىذىٍرتي  ًإنّْي رىبّْ  ًعٍمرىافى  اٍمرىأىتي  قىالىتً  ًإذٍ  رَّ ـي  السًَّميعي  أىنتى  ًإنَّؾى  ًمنّْي فىتىقىبَّؿٍ  ميحى  ﴾ّٓ﴿ اٍلعىًمي
 

 المعنى جذرىا الكممة
 كىك ما يكجبو المرء عمى نفسو مف صدقة أك عبادة نذر نذرت
 الخالص  عز كجؿ الذم ّل يشكبو شيء مف أمر الدنيا حرر محرران 

 
 أم أذكر ليـ قكؿ امرأة عمراف : نذرت لعبادتؾ كطاعتؾ ما أحممو في بطني. كمخمصان لمعبادة كالخدمة ، :(35آٝت )

 فتقبمو مني يا سميعان لدعائي كالعميـ بنيتي.            

 : فرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي: 1س

ا ًفي بىٍطًني   قاؿ تعالى :  - أ رنارىبِّ ًإنِّي نىذىٍرتي لىؾى مى رَّ  . لمعبادة كالخدمةميخمصان .      ميحى
رناأعدتي كتابة النص   - ب رَّ  منٌقحان ، خالصان مف األخطاء.                 بالمغة العربية. ميحى

 
  ، عمى عادة أىميا نذرت امرأة عمراف ما في بطنيا لخدمة بيت المقدس راجية القبكؿ مف اهلل جرينا:  2س
ـى استعانت عمى تحقيؽ ذلؾ ؟   التكٌكؿ عمى ا. ؽدصبالعبادة كالطاعة ك        ب

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
يَّةى  كفٌضؿ اختار صفك اصطفى  نسؿ ذرر ذيرّْ
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  الدعاء.؟   فىتىقىبٍَّؿ ًمنِّي و تعالى : ما المعنى البالغٌي الذم خرج إليو األمر في قكل:  3س
 . رىبّْ ؟  إنؾ  في  الكاؼ يعكد الضميرعالـى :  4س
 

عىٍتيىا فىمىمَّا ضى ٍعتييىا ًإنّْي رىبّْ  قىالىتٍ  كى ضى ـي  كىالمَّػوي  أينثىى   كى عىتٍ  ًبمىا أىٍعمى ضى لىٍيسى  كى نّْي كىاأٍلينثىى   الذَّكىري  كى ـى  سىمٍَّيتييىا كىاً  نّْي مىٍريى  كىاً 
يَّتىيىا ًبؾى  أيًعيذيىىا ذيرّْ  ﴾ّٔ﴿ الرًَّجيـً  الشٍَّيطىافً  ًمفى  كى

 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
ٍيتييىا ألجأ إليؾ لتحفظيا كتحٌصنيا عكذ بؾ أعيذىا  جعمت ليا اسما أك لقبنا سمك سىمَّ

 
 

 لـ يكف ييقبؿ في النذر: يا رٌب إنيا أنثى ، كقالت ىذا ألنو  التحسر كاّلعتذارأم لما كلدتيا قالت عمى كجو  :(36آٝت )
نو ليس الذكر  الذككرإّل  الذم طمبتو ، فقبؿ اهلل تعالى مريـ . كاهلل أعمـ بالشيء الذم كضعت قالت ذلؾ أك لـ تقمو ، كا 

ني أجيرىا بحفظؾ  بتيا بؿ ىذه أفضؿىً كاألنثى التي كي  ني سميت ىذه األنثى مريـ ، كا   كأكالدىا مف شر الشيطاف الرجيـ .كا 
 
ـي  كىالمَّػوي  :  قاؿ تعالى :  1س  ا أىٍعمى عىتٍ  ًبمى لىٍيسى  كىضى  .تعالى  والجممتاف معترضتاف مف كالمىاتاف   كىاأٍلينثىى   الذَّكىري  كى

 لشأف ىذه المكلكدة ، كما عمؽ بيا مف عظائـ األمكر ، كجعميا كابنيا آية لمعالميف. تعظيمنا  عمؿ ذلؾ ؟        
 
 . العابدة خادمة الرب في لغتيـ ؟   مريـ  : ما معنى 2س
 
 اّلستمرار كالتجدد.    ؟  أيًعيذيىىا ما داللة الزمف المضارع لمفعؿ :  3س
 
 فرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي::  4س

ٍعتييىا قىالىٍت رىبِّ ًإنِّي  قاؿ تعالى :  - أ  أنجبت.      .أيٍنثىى كىضى
 أكجدى.             الخميؿ بف أحمد عمـ العركض. كضع  - ب
 

عىٍتيىا في  ) ىا (  يعكد الضميرعالـى :  5س ٍعتييىا،   كىضى  . ىا : األنثى،     اٍمرىأىةي ًعٍمرىافى ت : ؟    سىمٍَّيتييىا،  كىضى
                                            يَّتىيىا ، أيًعيذيىىا ذيرِّ ـى   ؟  كى ٍريى  . مى
 

بُّيىا فىتىقىبَّمىيىا سىفو  ًبقىبيكؿو  رى سىننا نىبىاتنا كىأىنبىتىيىا حى كىفَّمىيىا حى ؿى  كيمَّمىا زىكىًريَّا كى مىٍييىا دىخى دى  اٍلًمٍحرىابى  زىكىًريَّا عى جى  ًرٍزقنا ًعندىىىا كى
ـي  يىا قىاؿى   ؽي  المَّػوى  ًإفَّ  المَّػوً  ًعندً  ًمفٍ  ىيكى  قىالىتٍ  ىىػ ذىا لىؾً  أىنَّى   مىٍريى  ﴾ّٕ﴿ ًحسىابو  ًبغىٍيرً  يىشىاءي  مىف يىٍرزي

 

 المعنى جذرىا الكممة
كىفَّمىيىا  عيدىا إليو بالرعاية كفؿ زىكىًريَّا كى

 ، ككذلؾ ىك مف المسجد كأشرفيا  المجالسالمكضع العالي الشريؼ، كسيد  حرب المحراب
  

لمقياـ  كمتعيدناليا  كافالن ، كنٌشأىا تنشئة صالحة ، كجعؿ زكريا  حسننا قبكالن استجاب اهلل ليا ذلؾ كقبميا  :(37آٝت )
 كمكاف عبادتيا  د ، ككمما دخؿ عمييا زكريا حجرتيابمصالحيا ، حتى إذا بمغت مبمغ النساء انزكت في محرابيا تتعبٌ 

 ، كعندما سأليا يؼ الصٌ يؼ في الشتاء ، كفاكية الشتاء في ، ككجد عندىا فاكية الصٌ  كطعامناكجد عندىا فاكية  
 مف أم لؾ ىذا ؟ قالت : ىك مف عند اهلل ، فيذا الرزؽ بغير جيد أك تعب . 
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 ؟بيف كيؼ ىٌيأ اهلل تعالى  مريـ _عمييا السالـ _ لالضطالع بأمر عظيـ ، كىك ميالد عيسى _عميو السالـ_  :  1س

رىا عمى في غير أكانو ، كاصطفاىا لعبادتو ، كطيٌ  رزقناعندىا  كأكجدليا ،  كافالن  جعؿ ا تعالى زكريا _عميو السالـ_
 نساء العالميف.

 
سىننا كضح جماؿ الٌتصكير في قكلو تعالى : :  2س  .  كىأىٍنبىتىيىا نىبىاتنا حى

 صكر مريـ _عمييا السالـ_ في نمٌكىا كترعرعيا كتربيتيا الحسنة بالٌزرع الصالح.
 

ب يىا  ،فىتىقىبَّمىيىا   في) ىا ( يعكد الضمير عالـى : أ(   5س كىفَّمىيىا ،كىأىنبىتىيىا  ،رى مىٍييىا  ،كى ـى ؟   ًعندىىىا ،عى  . مىٍريى
 . ًرٍزقنا؟  ىك  كالضمير   ىىذىا يعكد اسـ اإلشارة  عالـى  ب(       

 
 

يَّةن  لَّدينؾى  ًمف ًلي ىىبٍ  رىبّْ  قىاؿى  رىبَّوي  زىكىًريَّا دىعىا ىينىاًلؾى   ﴾ّٖ﴿ الدُّعىاءً  سىًميعي  ًإنَّؾى  طىيّْبىةن  ذيرّْ
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 صالحة مباركة طيب طيبة أعًط كامنح كىب ىبٌ 

 

ا كلدناأف يعطيو  اكمتضرعن  ( كرامة اهلل لمريـ ، دعا ربو متكسالن  زكريا أم في ذلؾ الكقت الذم رأل فيو ):(38آٝت )  صالحن
  ، يا مجيب دعاء مف ناداؾ. كامرأتو عجكز عاقر اكبيرن ا ككاف شيخن 

 خط في ما يأتي:فرؽ في المعنى في ما تحتو  -1س
يَّةن طىيِّبىةن ىىٍب قىاؿى رىبِّ  قاؿ تعالى :   - أ  أعًط كامنٍح.    .ًلي ًمٍف لىديٍنؾى ذيرِّ
 اٍحسيب ، مف أفعاؿ القمكب ، جامد ّل يأتي إّل في صكرة األمر.       ساعدتني عمى حؿ المسألة. ٍبؾى ىى   - ب

 
 . اٍلًمٍحرىابى ؟   ىنالؾ يعكد اسـ اإلشارة  عالـى  :  2س
 
يَّةن طىيِّبىةن ىىٍب رىبِّ   : السالـ زكرياعميو لساف عمى تعالى قكلو في اليبة بمفظ الطمب جاء لماذا:  3س  ؟ًلي ًمٍف لىديٍنؾى ذيرِّ
 كبير فيك ؛ السالـ عميو زكريا مف كسيط أك تدٌخؿ أك سبب غير كمف ، مقابؿ أك ًعكىض غير مف عطاء ىي اليبة ألفٌ 

 ا عمى كٌكموت في زكريا صدؽ ذلؾ كفي . (لدنؾ مف) تعالى ا عند مف محض إحساف فاليبة ، العاقر كامرأتو
يمانو  .برٌبو ظنو كحسف الصادؽ كا 

 

ًئكىةي  فىنىادىٍتوي  ـه  كىىيكى  اٍلمىالى مّْي قىاًئ دّْقنا ًبيىٍحيىى   ييبىشّْريؾى  المَّػوى  أىفَّ  اٍلًمٍحرىابً  ًفي ييصى سىيّْدنا المَّػوً  مّْفى  ًبكىًممىةو  ميصى حىصيكرنا كى نىًبيِّا كى  مّْفى  كى

اًلًحيفى  ـه  ًلي يىكيكفي  أىنَّى   رىبّْ  قىاؿى  ﴾ّٗ﴿ الصَّ قىدٍ  غيالى ًلؾى  قىاؿى  عىاًقره  كىاٍمرىأىًتي اٍلًكبىري  بىمىغىًنيى  كى  ﴾َْ﴿ يىشىاءي  مىا يىٍفعىؿي  المَّػوي  كىذى 
ـى  أىّلَّ  آيىتيؾى  قىاؿى  آيىةن  لّْي اٍجعىؿ رىبّْ  قىاؿى  ثىةى  النَّاسى  تيكىمّْ سىبّْحٍ  كىًثيرنا رَّبَّؾى  كىاٍذكير رىٍمزنا ًإّلَّ  أىيَّاـو  ثىالى ٍبكىارً  ًباٍلعىًشيّْ  كى  ﴾ُْ﴿ كىاإلًٍ
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 عقيـ ّل تمد عقر عاقر مف يعصـ نفسو عف النساء عٌفة حصر حصكران 
 الكقت مف زكاؿ الٌشمس إلى المغرب عشك العىًشي باليد أك بالراس أك بغيرهاإلشارة  رمز رمزان 
  أكؿ النيار إلى طمكع الشمس بكر اإلبكار
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اناداه جبريؿ حاؿ ككنو  :(39آٝت ) برسالتو  نناكمؤم مصدقان بعيسىفي الصالة ، إف اهلل يبشرؾ بغالـ اسمو يحيى ،  قائمن
ا اء مع قدرتو عمى ذلؾ ، كيككف نبين ، كال يقرب النس احيث سيسكد قكمو كيفكقيـ ، كيحبس نفسو عف الشيكات عفة كزىدن 

 األكلى.عالمى مف األنبياء ، كىذه بشارة ثانية بنبٌكتو بعد البشارة بكالدتو كىي أ
 

قاؿ زكريا _عميو السالـ_ مستفيمان : كيؼ يأتيني الكلد؟ كقد أدركتني الشيخكخة ، )ككاف عمره حينذاؾ مئة  :(40آٝت )
ثماف كتسعيف سنة( ، فقد اجتمع فييما الشيخكخة كالعقـ في  عقيـ ال تمد ، ككانت زكجتو بنت ) كامرأتيكعشريف سنة(، 

 _عميو السالـ_ أف اهلل ال يعجزه شيء كال يتعاظمو أمر.الزكجة ، ككؿ مف السببيف مانع مف الكلد ، فقاؿ جبريؿ 
 

زكريا _عميو السالـ_ ربو أف يجعؿ لو عالمة عمى حمؿ امرأتو ، فكانت عالمتو أاٌل يكمـ الناس إاٌل  فدعا :(41آٝت )
كانت تسبح هلل تعالى  كالغرض مانع سماكم مف الكالـ بغير ذكر اهلل  باإلشارة ثالثة أياـ بميالييا ، مع أنؾ سكم صحيح ،

 في آخر النيار كأكلو ، بمعنى عظـ ربؾ بعبادتو بالعشي كاإلبكار. 
  
 ألنو خمؽ بكممة "كيٍف" مف غير أب.. عمؿ ذلؾ ؟    كممة اهلل   :  سيٌمي عيسى  بػ  1س
 
اًقره  لفظ:  2س  ،عيد إلى المعجـ كتبيف جمعو لكٌؿ منيما.يستكم فيو المذكر كالمؤنث  عى

 جمع عاقر : عيقَّر لممذكر ، كعيقَّر كعكاقر لممؤنث.        
 
 باستبعاد تحققيا في مكازيف البشر ؛ ألنو كبير  كيؼ استقبؿ زكريا البشرل بيحيى _عمييما السالـ_ ؟  :  3س

 كاستعظاـ قدرة ا تعالى .في السف ، كامرتو عاقر ، كبالٌدىشة كالتعٌجب ،           
 
  استخمص مف اآليات صفات زكريا _عميو السالـ_ .:  4س

 . - عمييا السالـ -ـ كافؿ مري كبير في الٌسف ، صبكر ، متعٌبد ،       
 
 عرضت اآليات الكريمة أمكران خارقة لمعادة ، اذكرىا .:  5س

 كأب بمغ مف الكبر عتٌيان.الرزؽ في غير أكانو عند مريـ ، كّلدة يحيى مف أـ عاقر 
 
ـه أىنَّى يىكيكفي ًلي االستفياـ في قكلو تعالى :  ما المعنى البالغٌي الذم خرج إليو :   :  6س  اّلستبعاد كالتعجب.؟  غيالى
 
 ؟زكريا _عميو السالـ_ : ما المانع السماكم الذم أمرت بو اآليات  7س

شكران عمى النعمة ، فقد مينع عف الكالـ كلـ ييمنع عف  نوذكران كثيرا بمساذكر ا يمنعو مف الكالـ بغير ذكر ا ، كأف 
 . ذكر ا

 
 بيف األمارة التي أعطاىا اهلل تعالى لزكريا _عميو السالـ_ دليالن عمى حمؿ زكجتو ، كتحقيؽ ، البشرل.  :  8س

 لو.في آخر النيار كأكٌ  ا حن ، كمسبٌ  كثيرنا  ذكرنا ا  ذاكرناأٌّل يكمـ الناس إّل باإلشارة ثالثة أياـ بميالييا ، 
 
 . زىكىًريَّا؟   فىنىادىٍتوي   يعكد الضمير الياء في عالـى أ(     9س  

قىدٍ  بيحيى البشارة؟  ىك  كالضمير  ذىًلؾى ػػػػػػى كيعكد اسـ اإلشارة عالـى  ( ب          .عىاًقره  كامرأتو اٍلًكبىر زكريا بمغ كى
 

  طباقالعشي واإلبكار : 
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   ( 41 – 33)  مناسبة اآليات
 . بيف اهلل تعالى أف محبتو ال تتـ إال باتباع الرسؿ كطاعتيـ  (1
 ،ذكر مف أحبيـ كاصطفاىـ مف الرسؿ، كبيف عمك درجاتيـ كشرؼ مناصبيـ  (2

      عمراف بآؿ رابعان  أتى ثـ ،  فبدأ بآدـ أكليـ ، كثٌنى بنكح ، ثـ أتى ثالثان بآؿ إبراىيـ فأندرج فييـ رسكؿ اهلل )
 (_عميو السالـ_  عيسى فييـ فاندرج  

 -عميو السالـ -كأعقب ذلؾ بذكر ثالث قصص ، قصة ميالد مريـ ، كقصة ميالد يحيى ، كقصة ميالد عيسى (3
 كما فييا مف خكارؽ لمعادة تديؿ  عمى قدرة العمي القدير.

 

ذٍ  ًئكىةي  قىالىتً  كىاً  ـي  يىا اٍلمىالى طىيَّرىؾً  اٍصطىفىاؾً  المَّػوى  ًإفَّ  مىٍريى مىى   كىاٍصطىفىاؾً  كى ـي  يىا ﴾ِْ﴿ اٍلعىالىًميفى  ًنسىاءً  عى   ًلرىبّْؾً  اٍقنيًتي مىٍريى
ًدم  ﴾ّْ﴿ الرَّاًكًعيفى  مىعى  كىاٍركىًعي كىاٍسجي

  
 المعنى جذرىا الكممة
 الزمي عبادتو كطاعتو شكرا عمى اصطفائو قنت اقنتي 

 
طٌيرؾ مف األدناس كاألقذار ك  اختارؾ مف بيف سائر النساء فخٌصؾ بالكرامات.قكؿ المالئكة : يا مريـ إف اهلل  :(24آٝت )

 اختارؾ عمى سائر نساء العالميف لتككني مظير قدرة اهلل، في إنجاب كلد مف غير أب.ك  ،كما اتيمؾ بو الييكد مف الفاحشة

 صٌمي هلل مع المصميف.ك  عمى اصطفائو شكرناعبادتو كطاعتو أم الزمي  :(43آٝت )
 
 

 أف ا اصطفاىا كطيرىا عمى نساء العالميف. ؟  -عمييا السالـ-فضؿي اهلل تعالى عمى مريـ  ماأ(   :  1س
 أف تطيع ا كتمتـز عبادتو.   اذكر ما يستكجبو ىذا الفضؿ .ب( 

 

 استخمص مف اآليات صفات مريـ _عمييا السالـ_ .:  2س
 طاىرة ، اصطفاىا ا عمى نساء العالميف إلنجاب طفؿ مف غير أب ، مخمصة في العبكدية.         

 

  ؟ (42في اآلية ) اٍصطىفىاؾً   ما داللة  :  3س
  ًاٍصطىفىاؾ .األكلى : أم أف ا تعالى اختار مريـ _عمييا السالـ_ مف بيف سائر النساء فخٌصيا بالكرامات    
 الثانية : أم أف ا تعالى اختار مريـ عمييا السالـ عمى سائر نساء العالميف ؛ لتككف مظير قدرة  اٍصطىفىاؾً  ك 
 مف غير أب . ا في إنجاب كلد 
 
بِّؾً  ،  كىطىيَّرىؾ ، كىاٍصطىفىاؾً  ،اٍصطىفىاًؾ  يعكد الضمير الكاؼ في عالـى :  4س  ـى ؟   ًلرى  . مىٍريى
 

ًلؾى  مىا ًإلىٍيؾى  نيكًحيوً  اٍلغىٍيبً  أىنبىاءً  ًمفٍ  ذى  ـٍ  ييٍمقيكفى  ًإذٍ  لىدىٍيًيـٍ  كينتى  كى مىيي ـٍ  أىٍقالى ـى  يىٍكفيؿي  أىيُّيي ٍريى مىا مى  يىٍختىًصميكفى  ًإذٍ  لىدىٍيًيـٍ  كينتى  كى
﴿ْْ﴾ 
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 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 المعنى في النفس في خفاء نمقي كحي نكحيو جمع نبأ كىك الخبر الميـ نبأ أنباء
    السياـ التي ييقترع بيا قمـ أقالميـ

 

ىذا الذم قصصناه عميؾ يا أييا الرسكؿ ، إنما ىي مف األنباء المغيبة ، كاألخبار الميمة التي أكحينا بيا إليؾ   :(44آٝت )
كما كنت عندىـ إذ يختصمكف كيتنافسكف عمى كفالة مريـ حيف ألقكا سياميـ لمقرعة ،  ، يا محمد ، ما كنت تعمميا مف قبؿ

 .كيتنازعكف فيمف يكفميا منيـ  ، كٌؿ يريدىا في كنفو كرعايتو
 
  كانت مف عند ا العميـ الخبير . ىذه األخبار: ما الغرض مف ىذه األخبار ؟  1س
 
ا التقتبس منو عممان جمن ك لسعادتيا . عمؿ ذلؾ ؟    -عمييا السالـ  –لمريـ   كافالن : قٌدر اهلل زكريا  2س  .كعمالن صالحن
 
ـٍ   يعكد الضمير  ) ىـ ( في عالـى :  3س ٍيًي ـٍ  ،لىدى  بني اسرائيؿ  .؟   أىٍقالمىيي
 
 . ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى   : قاؿ تعالى :  4س
 ؟ ذىًلؾى  ما المشار إليو في   .أ 

 كؿ ما ذكر ا تعالى ، مف قصة ) امرأة عمراف ( ، كابنتيا ) مريـ البتكؿ ( كمف قصة ) زكريا كيحيى (.
 

    . الرسكؿ محمد ؟      ًإلىٍيؾى   مف المخاطب في .ب 
 

ـى خاطبت .ج   ؟ الرسكؿ محمد  الكريمة اآلية ل
لصدؽ نبكة الرسكؿ الكريـ ، قٌص ا تعالى عميو ىذه األنباء المغٌيبة ، كاألخبار الميمة التي أكحى ا  تأكيدنا

 تعالى بيا إلى رسكلو ، كما كاف يعمميا مف قبؿ ، كما رافقيا مف معجزات تديٌؿ عمى قدرة ا تعالى.
 

ًئكىةي  قىالىتً  ًإذٍ  ـي  يىا اٍلمىالى ـى  اٍبفي  ًعيسىى اٍلمىًسيحي  اٍسميوي  مٍّْنوي  ًبكىًممىةو  ييبىشّْريؾً  المَّػوى  ًإفَّ  مىٍريى ًجيينا مىٍريى ًمفى  كىاآٍلًخرىةً  الدٍُّنيىا ًفي كى  كى
ـي ﴾ ْٓ﴿ اٍلميقىرًَّبيفى  ييكىمّْ ٍيدً  ًفي النَّاسى  كى كىٍيالن  اٍلمى ًمفى  كى اًلًحيفى  كى  ﴾ْٔ﴿ الصَّ

 
 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 شريفان ذا جاه كقدر كجو كجييا لقب مف األلقاب المشرفة كمعناه المبارؾ مسح المسيح
 ما بيف الشاب كالشيخ كيؿ الكيؿ ًفراش الطفؿ ميد الميد

 
 اسمو عيسى كلقبو المسيح ، كنسبة إلى أمو تنبييان عمى  ،  يحصؿ بكممة مف اهلل بال كاسطة أب بمكلكدأم   :(45آية )

 فييا ، كمف المقربيف عند اهلل. اكمعظمن  دناسيك  ، تمده بال أب أنيا            
 

 فيكمـ الناس في ىاتيف الحالتيف كالـ األنبياء ، مف غير تفاكت يكمميـ طفالن قبؿ كقت الكالـ ، كيكمميـ كيالن ،ك : (46آية )
 ف الكامميف في التقى كالٌصالح.كىك م ،بيف حاؿ الطفكلة كحاؿ الكيكلة ، كال شٌؾ أف ذلؾ في غاية اإلعجاز           

     

الدنيا واآلخرة : 

  طباق
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 . ( بيف الفرؽ بيف كؿ مف : ) الكىٍيؿ ، الشيخ ، اليىًرـ:  1س

 الكىٍيؿ :مف جاكز الثالثيف إلى نحك الخمسيف . 
 الشيخ : مف أدرؾ الشيخكخة كىي غالبان عند الخمسيف ، كىك فكؽ الكىٍيؿ كدكف اليىًرـ. 

 اليىًرـ : مف بمغ أقصى الًكبىر كضعؼ.
 
 ؟ (45،  39في اآليتيف )  ًممىةكى  ما داللة :  2س

 ( مف ا الذم ّل يعسر عميو أمر. كف أف عيسى _عميو السالـ_ كلد مف غير أب بكممة ) اتأكيدن 
 
ييكىمِّـي النَّاسى كضح الكناية في ما تحتو خٌط في قكلو تعالى:  :  3س ٍيدً ًفي كى اًلًحيفى كى  اٍلمى ًمفى الصَّ  طفالن / كليدان.  .كىٍيالن كى
 
 .ًبكىًممىةو  ؟   اٍسميوي   يعكد الضمير  ) الياء ( فيعالـى :  4س
 
 .  أنيا تمده بال أب تنبييان عمى. عمؿ ذلؾ ؟  في اآليات الكريمة  :  يينسب المسيح ألمو 5س
 
ـي  : قاؿ تعالى :  6س ييكىمِّ ٍيدً  ًفي النَّاسى  كى كىٍيالن  اٍلمى  بٌيف صفة الكالـ ؟   كى

 . بيف حاؿ الطفكلة كحاؿ الكيكلة كالـ األنبياء ، مف غير تفاكت       
 

لىده  ًلي يىكيكفي  أىنَّى   رىبّْ  قىالىتٍ  لىـٍ  كى ًلؾً  قىاؿى  بىشىره  يىٍمسىٍسًني كى ى   ًإذىا يىشىاءي  مىا يىٍخميؽي  المَّػوي  كىذى    ﴾ْٕ﴿ فىيىكيكفي  كيف لىوي  يىقيكؿي  فىًإنَّمىا أىٍمرنا قىضى
ىكذا أمر اهلل عظيـ ، ال يعجزه شيء ، فإذا أراد فر د عمييا  كيؼ يأتيني الكلد كأنا لست بذات زكج ؟قالت  : (47آية )

 شيئان حصؿ مف غير تأٌخر كال حاجة إلى سبب ، يقكؿ لو "كف" فيككف.

 .أىٍمرنا؟   لىوي   يعكد الضمير الياء فيعالـى أ(     :  1س
ًلؾً ػػػكى  يعكد اسـ اإلشارة عالـى ب (          لىده  ًلي يىكيكفي  أىنَّى  ؟   ذى  لىـٍ  كى  . بىشىره  يىٍمسىٍسًني كى

 
ييعىمّْميوي   نًجيؿى  كىالتٍَّكرىاةى  كىاٍلًحٍكمىةى  اٍلًكتىابى  كى رىسيكّلن ﴾ ْٖ﴿كىاإلًٍ ـٍ  مّْف ًبآيىةو  ًجٍئتيكيـ قىدٍ  أىنّْي ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًإلىى   كى بّْكي      مّْفى  لىكيـ أىٍخميؽي  أىنّْي رَّ
 تىٍأكيميكفى  ًبمىا كىأينىبّْئيكيـ المَّػوً  ًبًإٍذفً  اٍلمىٍكتىى   كىأيٍحًيي كىاأٍلىٍبرىصى  اأٍلىٍكمىوى  كىأيٍبًرئي  المَّػوً  ًبًإٍذفً  طىٍيرنا فىيىكيكفي  ًفيوً  فىأىنفيخي  الطٍَّيرً  كىيىٍيئىةً  الطّْيفً  
مىا  كفى  كى ـٍ  ًفي تىدًَّخري ًلؾى  ًفي ًإفَّ  بيييكًتكي يىةن  ذى  ـٍ  آلى دّْقنا﴾ ْٗ﴿مٍُّؤًمًنيفى  كينتـي ًإف لَّكي ميصى  بىٍعضى  لىكيـ كىأًليًحؿَّ  التٍَّكرىاةً  ًمفى  يىدىمَّ  بىٍيفى  لّْمىا كى
ـى  الًَّذم  رّْ ـٍ  حي مىٍيكي ًجٍئتيكيـ عى ـٍ  مّْف ًبآيىةو  كى بّْكي ـٍ  رىبّْي المَّػوى  ًإفَّ ﴾ َٓ﴿كىأىًطيعيكفً  المَّػوى  فىاتَّقيكا رَّ بُّكي رى  ﴾ُٓ﴿مٍُّستىًقيـه  ًصرىاطه  ىىػ ذىا فىاٍعبيديكهي  كى

  

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
كالعمؿ القكؿ في السداد حكـ اٍلًحٍكمىةى   أشفي برأ أبرئ 
 يعترم الجمدبياض  برص األبرص الذم يكلد أعمى كمو األكمو

رى  خركفدت   احتفظ بيا لكقت الحاجة ذىخى
     

ـى /  أيًحؿَّ  رِّ  : حي

  طباق
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 السداد في القكؿ كالعمؿ ، كيجعمو يحفظ التكراة كاإلنجيؿ.، ك  الكتابة يعممو :(48آٝت )

 
صدقي ، كىي ما أيدني اهلل بيا مف أني قد جئتكـ بعالمة تدٌؿ عمى  يرسمو رسكالن إلى بني إسرائيؿ قائالن ليـ :  :(49آٝت )

بإذف اهلل  كىذه  االمعجزات ، كآية صدقي: أصكر لكـ مف الطيف مثؿ صكرة الطير ، ثـ أنفخ تمؾ الصكرة فتصبح طيرن 
أحيي بعض المكتى ال ، ك  أشفي الذم كلد أعمى ، كما أشفي المصاب بالبرص ، كىذه المعجزة الثانيةك   المعجزة األكلى.
كأخبركـ بالمغيبات مف أحكالكـ التي ال تشككف فييا ؛ فكاف ،   كقدرتو ، كىذه المعجزة الثالثةبمشيئة اهلل بقدرتي ، كلكف

ما أتيتكـ بو مف المعجزات عالمة كاضحة تدٌؿ ، ك  في بيتو ، كىذه المعجزة الرابعة يخبر الشخص بما أكؿ ، كما اٌدخر
 عمى صدقي ، إف كنتـ مصدقيف بآيات اهلل.

 
عميكـ في  امن كألحٌؿ لكـ بعض ما كاف محرٌ ،  ا جاء بو في التكراةلم ادن قان لرسالة مكسى ، مؤيٌ كجئتكـ مصدٌ   :(50آٝت )

دني اهلل بو مف المعجزات ، فخافكا اهلل كأطيعكا ة رسالتي ، كىي ما أيٌ جئتكـ بعالمة شاىدة عمى صحٌ ك ، شريعة مكسى
 أمرم.

 
 فإف تقكل اهلل كعبادتو ، كاإلقرار بكحدانيتو ىك الطريؽ المستقيـ . ،  جٌؿ كعالٌ ـ سكاء في العبكدية لو أنا كأنت  :(51آٝت )
 
 :  1س
 يعكد الضمير في كؿ مف ؟ عالـى ) أ (  
1-    / ييعىمِّميوي الياء ـى ؟    كى  . اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبفي مىٍريى
2-   / بِّكيـٍ  ، ًجٍئتيكيـ كـ ـٍ  ، بيييكًتكيـٍ  ، كىأينىبِّئيكيـ ، رَّ ـٍ  ، لَّكي مىٍيكي ـٍ  ، عى ب كي كفى  ، تىٍأكيميكفى كاك الجماعة /    + كىرى   ؟ تىدًَّخري

 . بنك اسرائيؿ  
  

 ؟(  49)  في اآلية  ذىًلؾى  يعكد اسـ اإلشارة عالـى ) ب ( 
 ًبًإٍذًف المًَّو كىأيٍبًرئي األىٍكمىوى كىاألىٍبرىصى كىأيٍحًيي اٍلمىٍكتىىأىنّْي أىٍخميؽي لىكيـ مّْفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيًر فىأىنفيخي ًفيًو فىيىكيكفي طىٍيرنا  
ـٍ   كفى ًفي بيييكًتكي مىا تىدًَّخري  . ًبًإٍذًف المًَّو كىأينىبّْئيكيـ ًبمىا تىٍأكيميكفى كى
 
 فرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي::  2س 

ييعىمِّميوي  قاؿ تعالى :  - أ ٍنًجيؿى  اٍلًكتىابى كى  الكتابة.        . كىاٍلًحٍكمىةى كىالتٍَّكرىاةى كىاإٍلً
ًلؾى    قاؿ تعالى :   - ب ٍيبى  اٍلًكتىابي  ذى   الكريـ. القرآف   .  لٍِّمميتًَّقيفى  ىيدنل ًفيوً  الى رى

 
 عرضت اآليات الكريمة أمكران خارقة لمعادة ، اذكرىا . :  3س

 كّلدة عيسى _عميو السالـ_ مف غير أب ، معجزات عيسى _عميو السالـ_ 
 (. إحياء المكتى ، شفاء األكمة كاألبرص ، ينفخ في الطيف فيصير طيران  )                                     
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 (.49في اآلية )  ًبًإٍذًف المَّوً  تكرار  ما داللة  :  4س

 لتكٌىـ األلكىية عنو. ا عمى أف معجزات عيسى _عميو السالـ_ كانت بمشيئة ا كقدرتو ، دفعن  لمتاكيد
 
 في اآليتيف الكريمتيف اآلتيتيف:  الخمؽ كضح داللة :  5س

ا يىشىاءي  قىاؿى كىذىًلؾً  قاؿ تعالى :  ( أ  يخمؽ : يصنع ما يشاء عمى غير مثاؿ سابؽ.         .  المَّوي يىٍخميؽي مى
ـٍ ًمفى الطِّيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيرً  قاؿ تعالى :  ( ب  الٌطير. كشبوأخمؽ : أصكر لكـ مف الطيف    . أىنِّي أىٍخميؽي لىكي

 
 أكثر القرآف الكريـ مف استخداـ األسمكب القصصٌي ، فما فائدة ىذا األسمكب؟:  6س
 بياف عظمة القرآف الكريـ في إقامة الٌدليؿ. -1
 أخذ العبرة كالعظة. -2
التدٌبر كالتأمؿ ؛ فقصص القرآف ذات أثر إيماني كتربكم في متأٌممييا ، كتحمؿ مادة محبكبة تعيف عمى تدبر   -3

 القرآف كفيمو.
 نحك عبر الماضي ؛ لينتفع بيا في  كالقصص القرآني عمى كثرتو كتنكعو بمثابة جذب لذاكرة النبي  -4

   . ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾ  الحاضر .
 بياف إيماف األنبياء ، كقكة صبرىـ كيقينيـ بمكعكد ا .  -5

 
   ( 51 – 42)  مناسبة اآليات

 
، كذلؾ بمقتضى الٌسنف  از عاقر كشيخ قد بمغ مف الكبر عتيٌ ذكر تعالى قصة كّلدة "يحيى بف زكريا" مف عجك  (1

 .الككنية شيء خارؽ لمعادة ، أعقبيا بما ىك أبمغ كأركع في خرؽ العادات 
 

تكؿ ذكر قصة ميالد السيد المسيح عيسى مف غير أب ، كىي شيء أعجب مف األكؿ ، فذكر كّلدتو مف مريـ الب  (2
 .تو ليدٌؿ عمى بشريٌ 

 
لتو ، كانو أحد الرسؿ الكراـ الذيف أظير ا عمى أيدييـ ذكر ما أيده ا بو مف المعجزات ،  ليشير إلى رسا (3

 خكارؽ العادات.
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 : القراءة الثانيةالكحدة 
 

 فػػػػػٌف الٌسػػػػركر
 
 

 مطمكب مف الطالب في ىذا الدرس ) فف السركر  ( .
 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . .1
 حفظ األسئمة مع اإلجابة المؤشر عمييا قبؿ بداية السؤاؿ بيذه العالمة  .2

  
 . حفظ الصكر الفنية 
 . حفظ التعريؼ بالكاتب 
  . حفظ جك النص 

 .  معرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات المكبرة في الخط .3
 
 
 

 أس الي كاطرد مؿاأل شبابيؾ افتح         
 ةابتسام الحياة سحر ترل كاضحؾ                                
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يعجبني  إٍف لـ تكف. كيخميقياأسبابو،  كجدتمنح اإلنساف القدرة عمى السركر، يستمتع بو إف نعمة كبرل أٍف يي  

 طةبٍ بالغً ا مشبعن ا حكلو جكِّ  يىخميؽي ، كيعجبني الٌرجؿ أك المرأة رنا كبياءن كنك  رنا سرك  القمر في تقٌمده ىالةن تشعٌ 

 فيشرؽ في محٌياه، كيممع في عينيو، كيتأٌلؽ في جبينو، كيتدٌفؽ مف كجيو. يىتىشىرَّبيوكالٌسركر، ثـ 

 
 استخرج كممات تقاربيا في المعنى مف الفقرة نفسيا  :  1س. 

 .كجيو،       المحٌيا :         يشرؽ ، يممع،      يتألؽ :        انكرن البياء :  
 
 .ركرمنح اإلنساف القدرة عمى السٌ أٍف يي : ما ىي النعمة التي قصدىا الكاتب ؟  2س
 
ـى يستطيع اإلنساف تحقيقيا كفؽ رأم الكاتب؟ :  3س  القدرة عمى الٌسركر نعمة كبرل ، ب

 يستمتع بالسركر إٍف كجدت أسبابو ، كيخميقيا إٍف لـ تكف.        
 
 : ما الذم ييعجب الكاتب في الٌرجؿ أك المرأة مف حيث السركر ؟  4س
     يىتىشىرَّبيو فيشرؽ في محٌياه، كيممع في عينيو، كيتأٌلؽ في جبينو،طة كالٌسركر، ثـ بٍ بالغً  امشبعن ا جكِّ يىخميؽي حكلو مف  
 كيتدٌفؽ مف كجيو. 
 
 القمر كلماذا كٌظفو ؟    .ره اذك.  كٌظؼ الكاتب في النٌص بعض عناصر الٌطبيعة:  5س 

 .جاءت منسجمة مع مكضكع )الٌسركر( الذم عالجو الكاتب  ( أ
 . يبعث عمى الٌسركر القمر في تقٌمده ىالة بريؽو  ( ب

 
 يعكد الضمير في كؿ مف ؟ : عالـى 6س 

  القمر: تقٌمده ،    السركر عمى القدرة: كيخميقيا ،     السركر:  أسبابو ،   السركر:   بو      
بيو ،حكلو        .  الٌرجؿ:    ، كجيو ، جبينو محٌياه، عينيو،  يىتىشىرَّ

 
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 إيجاد الشيء عمى غير مثاؿ سابؽ خمؽ يخمقيا يعطي منح يمنح
 الدائرة مف الضكء تحيط بجـر سماكمٌ  ىكؿ اليالة إحاطتو كتمنحو قمد دهتقمٌ 

 النعمة كالٌسركر غبط الغبطة نكر بيك بياء
 يممع ألؽ ؽيتألٌ  الكجو حيي محٌياه

 الكاتب : أمحد أمني                                 فـــــّن الـــّســــــرور                                              الــقـــــراءة          
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 : الصكرالفنية  
 يضيء كجو صاحبو. رنا صٌكر الكاتب الٌسركر نك :  فيشرؽ في محٌياه ( أ
 صٌكر السركر ماءن يتدفؽ مف كجو المسركر ، كصٌكر الكجو نبعان يتدفؽ منو ىذا الماء.:  كيتدٌفؽ مف كجيو ( ب
 .بشيء ييمنح صٌكر القدرة عمى السركر :  يمنح اإلنساف القدرة عمى السركر ( ت
 القمر بإنساف يضع في عنقو قالدة تشع. صٌكر:  يعجبني القمر في تقٌمده ىالةن تشع كسركران  ( ث
 صٌكر السركر بعدسة تممع في عيف اإلنساف.:  كيممع في عينيو ( ج
 صٌكر السركر بغطاء الرأس الذم يتألؽ عمى جبيف اإلنساف.:  كيتأٌلؽ في جبينو ( ح
 
ماّلن كبنيف كصحة؛ فالسركر  ًلييسىرَّ ة، فيشترط يا في الظركؼ الخارجيٌ ييخطئ مىٍف يظٌف أٌف أسباب الٌسركر كمٌ   

قاء؛ كفي يعتمد عمى الٌنفس أكثر مما يعتمد عمى الٌظركؼ، كفي الٌناس مف يشقى في النعيـ، كمنيـ مف ينعـ في الشٌ 
حٍ مف ّل يستطيع أف يشترم الٌناس  مالو كىك كثير، كفييـ مف يستطيع أف يشترم ضحكات عالية  عميقةن بكؿٌ  كةن ضى

ناعميقة كاسعة بأقٌؿ األثماف، كبال ثمف ، كّل تنقصنا الكسائؿ،   جميؿ، كخيراتنا كثيرة. فجكُّ

 
    : مف المخطئ في نظر الكاتب مف حيث أسباب السركر ؟ 1س
 .ييخطئ مىٍف يظٌف أٌف أسباب الٌسركر كميا في الظركؼ الخارجية      
 
 . يشترط ًلييسىرَّ ماّلن كبنيف كصحة ؟    مىٍف يظٌف أٌف أسباب الٌسركر كميا في الظركؼ الخارجية: ماذا يشترط  2س
 
 . يعتمد عمى الٌنفس أكثر مما يعتمد عمى الٌظركؼ: عمى ماذا يعتمد السركر مف خالؿ كجية نظر الكاتب ؟  3س
 
 . اذكره . يعتمد عمى الٌنفس أكثر مما يعتمد عمى الٌظركؼ : أعطى الكاتب مثاالن عمى أف السركر 4س
كةن عميقةن بكؿ  في الٌناس مف يشقى في النعيـ، كمنيـ مف ينعـ في الشقاء؛ كفي الناس  حى مف ّل يستطيع أف يشترم ضى

 . مالو كىك كثير، كفييـ مف يستطيع أف يشترم ضحكات عالية عميقة كاسعة بأقٌؿ األثماف، كبال ثمف
 
  في الفقرة لكف بديعٌي ىك المقابمة: :   5س 

 كفي الٌناس مف يشقى في النعيـ، كمنيـ مف ينعـ في الشقاء.           استخرجو . ( أ
 تديٌؿ عمى براعة الكاتب في تككيد المعنى ، كتكضيحو ، كتقريبو مف نفس الممتقي.           داللتو.بٌيف  ( ب

 
 يعكد الضمير في كؿ مف ؟ عالـى  6س 

 . الٌناس  :  مالو،  فييـ ،منيـ  /     أسباب الٌسركر :   كميا     

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 العسر كالتعب شقي الشقاء طيب العيش نعـ النعيـ مف السركر سرر ًلييسىرٌ 
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 : الصكرالفنية  
 صٌكر الضحكة سمعة تيشترل.:  أٍف يشترم ضحكة عميقة ( أ
 صٌكر السركر بإنساف يعتمد عمى غيره.فالسركر يعتمد عمى الٌنفس أكثر مما يعتمد عمى الٌظركؼ :  ( ب
حٍ  ( ت كةن عميقةن بكؿ مالو كىك كثير، كفييـ مف يستطيع أف يشترم ضحكات كفي الناس مف ال يستطيع أف يشترم ضى

 تباع كتشترل.صٌكر السركر بالسمعة التي عالية عميقة كاسعة بأقٌؿ األثماف، كبال ثمف : 

 ًظيكحى الحياة فٌف ، كالسركر كسائر شؤكف الحياة فٌف ؛ فمف عرؼ كيؼ ينتفع بيذا الفٌف، استثمره كاستفاد منو 
 بو، كمف لـ يعرفو لـ يعرؼ أف يستثمره.

 

 
 . الحياة فٌف ، كالسركر كسائر شؤكف الحياة ففٌ : ما ىك الفف الذم قصده الكاتب ؟  1س
 
ـى عٌد الكاتب السركر فنٌ   :  2س  ان؟ل

 ألف الحياة فٌف ، كالسركر كسائر شؤكف الحياة فٌف ؛ فمف عرؼ كيؼ ينتفع بيذا الفٌف، استثمره كاستفاد منو 
 يعرفو لـ يعرؼ أف يستثمره.كحًظي بو، كمف لـ 

 
  الففٌ  يعكد ؟عالمى : الضمير ) الياء ( المتصؿ بالحركؼ كاألفعاؿ  3س . 
 
 : الصكرالفنية  
 صٌكر الحياة بالفف .:  الحياة ففٌ  .أ 
 ستفاد مف استثماره.صٌكر الفف باستثمار يي  : كيؼ ينتفع بيذا الفٌف، استثمره كاستفاد منو .ب 

 
ًرجى يصاب المرء بالتٌافو مف األمر حتى تراه  إفؿ درس يجب أف ييتىعٌمـ في فٌف السركر قٌكة اّلحتماؿ ؛ فما أكٌ    حى

كىي إذا حدثت ،  ونى فٍ ؽ جى رّْ كتؤى الٌصدر، كاسؼ الكجو، ناكس البصر، تتناجى اليمـك في صدره، كتقٌض مضجعو، 
رّْ باّلن ، لـ ييمًؽ ليا لمف ىك أقكل احتماّلن   ، كناـ مؿء جفكنو رًضيَّ الباؿ فارغ الصدر.سنانىفى ؾ منو ، كلـ تيحى

 

 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 حصؿ عميو كنالو حظي حظي اكتسب فيد استفاد نٌماه ثمر استثمره

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
ًرج  ّل قيمة لو  تفو  التٌافو  عابس كحزيف كسؼ كاسؼ ضائؽ حرج حى
 تمنعو مف النـك أرؽ كتؤرؽ  مكاف النـك ضجع  مضجعو  تفزع  قضض  تقٌض 
 خالي  فرغ  فارغ  الحاؿ كالشأف بمي  باالن  يتـي لقي يمؽ
 كالعيفمطأطئ الرأس  نكس ناكس تبادؿ األسرار بيف اثنيف في أمر ما   نجك ناجىتت
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 . قٌكة اّلحتماؿ؟  أكؿ درس يجب أف ييتىعٌمـ في فٌف السركر: ما ىك  1س
 
 ( 2018؟ ) كزارة شتكم  جمب الٌسركر لنفسوبٌيف كيؼ تككف قكة االحتماؿ لدل الفرد سببنا في    :  2س
، أقكل ىك لمف حدثت إذا  ، ليا ييمؽً  لـ احتماّلن رّْؾ كلـ باّلن  .الصدر فارغ الباؿ رًضيَّ  جفكنو مؿء كناـ نىفىسنا، منو تيحى
 
 .عمى جمب الٌسركر لنفسو جعمو أقدر لقكة االحتماؿ لدل المرء ف في : كازف بيف شخصي 3س

ًرجى  تراه شذٝذ اىضٞق: ؽ مضجعو، كتقٌض  صدره، في اليمـك تتناجى البصر، ناكس الكجو، كاسؼ الٌصدر، حى رّْ ٍفنىو كتؤى  .جى
شٗس :

 
، ليا ييمؽً  لـ اىقبدس ػيٚ خيق اىغ رّْؾ كلـ باّلن  .الصدر فارغ الباؿ رًضيَّ  جفكنو مؿء كناـ نىفىسنا، منو تيحى

 
  يأتي . ح الكنايات في كٌؿ مٌماكضٌ :  3س 

.عدـ التمكٌ كناية عف : ونى فٍ ؽ جى رِّ كتؤى  .أ   ف مف النـك
 لما يجرم . عدـ اّلىتماـكناية عف : باالن لـ ييمًؽ ليا  .ب 
 كناية عف الرٌاحة كالطُّمأنينة.:   ناـ مؿء جفكنو رًضيَّ الباؿ فارغ الصدر .ج 
.:   تقض  مضجعو  .د   كناية عف القمؽ كقمة النـك
 ( 2018) كزارة شتكم  كناية عف الحزف كالعيبكس.:   ناكس البصر .ق 
 

 استبدؿ بكؿ تركيب مف التركيبيف المذيف تحتىيما خٌط في العبارة اآلتية كممة تؤٌدم المعنى نفسو: :  4س 
ًرج الٌصدرتراه  "        ( 2018) كزارة شتكم                                         . " كاسؼ الكجو  ، حى

 عابس أك حزيف.،      ضائؽ                      
 
 يعكد الضمير في كؿ مف ؟ عالـى  5س 

   ( لمف ىك أقكل احتماّلن  : جفكنو، منو (  )  التافو مف األمكر ، ليا : ىي)   ( المرء :مضجعو، جفنو  ، صدره، تراه  )  
 
 : فرع ت (  2018 شتكم كزارة)  الصكرالفنية / 

 المرء.بمرض يصيب مف األمر  وصٌكر التٌاففما أف يصاب المرء بالتٌافو مف األمر :  ( أ
 صٌكر البصر بإنساف مطأطئ الرأس.: ناكس البصر  ( ب
ا ييطمعكف بعضصٌكر اليمـك :  تتناجى اليمـك في صدره ( ت ا عمى عكاطفيـ كأسرارىـ .أشخاصن                                                                                 يـ بعضن

ركر حكلو، كجزء كبير مف اإلخفاؽ في يتغٌمب عمى المصاعب ، كيخمؽ السٌ و ففي استطاعة اإلنساف أٍف كمع ىذا كمٌ 
ة الكاحدة مف يستطيع أٍف ركؼ الكاحدة كاألسرة الكاحدة كاألمٌ ركر يرجع إلى الفرد نفسو، بدليؿ أٌنا نرل في الظٌ خمؽ السٌ 

لى جانبو أخكه الذم يخمؽ مف كؿ شيء رنايخمؽ مف كؿ شيء سرك  _ لو عالقة  الشخصٌي _ ّلشؾٌ ؛ فالعامؿ حزننا، كا 
كىك  العالـ، كعامؿ داخميٌ  كىك كؿٌ  س منو ؛ ففي الٌدنيا عامالف اثناف: عامؿ خارجيٌ كبيرة في إيجاد الجٌك الذم يتنفٌ 
ذن فاجتيد أف تكسب النصؼ عمى األقؿٌ  ،نفسؾ؛ فنفسؾ نصؼ العكامؿ اّلحتماؿ، بؿ إف  فرجحاف كٌفتيا قريب ا؛ كا 

تقٌبحو؛ فإذا  نو، ك تجمّْمو أكفيي التي تمكّْ لـ ّل قيمة لو بالنسبة إليؾ إّل بمركره بمشاعرؾ ؛ النصؼ اآلخر كىك العا
 .رنا سرك فالعالـ الخارجي يتفاعؿ مع نفسؾ فيككف  ،كأرىفت سمعؾ، كأعددت مشاعرؾ لمسركر ،جمكت عينيؾ
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 . إلى الفرد نفسو ؟ السركر خمؽ في اإلخفاؽ مفأرجع الكاتب الجزء الكبير  عالـى :  1س
 
  ؟  نفسو الفرد إلى يرجع الٌسركر خمؽ في اإلخفاؽ مف الذم ذكره الكاتب ليؤكد أف جزءنا كبيرنا ما الدليؿ:  2س

لى جانبو  أخكه نرل في الظركؼ الكاحدة كاألسرة الكاحدة كاألمة الكاحدة مف يستطيع أٍف يخمؽ مف كؿ شيء سركران، كا 
 .  الذم يخمؽ مف كؿ شيء حزنان 

 
 . عالقة كبيرة في إيجاد الجٌك الذم يتنفس منولو  العامؿ الشخصيٌ  ؟  الٌسركر خمؽ إيجاد في عالقة لومف الذم :  3س
 
 . اذكرىما .في الدنيا عامالف ليما عالقة في إيجاد الجك الذم يتنفس منو اإلنساف :  4س

 . كعامؿ داخمي كىك نفسؾ . عامؿ خارجي كىك كؿ العالـ       
 
ا ذلؾ . ما ىك العامؿ الرئيس : 5س  الذم حث الكاتب عمى التمسؾ بو مف أجؿ خمؽ السركر ؟ مكضحن

 .  فنفسؾ نصؼ العكامؿنفس الفرد .        
 
 إالـى يدعك الكاتب ، كما ىي رؤيتو تجاه نفس الفرد نحك السركر ؟  : 6س

 .رجحاف كٌفتيا قريب اّلحتماؿك  كىك ) نفس الفرد (  فاجتيد أف تكسب النصؼ عمى األقؿبقكلو : 
 
 مف أجؿ خمؽ السركر لمفرد . عمؿ ذلؾ ؟  خارجي كىك كؿ العالـالعامؿ ال لـ ييتـ الكاتب في :  7س

 . العالـ ّل قيمة لو بالنسبة إليؾ إّل بمركره بمشاعرؾ ؛ فيي التي تمكنو، ك تجمّْمو أك تقٌبحو
 
 ؟ لخمؽ الٌسركر النفس في نظر الكاتبداخمي كىك العامؿ ال مع خارجي كىك كؿ العالـالعامؿ تفاعؿ ال: ماىي طيرؽ  8س
 فالعالـ الخارجي يتفاعؿ مع نفسؾ فيككف سركران. ،كأرىفت سمعؾ، كأعددت مشاعرؾ لمسركر ،فإذا جمكت عينيؾ 
 
 يعكد الضمير في كؿ مف ؟ عالـى  7س 

 الشخصيٌ  العامؿ:  لو،      الفرد :  أخكه+  جانبو+  نفسو،      اإلنساف:  حكلو،     كؿ الحديث السابؽ  : كمو
  المشاعر  ىي :        العالـ : بمركره+  لو/ النفس      العكامؿ نصؼ:  كٌفتيا،      الجكٌ :  منو
نو  العالـ : تقٌبحو + تجمِّمو+  تمكِّ
 : الصكرالفنية  

 صٌكر المصاعب بالعدك الذم يتغمب عميو اإلنساف.ففي استطاعة اإلنساف أٍف يتغٌمب عمى المصاعب :  .أ 
 صٌكر السركر بشيء ييخمؽ.كيخمؽ السركر حكلو :  .ب 
 صٌكر النفس بميزاف رجحت كفتو.:  فرجحاف كٌفتيا قريب االحتماؿ .ج 
نو، التي فيي ؛ بمشاعرؾ بمركره إال .د   اـ يمٌكف كيجٌمؿ أك يقٌبح لكحتو برسٌكر المشاعر ص:  تقٌبحو أك تجمِّمو ك تمكِّ

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 الفشؿ خفؽ اإلخفاؽ الشدائد صعب المصاعب
 تجعمو جميالن  جمؿ تجٌممو لالتزاف ماؿ رجح فرجحاف
 اٌتسعت كتكٌضحت جمك جمكت تجعمو قبيحان  قبح تقٌبحو
    ًباٍنًتبىاهو  ًإلىٍيوً  أىٍصغىى رىؼ أرىفت
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مٍ ا لنرل الناس يختمفكف في القدرة عمى إنٌ   الٌسركر اختالؼ مصابيح الكيرباء في القدرة عمى اإلضاءة ؛ فمنيـ  ؽخى

، كمنيـ ذك القدرة اليائمة كمصباح الحفالت؛  ردٍ بقى المظمـ كالمصباح المحترؽ، كمنيـ المضيء  كمصباح النـك

 اس.ينير لنفسؾ كلمنٌ  مصباحؾ إف ضعؼ، كاستعض عنو بمصباح قكم   يّْرٍ غى فى 
  

 
مٍ اختالؼ التي ييريد الكاتب إيصاليا ؟   : ما الفكرة الرئيسة 1س  .  ؽ الٌسركرالناس في القدرة عمى خى
 
مٍ : ضرب الكاتب مثاالن في  2س  حو .  . اذكره ، ككضٌ  ؽ الٌسركرالقدرة عمى خى

 .  اختالؼ مصابيح الكيرباء في القدرة عمى اإلضاءة      
 . منيـ المظمـ كالمصباح المحترؽ - أ
 .   ر كمصباح النـكدٍ منيـ المضيء بقى    - ب
 . منيـ ذك القدرة اليائمة كمصباح الحفالت - ت

 
مٍ يريد  لمف: ما النصيحة التي كجييا الكاتب  3س  ؟ ؽ الٌسركرالقدرة عمى خى

 غيٍّْر مصباحؾ إف ضعؼ، كاستعض عنو بمصباح قكم ينير لنفسؾ كلمناس.        
 
 ( ؟  فغيٍِّر مصباحؾ إف ضعؼح داللة قكؿ الكاتب : ) : كضٌ  4س  

 ما افتقدىا .ة كيبحث عف أسباب السركر كمٌ ر المرء مف حياتو النفسيٌ عمى ضركرة أف يغيٌ  يدؿٌ 
 
 مصباحؾ إف ضعؼ:  عنو،         الناس:  منيـعالـ يعكد الضمير في كؿ مف ؟         5س . 

 
 : الصكرالفنية  
 اح المحترؽ.بصٌكر مف ّل يستطيع خمؽ أم نكع مف السركر بالمص:  فمنيـ المظمـ كالمصباح المحترؽ .أ 
 .صٌكر مف فيو قميؿ مف السركر بضكء المصباح الخافت ليالن : كمنيـ المضيء بقدر كمصباح النكـ .ب 
 :اليائمة كمصباح الحفالتكمنيـ ذك القدرة  .ج 

 ينير في الحفالت بطاقة كبيرة. اصٌكر مف يقدر عمى خمؽ الٌسركر كبٌثو في اآلخريف حكلو مصباحن  
 

ى كأٌنيا مركز العالـ، ككأٌف الٌشمس كالقمر أسباب الحزف ضيؽى األفؽ، ككثرة تفكير اإلنساف في نفسو، حتٌ  مف أىـٌ  كلعؿٌ 

مقتيا عادة كالٌرخاء كمٌ ة كالسٌ كاألمٌ جـك كالبحار كاألنيار كالنٌ  نفسو،  لشخصو ؛ فيك يقيس كؿ المسائؿ بمقياس خي
يسبب البؤس كالحزف؛ فمحاؿ أف يجرم العالـ   -ريب مف غير - الٌتفكير في نفسو كعالقة العالـ بيا، ك ىذا كيديـ

فٍ  ٌنما ىي نقطة صغيرة عمى المحيط العظيـ، ؽكى أفقو، كنظر إلى  كسَّعفإٍف ىك  نفسو؛ ألف نفسو ليست المركز، كا 
شعر بأٌف األعباء التي تثقؿ كاىمو ، كالقيكد التي تثقؿ بيا نفسو قد خٌفت  ا، أك كثيرن انفسو أحيانن  يى العالـ الفسيح، كنسً 

 . افشيئن  اشيئن مت ، كتحمٌ ا فشيئن  اشيئن 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 اطمب العكض كالبدؿ عكض استعض العظيمة ىكؿ اليائمة بمقدار قدر بقدر
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 . ضيؽى األفؽ، ككثرة تفكير اإلنساف في نفسو    : اذكر أسباب الحزف ؟ 1س
 
    .  مف أسباب ضيؽ اإلنساف انغالقو عمى نفسو:  2س

 اذكر أبرز مظاىر ىذا االنغالؽ. ( أ
 تفكير اإلنساف في نفسو، حتى كأٌنيا مركز العالـ، ككأٌف الٌشمس كالقمر كالنجـك كالبحار كاألنيار كاألمة  كثرة  -1

مقت لشخصو         .كالسعادة كالٌرخاء كميا خي
 ىك يقيس كٌؿ المسائؿ بمقياس نفسو، كيديـ الٌتفكير في نفسو كعالقة العالـ بيا، ك ىذا _ مف غير ريب _  -2

ٌنما ىي نقطة صغيرة  فؽ نفسو؛ ألف نفسو ليست المركز، كا   يسبب البؤس كالحزف؛ فمحاؿ أف يجرم العالـ كى
 عمى المحيط العظيـ.

 
 يستطيع تجاكزه؟كيؼ  ( ب

 بتكسيع أفقو ، كنظره إلى العالـ الفسيح ، كنسياف نفسو ، حتى يشعر بأف األعباء التي تثقؿ كاىمو ، كالقيكد التي
 . فشيئنا شيئنا كتحٌممت ، فشيئنا شيئناتثقؿ بيا نفسو قد خٌفت  

 
فؽ نفس: مف المستحيؿ  3س  اإلنساف . عمؿ ذلؾ ؟  أف يجرم العالـ كى

ٌنما ىي نقطة صغيرة عمى المحيط العظيـ.ألف          نفسو ليست المركز، كا 
 
 كلماذا ذكرىا أك كٌظفيا  ؟  اذكر اثنيف منيا..  كٌظؼ الكاتب في النٌص بعض عناصر الٌطبيعة:  4س 

 الٌشمس كالقمر كالنجـك كالبحار كاألنيار.         
 .جاءت منسجمة مع مكضكع )الٌسركر( الذم عالجو الكاتب  ( أ
 .ففي تكٌىج الشمس كالنجـك ألؽه كبريؽه يبعث عمى الٌسركر ، ككذلؾ القمر في تقٌمده ىالة   ( ب
اإلنساف بنفسو حتى كأٌف ىذه العناصر  تفكير عناصر كٌظفيا الكاتب خدمة لمفكرة التي أرادىا في كثرة ىذه ال  ( ت

ًمقت لو فقط.  خي
 

 ح الكناية في كؿ مف : : كضٌ  5س 
 األمكر عمى حقيقتيا.عدـ رؤية ضيؽ األفؽ :  .أ 
 مو فكؽ طاقتو .تحمٌ تثقؿ كاىمو :  .ب 

 
 ( كما كردت في النص. كثرة تفكير اإلنساف في نفسو، حتى كأٌنيا مركز العالـ كضح داللة ):  6س 

 اىتمامو بذاتو كجعميا محكر تفكيره في عالقتو مع اآلخريف.     

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 يستمر دـك يديـ سعة العيش كحسف الحاؿ رخك الرخاء مدل اّلطالع أفؽ األفؽ
 مستحيؿ حكؿ فمحاؿ الشقاء كالتعب بؤس البؤس شؾٌ  ريب ريب
ٍفؽ  الحمؿ الثقيؿ عبء األعباء الممتد كالكاسع فسح الفسيح مكافقنا ، مالئـ كفؽ كى
 ما بيف الكتؼ كالعنؽ كيؿ كاىمو
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 الفنية : الصكر  

 األعباء بقيكد ثقيمة الكزف تقيد صاحبيا عف اّلنطالؽ كالعمؿ.صٌكر :  كالقيكد التي تثقؿ بيا نفسو
 
 7س  : 
ا كافينا .  - أ  بٌيف تكافؽ الفقرة مع قكؿ ميخائيؿ نعيمة :  أكاشرح الفقرة السابقة شرحن

 أك) عمى قدر ما تتسع نافذتؾ أك تضيؽ يٌتسع الككف الذم تعيش فيو أك يضيؽ ( .  
ؿ شيئا أعباؤه كىمكمو كتتحمٌ  كاسعنا سيرل العالـ مف حكلو كاسعنا رحبنا كتخؼٌ  كأفقنانساف عقالن كاعينا إذا امتمؾ اإل  -1

 فشيئا .
 قو . بقى أسيرنا لنفسو كستتمكف منو ىمكمو كتؤرٌ يإذا انغمؽ اإلنساف عمى نفسو كلـ يفٌكر إّل في ذاتو س -2
 بقدر رؤية اإلنساف كمدل افقو ستسعده الحياة أك تشقيو .  -3

 
بنفسو ؛ ألنو يجد مف زمنو ما يطيؿ التفكير فييا ، فإف ىك  ضيقناىـ أشدٌ غنا في أف أكثر الناس فراكىذا ىك الٌسبب 

 ة مزدكجة : لٌذة الفكر كالعمؿ، كلذة نسياف النفس. استغرؽ في عممو، كفٌكر في ما حكلو ، كاف لو مف ذلؾ لذٌ 
 

  
 ؟ كلماذا ؟  ضيقان بنفسو الناس أشدف مى   :  1س

 .بنفسو ؛ ألنو يجد مف زمنو ما يطيؿ التفكير فييا ضيقناىـ أشدٌ غنا أكثر الناس فرا         
 
 كيؼ يحٌقؽ العمؿ الٌسعادة لإلنساف؟:  2س

 ةة مزدكجة : لٌذة الفكر كالعمؿ، كلذٌ إذا استغرؽ اإلنساف في عممو، كفٌكر في ما حكلو ، كاف لو مف ذلؾ لذٌ       
 نسياف النفس.       

 .النفس نسياف كلٌذة كالعمؿ، الفكر لٌذة ( ؟ مزدكجة لٌذة: ماذا قصد الكاتب بػ )  3س
 
ٍفسىدىهٍ قاؿ أبك العتاىية : إٌف الٌشبابى كالفراغى   :  4س ٍفسىدىةه لممىٍرًء أم  مى  كالًجدىٍه             مى
 "أكثر الناس فراغان أشٌدىـ ضيقان بنفسو".        استخرج مف النص ما يتكافؽ كمعنى ىذا البيت . 
 
  أكثر الكاتب مف استخداـ أسمكب التفضيؿ : :  5س 

  : الفقرة الخامسة ( أقكل) أكثر ، أشٌد ، .    استخرج مثاليف  ( أ
 المقارنة بيف األشياء لبياف تمٌيزىا كأفضميتيا.   عمؿ كثرة استخدامو. ( ب

 
 الفنية : الصكر  

 .  صٌكر العمؿ بالبحر يغرؽ فيو اإلنساف:  استغرؽ في عممو .أ 
 صٌكر العمؿ كالفكر بالطعاـ الذم يستمذ بو.:  لٌذة الفكر كالعمؿ .ب 
 بو.صٌكر نسياف النفس بالطعاـ الذم يستمذ :  كلذة نسياف النفس .ج 
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 ذات جانبيف زكج مزدكجة جاكز فيو الحدٌ  غرؽ استغرؽ يمضي كقتان طكيالن  طكؿ يطيؿ
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 ميٍقػًبضو كلعٌؿ مف دركس فٌف الٌسركر أف يقبض المرء زماـ تفكيره؛ فيصرّْفو كما يشاء؛ فإٍف ىك تعػٌرض لمكضػكع   

ؿ_ كأٍف يناقش أسرتو فػي أمػر مػف األمػكر المحزنػة، أك يجػادؿ شػريكو أك صػديقو فيمػا يػؤٌدم إلػى الغضػب _   حػكَّ
ناحية تفكيره، كأثار مسألة أخرل سػارَّةن ينسػى بيػا مسػألتو األكلػى المحزنػة؛ فػإف تضػايٍقت مػف أمػر فػتكٌمـ فػي غيػره ، 

 كانقٍؿ تفكيرؾ كما تنقؿ بيادؽ الٌشطرنج .
 

 
 . أف يقبض المرء زماـ تفكيره؛ فيصرّْفو كما يشاء؟ فٌف الٌسركردركس  اذكر درسنا مف:  1س
 
 عمى اإلنساف أف يكٌجو تفكيره إلى الفرح كالبيجة ، بيف ذلؾ.:  2س

 ؛ أف يقبض المرء زماـ تفكيره؛ فيصرّْفو كما يشاء      
دؿ شريكو أك صديقو إٍف ىك تعٌرض لمكضكع ميٍقًبضو _ كأٍف يناقش أسرتو في أمر مف األمكر المحزنة، أك يجا -1

ؿ ناحية تفكيره، كأثار مسألة أخرل سارَّةن ينسى بيا مسألتو األكلى المحزنة  فيما يؤٌدم إلى الغضب _ حكَّ
 إف تضايٍقت مف أمر فتكٌمـ في غيره ، كانقٍؿ تفكيرؾ كما تنقؿ بيادؽ الٌشطرنج .  -2

 
 الفنية : الصكر  

 يقبض المرء عمى زمامو.صٌكر التفكير بمقبض يقبض المرء زماـ تفكيره :  .أ 
 صٌكر نقؿ التفكير بنقؿ بيادؽ الشطرنج.كانقٍؿ تفكيرؾ كما تنقؿ بيادؽ الٌشطرنج :  .ب 
 
كمف ىذه الٌدركس أيض أّلَّ تقٌدر الحياة فكؽ قيمتيا؛ فالحياة ىيّْنة ، فاعمؿ الخير ما استطعت، كافرح ما استطعت  

 لـ بكقكعو؛ فيكفي في ىذه الحياة ألـ كاحد لمٌشٌر الكاحد.، كّل تجمع عمى نفسؾ األلـ بتكٌقع الٌشٌر ، ثـ األ 
 
 
 
  
 . أّلَّ تقٌدر الحياة فكؽ قيمتيا ؟  قبض المرء زماـ تفكيره بعد فٌف الٌسركرفي : ما ىك الدرس التالي  1س
 
 قكلو تعالى :  مف النٌص ما يقارب استخرج:  2س  يىاةي الد ٍنيىافىالى ـي اٍلحى نَّكي  . تىغيرَّ

 "أّلَّ تقٌدر الحياة فكؽ قيمتيا؛ فالحياة ىيّْنة ، فاعمؿ الخير ما استطعت".  
  
 
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 طرح   ثكر أثار  يحاكر جدؿ  يجادؿ  ييكجيو صرؼ يصرِّفو ميحزف قبض  ميٍقًبضو 
  كىك الٌدليؿ في الٌسفر كالجندم الراجؿ كمنو بيدؽ الٌشطرنج ) جندم الٌشطرنج (البىٍيدىؽ ،مفردىا  بدؽ بيادؽ
 : ًمالكيو أم قكامو كعنصره األساسيخيط ييشٌد بو ، كزماـ األمر زمـ زماـ

 المعنى جذرىا الكممة
 سيمة  ىكف  ىينة 
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، كيتكاتػب حتػى ا، كيتخاطػب حتػى يصػير خطيبنػشػاعرناكلتفعؿ ما يفعمو الفٌنانكف، فالرجؿ ّل يزاؿ يتشاعر حتى يكػكف  

 ، فتصنَّع الفرح كالسركر كاّلبتساـ لمحياة؛ حٌتى يككف التَّطبُّع طبعان. ايصير كاتبن 
 
 
 
 
 
 كيؼ يجعؿ المرء الٌسركر عادة في رأم الكاتب؟ :  1س

 يتصٌنع الفرح الٌسركر كاّلبتساـ في مكاقؼ حياتو كيتعٌكدىا حتى يصٌبح التكٌمؼ طبعان ، فيفعؿ ما يفعمو الفنانكف ،
 .اكاتبن ، كيتكاتب حتى يصير  اخطيبن ، كيتخاطب حتى يصير  شاعرنافالرجؿ ّل يزاؿ يتشاعر حتى يككف  
 
 الحياة بمنظر جميؿ يبتسـ لو اإلنساف .  صٌكر :  االبتساـ لمحياة  الفنية : الصكر 
 
  ـ( أديب كمفٌكر مصرٌم 1954 – 1886أحمد أميف )    : بالكاتب التعريؼ. 

 أػَبىٔ :  
 .عمؿ في جامعة القاىرة  .1
 .أنشأ مجمة "الثقافة"  .2
 شارؾ في إخراج مجمة "الرسالة" . .3

لبت 
 
 ٔ : ٍؤى
 . فجر اإلسالـ .1
 . ضحى اإلسالـ .2
 .  فيض الخاطر .3

شٗس (( ٍِ  
 
 :ُأخز دسط )) كِ اىغ

 . فيض الخاطر  
 
 

  
 
 اىْص

 
سط ج٘

 
ص اىذ

 
  / ٍيخ

 . كيؼ يمكف لإلنساف أف يككف  سعيدان  : ماذا بٌيف أحمد أميف في ىذا النص ؟ 1س 
 
 عمؿ : يبٌيف أحمد أميف في ىذا النٌص كيؼ يمكف لإلنساف أف يككف  سعيدان.:  2س 

 ألٌف الٌسركر ينبع مف داخؿ اإلنساف ّل مف الظركؼ الخارجية المحيطة بو حٍسب .       
 
 ما ىي الٌسبؿ كالكسائؿ التي يمكف بيا أف يحقٌؽ الفرح كالسركر مف كجية نظر أحمد أميف؟ :  3س 
 

 .أف يككف قكيان متحٌمالن الٌصعاب   .1
 .أٌّل يفٌكر بنفسو كثيران ككأنيا مركز العالـ  .2
 .أف يمأل كقت فراغو بما ىك نافع كمفيد مثؿ العمؿ  .3
 .أٌّل يفٌكر في ما ىك سمبي ، بؿ يكٌجو تفكيره نحك كٌؿ ما ىك إيجابي  .4
 أف يجتيد في أف يجعؿ الٌسعادة طبعان مف طباعو ، كّل يضٌيعيا في ما يكدر عيشو. .5

 
    

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 يتظاىر ليككف خطيبان  خطب يتخاطب يتظاىر ليككف شاعران  شعر يتشاعر
 تخٌمؽ طبع التطٌبع يتظاىر ليككف كاتبان  كتب يتكاتب
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 : القراءة الثالثةالكحدة 
 كاحػػػػػرَّ قػػػمباه
 الطٌيب المتنبي ألبي

 
 ( .  كاحٌر قمباهمطمكب مف الطالب في ىذا الدرس ) 

 خالية تمامان مف األخطاء  ثمانية أبيات  حفظ  -1
 ) تقديـ كتأخير ، الكتابة اإلمالئية ، الحذؼ أك الزيادة (       

 
 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . -2
 حفظ إجابات األسئمة جميعيا . -3
 . األبياتحفظ  شرح  -4
 حفظ  التعريؼ بالشاعر كجك النص  .  -5
في  داخؿ الجدكؿ المكجكدةمعرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات  -6

  الصفحة التي تمي أبيات القصيدة .
 
ديؽى  ّل مىكافه  الًبالدً  شىرُّ  شىرُّ      ًبوً  صى  يىًصـي  ما اإلنسافي  يىكًسبي  ما كى
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ـي  -1 ػػػػػػػػػػػػًب ػػػػػػػػػػػػٌر قىٍمبػػػػػػػػػػػػاهي مٌمػػػػػػػػػػػػٍف قىٍمبيػػػػػػػػػػػػوي شى  كىاحى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػقى حػػػػػػػػػػػالي ًعنػػػػػػػػػػػدىهي سى ػػػػػػػػػػػٍف بًجٍسػػػػػػػػػػػمي كى مى  كى
ػػػػػػػدم -2  سى ٌبػػػػػػػان قىػػػػػػػٍد بىػػػػػػػرىل جى ػػػػػػػتّْـي حي  مػػػػػػػا لػػػػػػػي أيكى

 
ـي   ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػيًؼ الٌدٍكلػػػػػػػػػػػًة األيمى ػػػػػػػػػػػٌب سى تىػػػػػػػػػػػٌدعي حي  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػبّّ ًلغيٌرًتػػػػػػػػػػػػػػػوً  -3  ػػػػػػػػػػػػػػػافى يىٍجمىعينىػػػػػػػػػػػػػػػا حي  إٍف كى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػٌب نىٍقتىًسػػػػػػػػػػػػػ  فىمىٍيػػػػػػػػػػػػػتى أٌنػػػػػػػػػػػػػا ًبقىػػػػػػػػػػػػػٍدًر الحي
 يػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػدىؿى الٌنػػػػػػػػػاًس إٌّل فػػػػػػػػػي ميعػػػػػػػػػامىمىتي -4 

 
ـي   ػػػػػػػػػػ ـي كىالحكى ـي كىأنػػػػػػػػػػتى الخٍصػػػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػػػؾى الًخصػػػػػػػػػػا

 أيًعيػػػػػػػػػػػػػػذيىا نىظىػػػػػػػػػػػػػػراتو ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػؾى صػػػػػػػػػػػػػػاًدقىةن  -5 
 

ـي أف   رى ـى فػػػػػػػػػػػيمف شػػػػػػػػػػػحميوي كى ػػػػػػػػػػػبى الٌشػػػػػػػػػػػٍح  تحسى
ػػػػػػػػػػا اٍنًتفىػػػػػػػػػػاعي أخػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػٌدٍنيىا ًبنىػػػػػػػػػػاًظرًهً  -6  مى  كى

 
ـي   ٍت ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػدىهي األٍنػػػػػػػػػػػػػػكاري كىالظُّمىػػػػػػػػػػػػػػ  إذا اٍسػػػػػػػػػػػػػػتىكى

ػػػػػػػػى إلػػػػػػػػى أدىبػػػػػػػػي -7   أنػػػػػػػػا الػػػػػػػػذم نىظىػػػػػػػػرى األٍعمى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػػًو صى  كىأٍسػػػػػػػػػػػػمىعىٍت كىًممػػػػػػػػػػػػاتي مى
ػػػػػػػػػػكىاًرًدىىا -8  ػػػػػػػػػػٍف شى فيػػػػػػػػػػكني عى ـي ًمػػػػػػػػػػٍؿءى جي  أنىػػػػػػػػػػا

 
ـي   يٍختىًصػػػػػػػػػػػػػػػ رٌاىىػػػػػػػػػػػػػػػا كى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػؽي جى يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػيىري الخى  كى

ـٍ  -9  مىٍينىػػػػػػػػػػػا أٍف نيفىػػػػػػػػػػػاًرقىيي ػػػػػػػػػػػٍف يىًعػػػػػػػػػػػٌز عى  يىػػػػػػػػػػػا مى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػدى ـٍ عى  كجػػػػػػػػػػػػدانينا كيػػػػػػػػػػػػؿَّ شػػػػػػػػػػػػيءو بىعػػػػػػػػػػػػدىك
ػػػػػػػػػػةو  -10  ـٍ بتىكًرمى ػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػافى أخمىقىنىػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػنكي  مى

 
ـي   ػػػػػػػػػػػػػػ ـي ًمػػػػػػػػػػػػػػف أمًرنىػػػػػػػػػػػػػػا أمى  لىػػػػػػػػػػػػػػٍك أٌف أٍمػػػػػػػػػػػػػػرىكي

ـي مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاؿى حاًسػػػػػػػػػدينىا -11  ػػػػػػػػػٌركي  إٍف كػػػػػػػػػافى سى
 

ـي   ـي ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرحو إذا أٍرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لجي  فىمى
ٍيػػػػػػػػػػػػػتيـٍ ذاؾى مىعًرفىػػػػػػػػػػػػػةه  -12  بىٍينىنىػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػٍك رىعى  كى

 
ـي   ػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػاًرؼى فػػػػػػػػػػػي أٍىػػػػػػػػػػػًؿ النُّيىػػػػػػػػػػػى ًذمى  إٌف المى

ٍيبػػػػػػػػػان فييعًجػػػػػػػػػزيكـٍ  -13   كػػػػػػػػػـ تىٍطميبيػػػػػػػػػكفى لىنىػػػػػػػػػا عى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػرى يىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػأتيكفى كىالكى  كى
ػػػػػػػكاًعقيوي  -14  ـى الػػػػػػػذم عنػػػػػػػدم صى ػػػػػػػا  لىٍيػػػػػػػتى الغىمى

 
ـي   ػػػػػػػػػػػػػٍف ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدىهي الػػػػػػػػػػػػػدّْيى  ييػػػػػػػػػػػػػزيميييٌف إلػػػػػػػػػػػػػى مى

مىػػػػػػػػػػةو  -15   أرىل الٌنػػػػػػػػػػكىل يىقتىضػػػػػػػػػػيني كػػػػػػػػػػؿَّ مىٍرحى
 

ـي   ٌخػػػػػػػػػػػػػػػػادىةي الرُّسيػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّل تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًقٌؿ بيػػػػػػػػػػػػػػػػا الكى
ياًمًننػػػػػػػػػا -16  ػػػػػػػػػٍف مى ػػػػػػػػػمىيران عى  لىػػػػػػػػػًئٍف تىػػػػػػػػػرىٍكفى ضي

 
ـي   ـٍ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ٌدٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػتييي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كى  لىيىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثىٌف لمى

قىػػػػػػػػػد  -17  كاإذا تىرىٌحٍمػػػػػػػػػتى عػػػػػػػػػف قىػػػػػػػػػٍكـو كى  قىػػػػػػػػػدىري
 

ـي   ـٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرٌاًحمكفى ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أٍف ّل تيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرقىيي
ػػػػػػػػػديؽى ًبػػػػػػػػػوً  -18  كػػػػػػػػػافه ّل صى ػػػػػػػػػرُّ الػػػػػػػػػًبالًد مى  شى

 
ـي   ػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػا يىكًسػػػػػػػػػبي اإلنسػػػػػػػػػافي مػػػػػػػػػا يىًصػػػػػػػػػ شى  كى

 ىىػػػػػػػػػػػػػػػػذا ًعتابيػػػػػػػػػػػػػػػػؾى إٌّل أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمقىػػػػػػػػػػػػػػػػةه  -19 
 

ـي   ًمػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػٌمفى الػػػػػػػػػػػػػػدُّرَّ إٌّل أٌنػػػػػػػػػػػػػػوي كى  قػػػػػػػػػػػػػػد ضي
  

   اهػػػػػػػػبػػػمػػػػػػرَّ قػػػػػػػػػكاح
 أبك الطٌيب المتنبي                                                               
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  الضبط الصحيح لبعض مفردات القصيدة. 

ـي  ـي  شىًب ـي  سىقى ـي  ًلغيٌرًتوً  أيكىتّْ مى  صى
رٌاىىا شىكىاًرًدىىا  بتىكًرمىةو  أخمىقىنىا كجدانينا جى
ـي  ٍرحو  أٍمرىكي ـي  لجي ٌخادىةي  الدّْيى ـي    الكى  الرُّسي
مىيران  ـٍ  مىياًمًننا ضي ٌدٍعتييي كا كى ـي  قىدىري  ىي

ٌمفى  ًمقىةه   ـي  الدُّرَّ  ضي   10/بيت أمى
 
 .الشاعر الحكيـ، كأحد مفاخر األدب العربيٌ     : ما المقب الذم أيطمؽ عمى أبي الطٌػٌيب المتنبي ؟   1س
 
 في حمب . كلة الحمدانيٌ في بالط سيؼ الدٌ   : أيف عاش أبك الطيب المتنبي أفضؿ حياتو كأكثرىا عطاءن ؟ 2س
 
 :  ما مكانة أبي الطيب المتنبي  بيف الشعراء ؟ 3س

 أعظـ شعراء العرب .كاف مف  .أ 
 ة ، كأعمميـ بقكاعدىا كمفرداتيا .مغة العربيٌ مف الٌ  اىـ تمٌكنن ر أكث .ب 
 ة.ح مثميا لغيره مف شعراء العربيٌ كلو مكانة سامية لـ تت .ج 

 
 : كضح عالقة المتنبي مع سيؼ الدكلة الحمداني. 4س

 . بسيؼ الدكلة الحمدانيٌ  اتصؿ المتنبيٌ  .أ 
 .طمكحو في القائد العربي  الحمدانيٌ في سيؼ الدكلة  المتنبيٌ كجد  .ب 
 .، كخٌصو بالعطؼ كقٌربو  كالرعاية  الحظكة الحمدانيٌ عند سيؼ الدكلة  المتنبيٌ ناؿ  .ج 
 في قصائد مف عيكف الشعر العربي . المتنبيٌ مدحو  .د 
 
 القصيدة ؟ ىذهمناسبة  ما :  5س

الميعاتب ، ّل حديث  بحديث الميحبٌ  عاتب فييا المتنبي سيؼ الدكلة عمى سماعو أقكاؿ الكاشيف فيو ، كخاطبو
 الميستجدم الميستعطؼ.

 
 ؟في قصيدتو لو ماذا طمب المتنبي مف سيؼ الدكلة :  6س

طمب إلى سيؼ الدكلة أف يككف عادّلن في معاممتو ، كدعاه إلى الكفاء بعيكده لو ، كأٌكد في نياية القصيدة أف عتابو 
 كلة ما ىك إّل محٌبة ككٌد.لسيؼ الدٌ 

 
 ) الٌسمة األسمكبية (    ما الذم أظيره المتنبي في ىذه القصيدة ؟ :  7س

 في ىذه القصيدة براعة فائقة في نظـ الشعر. اظير المتنبيٌ 
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ػػػػػػػػػػرَّ  -1 ـي  كىاحى ػػػػػػػػػػًب  قىٍمبػػػػػػػػػػاهي مٌمػػػػػػػػػػٍف قىٍمبيػػػػػػػػػػوي شى
 
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػقى حػػػػػػػػػػػػالي ًعنػػػػػػػػػػػػدىهي سى ػػػػػػػػػػػػٍف بًجٍسػػػػػػػػػػػػمي كى مى  كى
 

 

 
  : شرح البيث

الندبة( يقكؿ : كاحٌر قمبي كاحتراقو ، بمف قمبو عني بارد ّل اعتناء لو بي كّل إقباؿ لو عمي ، فقمبي حاٌر مف  كاحٌر )
 معتٌؿ الجسـ. حٌبو ، كقمبو بارد مف حبٌي ، كأنا عنده

 
  كما داللتو ؟ ما األسمكب اإلنشائي في البيت ،. مف استخداـ األساليب اإلنشائية الشاعر أكثر :  1س

 النداء كيفيد الندبة.       
 
 كؿ مف :كٌضح الكناية في :  2س

 .لسيؼ الدكلة الحمدانيٌ  في قمب الشاعر  الشديدالشكؽ :  كاحرَّ قمباه - أ
ـي   - ب   قٌمة اىتماـ سيؼ الدكلة بالمتنبي كصٌده عنو .  :  ممَّف قمًبو شًب

 
 : كضح الصكر الفنية في كؿ مف :  3س

رَّ قمباه - أ  صكر الشكؽ في قمبو لسيؼ الدكلة بالشيء الحار. :  كاحى
 صكر عدـ شكؽ سيؼ الدكلة لو بالشيء البارد. :  قمبو شبـ ممف  - ب

 
 ( 2018كزارة شتكم  ( عر في البيت األكؿ؟اَـّ يشكك الشٌ : م 4س

ـٌ بو كأىحٌر قمبو نتيجة ىذا الجفاء.  مف جفاء سيؼ الٌدكلة كبركد قمبو ، كمف سىقىـ أل
 
 األلـ كالتحٌسر.عاطفة     ما العاطفة البارزة في البيت ؟ :  5س
 
 شبـ / حٌر .        عمى الطباؽ. ثاالن ماستخرج : 6س
 
ب ػػػػػػػػػ -2 ػػػػػػػػػتِّـي حي ػػػػػػػػػدم امػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػي أيكى سى  قىػػػػػػػػػٍد بىػػػػػػػػػرىل جى
 

تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدعي   ـي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًؼ الٌدٍكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة األيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب سى  حي
 

 

 
 : شرح البيث

قكف إليو بحٌبيـ ، ؽ بحٌبو ، كغيرم يتممٌ التممٌ يقكؿ : حبٌي لسيؼ الدكلة قد أنحٌؿ جسمي كأنا كاتـ لو ، ألتجٌنب 
 كيتكٌمفكنو.

 
  

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 البارد شبـ الٌشًبـ حرارة كاحتراؽ  حرر كاحٌر 
 جمعيا أسقاـ ، كىك المرض سقـ سىقىـ ىيئتي حكؿ كىحالي

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 أضعؼ كأنحؿٌ  برم  برل أبالغ في كتماف حبي كتـ أكتـٌ
ـي  تظير الصدؽ كتبطف التكٌمؼ دعك  تىٌدعي  البشر  أمـ األمى
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 ( 2018كزارة شتكم  (                   كازف الشاعر بيف حٌبو لسيؼ الدكلة كحٌب اآلخريف لو ، بيف ىذا . :  1س

 حٌب الٌشاعر لسيؼ الٌدكلة صادؽ ليس فيو تمٌمؽ أك تكٌمؼ كقد أنحمو كأبرل جسده ، كحٌب اآلخريف لسيؼ الٌدكلة 
 ظاىره صادؽ كباطنو متكٌمؼ. 
 
 ح ذلؾ في ضكء ىذا البيت.كضٌ  عاتب الٌشاعر سيؼ الدكلة بمباقة كتأدب . :  2س

أنحمو كىك كاتـ لو ، ليتجٌنب التمٌمؽ في حٌبو كما يدعيو عاتبو بإظيار مدل حٌبو لو ، ىذا الحٌب الذم أبرل جسده ك 
 غيره ، بقمكب غير خالصة ، كنٌيات غير صادقة.

 
 . صٌكر الحٌب بآلة قد برت جسده فأصبح نحيالن .  ( مالي أكتِّـ حبنا قد برل جسدم) الفنية ة الصكر : كٌضح  3س
 
  كما داللتو ؟ األسمكب اإلنشائي في البيت ،ما . مف استخداـ األساليب اإلنشائية الشاعر أكثر   :  4س

 ( 2018كزارة شتكم  (                                                          اّلستفياـ كيفيد التعجب.         
 
.     عمى الطباؽ. ثاالن ماستخرج :  5س   تٌدعي / أكتـٌ
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ًلغيٌرتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  -3 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى يىٍجمىعينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حي  إٍف كى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب نىٍقتىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فىمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًر الحي
 

 

 
  شرح البيث

 ا نقتسـ بٌره كعطاياه كما نقتسـ حٌبو ، كعمى قٍدًر إف كاف يجمعنا مف آفاؽ البالد المتباعدة حٌب لسيؼ الدكلة ، فميت أنٌ 
 حٌبنا لو تككف عطاياه.

 
  كما داللتو ؟ ما األسمكب اإلنشائي في البيت ،. مف استخداـ األساليب اإلنشائية الشاعر أكثر :  1س

 التمني  كيفيد الٌتحٌسر.        
 
 ما األمنية التي يتمٌناىا الشاعر؟  : 2س

 حٌبنا لو تككف عطاياه. كما نقتسـ حٌبو ، كعمى قٍدرً  سيؼ الدكلة  كعطايا أف نقتسـ برٌ  تمٌنى
 
 بإنساف يجمع الناس مف حكلو . صٌكر الحبٌ  ( . إٍف كىافى يىٍجمىعينىا حيب  ًلغيٌرًتًو )   الفنيةة لصكر : كضح ا 3س
 
مىتي يػػػػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػػػػدىؿى الٌنػػػػػػػػػػػػاًس إالٌ  -4  فػػػػػػػػػػػػي ميعػػػػػػػػػػػػامى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي كىالحكى ـي كىأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الخٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الًخصػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

   

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
ًتوً  ر، غٌرة الرجؿ كجيو غرر غيرَّ  بمقدار قدر بقدر جمعيا غيرى

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 الذم يقضي بيف المتنازعيف حكـ الحكـ  جمعيا خصـك ، الجداؿ كالنزاع خصـ الخصـ 

 الضمير ) الياء / لغرتو ( عائد عمى سيؼ الدكلة 
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  شرح البيث

كفيؾ خصامي كأنت خصمي كحكمي ،  ،يقكؿ لسيؼ الدكلة : أنت أعدؿ الناس إٌّل إذا عاممتني فإف عدلؾ ّل يشممني 
 ألنؾ ممؾ ّل أحاكمؾ إلى غيرؾ ، فأنا أخاصمؾ إلى نفسؾ.

 
  كما داللتو ؟ ما األسمكب اإلنشائي في البيت ،. مف استخداـ األساليب اإلنشائية الشاعر أكثر   :  1س

 النداء كيفيد اّلستعطاؼ.        
 
 : ما داللة كؿ مف : 2س

    استيجاف مف الشاعر لسمكؾ سيؼ الدكلة الذم يعامؿ الشاعر معاممة تختمؼ تمامنا عف :  يا أعدىؿى الٌناسً  - أ
 لجميع الناس بالعدؿ كاإلنصاؼ. معاممتو                

ـي :   - ب كى  الدكلة بإنصافو.يأسو مف أف يقـك سيؼ  كأنت الخصـ كالحى
 
 . سيؼ الدكلة بالخصـ كالحكـ  شبَّو( .  فيؾ الًخصاـ كأنت الخصـ كالحكـ ) الفنيةة لصكر : كضح ا 3س
 
 الخصـ / الحكـ.    عمى الطباؽ. ثاالن استخرج م:  4س
 
 أيًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيىا نىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتو ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدقىةن  -5
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـي أف تحسى ـى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحميوي كىرى  ٍح
  

  شرح البيث
يحسب الٌسقىـ صحة ،  كمف ، فتككفا أعيذ نظراتؾ الٌصادقة أف ترل الشيء بخالؼ ما ىك عميو ، كأف تحسب الكـر شحمن 

 كقكة. نناكالكـر سم
 أسمكب تنبيو .: ما األسمكب الذم استخدمو الشاعر في ىذا البيت ؟   1س
 
 : ذىكىرى الشاعر نظرات / ظنكف سيؼ الدكلة . كضحيا .  2س

 . اشحمن  الكـر كتحسب ، تراه فيما  تغمط -ب      . عميو ماىك عمى عرفتو شيء إلى رتظى نى  إذا صادقة  - أ
 

 . : الشخص الكاذب كالمنافؽ كـر ادؽ ،: الشخص الصٌ شحـ( ؟ لمكممتيف التاليتيف )شحـ، كـر: ما المعنى المجازم  3س
 
" دلٌ :  4س ـو  .ؿ ببيت مف القصيدة عمى مضمكف ىذا المثؿ: "استىٍسمىٍنتى ذا كرى

ـى فيمف  ـي أيًعيذيىا نىظىراتو ًمٍنؾى صاًدقىةن           أف تحسىبى الٌشٍح رى  شحميوي كى
 
 ( .أف تحسب الشحـ فيمف شحمو كـر  ) الفنيةة لصكر ح ا: كضٌ  5س

 . كقكة اشحمن  فيحسبو اإلنساف كـر يرل كمف رأيو في يخطئ مف شبو      

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 ظفت حسب تحسب أحفظيا عكذ أعيذىا
 بسبب مرضانتفاخ الجسـ  كـر كـر الدىكف في الجسـ شحـ الشحـ

الضمير ) الياء / أعيذىا ( عائد 
 عمى نظرات  
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ػػػػػػػػػػػػػػا اٍنًتفىػػػػػػػػػػػػػػاعي أخػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػٌدٍنيىا ًبنىػػػػػػػػػػػػػػاًظًرهً  -6 مى  كى
 

ـي   ٍت ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي األٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري كىالظ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىكى
  

 
 
 
 

 شرح البيث
كر كالظُّممة ، فأمُّ نفع لو في بصره ، أم يجب أف تمٌيز بيني كبيف غيرم مٌمف لـ إذا لـ يمٌيز اإلنساف البصير بيف النٌ 

 تمٌيزي بيف الٌنكر كالٌظممة.يبمغ درجتي بما 
 
 الحكمة .الذم يمثمو ىذا البيت ؟  : ما الغرض الشعرمٌ  1س
 
 ( 2018كزارة شتكم  ( برزت الحكمة في أشعار المتنبي ، اذكر أبياتان تضٌمنت الحكمة في القصيدة ، ككضحيا .:  2س

  بصره .في كر كالظُّممة ، فأٌم نفع لو البيت السادس : إذا لـ يمٌيز اإلنساف البصير بيف النٌ 
 
أشر إلى البيت الذم ينسجـ مع قكؿ أبي العتاىية : ككـٍ مف كفيؼو بصيًر الفؤاد             ككـٍ مف فؤادو كفيؼ  :  3س

 البيت السادس .            البصٍر 
  
  كما داللتو ؟ البيت ، ما األسمكب اإلنشائي في. مف استخداـ األساليب اإلنشائية الشاعر أكثر  : 4س

 نفي.اّلستفياـ كيفيد ال     
 
 كٌظؼ المتنبي بعضان مف مظاىر الطبيعة في البيت ، أشر إلييا ، كبيف القيمة الفنية لتكظيفيا.:  5س

 ( .  )األنكار ، الظُّمىـ
 .الشعكرية عند الشاعر ، كمنسجمان معيا  بةجاءت لخدمة التجر 

تنسجـ مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصاليا في مضمكف البيت ، بما يدؿ عمى قدرتو في استمياـ :  األنكار كالظمـ 
 ة.عناصر الطبيعة في صكر شعريٌ 

 
 : ما داللة كؿ مف :  6س

 اإلنساف .أخي الٌدٍنيىا :   ( أ
 الحب الصادؽ .األنكار :   ( ب
 . الزائؼ / النفاؽ الحب:  ـمى الظ    ( ت

 
 األنكار / الظُّمىـ.    عمى الطباؽ. ثاالن ماستخرج :  7س
 
ـي )   الفنيةة لصكر كضح ا: 8س ٍت ًعٍندىهي األٍنكاري كىالظ مى   ( .إذا اٍستىكى

 .  كالظممة ؽ بيف النكرصٌكر الشاعر سيؼ الدكلة باألعمى الذم ّل يفرٌ 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 عينو نظر ناظره حصكؿ المنفعة نفع اٍنًتفىاعي 
 الظالـ ظمـ الظمـ مف التساكم سكم اٍستىكىتٍ 

 الضمير
 ) الياء / بناضره
+ عنده ( عائد 
 عمى أخي الدنيا
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بػػػػػػػػػػيأ -7 ػػػػػػػػػػى إلػػػػػػػػػػى أدى  نىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػذم نىظىػػػػػػػػػػرى األٍعمى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو صى  كىأٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىعىٍت كىًممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي مى
  

 
  .إٌف األعمى أبصر أدبي ، ككذلؾ األصـٌ سمع شعرم      شرح البيث

 
 : ما الفكرة الرئيسة في البيت الٌسابؽ ؟  1س

 أٌف شعره سار في آفاؽ البالد كاشتير حتى تحٌقؽ عند األعمى كاّلصـٌ أدبو .       
 
 : ماذا يريد الشاعر أف ييكصمو لسيؼ الدكلة ؟  2س

سميع ، أفال تفيـ ما أنا الذم ينظر األعمى إلى أدبي ، أفال تنظر إليو كأنت مبصر ؟ كاسمعت كمماتي األصـٌ ، كأنت 
 أقكؿ؟
 

 اعر بشعره.اعتداد الشٌ   يفتخر( الشاعر في ىذا البيت؟ بماذا يعتٌد )  : 3س
 
 لبياف تحٌقؽ معناىا كثبكتو.    نظر ، أسمعت( ؟  لماذا عٌبر الشاعر بالفعؿ الماضي )  :  4س
 
 عاطفة الفخر.    ما العاطفة البارزة في البيت ؟  :  5س
 
 . قدراتو إبراز في الشديدة المبالغةة التي يمكف استنتاجيا مف البيت ؟ : ما الٌسمة األسمكبيٌ  6س
 
 : ما داللة كؿ مف :  7س

 جكدة شعره المكتكب.ك  ةاألدبيٌ  قدرتو   أنا الذم نظر األعمى إلى أدبي :  ( أ
 . األصـ أسمع حتى شعره تأثير قكة   :  كأسمعت كمماتي مف بو صمـ   ( ب

 
 التالية :  الفنية لصكرا كضح :  8س

 أنا الذم نظر األعمى إلى أدبي:   - أ
 .ر بصً صٌكر قكة شعره كفصاحتو بأشعة تستطيع أف تنفذ إلى عيف األعمى فيرل كيي 

 كأسمعت كمماتي مف بو صمـ:  - ب
ـ فيسم  عكف ىذا الصكت.صٌكر شعره بصكت قكم يستطيع أف ينفذ إلى آذاف الصُّ

 
ػػػػػػػػػػػػػٍف  -8 فيػػػػػػػػػػػػػكني عى ـي ًمػػػػػػػػػػػػػٍؿءى جي ػػػػػػػػػػػػػكىاًرًدىىاأنىػػػػػػػػػػػػػا  شى
 

ـي   يٍختىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌراىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي جى يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىري الخى  كى
 

   

 المعنى جذرىا الكممة المعنى   جذرىا الكممة
 الجيد مف الٌشعر أدب  أدبي  فاقد البصر  عمي  األعمى 
 فاقد السمع صمـ  صمـ قصائدم كمـ  كمماتي 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى   جذرىا الكممة
ٌراىىا جمع شاردة ، قصائد سائرة تيركل بكؿ مكاف شرد شىكىاًردً   األصؿ جرٌاءىا ، بمعنى مف أجميا جرأ جى

  2018كزارة شتكم 
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 شرح البيث

 أناـ مؿء جفكني ؛ أم مطمئنان مرتاح الفكر عف قصائد الشعر ألني أدركيا متى شئت بسيكلة مف غير إتعاب فكر ، 
 يـ يسيركف ألجميا كيتعبكف كيتنازعكف في دقيؽ معانييا ، كجكدة مبانييا.ا غيرم مف الشعراء فإنٌ أمٌ 
 
 ( 2018كزارة شتكم  (            اعر بنفسو.الشٌ اعتداد      يفتخر( الشاعر في ىذا البيت؟ بماذا يعتٌد ):  1س
 
 أناـ / يسير .      استخرج مثاالن عمى الطباؽ.  : 2س
 
 : ما داللة كؿ مف :  3س
فيكني :  .أ  ـي ًمٍؿءى جي  . إراحة الفكر ، كاّلطمئنافأنىا
 الناس. الخمؽ :  .ب 
رَّاىا كيختصـ:  .ج   كعدـ الكصكؿ إلى ىذه المعاني بسيكلة. الكممات عمؽ معانيكيسير الخمؽ جى
 
ػػػػػػػػػػػػػػػٍف يىًعػػػػػػػػػػػػػػػز   -9 مىٍينىػػػػػػػػػػػػػػػا أٍف نيفىػػػػػػػػػػػػػػػاًرقىييـٍ  يىػػػػػػػػػػػػػػػا مى  عى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ًكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانينا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءو بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىكـٍ عى
  

 
 شرح البيث

 ، يعني ّل يخمفكـ أحد كّل يككف لنا منكـ بدؿ. دمنايا مف يشتٌد عمينا فراقيـ ، كٌؿ شيء كجدناه بعدكـ ع
 
   مف استخداـ األساليب اإلنشائية ، ما األسمكب اإلنشائي في البيت ، كما داللتو ؟  الشاعرأكثر   :  1س

 النداء كيفيد اّلستعطاؼ.         
 
 ح ذلؾ في ضكء ىذا البيت.كضٌ  عاتب الٌشاعر سيؼ الدكلة بمباقة كتأدب .:  2س

ّل يستطيع اّلفتراؽ عف سٌيؼ الدكلة ، كّل أحد يمكف أف يخمؼ سيؼ الدكلة عند المتنبي ، أك أف يككف لمشاعر منو 
 بدؿ.
 
 ّل يخمفكـ أحد كّل يككف لنا منكـ بدؿ. : ما الفكرة الرئيسة في البيت السابؽ ؟  3س
 
 ( 2018كزارة شتكم  (    عاطفة الحٌب.  ما العاطفة البارزة في البيت ؟  :  4س
  كجداف / عدـ .    عمى الطباؽ. الن استخرج مثا  :  5س
 : ما داللة كؿ مف :  6س
 . كالعتاب الحب إظيار.   نفارقيـ أف عمينا يعز مف يا - أ
 . الشاعر قمب في سيؼ الدكلة مكانة :   عدـ بعدكـ شيء كؿ كجداننا  - ب
 
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 شيء نجده أك ندركوكٌؿ  كجد كجدانينا كيؿَّ شيءو  يصعب عزز يعزٌ 
    ّل قيمة لو عدـ عدـ

 الضمير  
 ) الياء / بشكاردىا + جٌراىا (

 عائد عمى كمماتي

الضمير  ) ىـ  / نفارقيـ ( 
 10كالضمير ) كـ / بعدكـ ، أمركـ 

 ( 11، أرضاكـ  11، سركـ 
 يعكد عمى محبي المتنبي .
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ػػػػػػػػػػػػػػةو  -10 ـٍ بتىكًرمى ػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػافى أخمىقىنىػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػنكي  مى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أمًرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمى كي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك أٌف أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
 

 
 شرح البيث

يثاركـ ، لك أف أمركـ في اّلعتقاد لنا عمى نحك أمرنا في اّلعتقاد لكـ  كما نحف  ،ما أجدرنا ببٌركـ ، كتكرمتكـ ، كا 
 ) فكرة رئيسٌية (     .كما نحبكـ ، لكنتـ تكرمكننا لمقرب منكـ لك كنتـ تحبكننا عميو مف الثقة بكـ . بمعنى : 

 
 فرؽ في المعنى بيف كٌؿ كممتيف تحتيما خٌط فيما يمي : :  1س
ـي  أخمىقىنىامىا كافى  .أ  ـي ًمف أمًرنىا أمى كي ـٍ بتىكًرمىةو                 لىٍك أٌف أٍمرى  .أجدىرنىا                           ًمنكي
 .  أبمٍيتي       ثىكبى التغٌزؿ             كأصبحت عف عيف الغيكر بمعزؿ  أخمقتي قاؿ البحترم : لعمرم لئف  .ب 

 
  طمب الشاعر مف سيؼ الدكلة ؟: في البيت السابؽ سبب كنتيجة . أك ما ىك  2س

 كما نحبكـ ، لكنتـ تكرمكننا.               لمقرب منكـ لك كنتـ تحبكننا        
ـي     : ما داللة كالن مف : 3س كي  .اعتقادنا لكـ بحبكـ :  أمًرنىا            بحبكـ  لنا عتقادكـا:  أٍمرى
 

ػػػػػػػػػػػػرَّ  -11 ـي مػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػاؿى حاًسػػػػػػػػػػػػدينىاإٍف كػػػػػػػػػػػػافى سى  كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ـي فىمى ـي ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرحو إذا أٍرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي  لجي
  

 
     

 شرح البيث
 .ألمنا بقكؿ حاسدنا كطعنو فينا فقد رضينا بذلؾ إف كاف لكـ بو سركر ، فإٌف الجرح الذم يرضيكـ ّل نجد فيو  سررتـ إفٍ 
 
 عتاب الشاعر لسيؼ الدكلة جميِّا ، كعاتبو عمى سماعو كالـ الكاشيف فيو .ماذا يظير لؾ في ىذا البيت ؟   : 1س
 
ـي ما قاؿى حاًسدينىاتجد استماع سيؼ الدكلة لمكاشيف عف المتنبي  ؟  أيف:  2س   . إٍف كافى سىٌركي
 
 البيت الحادم عشر .  : أشر إلى المقطع الذم يدؿ عمى محبة المتنبي لسيؼ الدكلة .   3س
 
 قكؿ الحاسديف كالكشاية بو عند سيؼ الدكلة .: ما المعنى المجازم لكممة ) الجرح ( ؟  4س
  
ـي ألىـي : كضح الصكرة الفنية )  5س ٍرحو إذا أٍرضاكي  .( فىما لجي

 صٌكر رضا سيؼ الٌدكلة عنو بدكاء شاؼو يجعؿ جرحو غير مؤلـ .        
  
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 المعاممة بكـر كسخاء كـر بتىكًرمىةو  أجدىرنىا خمؽ أخمىقىنىا
    القريب أمـ أمـ

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
ـي   يقبؿ باألمر رضي أرضاكـ فرحكـأ سرر سىٌركي

 الضمير ) نا / عائد عمى المتنبي 
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ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـٍ ذاؾى مىعًرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  -12 بىٍينىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك رىعى  كى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرؼى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الن يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًذمى  إٌف المى
 

  

 
 شرح البيث

يقكؿ إٍف لـ يجمعنا الحٌب فقد جمعتنا المعرفة ، كأىؿ العقؿ يراعكف حٌؽ المعرفة ، فالمعارؼ عندىـ عيكد كذمـ ّل 
 يضيعكنيا . 

 الحكمة .: ما الغرض الشعرم الذم برز في ىذا البيت ؟   1س
 
 برزت الحكمة في أشعار المتنبي ، اذكر أبياتان تضٌمنت الحكمة في القصيدة ، ككضحيا . :  2س

  البيت الثاني عشر : المعارؼ عند أىؿ العقكؿ عيكد كذمـ ّل يضيعكنيا.       
 
 لجأ الشاعر إلى أساليب شتى في عتابو، ما أسمكب العتاب الذم استخدمو الشاعر في ىذا البيت؟ :  3س

 لٌتذكير بالكاجب.ا        
 
 العقكؿ الرٌاجحة ، كمنيـ سيؼ الٌدكلة. ذكك    (  ؟ أىؿ الن يى ما داللة ):  4س
 
ـي : كضح الصكرة الفنية )  5س  . بيف شخصيف بالعيد صٌكر المعرفة  ( إٌف المىعاًرؼى في أٍىًؿ الن يىى ًذمى
  

ٍيبػػػػػػػػػػػػػان فييعًجػػػػػػػػػػػػػزيكـٍ  -13  كػػػػػػػػػػػػػـ تىٍطميبيػػػػػػػػػػػػػكفى لىنىػػػػػػػػػػػػػا عى
 

يىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي   ـي  كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتيكفى كىالكى
  

 
 تعيبكننا بو فيعجزكـ كجكده ، كىذا الذم تفعمكنو مكركه عند ا كعند الكراـ. اتطمبكف أف تمحقكا بنا عيبن   شرح البيث

 
  . اأف يجدكا عنده عيكبن المتنبي ؟ في : ما ىك مطمب الحاسديف  1س
 
   كعجزكا في ذلؾ في نظره.أف يجدكا لو عيبنا  اعتٌد الشاعر بنفسو متحدينا الحاسديفمف البيت الٌسابؽ؟  ماذا تستنتج:  2س
 
 تفعمكنو مكركه عند ا كعند الكراـ.ما ،   أسمكب الذـلمتنبي عمى الحاسديف ؟ ا ردٌ ما العاطفة أك األسمكب في  :  3س
 
 : كضح الصكر الفنية التالية :  4س

ٍيبان فييعًجزيكـٍ  ( أ  كصٌكر العيب بشٍي صعبو كمعجزو . صٌكر العيب بشيء ييطمب. .  كـ تىٍطميبيكفى لىنىا عى
ـي  ( ب يىٍكرىهي اهلل ما تىأتيكفى كىالكىرى  البحث في عيكب الناس بشيء مكركه في الديف كالعيرؼ . صٌكر  .    كى

 
  

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 مفردىا النُّيية ، كىي العقؿ نيي الن يى اعتنيتـ رعي رعيتـ
ـي      مفردىا الٌذٌمة ، كىي العيد ذمـ الًذمى

 المعنى جذرىا الكممة المعنى   جذرىا الكممة
 أصحاب األخالؽ العالية كـر  الكـر  ّل تقدركف عميو عجز  فيعجزكـ 

 الضمير ) تـ / عائد عمى سيؼ الدكلة (  

 الضمير ) كاك الجماعة / تطمبكف + تأتكف ( كالضمير ) كـ / فيعجزكـ ( عائد عمى الحاسديف
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ػػػػػػػػػكاًعقيوي  -14 ـى الػػػػػػػػػذم عنػػػػػػػػػدم صى ػػػػػػػػػا  لىٍيػػػػػػػػػتى الغىمى
 

ـي  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيميييفَّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّيى  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى
            

 شرح البيث
 بٌره كرضاه( غيرم مطره )( كيصيب  أذاه كسخطو كالذم تصيبني صكاعقو ) يقكؿ : ليت الممدكح الذم يشبو الغماـ

 يزيؿ ذلؾ األذل إلى مف عنده ذلؾ الًبٌر فينتصؼ الفريقاف.      
 
   مف استخداـ األساليب اإلنشائية ، ما األسمكب اإلنشائي في البيت ، كما داللتو ؟ الشاعرأكثر   :  1س

 التمني  كيفيد الٌتحٌسر.          
 
 : ما داللة كؿ مف :  2س
 سيؼ الدكلة.     الغماـ :  .أ 
 لشاعر.ة كسخطو عمى اسيؼ الدكل إيذاء  الصكاعؽ : .ب 
 سيؼ الدكلة عند غيره.عطاء        الدٌيـ :  .ج 

 
 ة في البيت السابؽ . ح الصكرة الفنيٌ : كضٌ  3س
 ، كصٌكر إيذاء سيؼ الدكلة صكاعؽ تنتج عف ىذا الٌسحاب ،  بنار الشاعر سيؼ الدكلة سحاصكٌ 

 كما صٌكر عطايا سيؼ الدكلة إلى غيره غيكمان ماطرةن.
 
 كٌظؼ المتنبي بعضان مف مظاىر الطبيعة في البيت ، أشر إلييا ، كبيف القيمة الفنية لتكظيفيا.:  4س
 ( 2018كزارة شتكم  (                                                           ( . الغىماـ  ، الدِّيىـ ، الصكاعؽ )

، ي بحزف الشاعرشً : كصؼ المطر كمتعمقاتو يى فمثالن معيا ،  مناالشعكرية عند الشاعر ، كمنسج ةت لخدمة التجرب جاء
الشاعر إيصاليا في مضمكف البيت ، بما يدؿ عمى قدرتو في استمياـ عناصر تنسجـ مع الفكرة التي أراد ك كعتابو ، 

 الطبيعة في صكر شعرية.
 

مىػػػػػػػػػػػػػةو  -15  أرىل الٌنػػػػػػػػػػػػػكىل يىقتىضػػػػػػػػػػػػػيني كػػػػػػػػػػػػػؿَّ مىٍرحى
 

ـي    ال تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًقٌؿ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكىٌخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةي الر سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

 المعنى جذرىا الكممة
 حابةكىي السٌ  مفردىا الغمامة، غمـ الغماـ

 جمع صاعقة ، كىي النار التي تسقط مف السماء في رعد شديد صعؽ الصكاعؽ
 مفردىا الٌديمة ، كىي المطر يدـك في سككف ديـ الدِّيىـ

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
تىٍستىًقؿٌ ال  يطالبني كيكمفني قضي يقتضيني البعد نكم النكل  ّل تقطعيا في الرحيؿ قمؿ 

ٍخد ، كىك ضرب مف السير السريع كخد الكىٌخادىةي   مفردىا : الكاخدة ، كىي اإلبؿ التي تسير الكى
فتؤٌثر في  سير اإلبؿ سريع ، مفردىا رسـك ، كىي الناقة التي تسير الٌرسيـ ، كالرسيـ ضرب مف رسـ الر سيـ

 األرض بأخفافيا لسيرىا الشديد

 ػف (   عائد عمى الغماـ  ميػالضمير ) ػػو / صكاعقو + عنده + يزي
 ( عائد عمى الصكاعؽ  يزيميػػفكالضمير ) ف /  
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 شرح البيث
 مرحمة ّل تقـك بقطعيا اإلبؿ المسرعة ، لبعد مناليا ، كّل تطيقيا لشٌدة أىكاليا. يكٌمفني البيعد عنكـ قطع كؿٌ  
 
 فرؽ في المعنى بيف كٌؿ كممتيف تحتيما خٌط فيما يمي : :  1س

ـي  الٌنكىلأرىل  ( أ مىةو           ال تىٍستىًقٌؿ بيا الكىٌخادىةي الر سي  البعد.              يىقتىضيني كؿَّ مىٍرحى
 لدابتو. النَّكلتزكجت أسماءي بنتي أبي بكر الٌزبيرى بفى العٌكاـً كليسى لو ماؿه كال مكرده ، فكانت تعمؼي فرسىو ، كتديؽ   ( ب

 جمع نكاة ، كىي نكاة التمر ، أم : بذرتيا.                                                                
 

  البيت؟ ىذا في الشاعر استخدمو الذم العتاب أسمكب ما عتابو، يف شتى أساليب إلى الشاعر لجأ:  2س
 .بالرحيؿ التعريض       

 
  ف كيفية سفره .أظير لسيؼ الدكلة السير عنو كالرحيؿ. كبيٌ : ماذا أظير أك أشار المتني في ىذا البيت ؟    3س
 
مىةو : كضح الصكرة الفنية )   4س  .صٌكر البعد بشيء يطالبو  .( أرىل الٌنكىل يىقتىضيني كؿَّ مىٍرحى
 

ياًمًننػػػػػػػػػػػػػا -16 ػػػػػػػػػػػػػٍف مى ػػػػػػػػػػػػػمىيران عى ٍكفى ضي  لىػػػػػػػػػػػػًئٍف تىػػػػػػػػػػػػػرى
 

دَّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كى ـي لىيىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثىٌف لمى ـٍ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتييي
  

 
 

 شرح البيث
 .قتي ليـ ، كأسؼ عمى رحيمي عنيـ قصٍدتي مصر ليحدثٌف لمف كٌدعتيـ ندـ عمى مفار إف 
 
 يندـ عمى فراقو.سكؼ  يشير إلى سيؼ الدكلة أنو ماذا ييريد أف يشير الشاعر في لبيت الٌسابؽ ؟  :  1س
 
ياًمًننا : ) قكؿ الشاعر  داللة ما :  2س مىيران عىٍف مى  إلى مصر.سيرحؿ  ( ؟ لىًئٍف تىرىٍكفى ضي
 
ـٍ  لمىفٍ  لىيىٍحديثىفٌ : أظير الشاعر أىمية لكجكده ، كشٌدة عمى فراقو أشر إلى ذلؾ .     3س ٌدٍعتييي ـي  كى  . نىدى
 
 لجأ الشاعر إلى أساليب شتى في عتابو، ما أسمكب العتاب الذم استخدمو الشاعر في ىذا البيت؟ :  4س

 التعريض بالرحيؿ.     
 
 . إف قصٍدتي مصر ليحدثٌف لمف كٌدعتيـ ندـ     حيما .: في ىذا البيت سبب كنتيجة . كضى  5س
  

كا -17 قىػػػػػػػػػػػػد قىػػػػػػػػػػػػدىري  إذا تىرىٌحٍمػػػػػػػػػػػػتى عػػػػػػػػػػػػف قىػػػػػػػػػػػػٍكـو كى
 

ـي   ـٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌراًحمكفى ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أٍف ال تيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرقىيي
   

 
 

 المعنى   جذرىا الكممة
مىٍير  جبؿ عمى يميف قاصد مصر مف الشاـ  ضمر ضي

 المعنى جذرىا الكممة المعنى   جذرىا الكممة
 رضاءهإيستطيعكف  قدر قدركا  الرحيؿ مكرىا رحؿ  تىرىٌحٍمتى 

 الضمير ىا / بيا عائد عمى مرحمة

ـي  الضمير ف / تركف عائد عمى  الكىٌخادىةي الر سي
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 شرح البيث
 يريد بيذا :  إذا سٍرتى عف قـك كىـ قادركف عمى إكرامؾ حتى ّل تحتاج إلى مفارقتيـ فيـ الذيف اختاركا اّلرتحاؿ .

 أنتـ تختاركف الًفراؽ إذا ألجأتمكني إليو .  
 
 لجأ الشاعر إلى أساليب شتى في عتابو، ما أسمكب العتاب الذم استخدمو الشاعر في ىذا البيت؟  :  1س

 التعريض بالرحيؿ.       
 
لى مف يشير ، كلماذا قالو ؟  2س  : مف يخاطب الشاعر في ىذا البيت ؟ كا 
 نفسو بحجتو. ذلؾ عف  قائمنايخاطب نفسو ، كيشير إلى سيؼ الدكلة ، حتى ّل يذمَّو في رحيمو ،   
 
  : ماذا حٌمؿ المتنبي سيؼ الدكلة في ىذا البيت ، كعمى ماذا يدؿ ذلؾ ؟ 3س

 عمى يدؿ كىذا . عنو الظمـ كمنع العدؿ بإقامة منعيا عمى يقدر كاف ألنو ؛ بينيما كقعت التي القطيعة مسؤكلية حٌممو
 .  بالظمـ إحساسو مع اإلقامة قبكلو كعدـ بكرامتو اعتزازه

 
 : أشار المتنبي في ىذا البيت بالخسارة .  ىؿ خسر شي ؟ كمف الذم خسر كماذا خسر ؟ 4س
  مع حٌبو لمبقاء .  الرحيؿ بيذا اشيئن  يخسر لف أنو فبيٌ  ( أ
 . الرحيؿ مف كمنعو إرضاؤه يمكنيـ ككاف وحقّْ  في ركاقصٌ  الذيف ىـ كفالخاسر  ( ب
 .  السنيف مر عمى ذكرىـ ديخمٌ  الذم المدح شعر مف حرمانيـ في تككف خسارتيـ  ( ت

 
ػػػػػػػػػػػػديؽى بًػػػػػػػػػػػػوً  -18 كػػػػػػػػػػػػافه ال صى ػػػػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػػػػًبالًد مى  شى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػػػا يىكًسػػػػػػػػػػػػػػػبي اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػافي مػػػػػػػػػػػػػػػا يىًصػػػػػػػػػػػػػػػ شى  كى
  

 
 
 

  شرح البيث
  إٌف شٌر البالد مكاف ّل يكجد فيو صديؽ ، كشٌر األعماؿ ما يجمب لصاحبو العيب كالمذٌمة .

 
 ككضحو .  الذم برز في ىذا البيت ؟ الغرض الشعرمٌ : ما  1س
  أسكأ البالد مكاف ّل صديؽ فيو ، كأقبح األعماؿ تمؾ التي تجمب العيب كالمذٌمة لصاحبيا.      .الحكمة  
 
 . كاأللـ الضيؽ ظيارإ: ما الغرض مف الحكمة في ىذا البيت ؟    2س
        

 المعنى   جذرىا الكممة
 يعيب كصـ يىًصـي 

 ضمائر الجمع جميعيا عائدة عمى قكـ 

 الضمير / الياء ) بو ( عائد عمى مكاف 
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 وي ًمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ًعتابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى إالٌ  -19
 

ـي   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رَّ إاٌل أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضي
  

 
 
 
 
 
 

  شرح البيث
كىك دٌر بحسف لفظو ألف العتاب يجرم بيف المحبيف ،ىذا الذم أتاؾ مف الٌشعر عتاب مٌني إليؾ إٌّل أٌنو محٌبة ككٌد ، 
ٍتؾ فيي محٌبة خالصة كمكدةٌ  ف أزعجى  صادقة. كنظمو إٌّل أٌنو كممات ، كا 

 
 ح ذلؾ في ضكء ىذا البيت.كضٌ  عاتب الٌشاعر سيؼ الدكلة بمباقة كتأدب . :  1س

أٌكد الٌشاعر أٌف عتابو ما ىك إّل محبة ، ألٌف العتاب يجرم بيف المحبيف ، كىك دٌر بحسف لفظو كنظمو إٌّل أٌنو كممات ، 
ٍت سيؼ الدكلة فيي محٌبة خالصة كمكٌدة صادقة. ف أزعجى  كا 

 
 أشر إلى البيت الذم تضمف ىذا المعنى :  األحباب" :  يقاؿ: "العتاب ىدية:  2س

ـي                ٌمفى الدُّرَّ إٌّل أٌنوي كىًم  ىىذا ًعتابيؾى إٌّل أٌنوي ًمقىةه          قد ضي
 
ـي ح الصكرة الفنية ) : كضٌ  3س ٌمفى الد رَّ إاٌل أٌنوي كىًم  ( .  قد ضي

 قصيدتو بالٌدر لحسف لفظو كنظمو.ر الشاعر ما نظمو مف كالـ في صكٌ         
 
 . ألٌف العتاب يجرم بيف المحٌبيف  ؟ محٌبة ككدٌ : لماذا قاؿ المتنبي لسيؼ الدكلة : إف عتابي عميؾ بالشعر  4س
 

************************************************************************* 
 ( 2018كزارة شتكم    ( العتاب.   ؟ ما الغرض الٌشعرٌم ليذه القصيدة:  1س
 
 مف القيـ اإليجابٌية التي حممتيا القصيدة. ااستخمص ثالثن  :  2س

 .احتراـ الصديؽ  .1
 .العدؿ في معاممة الناس  .2
 .اّللتزاـ بالعيكد  .3
 عدـ اّلنخداع بالمظاىر. .4

 
 مف استفياـ كنداء كتمف و . عمؿ ذلؾ ؟ مف استخداـ األساليب اإلنشائية الشاعرأكثر :  3س

 .  جاءت منسجمة مع حالة الٌشاعر كغرض القصيدة ، فاستطاع أف ينفث آّلمو ، كيبث عتابو

 المعنى جذرىا الكممة المعنى   جذرىا الكممة
ٌمفى  المحٌبة كمؽ الًمقىة  احتكل ضمف  ضي
ـي  المؤلؤ درر الد رَّ   كالـ  كمـ كىًم

 الضمير / الكاؼ ) عتابؾ ( عائد عمى سيؼ الدكلة  .
 الضمير / الياء )  أنو (  األكلى كالثانية عائد عمى العتاب 

أسئلة بشكل صام صلى 
 القصيدة كاملة
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 : القراءة الثانيةالكحدة 
 

 الحساسٌية
 
 

 ( .الحساسٌيةمطمكب مف الطالب في ىذا الدرس )
 كالجذر الصحيح .حفظ  معنى المفردات  -1
 حفظ األسئمة مع اإلجابة المؤشر عمييا قبؿ بداية السؤاؿ بيذه العالمة  -2

  
 . حفظ الصكر الفنية 
 ممقالةلالخصائص العامة  ، ك األدبي لدرس الحساسية حفظ نكع الفف 

 كالٌسمات الفنية لكاتب النص .      
 . حفظ التعريؼ بالكاتب 

 .  المكبرة في الخطمعرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات  -3
 

   :  عف أنس، رضي اهلل عنو أٌنو قاؿ لثابت رحمو اهلل
الميـٌ رٌب الناس، مذىب البأس،   : بمى، قاؿ  : قاؿ  ؟ أال أرقيؾ برقية رسكؿ اهلل 

   .  اشؼ أنت الشافي، ال شافي إاٌل أنت، شفاءن ال يغادر سقمان 
  .  (  (  ركاه البخارم  )  )                                                    
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 ،كتنشط في مكاسـ معينة ،ليا أسباب شٌتى ،لحساسٌية مرض مف أمراض العصر الٌشائعة كّل سٌيما لدل األطفاؿ ا

 كفي مكسـ الٌربيع الذم يكثر فيو غبار الٌطمع. ،كخاصة في نياية مكسـ البرد
أك مكاد  ،مثؿ: غبار الٌطمع ،كالحساسٌية تفاعؿ غير طبيعٌي يحدث في أنسجة الجسـ المختمفة نتيجة ماٌدة غريبة 

فضالن عف الدُّخاف  ،أك بعض األدكية مثؿ المضاٌد الحيكٌم الًبٍنسميف ،أك المكاد الٌسامة ،أك شىعر الحيكانات ،الٌتجميؿ
كعف كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخؿ الغرؼ المكتٌظة  بالكتب  ،كدخاف الٌسجائر ،الناتج عف عكادـ الٌسيارات

ج فتييٌ  ،كىي تصؿ إلى داخؿ الجسـ عف طريؽ الفـ أك األنؼ أك الممس أك الحقف ،ٌسجاد كالمالبسكالٌستائر كال

أجساـ مضاٌدة دفاعية تؤثر في الٌنسيج المصاب كالٌشعيرات  تكلُّدفيؤدم ذلؾ إلى  ،األماكف التي كصمت إلييا

 الٌدمكٌية المحيطة المسبّْبة ألعراض الحساسٌية.
 

 
 ما المقصكد بالحساسٌية؟:  1س

الحساسٌية مرض ًمف أمراض العصر الشائعة كّل سٌيما لدل األطفاؿ، كليا أسباب شٌتى، كتنشط في مكاسـى معينة، 
 كخاصة في نياية مكسـ البرد، كفي مكسـ الٌربيع الذم يكثر فيو غبار الٌطمع.

 
 . أذكر أربعة أسباب لمحساسٌية :  2س

 تفاعؿ غير طبيعٌي يحدث في أنسجة الجسـ المختمفة نتيجة مادة غريبة، مثؿ: 
 ،غبار الٌطمع، أك مكاد التجميؿ، أك شعر الحيكانات، أك المكاد الٌسامة، أك بعض األدكية مثؿ المضاد الحيكٌم الًبٍنسميف

كعف كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخؿ الغرؼ  ،كدخاف الٌسجائر ،فضالن عف الدُّخاف الناتج عف عكادـ الٌسيارات
 . المكتٌظة  بالكتب كالٌستائر كالٌسجاد كالمالبس

 
 كيؼ تحدث الحساسية في داخؿ الجسـ؟ :  3س

تصؿ مسببات الحساسٌية الى داخؿ الجسـ عف طريؽ الفـ أك األنؼ أك الممس أك الحقف، فتٌييج األماكف التي كصمت 
 تكلُّد أجساـ مضاٌدة دفاعٌية تؤثر في النسيج المصاب كالشعيرات الدمكية المحيطة المسًبٌبةإلييا، ما يؤدم إلى 

 ألعراض الحساسٌية. 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 اخصكصن  سٌي ، ما ال سٌيما المنتشرة شيع الشائعة
 المحيط الذم يضـ أعضاء التذكير في الزىرة طمع الٌطمع مختمؼ شتت شتى
 حٌدة التأثر ىيج التيٌيج المزدحمة كظظ المكتٌظة
    تنشئ كلد تكٌلد

 الكقكد في الٌسيارةمفردىا، عادـ ، كىك ما ينتج عف احتراؽ  عدـ عكادـ السيارات

ــّة                                                          الــقـــــراءة            الكاتب والعامل املصري  : نصر معوض  الــحـسـاســوـ



42 
 

 
  
 التالية العممٌية  المصطمحات : كٌضح معنى 4س  : 

مجمكعة متكاممة مف خاليا مماثمة مف نفس المنشأ، كالتي تحمؿ كظيفة محددة، كالنسيج الطالئي، أنسجة الجسـ : 
 .كالنسيج العصبي، كغيرىا مف أنسجة الجسـ

 
: قنكات دقيقة جدا تشبو الشعر ، كيتككف جدارىا مف طبقة خمكية كاحدة، لتسمح لممكاد الغذائية الشعيرات الدمكية 

 الصغيرة بتغذية الخاليا حكليا.
 
  قة بيف التمٌكث كمرض الحساسٌية.كٌضح العال :  5س 

 مف الجراثيـ إلى الجياز اليضمي كالتنفسي مما يؤدم إلى تييج األنسجة كتحسٌسيا.التمكث يعني إمكانية كصكؿ أم نكع 
 
  الصكر الفنٌية .كٌضح  :  6س 
 ىائج. بحيكافصٌكر األماكف   فتييج األماكف التي كصمت إلييا :     - أ
 صٌكر األجساـ المضادة بالمكلكد.         تكليد أجساـ مضاٌدة دفاعية:     - ب
 
 أحٌب الكتبى كّل سٌيما كتبى األدب.           كال سٌيما ( في جممة مفيدة مف إنشائؾ. )استعمؿ تركيب :  7س 
 

 ( ٍبك القصبيٌ )الرَّ التي تشمؿ حساسٌية الٌصدر ،كحساسٌية الجياز الٌتنفسيٌ  ،؛ منيا حساسٌية الجمد كلمحساسٌية أنكاع عٌدة

كسائد غرؼ النـك تٌتجو أبكاغيا بشكؿ رئيس إلى  في الفيطرياتقد ثبت عمميِّا  كجكد عدد مف ك  ،كحساسٌية األنؼ
 كيزداد األمر خطكرة في حالة نقص مناعة جسـ المريض. ،كقد تسٌبب التيابات في العيكف ،الجيكب األنفية كالٌرئتيف

 
  
 
 

 
 التاليةالعممٌية  المصطمحات  : كٌضح معنى 1س  : 

 تقع ضمف عظاـ الجمجمة كالكجو. ،تٌتصؿ بالتجكيؼ األنفي عبر فتحات خاصة ،فراغات مميئة باليكاء:  الجيكب األنفية
 

  مع مثيرات مختمفة. اتجاكبن  ،مرض يسبب تضيؽ متغير في القصبات اليكائية الٌرٍبك القصبي :
 

كليا أشكاؿ  ،تنقؿ النبات مف حالة الرككد الى حالة النشاط أك العكس ،كىي خمية تكاثر ّل جنسي ،مفردىا بىٍكغاألبكاغ : 
 كثيرة كمختمفة في الفطريات كالطحالب كالجراثيـ كغيرىا.

 
 استندت المقالة إلى حقيقة عممٌية . استخرجيا .:  2س

 . في كسائد غرؼ النـك تٌتجو أبكاغيا بشكؿ رئيس إلى الجيكب األنفية كالٌرئتيف الفيطرياتثبت عمميِّا  كجكد عدد مف 
 
 .  حساسٌية الجمد، كحساسٌية الجياز الٌتنفسيٌ  : اذكر أنكاع الحساسٌية . 3س
 
 .الٌتنفسيٌ حساسٌية الجياز  . إلى أم نكع مف الحساسٌية تنتمي ؟ ( كحساسٌية األنؼ ٍبك القصبيٌ حساسٌية الٌصدر)الرَّ :  4س
 
  ؟ النكـ غرؼ كسائد في الفيطريات مف عدد كجكد:  ما النتيجة السمبٌية مف  5س
 تسٌبب التيابات في العيكف، كيزداد األمر خطكرة في حالة نقص مناعة جسـ المريض.   

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 احمرار ليب التيابات المخٌدة كسد كسائد
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رات الجيدة طيّْ كاستعماؿ مكاد التنظيؼ كالمي  ،كيمكف الكقاية مف تمؾ الفطريات بتغيير الكسائد عمى فترات متقاربة
 ،كضركرة التيكية الدائمة المستمٌرة لممنازؿ ،كاستعماؿ القطف الٌطبيعٌي بدّلن مف الصناعٌي في الكسائد ،أسبكعيِّا

إضافة إلى تجٌنب تكديس حجرة  ،كتعريض محتكيات الغرؼ ألشعة الشمس مف كقت إلى آخر؛ لتعقيميا مف الجراثيـ
ب ترؾ األحذية فييا ؛ ألنيا مف أىـ مصادر التمٌكث التي يستنشقيا النائـ في كتجنٌ  ،النـك بالمالبس خارج أماكنيا

 أثناء تنفسو.

  
 كيؼ نقي أنفسىنا مف خطر اإلصابة بيا؟ ،تقيـ بعض مسببات حساسية الٌصدر كاألنؼ كالجمد مىعىنا في البيكت :  1س

كاستعماؿ  ،كاستعماؿ مكاد التنظيؼ كالمطيرات الجيدة أسبكعيِّا ،منيا بتغيير الكسائد عمى فترات متقاربةيمكف الكقاية 
كتعريض محتكيات الغرؼ  ،كضركرة التيكية الدائمة كالمستمٌرة لممنازؿ ،القطف الٌطبيعٌي بدّلن مف الصناعٌي في الكسائد

 عالكة عمى تجٌنب ترؾ األحذية فييا. ،لتعقيميا مف الجراثيـ ،ألشعة الشمس مف كقت إلى آخر
 
كمف أنكاع الحساسٌية أيضا حساسٌية اإلنساف نحك نكع معٌيف مف الغذاء؛ فأٌم نكع مف البركتينات الغذائٌية التي  

ـيتناكليا اإلنساف ّل بد مف أف  ٌّل  ،قبؿ كصكلو إلى األمعاء يييضى عيبكا  امتصاص البركتينات غير الميضكمة.  صى

فإٌف الخطكرة في ىذه الحالة تكمف في تعامؿ  ،طاعت األمعاء أحياننا امتصاص ىذه البركتينات بصعكبةأما اذا است
فينتج عف ذلؾ تفاعالت كيميائٌية  ،كعندىا تتكٌكف أجساـ مضاٌدة تتصٌدل ليا ،الجسـ معيا عمى أنيا أجساـ غريبة

ة ىك معارؾ كيميائٌية تحدث بيف أٌم بركتيف غذائي كيمكف القكؿ إٌف ىذا الٌنكع مف الحساسيٌ  ،تعرؼ بأمراض الحساسٌية
كبيف األجساـ المضاٌدة  التي تتكٌكف مف أنسجة  ،ينجح في الكصكؿ إلى خاليا الجسـ أك أنسجتو مف غير ىضـ

 الجسـ ؛ لحمايتيا مف ىذا البركتيف الغريب الذم يجب الٌتصٌدم لو.
 
 
 
 التالي العمميٌ  حالمصطم : كٌضح معنى 1س  : 

بركتينات تتكاجد في الدـ كالسكائؿ الجسمية األخرل يفرزىا الجسـ إلضعاؼ األجساـ الغريبة مف األجساـ المضادة : 
 بكتيريا كفيركسات كغيرىا.

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 تجديد اليكاء في المنازؿ ىكم التيكية كسائؿ الحماية مف األمراض كقي الكقاية
ٍرثـك ، كائنات  جرثـ جراثيـ إظيار عرض تعريض حية ، تنقؿ مفردىا جي

 األمراض الميعدية
 جعؿ األشياء بعضيا فكؽ بعض كدس تكديس ابتعاد جنب تجنب
 يتنفسيا كيدخميا إلى أنفو نشؽ يستنشقيا الغرفة حجر حجرة

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 تكاجييا صدم تتصٌدل ليا ر أك تتمثؿيى ظٍ تى  كىٍمف تكمف
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  الغذائي.كضح المقصكد بالتحٌسس :  2س 

 حساسٌية اإلنساف نحك نكع معيف مف الغذاء، لكصكؿ أم بركتيف غذائي الى خاليا الجسـ أك أنسجتو مف غير ىضـ.
 
 : لكؿ جزء في جسـ اإلنساف عمؿ محدد . أشر ذلؾ مف النص .  3س

ـ قبؿ كصكلو إلى ا عيب أٌم نكع مف البركتينات الغذائٌية التي يتناكليا اإلنساف ّل بد مف أف يييضى ٌّل صى ألمعاء، كا 
 امتصاص البركتينات غير الميضكمة.

 
 ؟استطاعت األمعاء أحياننا امتصاص ىذه البركتينات بصعكبة، : ما النتيجة إذا  4س

الخطكرة في ىذه الحالة تكمف في تعامؿ الجسـ معيا عمى أنيا أجساـ غريبة، كعندىا تتكٌكف أجساـ مضاٌدة تتصٌدل 
 . تفاعالت كيميائٌية تعرؼ بأمراض الحساسٌيةليا، فينتج عف ذلؾ 

 
 كضح الصكرة الفنية التالية :  5س : 
إف ىذا النكع مف الحساسٌية ىك معارؾ كيميائية تحدث بيف أم بركتيف غذائي ينجح في الكصكؿ إلى خاليا الجسـ أك ) 

 ( .أنسجتو مف غير ىضـ، كبيف األجساـ المضاٌدة لو 
 صٌكر الكاتب الحساسٌية معركة، كصكر البركتيف الغذائي كاألجساـ المضادة جيشيف يخكضاف ىذه المعركة. 
 

فيعٌد جزمء البركتيف في المبف مسؤكّلن عف حدكث  ،كقد تسٌبب بعض األغذية الحساسٌية لإلنساف مف مثؿ الٌمبف
ا في المعدةكقد تحدث مف سكر المبف )الالكتكز( الذم يسبب ان ،الحساسٌية منو سياؿ  ،تفاخن كيصاحب اّلنتفاخ مغص كا 

 كمف األغذية األخرل التي تسٌبب الحساسٌية لدل بعض األشخاص البيض كالٌسمؾ. ،بعد فترة كجيزة مف تناكلو
 
 
 
 
 

 . .الٌسمؾ،البيض،(زالمبف )الالكتك  سكر، الٌمبفالتي قد تيسبب حساسية لإلنساف؟ : ما األغذية  1س  
 
سياؿ.انتفاخ في المعدة، مغص      أذكر عىرضيف لػ )حساسية المبف( .:  2س  كا 
 
 مبيننا أكجو ضبط الكممة . ،( بالرجكع الى أحد المعاجـ معدة اضبط بالشكؿ حرفي الميـ كالعيف في كممة ):  3س 

 مىًعدة كًمٍعدة .        
 ،مثؿ درجات الحرارة العالية أك المنخفضة فضالن عف أشعة الشمس ،كثٌمة عكامؿ طبيعٌية قد تسبب الحساسٌية 

ر في البطف أك العطس أك الٌرشح أك األزمات  كتظير أعراض الحساسية ىنا بالقيء كاإلسياؿ كالمغص المتكرّْ

ٍبكٌية كقد تظير أكراـ كانتفاخات في  ،أك الطفح الجمدٌم المعركؼ باألكزيما التي يكثر انتشارىا بيف األطفاؿ الرَّ

ا لإلصابة بالحساسٌية فيي أنسجة الجمد كاألغشية  مناطؽ مختمفة مف الجسـ. أما أكثر أنسجة الجسـ تعٌرضن
 كالجياز التنفسٌي. ،المخاطٌية لمجيازيف: الجياز اليضميٌ 

 المعنى الكممة
ا في المعدةسكر ثينائي يكجد في الحميب كمشتقاتو كيسبب  سكر المبف )الالكتكز(  انتفاخن

 القصيرةجذرىا كجز ،  الكجيزة

  ما أىـ طرؽ
الكقاية مف 
 الحساسٌية ؟

تجنب األطعمة التي  
 . تسبب الحساسية
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  التالي حالمصطم : كٌضح معنى 1س : 

 تتكاجد في أماكف مختمفة في الجسـ كالفـ كاألذنيف كاألنؼ، تستخدـ في اليضـ كاإلفراز. تبطيناتاألغشية المخاطية : 
 
 (. الحساسٌية الناتجة عف درجات الحرارة المرتفعة أك المنخفضة أذكر عىرضيف لػ ) :  2س

ر في البطف أك العطس أك الرشح أك األزمات الٌرٍبكٌية   القيء كاإلسياؿ كالمغص المتكرّْ
 أك الطفح الجمدٌم المعركؼ باألكزيما، كقد تظير أكراـ كانتفاخات في مناطؽ مختمفة مف الجسـ.

 
 ما أكثر أنسجة الجسـ عرضة لإلصابة بالحساسٌية؟ :  3س

 خاطٌية لمجيازيف: الجياز اليضمٌي، كالجياز التَّنفسٌي.أنسجة الجمد كاألغشية الم        
 

كقد أشارت بعض الٌدراسات إلى أف لممرأة دكرنا  ،كتصيبي الحساسٌية المالييف مف البشر في جميع أرجاء المعمكرة
كحساسٌية الجياز التنفسٌي عمى نحك خاص ؛ ألفَّ التركيب الجينٌي  ،أساسيِّا في الكقاية مف ىذا الٌداء عمى نحك عاـ

لألـٌ أشٌد تأثيرنا مف الٌتركيب الجينٌي لألب مف حيث اّلستعداد الكراثٌي لممكلكد لإلصابة بأمراض الحساسٌية. كتزاد نسبة 
كأٌكدت بعض الٌدراسات أف  ،اتاإلصابة بيذا المرض كٌمما كاف األخكاؿ كالخاّلت المصابكف بو أكثر مف األعماـ كالعمٌ 
 نسبة اإلصابة باألنكاع الٌشديدة مف حساسٌية الٌصدر تصيب الفتيات أكثر مف الفتياف. 

 
 
 
 
 
 التالي العمميٌ  حالمصطم كٌضح معنى : 1س : 

 مجمكعة المعمكمات الكراثية التي يحمميا كؿ كائف حي.التركيب الجيني : 
 
 عٌمؿ ما يأتي:  :  2س
 ألنيا تصيب المالييف مف البشر في جميع أرجاء المعمكرة. ( الحساسية مرض مف أمراض العصر .أ

 ألخطاره عمى كؿ مف يصاب بو.    يجكز االستيانة بمرض الحساسٌية. ب( ال
 عمى كقاية نفسيا مف الحساسٌية. اج( يجب عمى المرأة أف تككف أكثر حرصن 

ممكلكد لإلصابة بأمراض ألفَّ التركيب الجيني لألـ أشد تأثيرنا مف التركيب الجيني لألب مف حيث اّلستعداد الكراثي ل
 الحساسٌية

كٌمما كاف األخكاؿ كالخاّلت المصابكفى بو أكثرى مف األعماـ   سية؟نسبة إصابة الطفؿ بمرض الحسامتى تزداد  :  3س
 كالعٌمات.

 المعنى الكممة المعنى   الكممة
 زيادةن جذرىا فضؿ .  فضالن  اسـ إشارة بمعنى ىناؾ  ثٌمة 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 األرض المبنٌية أك المسككنة عمر المعمكرة نكاحي رجك أرجاء
 التجييز عدد االستعداد المرض دكء الداء

  ما أىـ طرؽ
الكقاية مف 
 الحساسٌية ؟

 التعر ض مف التقميؿ 
 كدرجات البرد إلى

 . المرتفعة الحرارة
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 عمميةمقالة ية ؟ : ما نكع الفف األدبي لدرس الحساس 1س  . 

 
 ؟  ممقالة العممية: ما الخصائص العامة ل 2س 

 مثؿ: الرٌبٍك القصبي، الفيطريات، سكر المبف... إلخ .استخداـ المصطمحات العممية  - أ
 مثؿ: تسبب بعض األغذية الحساسٌية لإلنساف. .اّلستناد إلى الحقائؽ  - ب
 استخداـ لغة عممٌية مباشرة، كندرة الصكر الفنٌية.: مخاطبة العقؿ   - ت

 
  ٌفؽ : 3س           الكاتب في عرض المكضكع بشكؿ كاضح كمفيكـ، كفي تثقيؼ المتمٌقي صحي ا كالتأثير فيو.بٌيف إلى أم مدل كي

 أك اذكر الٌسمات الفنية لكاتب النص : 
 ؛كبير حدكاف الكاتب مكٌفقنا في إيصاؿ فكرتو إلى  

 .ألنو التـز سمات المقاؿ العممي   - أ
 .تسمسؿ األفكار   - ب
 .اّلعتماد عمى الحقائؽ العممية  - ت
 .عرض ذلؾ بمغة سيمة كاضحة   - ث
 .قصر العبارات كالمعاني المباشرة   - ج
 .  العقؿ ّل العاطفة خاطب - ح

  
   
 كاتب المقاؿ .بؼ عرٌ  :  1س 

 نصر معكض ، عالـ مصرٌم ، حاصؿ عمى الدكتكراه في تكنكلكجيا تحٌمؿ األحماض األمينية .
 
  ما أىـ مؤٌلفات ككتب نصر معكض؟ :  2س 

 .حيكٌية لمنتجات المبف الثانكية التكنكلكجيا ال   -1
  . الغذاء كالكقاية مف األمراض    -2

 
 الغذاء كالكقاية مف األمراض     مؤٌلفات ككتب نصر معكض؟: مف أيف أيخذ درس ) الحساسٌية ( مف  3س .  

 
 
 

 
 

 التعريؼ بالكاتب 

 ، الٌسمات الفنية لكاتب النص . ممقالةالخصائص العامة ل، األدبي لدرس الحساسية نكع الفف     
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 : القراءة  الخامسةالكحدة    
 سأكتب عنؾ يا كطني

 لمشاعر : محمكد فضيؿ التػؿ 
 

 : مطمكب مف الطالب في ىذا الدرس 
 خالية تمامان مف األخطاء  عشرة أسطر متتالية  حفظ  -1

 ) تقديـ كتأخير ، الكتابة اإلمالئية ، الحذؼ أك الزيادة (       
 
 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . -2
 حفظ إجابات األسئمة جميعيا . -3
 . المقاطع الشعرية حفظ  شرح  -4
 حفظ  التعريؼ بالشاعر كجك النص  .  -5
 المكٌبرة في الخط .معرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات  -6

 

 بالدي عه حسألىوً مه وٌا

 جىابه هرا جاٌس سؤال

 وحضازة حازٌخ األزدن هى

 مهابه وفسوعه عص جروزه
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(1) 
 سأكتبي عنؾى يا كطني

 كأرسـي لكحةن لمٌشٍكًؽ تسكفي رحمةى الٌزمفً 
 كأرفعه رايةن لمحيبّْ أحممييا كتحمميني

 سأكتبه كؿَّ ما أىكل
طىفً كما   يىٍحمك إلى الكى

 سأذكري أٌنؾى البيٍشرل
 ككؿُّ الخير لمبىشىرً 
 فآتي كمَّما ىتفىتٍ 

 ًظالؿي الشٍَّكؽ تطمبيني 
 كآتي كٌمما امتٌدٍت ذراعيؾى كٍي تعانقىني

نى  ـٌ تحضي  نيػبشكؽو ث
تٍ   سآتي كمَّما نيضى
 ريباؾى الطٍُّيري تسأليني

 سآتي في شعاًع الٌشمًس كالظٍَّمماًء كالقمرً 
 سأرًجعي لمرُّبى طىٍكعنا
 كأحمؿي غيربتي شكقنا

فً   كأطكم رحمةى األياـً كاألكجاًع كالًمحى
 سآتي حالىما تدعك

 بال خيؿو 
 كّل طيرو 
 كّل سيففً 

 عزيزنا كنتى كلتٍبؽى 
 يا كطني مدل األياـً 

 

 محمكد فضيؿ التؿ              سأكتبي عنؾى يا كطنيالقراءة                     
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(2) 

 سأبقى فيؾ ّل أىكل سكاؾ مدنل
 كأحيا فيؾى حٌتى لٍحظًة القىدىرً 

ٍدرً  سأجعؿي ًمٍف ترابًؾ إذ ٍفقة الصَّ  تسامى خى
 كأغسؿي في مياًىؾ ما يبدّْدي قٍسكةى الدٍَّىرً 
ةى العيٍمرً   كأنًسجي ًمٍف ربيًعؾى ما يخمَّد بٍيجى

 كلٍستي أككفي ميٍغتىربنا
 إذا طٌكفتي في الٌدنيا
 كعٍدتي إليؾى في شكؽو 
 كحب  ّل حدكدى لوي 

 سآتي في رياًح الٌميًؿ إعصارنا
 أحالمناكآتي في نسيـً الفجًر 

ـي المزركعي في ذاتي  فأنتى العال
 كأنتى أنا

 كأنتى ًبشارةي الخبرً 
 كأنت الحبُّ يا أردفّّ 

 أنتى الٌطٍيؼي كالًكجدافي في األفكاًر كالصُّكرً 
**** 

(3) 
 حماؾى اي يا أردفُّ يا كطننا

 تنامى في محٌبًتنا
 مىعى التاريًخ كالبينياًف كالسّْيىرً 

 لؾى الرٌاياتي نيٍعمييا
 لتىٍخًفؽى في دياًر المجًد ميٍمًيمةن 

 برؤيا أنتى تحممييا
 كمجدو أنتى صاًنعيوي 
 كرافعي رايًة العربً 

 فسٌجٍمنا لؾى األسماءى ّل تيحصى بال عددً 
 ّل نظيرى ليا  بفخرو 
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 أككفي ميٍغتىًربنا؟ فكيؼى 
نينا  كأنتى لنا بكؿّْ معالـً الٌدنيا كتحضي
 كأٌنؾى في حنايا القمب تسكينيني
 أيحبُّؾى في الدُّنا سيالن كصحراءى 

 كخٍفقىةى كادمى العربً 
**** 

(4) 
 ترابيؾى قٍد زرٍعتى بوً 

 بذكرى الحيبّْ خالدةن إلى األبدً 
 لتعمكى في سماًئؾى أجمؿي الرٌاياتً 
 رمزي الفخًر كاإليماًف كالظَّفىرً 

 فما أحسٍستي في يكـو 
 بأنٌي كٍنتي ميٍغتىًربنا
ـٍ تفارٍقني  ألٌنؾى ل

 كحي تنادمينيكما ر 
 كما ظٌمي تسيري معي

 فأنٌت الٌداري يا أردفُّ أسكنييا كتسكينني
 فركحي ما رأٍت سىكىننا

...ًسكاؾى يا   كطنيًسكاؾى
 من أون ُأِخذ هذا النص ) سأكتب عنك وا وطين ( ؟ التعريف بالشاصر ، أصماله ومؤلفاته

 ـ 1940محمكد فضيؿ التؿ في أربد عاـ            شراع الميؿ كالٌطكفاف   

 أغنيات الٌصمت كاّلغتراب .1 مستشار في الٌسفارة األردنية في الككيت   - أ
 نداء لمغد اآلتي .2 أميف عاـ في كزارة الثقافة   - ب
 جدار اّلنتظار .3 عضك رابطة الكتٌاب األردنييف.   - ت

 ىامش الٌطريؽ .4
 كالٌطكفاف الميؿ شراع .5

 

يا 
تكٌل
ي 
 الت

صب
منا

ال
ت  

ؤلفا
، م
ف 
كاكي

د
عر
لشا
ا

 



51 
 

 

(1) 
 سأكتبي عنؾى يا كطني

 رحمةى الٌزمفً كأرسـي لكحةن لمٌشٍكًؽ تسكفي 
 كأرفعه رايةن لمحيبّْ أحممييا كتحمميني

 ما أىكل كؿَّ سأكتبه 
طىفً   كما يىٍحمك إلى الكى
 سأذكري أٌنؾى البيٍشرل

 الخير لمبىشىرً  ككؿُّ 
 

 فآتي كمَّما ىتفىتٍ 
 ًظالؿي الشٍَّكؽ تطمبيني 

 كٍي تعانقىني ذراعيؾى كآتي كٌمما امتٌدٍت 
نى  ـٌ تحضي  نيػبشكؽو ث

 سآتي كمَّما نيضىتٍ 

 تسأليني الطٍُّيري ريباؾى 
 سآتي في شعاًع الٌشمًس كالظٍَّمماًء كالقمرً 

 طىٍكعنا لمرُّبىسأرًجعي 
 كأحمؿي غيربتي شكقنا

فً   كأطكم رحمةى األياـً كاألكجاًع كالًمحى
 سآتي حالىما تدعك

 بال خيؿو 
 طيرو كّل 

 كّل سيففً 
 عزيزنا كنتى كلتٍبؽى 

 يا كطني مدل األياـً 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى   جذرىا الكممة
 انبسطت  مدد امتٌدتٍ  جمعيا البيشىر، خبر سار  بشر  البشرل 
 الضكء االذم ييرل كالخيكط   شعع   شعاع   مفردىا الرٍَّبكة ، ما ارتفع مف األرض ربك  الر بى
ف      مفردىا الًمٍحنة ، الشدة كالبالء  محف  الًمحى

         ، يعٌبر الٌشاعر عف شكقو إلى كطنو حيف كاف بعيدنا عنو
 . كتابة قصيدة في كطنو فيدفعو شكقو إلى

   صٌكر ىذه القصيدة لكحة جميمة بما فييا مف عبارات يبعثيا 
 إلى الكطف الذم يسكف كجدانو أينما حٌؿ. 

 . تعبيرنا عف حنينو كانتمائو إليويرفع راية حٌبو لألردٌف 
 . يكتب كٌؿ ما يميؽ ببمده مف عبارات جميمة        
 .يذكر الٌشاعر أٌف األردٌف بمد الخير كالعطاء لكٌؿ مف يحتاجو        
 . يذكر الٌشاعر أٌف األردٌف بمد فيك البيشرل كاألمؿ        

 

   في كؿ األكقات  كطنو عندما يناديو،يمٌبي الٌشاعر دعكة          
  ، لينييى أكجاع غربتو شمسنا أك ظممة، ، ليالن أك نيارنا         
   فيأتي مدفكعنا بانقياده إلى كطنو الغالي كشكقو إليو،         
 .  مجتازنا كؿ العكائؽ المادٌية بحرنا كبرنا كجكنا         

 
 بالبقاء كالعٌزة. الٌشاعر لكطنونياية المقطع يدعك كفي        
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 عٌبر الٌشاعر عف شكقو لكطنو، اذكر مظيريف ليذا الشكؽ.:  1س
 " كأرسـ رحمة لمشكؽ " ك "ظالؿ الشكؽ تطمبني" ك "بشكؽ ثـ تحضنني".    
 كتابتو شعرنا في كطنو، كرسمو لكحةن في شكقو إلى كطنو، كالعكدة إلى كطنو كٌمما ناداه.    
 
 نتقى الٌشاعر كٌؿ ما ىك جميؿ مف الكممات ليعٌبر بيا عف حٌبو لكطنو، أيف تجد ذلؾ في المقطع؟: ا 2س

 قكلو:" سأكتب كٌؿ ما أىكل، كما يحمك إلى الكطف".        
 
 استخرج مف المقطع ما يدؿ عمى ىذا؟ .  األردف بمد الخير مع قمة مكارده :  3س

 البشرل، ككٌؿ الخير لمبىشىر"أنؾ في قكلو "سأذكري            
 

 ال تقؼ العكائؽ أماـ الشاعر في تمبية نداء الكطف::  4س
 كيؼ عٌبر الٌشاعر عف ىذا المعنى؟ - أ

 . في قكلو: "سآتي حالما تدعك بال خيؿ كّل طير كّل سفف"
ف لـ تتكافر لديو كسائؿ   بمعنى أٌف العكائؽ ّل تقؼ أماـ الٌشاعر في تمبية نداء كطنو حالما يدعكه، حتى كا 

 لمنقؿ بحرنا أك برنا أك جكنا تقٌمو إلى كطنو، فيذا العائؽ ّل يقؼ حاجزنا أمامو.
 

 يدؿُّ ذلؾ عمى شٌدة شكقو لكطنو، كتعٌمقو بو.   عالـى يدؿي ذلؾ؟ - ب
 

  استخرٍج مف القصيدة ما يديؿ  عمى : :  5س
ف".     أٌف الكطف باعث الٌسركر في نفس الٌشاعر، كمخٌفؼ كطأة ألمو.  "كأطكم رحمة األكجاع كالًمحى

 
 ما الغرض مف:  :  6س

 أ( تكرار ال النافية في قكلو "بال خيؿ"، كال طير، كال سفف".
 مع نفي كجكد كسيمة تقٌمو.تأكيد النفي، بمعنى عكدة الٌشاعر إلى كطنو متحققة 

 ب( استخداـ السيف في قكلو: سأذكر، سآتي، سأجعؿ، سأبقى.
 السف تديؿُّ عمى المستقبؿ القريب، بمعنى تحقؽ إنجاز ىذه األفعاؿ في القريب.

 
 : ما داللة كؿ مف :  7س

ف :  .أ   الغربة.قرار العكدة إلى الكطف بعد أف أتعبتو كأطكم رحمةى األياـ كاألكجاع كالًمحى
 عكدة الٌشاعر إلى كطنو في كٌؿ الظركؼ.سآتي في شعاع الٌشمًس كالظٍَّمماًء كالقمًر :  .ب 
 حٌب الكطف متبادؿ بيف الٌشاعر ككطنو.كأرفعي رايةن لمحيبِّ أحممييا كتحمميني :  .ج 
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  ، كٌضح داللة ذلؾ.المقطع السابؽ االٌتكاء عمى عناصر الطبيعة جمٌي في  :  8س
بٚعناصر الطبيعة :  . أ

 
َظ، اىقَش، اىش

 
 .جاءت منسجمة مع التجربة الشعكرية لدل الٌشاعر .سببك، اىش

 .أظيرت شكؽ الٌشاعر، كالذم أشٌد ما يككف في غربتو خارج حدكد الكطف . ب
 ألٌف ىذه العناصر جزء مف كطنو، فعٌبر بيا عف حٌبو لكطنو بعيدنا كاف أـ قريبنا. كطنوكشفت عف تعٌمقو ب  . ت

 
 " سآتي في شعاع الشمس"(( مف المقطع السابؽ .  حركي : أ( استخرج )) بيعد 9س
 جاء منسجمنا مع البعد الكجداني ممبٌيا لو، لبث الحيكية في الصكرة الشعرية. ؟ لمبيعد الحركي ما األثر الفني ب(   
  

 : وّضح الصور الفنّية التالية :  01س

 .رسميا دفعو شكقو إلى  ،لكحة جميمة صٌكر كالمو في كطنو:  كأرسـ لكحة لمشكؽ - أ
ا تناديو كتطمبو. ،صٌكر شكقو لكطنو ظالّلن تالزموفآتي كٌمما ىتفىٍت ًظالؿي الش كؽ تطمبهني :   - ب  كصٌكر الظالؿ أشخاصن
 الكطف إنساننا يمد ذراعو ليعانقو . صٌكر الٌشاعر كآتي كٌمما امتٌدت ذراعيؾى كي تعانقَّني :   - ت
ا تسألو العكدة.سآتي كٌمما نيضٍت ريباؾ الط ٍيري تسألني :   - ث  صٌكر الٌشاعر الجباؿ في كطنو أشخاصن

 
 سأبقى فيؾ ّل أىكل سكاؾ مدنل (2)

 القىدىرً كأحيا فيؾى حٌتى لٍحظًة 

ٍفقةجعؿي ًمٍف ترابًؾ إذ تسامى سأ ٍدرً  خى  الصَّ
 كأغسؿي في مياًىؾ ما يبدّْدي قٍسكةى الدٍَّىرً 
ةى العيٍمرً   كأنًسجي ًمٍف ربيًعؾى ما يخمَّد بٍيجى

 
 كلٍستي أككفي ميٍغتىربنا

 في الٌدنيا طٌكفتي إذا 
 كعٍدتي إليؾى في شكؽو 

 كحب  ّل حدكدى لوي 
 سآتي في رياًح الٌميًؿ إعصارنا
 كآتي في نسيـً الفجًر أحالمنا
ـي المزركعي في ذاتي  فأنتى العال

 كأنتى أنا

 الخبرً  ًبشارةي كأنتى 
 كأنت الحبُّ يا أردفّّ 

 الًكجدافي في األفكاًر كالصُّكرً أنتى الٌطٍيؼي ك 
 
 

يعٌبر الٌشاعر عف التكٌحد بيف ذاتو كالكطف، فذات الٌشاعر تحيا في 
ف كاف بعيدنا عنو، كىي حالة التحاـ  كطنو حتى لحظة قىدىره)مكًتو(، كا 

الكطف، فالكطف أماـ مرأل الٌشاعر كامتزاج بيف ذات الشاعر كذات 
دائمنا ّل ييكل غيره. كجعؿ تراب كطنو كمياىو كربيعو صكرنا يعٌبر بيا 

عف انتمائو لمكطف، فبعمٌك تراب الكطف ينبض قمبو، كبمياىو يزيؿ 
 قسكة غربتو، كبربيعو تبيج أيامو.

كيرفض الٌشاعر فكرة اغترابو النفسي عف كطنو، كيقكؿ: ّل أككف مغتربنا 
عف كطني إذا تنقٌمت كترٌحمت بعيدنا عنو، ثـ عدت إليو حامالن أشكاقي 

 كحٌبي الذم ّل حدكد لو. 
 

كيبدك الٌشاعر متميفنا لمعكدة في الميؿ أك الفجر كفي أٌم كقت كاإلعصار، 
كىك البشارة الٌسارة كالخير في نفسو. فاألردٌف مزركع في ذات الٌشاعر، 

كيعٌبر عف مدل عمؽ ارتباطو بكطنو كعف التكٌحد بينيما "أنت أنا" فالكطف 
ىك الٌشاعر، كالكطف ىك منبع الشعكر كالمميـ، كىك كٌؿ األفكار كالصكر 

ٍف كاف بعيدنا عنو.  في مخيمة الٌشاعر، كىك حاضر في كجدانو كا 
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 ح لؾ في ضكء فيمؾ األسطر الٌشعرية في المقطع المشار إليو.عٌبر الٌشاعر عف التكٌحد بيف الٌذات كالكطف، كضٌ :  1س

ف كاف بعيدنا عنو، كىي حالة التحاـ كامتزاج بيف ذات الٌشاعر كذات  ذات الٌشاعر تحيا في كطنو حتى لحظة قىدىره، كا 
 . يره، كالكطف متحد في الٌشاعر كىك فيو: "أنت أنا"الكطف، فالكطف أماـ مرأل الشاعر دائمنا ّل ييكل غ

 
 تضمف المقطع ما يديؿ  عمى ليفة الٌشاعر، كشكقو إلى العكدة إلى كطنو، أيف تجد ذلؾ؟ :  2س

 في قكلو: "سآتي في رياح الميؿ إعصارنا، كآتي في نسيـ الفجر أحالمنا".
 
 استنتج ما يديؿ  عمى مدل عمؽ ارتباط الشاعر بكطنو. :  3س

 .قكلو: "كأنت الحٌب يا أردٌف"، "أنت الٌطيؼ في الكجداف كاألفكار كالٌصكر" 
يعٌبر عف مدل عمؽ ارتباطو بكطنو، فالكطف ىك منبع الشعكر كالمميـ لمٌشاعر، كىك كٌؿ األفكار كالصكر في مخيمة 

ٍف كاف بعيدنا عنو.الٌشاعر، كىك حاضر في كجداف الشٌ   اعر كا 
 
 استخرٍج مف القصيدة ما يديؿ  عمى :  :  4س

 "سأبقى فيؾ ّل أحيا سكاؾ مدل، كأحيا فيؾ حٌتى لحظة القَّدىر". نامى في نفس الٌشاعر حٌتى مماتو.أ( أٌف حٌب الكطف يت
 كطنو.ب( أٌف الٌشاعر جعؿى الٌتراب كالماء كالٌربيع صكرنا يعٌبر بيا عف انتمائو إلى 

 "سأجعؿ مف ترابؾ إٍذ تسامى خفقة الٌصدر 
 كأغسؿ في مياىؾ ما يبٌدد قسكة العمر 
 كأنسج مف ربيعؾ ما يخٌمد بيجة العمر".

 
ٍنوي –عىٍف أىنىسو  :  5س عى  أىفَّ النًَّبيَّ  -رىًضيى اهللي عى ًدينىًة أىٍكضى ديرىاًف اٍلمى ـى ًمٍف سىفىرو فىنىظىرى ًإلىى جي ف كىافى كىافى ًإذىا قىًد رىاحمىتىوه كىاً 

عى رىاحمىتىوه : جعميا تسرع( بِّيا. )متفؽ عميو( )أىٍكضى رَّكىيىا ًمٍف حي مىى دىابَّة حى  عى
 بٌيف عالقة النٌص بمضمكف الحديث الشريؼ.

 العالقة حٌب الكطف، كالحنيف إليو، كتعٌجؿ العكدة إليو. كقكؿ الٌشاعر: سآتي في رياًح الٌميؿ إعصارنا.
 
 حضكر الكطف في نفس الٌشاعر كفي مخيمتو كعقمو. ( ؟أنتى الٌطيؼي كالكجدافي في األفكاًر كالٌصكر  ): ما داللة  6س

 الكاردة في المقطع الثاني. تغبٍٚ قيمة تكظيؼ الٌشاعر أفعاالن مف مثؿ: : ما  7س
 كطنو حبيب األردٌف. ؛الٌشاعر ىذه األفعاؿ فييا معنى السمٌك كالرفعة كالنمٌك، كىي صفات الكطف الذم اشتاؽ إليو

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى   جذرىا الكممة
 ييٍبعد بدد يبدِّدي  تعالى سمك تىسىامىى حٌد أك نياية مدم مدنل
ٌد ، مفردىا الحى  حدد حدكد دار حكليا طكؼ طٌكفت

 الحكاجز
 جمعيا البىشائر ، خبر سار بشر ًبشارةي 

 منبو الشعكر كاّلحساس كجد الكجداف كالجمع أطياؼالخياؿ الطائؼ ، كما يراه النائـ .  طيؼ الٌطٍيؼي 



55 
 

 
  
 االٌتكاء عمى عناصر الطبيعة جمٌي في القصيدة، كٌضح داللة ذلؾ.:  8س
 .جاءت منسجمة مع التجربة الشعكرية لدل الٌشاعر . " سبٞؼل"،  " اىيٞو "عناصر الطبيعة :  .أ 
 .أظيرت شكؽ الٌشاعر، كالذم أشٌد ما يككف في غربتو خارج حدكد الكطف .ب 
 ألٌف ىذه العناصر جزء مف كطنو، فعٌبر بيا عف حٌبو لكطنو بعيدنا كاف أـ قريبنا. كطنوتعٌمقو بكشفت عف  .ج 

 
  . "سآتي في رياح الميؿ إعصارنا"،  "إذا طٌكفت في الدنيا"(( مف المقطع السابؽ .   حركي : أ( استخرج )) بيعد 9س

 ب( استخرج )) بيعد كجداني (( مف المقطع السابؽ .      
 . "أنت الٌطيؼ كالكجداف في األفكار كالٌصكر"،  ، "أنت الحٌب يا أردف"،  "فأنت العالـ المزركع في ذاتي"      

  ؟  كالكجداني  الحركيلمبيعديف ما األثر الفني   ( ت
 امتزجت بو عكاطؼ الٌشاعر في صكر جمالية فيك ممتـز تجاه كطنو الذم ينتمي بإخالص كصدؽ.: البعد الكجداني 
 جاء منسجمنا مع البعد الكجداني ممبٌيا لو، لبث الحيكية في الصكرة الشعرية.: البعد الحركي 

 
 : كٌضح الصكر الفنٌية التالية :  7س

 ر األردف  باألرض الطيبة يحب الشاعر البقاء فييا . صكٌ                     سأبقى فيؾ  .. كأحيا فيؾى . - أ
ٍدرً سأجعؿي ًمٍف ترابًؾ إذ تسامى   - ب ٍفقة الصَّ  تراب األردف  بالقمب ّل يمكف اّلستغناء عنو . ر صكٌ     . خى
 عنو .  الدٍَّىرً مياه األردف بأنيا تيبعد قسكة ر صكٌ       .  كأغسؿي في مياًىؾ ما يبدِّدي قٍسكةى الدٍَّىرً   - ت

 كصعب . الدىر بإنساف قاسو ر صكٌ  ك                                                       
ةى العيٍمرً   - ث  ربيع األردف بنسيج جميؿ .ر صكٌ         .كأنًسجي ًمٍف ربيًعؾى ما يخمَّد بٍيجى

 جماؿ الربيع كتناسقو بإنساف يضحؾ عمى الٌدكاـ . ر صكٌ                                                        
  الٌشاعر نفسو باإلعصار.صٌكر             .      سآتي في رياًح الٌميًؿ إعصارنا - ج

 
 صٌكر الٌشاعر نفسو باألحالـ .       .      كآتي في نسيـً الفجًر أحالمنا - ح
ـي المزركعي في ذاتي - خ  بذاتو ككأنو األرض .صٌكر الشاعر األردف بالعالىـ كالشجرة المزركعة     .        فأنتى العال
  األردف  ببشارة الخير .صٌكر      .                  كأنتى ًبشارةي الخبرً  - د
 كمركز الشعكر .  الخياؿ الطائؼبصٌكر األردف .                    أنتى الٌطٍيؼي كالًكجدافي  - ذ
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(3) 
 اي يا أردفُّ يا كطنناحماؾى 

 تنامى في محٌبًتنا
 مىعى التاريًخ كالبينياًف كالسّْيىرً 

 لؾى الرٌاياتي نيٍعمييا
   *** 

 ميٍمًيمةن  لتىٍخًفؽى في دياًر المجدً 
 برؤيا أنتى تحممييا
 كمجدو أنتى صاًنعيوي 
 كرافعي رايًة العربً 

 فسٌجٍمنا لؾى األسماءى ّل تيحصى بال عددً 
 ّل نظيرى ليا  بفخرو 
    **** 
 أككفي ميٍغتىًربنا؟ فكيؼى 

نيناكأنتى لنا بكؿّْ معالـً الٌدنيا   كتحضي

 تسكينيني كأٌنؾى في حنايا القمب
 أيحبُّؾى في الدُّنا سيالن كصحراءى 

 كخٍفقىةى كادمى العربً 

  
 (: رؤية ك ) ،( رؤيا بعض الٌناس بيف استخداـ ) مطيخ :  1س
.: رؤيا  كبٌيف معنى كٌؿ منيما. ،عيٍد إلى المعجـأ(    . ( إدراؾ المىٍرئيٌ  ما ييرل في اليقظة ): رؤية      ما ييرل في الٌنـك
 

 ( لتحٌقؽ المعنى الذم أراده؟ كٌضح ذلؾ رؤيا ب( ىؿ كٌفؽ الشاعر في استخداـ )
 لذا فاستعماليا بيذه الصكرة لـ يحٌقؽ المعنى الذم أراده. ،( كأراد بيا التطٌمع نحك أمر ما رؤيا استخدـ الٌشاعر )

   

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 سيرة ، التاريخمفردىا  سير السِّيىرً  زاد نمي تنامى
 كشرؼ كًرفعة ًعزَّةو  ذا مجد مجد تيمقي في نىفسو األفكار كالمعاني كالصكر ليـ ميٍمًيمةن 
 أعماؽ حني حنايا الًمٍثؿ كالمساكم نظر نظير
 جمع دينيا  دنك الد نا اضطرب كتحرؾ خفؽ الخٍفقىةى 

يدعك الٌشاعر ا تعالى أف يحمي األردٌف ، ىذا الكطف الذم كبر      
بحٌب أبنائو، فأحٌبيـ كأحبكه، كىك مبعث لمفخر كاّلعتزاز في ماضيو 
                                  كحاضره، فمألردٌف سيرة تاريخٌية مشٌرفة بمكاقفو كبطكّلت أبنائو، كسير 

 أبطالو العظماء.
 

 كيفخر الٌشاعر براية األردٌف كمجده كرفعتو، كمكانتو       
 الكرامة،  ئو التي ارتبطت ببطكّلتو،كأردفٌ التاريخ، كأسما في

 كأردٌف العزة.                        
 

كيتساءؿ الشاعر كيؼ يككف مغتربنا كالكطف يسكف    
داخمو بصحرائو كسيكلو، ببدكه كحضره، كبكادم  في

 العرب.
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 بٌيف ذلؾ. ،كصؼ الٌشاعر األردف بأنو مبعث لمفخر كاالعتزاز في ماضيو كحاضره :  2س
 . بٌيف الٌشاعر أف لألردف سيرة تاريخٌية مشٌرفة بمكاقفو كبطكّلت أبنائو .أ 
 .يفخر الٌشاعر براية األردٌف كمجده كرفعتو .ب 
 .مف معركة مؤتة إلى معارؾ الثكرة العربية الكبرل إلى بطكّلت الكرامة بماضي األردف الٌشاعر يفخر .ج 
كسير أبطالو العظماء مف مثؿ كايد مفمح عبيدات أكؿ شييد  ،البطكّلت تدؿ عمى مكانة األردف في التاريخ ىذه .د 

 ـ.1920أردني عمى أرض فمسطيف عاـ 
 

    ،أشار الٌشاعر بقكلو: "فسٌجمنا لؾ األسماء ال تحصى" إلى عدد مف الصفات كالفضائؿ التي يمتاز بيا األردف :  3س
 اذكر صفات أخرل تعرفيا ارتبطت باألردٌف مبٌيننا داللتيا. ،مثؿ قكلنا: أردف  الكرامة ،كسمي بيا         

 دّللة عمى إرادة أىمو القكٌية.  ،أردٌف أرض العـز.       اليا كعٌزىـدّللة عمى شيامة رج ،أردٌف العٌزة كالنخكة
 
 ما داللة كجكد الٌسيؿ كالٌصحراء معنا في كطف كاحد في قكؿ الٌشاعر:" أحٌبؾى في الٌدنا سيالن كصحراء"؟   :  4س

 ببدكه كحضره ككؿ فئاتو. ،بمعنى أٌف الٌشاعر يحٌب جغرافية بمده المتنكعة؛ سيالن كصحراء          
 
"؟ما المعنى الذم أفاده قكؿ الٌشاعر ف  :  5س  الٌدعاء لكطنو بالحماية.   ي جممة: "حماؾى اهلل يا أردف 
 
 مدل تعٌمؽ الٌشاعر بكطنو.:  ( أٌنؾى في حنايا القمب تسكنني) ما داللة   :  6س
 
 الكاردة في المقطع الثالث.؟ " تْبٍٚ" ما قيمة تكظيؼ الٌشاعر أفعاالن مثؿ: :  7س
 كطنو حبيب األردٌف. ؛األفعاؿ فييا معنى السمٌك كالرفعة كالنمٌك، كىي صفات الكطف الذم اشتاؽ إليو الٌشاعر ىذه
 
 "كخفقة كادم العرب"، "لتخفؽ في ديار المجد".(( مف المقطع السابؽ .  حركي : أ( استخرج )) بيعد 8س
 الكجداني ممبٌيا لو، لبث الحيكية في الصكرة الشعرية.جاء منسجمنا مع البعد  ؟ لمبيعد الحركي ما األثر الفني ب(   
 
 االٌتكاء عمى عناصر الطبيعة جمٌي في القصيدة، كٌضح داللة ذلؾ.:  9س

 .جاءت منسجمة مع التجربة الشعكرية لدل الٌشاعر "عٖال، صحشاء" عناصر الطبيعة :  .أ 
 .أظيرت شكؽ الٌشاعر، كالذم أشٌد ما يككف في غربتو خارج حدكد الكطف .ب 
 ألٌف ىذه العناصر جزء مف كطنو، فعٌبر بيا عف حٌبو لكطنو بعيدنا كاف أـ قريبنا. كطنوكشفت عف تعٌمقو ب .ج 
 
 فنٌية التالية : : كٌضح الصكر ال 10س
 .التطٌمع نحك أمر ما بيا أرادصٌكر األردف  بإنساف  عندده رؤية :  تحممييا أنتى  برؤيا .أ 
  بإنساف صانع لممجدصٌكر األردف  :   صاًنعيوي  أنتى  كمجدو  .ب 
نينا .ج    صٌكر األردف  باألب الذم يحضف أبناءه .:  كتحضي
 صٌكر األردف  بالقمب .:  تسكينيني القمب حنايا في كأٌنؾى  .د 
 صٌكر كادم العرب / األردف بإنساف قمبو يتحرؾ . :  العربً  كادمى  كخٍفقىةى  .ق 
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(4) 

 بوً  زرٍعتى  قدٍ  ترابيؾى 
 بذكرى الحيبّْ خالدةن إلى األبدً 

 لتعمكى في سماًئؾى أجمؿي الرٌاياتً 
 رمزي الفخًر كاإليماًف كالظَّفىرً 

 
 فما أحسٍستي في يكـو 

 بأنٌي كٍنتي ميٍغتىًربنا
ـٍ تفارٍقني  ألٌنؾى ل

 كما ركحي تنادميني
 يكما ظٌمي تسيري مع

 فأنٌت الٌداري يا أردفُّ أسكنييا كتسكينني
 فركحي ما رأٍت سىكىننا

...ًسكاؾى   يا كطني ًسكاؾى
 
 
 
 فرِّؽ في المعنى بيف الكممتيف المتٍيف تحتىيما خط في ما يأتي::  1س
 ... سكاؾى يا كطني.سكاؾى     فركحي ما رأىٍت سىكىنناأ( 

                          )  )غيرؾى
 ما اخترتي مف دكًف األناـً سكاؾً          ًسكاؾً ب( قاؿ الٌشاعر: لك ًصرتي مف سىقىمي شىبيوى 

 )عكد يتخذ مف شجر األراؾ كنحكه ييستاؾ بو(.                                  
 
 رفع الراية األردنية رمز اّلستقالؿ.    ما ثمرة ىذا الٌزرع؟ ،الكطف مزركع بالحبٌ  :  2س
 
 كٌضح ىذا. ،يرل الٌشاعر أٌنو بعيد كقريب مف كطنو في الكقت نفسو :  3س

 لكٌنو قريب منو نفسيِّا. ،فيك بعيد جغرافيِّا عف كطنو ،كيجالسو كركحو ،الكطف يسير مع الٌشاعر كظٌمو ّل يفارقو
 
...سكاؾى يا كطني"؟ :  4س  ماذا قصد الٌشاعر بقكلو: "فركحي ما رأٍت سىكىنا سكاؾى

ألنو ّل حياة لمجسد مف –فإذا كانت ركح الٌشاعر تسكف جسده ليعيش  ،لـ يجد الٌشاعر سكننا يأكم إليو أفضؿ مف كطنو
 فإٌف ىذه الٌركح ّل ترل الحياة إّل في أرض الكطف. -غير ركح

 
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 تسامريني كتجالسيني ندـ تنادميني الفكز ظفر الظَّفىرً 

 أبناءتراب الكطف مزركع بالحٌب كالخير، كثمرة ىذا الحٌب    
 يعشقكف األردف كيدافعكف عنو لتعمك رايتو رمزنا لمنصر كاإليماف

 .كالفخر
 

ف كاف بعيدنا عف كطنو، فاألردف لـ يفارقو  كيؤٌكد مٌرة أخرل أنو كا 
يكمنا، فيك كظٌمو يسير معو، ككركحو تجالسو كتالزمو، كيعكد إلى 

تي ما فكٌرة التكٌحد مع الكطف، فالكطف يسكف كجداف الٌشاعر كركحو ال
 رأت يكمنا سكننا مثمو.
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 (. رٍفض الٌشاعر فكرةى االغتراب الٌنفسي استخرٍج مف القصيدة ما يديؿ  عمى: ) :  5س

 "فكيؼ أككف مغتربنا"     أحسست في يـك بأني كنت مغتربنا" "فما
 
. ،أعط مثاالن مف القصيدة عمى الٌتكرار في المعاني كاألفكار :  6س  معٌمالن

دّللة عمى أف الكطف  ،"فركحي ما رأت سكننا" ،"كأنت الدار يا أردٌف أسكنيا كتسكنني" ،"كأنؾ في حنايا القمب تسكنني"
 يسكف في ذات الٌشاعر.

 "أحيا فيؾ" ك "سأبقى فيؾ" ك"أنت أنا" دّللة عمى تأكيد التكٌحد مع ذات الكطف.
 
 بٌيف القيـ الكطنٌية الٌسامية التي ترتبط بيا. ،الٌرايات( غير مٌرة في القصيدة كردت لفظة ) :  7س

 الرٌايات رمز لالستقالؿ كالٌرفعة كالشرؼ كالكرامة كالٌنصر كالييكٌية الكطنٌية.        
 
 الكاردة في المقطع الثاني.  تؼي٘ قيمة تكظيؼ الٌشاعر أفعاالن مف مثؿ: : ما  8س

 كطنو حبيب األردٌف. ؛صفات الكطف الذم اشتاؽ إليو الٌشاعر ىذه األفعاؿ فييا معنى السمٌك كالرفعة كالنمٌك، كىي
 
 .  "تنادمني ركحي كما " ،"تفارقني لـ "كجداني (( مف المقطع السابؽ .  : أ( استخرج )) بيعد 9س
  ؟لمبيعد الكجداني ما األثر الفني ب(   

 ينتمي بإخالص كصدؽ.امتزجت بو عكاطؼ الٌشاعر في صكر جمالية فيك ممتـز تجاه كطنو الذم        
 
 فنٌية التالية : كٌضح الصكر ال:  10س

 صٌكر الٌشاعر الكطف إنساننا يزرع األرض، كصٌكر الحٌب بذكرنا تيزرع.    ترابيؾ قد زرٍعتى بو بذكرى الحبِّ خالدةن :
  بالٌظؿ يسير مع الشاعر . صٌكر الٌشاعر الكطف                    : معي تسيري  ظٌمي كما
 .  المراكحة بيف عكاطؼ الشكؽ، كالفخر، كاّلنتماء  : ما األسمكب الذم استخدمو الشاعر في قصيدتو ؟  11س
 
 . ككطنو كاضحة في القصيدةظيرت حالة التكٌحد بيف الٌشاعر ما الحالة التي ظير عمييا الشاعر في قصيدتو ؟ :  12س

 بمحبتو لو ، كيعتٌز بانتمائو إليو كتعٌمقو بو.عمؿ : يعشؽ الٌشاعر األردٌف ، كيفخر :  1س
 لما لألردٌف مف حضكر دكلٌي متمٌيز ، يؤٌكد احترامو لإلنساف ، كما قٌدمو لممجتمع اإلنسانٌي   
 مختمؼ المجاّلت. مف إنجازات في   
  إلى أٌياـ اغترابو عف الكطف .؟  عالـى يشير الشاعر في القصيدة  :  2س 
 ما الذم يؤكده الشاعر في ىذه القصيدة ؟ :  3س 
 يؤكد بأف األردٌف يعيش في داخمو ، كيسكف كؿ منيما اآلخر ، كما داـ األمر كذلؾ فإٌف الشاعر ّل يشعر بالغربة. 
 عمؿ : الشاعر في قصيدتو ال يشعر بالغربة. : 4س 

 في طبيعة الكطف المنزؿ الذم يطمئٌف إليو.ألٌف األردٌف معو كركحو التي ّل تفارقو أينما حٌؿ كارتحؿ ، كىك يجد 

جٌك 
 النٌص 
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 السلسلت الثاويت 
 القضايا الـلـغـــىيّــــت

 
 مٞلٞت اىغؤاه ػْٔ   امل٘اضٞغ  

استخراج  + أنواع املـادى +   الـّداء .   -1

 إعراب 
 استخراج  املشتّؼات : اسم الػاعل ، واسم املػعول .   -2
 بّقن سبب كتابة اهلؿزة  . اهلؿزة -3
 استخراج + إعراب  الّشرط .  -4
 استخراج املشتّؼات : صقغ املبالغة ، والصػة املشّبفة .  -5
 استخراج + إعراب البدل  .  -6
 استخراج . والزمان املؽان امسااملشتّؼات :   -7
 استخراج + إعراب .اآلخر املعتّل املضارع الػعل إعراب -8
 استخراج اسم املّرة واسم اهلقئة .   -9

 هات اجلذر الؾغوي لؾؽؾؿة .. اجلذر الؾغوي  -10
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           رعنا، تمٌيؿسمثاؿ: يا م
 رعنا.سم لمنادل:، ا : يا ءالٌنداحرؼ 

 .   إلقباؿاء، لالنتباه ك الٌنداحرؼ مف أحرؼ  بكساطةلمخاطب ادعكة 
 

 اىْذاء      

  
،ا طالبى  يا    :مضافنا (أ   .دركًسؾ عمى ظبٍ اك  لعمـً
، شعارى  رافعنا يا  : بالمضاؼ شبيينا (ب    .خيرنا  جزاؾى  الكئاـً
 :لحارثيا عبد يغكث قكؿ نحك مقصكدة : غير نكرة (ج 

 تىالًقيا ّل أىفٍ  نىٍجرافى  ًمف نىدامامى      فىبىمّْغىفٍ  عىرىٍضتى  إٌما راًكبنا فيا

 
ُ
 ملْبدٙاة انٌ إػشح
 كاف: إذا (منصكبنا) عربنا لمنادل مي ا يأتي  -1

 
 
 
 

 :كافإذا نصب، مٍحؿٌ  في مبنيِّا المنادل يأتي  -2
 

 .ياعاٌمري  قدسي ، يا: عممنا اسمنا ( أ
 تعالى : قكلو نحك مقصكدة، نكرة ( ب

  يىا سىمىاءي أىٍقًمًعي ًقيؿى يىا أىٍرضي اٍبمىًعي مىاءىًؾ كى  .   كى
ا 
ً
ْبدٙ ج٘اص

ُ
 حزف امل

بقاء الكسرة دليالن عمييا ،   نحك قكلو تعالى:يجكز في المنادل المضاؼ إلى ياء المتكٌمـ حذؼ الياء كا 
  ًٍؽ أىٍىمىوي ًمفى الثَّمىرىات ذىا بىمىدنا آًمننا كىاٍرزي ـي رىبّْ اٍجعىٍؿ ىى  ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي  .  كىاً 

: منادل م   محذكفة . ( لمتكمـاياء ) ك  (  رٌبي) اؼ، أصمو ضربّْ
ذاء حشف حزف

 
 اىْ
ذىا  لٌندء، نحك قكلو تعالى:اقد يحذؼ حرؼ  اًطًئيفى  ًمفى  كينتً  ًلذىنًبًؾ ًإنَّؾً  كىاٍستىٍغًفًرمييكسيؼي أىٍعًرٍض عىٍف ىى   . اٍلخى

 

 . بو كمىف أك ما يقـكلحدث اتؽ يديؿُّ عمى شـ ماس ىلبػواٌ اعاىصشف : املشتق األٗه  

 صٞبؿتٔ 
 . فاعؿ لثالثي عمى كزفالفعؿ ااغ مف صي -1

 
حرؼ  بإبداؿلثالثي اغير  الفعؿ مفيصاغ  -2

 .آلخراما قبؿ ر سمكمة، ككضارعة ميمنا مضلما

 
: آًمف،   ٌد،ارٌد: ر   فىًيـ: فاىـ،  ،سعى: س   أًمفى   .اًئؿس: سأؿ  اعو

 
 . ميتكؿ  : ميبتًسـ ،  تكٌلى : ابتسـ 

 يو .قع عمكمىف أك ما يلحدث ايديؿُّ عمى  امللؼ٘هٌ اع  اىثبّٜاىصشف : املشتق 

 صٞبؿتٔ 
 . مفعكؿ عمى كزفلثالثي الفعؿ ااغ مف صي .1

 
حرؼ  بإبداؿلثالثي اغير  الفعؿ مفيصاغ  .2
 .كفتح ما قبؿ آلخرمكمة، ضارعة ميمنا مضلما

 
 باع: مىبيع.    رمى: مرمٌي،    دعا: مدعٌك،    دكد،شمٌد: ش
 
 تخدىـ.سمي تخدـ: اس

ذ كاف  ف بو : اقترف بو جممة، نحك: شلمفعكؿ اـ اسزمنا لحقت لفعؿ ّل اكا   مرغكب فيو.، كرغب: ميقترى
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 (:18تدريبات )ص

  مٌيز المنادل المعرب مف المنادل المبني في ما يأتي :  -1
يىا : قاؿ تعالى   (أ  نَّةى  كى ٍكجيؾى اٍلجى ـي اٍسكيٍف أىنتى كىزى                                   . آدى
 لمف تجمعي الدنيا كأنتى تمكتي    قاؿ الشاعر : أيا جامعى الدنيا لغير بالغةو       (ب 
 أال تبكياف لصخر الندل  جكدان كال تجمدا          قالت الخنساء : أعينيٌ   (ج 
 بعيدان عف سيكلؾ كاليضاب   بة كيؼ أحيا        مسطيفي الحبيقاؿ الكرمي : ف (د 
 . جميؿي ، ال تتياكف في أداة كاجبؾ (ق 
  قاؿ حافظ إبراىيـ : يا رافعان راية الش كرل كحارسيا      جزاؾ ربؾ خيران مف ميحبييا  (ك 

 
 أعرب ما تحتو خط في ما يأتي :  -2

ٍنييـٍ يىا  قاؿ تعالى :  (أ  ٍذ قىالىت طَّاًئفىةه مِّ ـٍ فىاٍرًجعيكا  أىٍىؿى كىاً  ـى لىكي  . يىٍثًربى الى ميقىا
 أىؿ : منادل منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره كىك مضاؼ.       
 زيٍغًب الحكاًصؿ ال ماءه كال شجري    قاؿ الحيطيئة : ماذا تقكؿي ألفراخو بػذم مىرىخو                   (ب 

 عمري ألقيتى كاسبىيـ في قىٍعر ميظممػةو                  فاغفٍر عميؾى سالـي اهلًل يا                
 عمري : منادل مبني عمى الضـ في محؿ نصب.

 رحمةى اهلل ، عميؾ نفسىؾ ىذبيا. راجيان يا  (ج 
 راجيان : منادل منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره .

 
 اضبط بالشكؿ أكاخر الكممات التي تحتيا خط في ما يأتي :  -3

 ، سِـّ اهللى، ككيٍؿ بيمينؾ، ككيٍؿ مما يميؾ".غالـي  مخاطبان عمر بف أبي سممة راكم الحديث :" يا قاؿ  - أ
ـى قاؿ ابف زيدكف : كيا  - ب ٍف لىٍك عمى البيعد حٌيان كافى ييٍحيينا نسي با بمٍغ تحيتنا                مى  الصَّ

 (:20تدريبات )ص

 ىات اسـ الفاعؿ ، كاسـ المفعكؿ مف كؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية : -1
 اسـ المفعكؿ اسـ الفاعؿ الفعؿ
 ميمتقىى ميمتؽو  يمتقي ←التقى 
 مىبيع بائع باع 

 مينصرىؼ مينصًرؼ ينصرؼ  ←انصرؼ  
 مىعدكد عادٌ  عدٌ 
 مىمـك  ّلئـ  الـ 
 مىركمٌ  راكو  ركل 

ـي  منادل مبني   .أ  آدى
  .ب  جامعى  منادل معرب
  .ج  عينيٌ  منادل معرب

  .د  فمسطيفي  منادل مبني 
  .ق  جميؿي  منادل مبني
  .ك  رافعان  منادل معرب
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 ، ثـ أجب عٌما يميو مف أسئمة : اقرأ النص اآلتي -2
ال تكف مٌمف يرجك اآلخرة بغير عمؿ كيرجك الٌتكبة بطكؿ األمؿ ، يقكؿ في الٌدنيا بقكؿ الزاىديف كيعمؿ فييا بعمؿ الٌراغبيف ، "

ف مينع منيا لـ يقنع ، يعجز عف شكر ما أكتي كيبتغي الٌزيادة في ما بقي، ينيى كال ين تيي ، إف أيعطي منيا لـ يشبع ، كا 
كيأمر الٌناس بما ال يأتي ، يحٌب الٌصالحيف كال يعمؿ عمميـ ، كييبغض الميذنبيف كىك أحدىـ ، يكره المكت لكثرة ذنكبو كييقيـ 

ٍف صٌح أمف الىيان ، ييٍعجىب بنفسو إذا عكفي كيقنط إذا اٍبتيمى".   عمى ما يكره المكت مف أجمو ، إٍف سقـ ظٌؿ نادمان ، كا 
 الزاىديف  ، الراغبيف ، الصالحيف ، المذنبيف ، نادمان ، ّلىيان.   ف في النص: عيف أسماء الفاعمي - أ
 ميز اسـ الفاعؿ مف اسـ المفعكؿ في العبارتيف اآلتيتيف : - ب

.مختارةه الفتاةي  (1  (. اسـ فاعؿ )    مالبسىيا بذكؽو رفيعو
 (. اسـ مفعكؿ )           بعنايةو فائقةو. مختارةه اليديةي  (2

 لقطع ،الكصؿ كىمزة الكممة كىي ىمزة امكقعيا: ىمزة في أكؿ ل تبعنااـ سثالثة أق اليمزة اهلَضة
 لكممة.المتطرفة في آخر اليمزة اطة، ك سلمتك اليمزة اك                                  

  َٕضة
 ى٘صوا

 :عيااضكمك  لكالـ،ا درج في تنطؽ كّل) ا (   بصكرة تكتب التي ىي
 .مرأةا ؤ،مر ا ثنتاف،اك  ثنافا ـ،اس بنة،اك  بفا: آلتيةا ماءسألا -1
 .كتبٍ ا: نحك لثالثي،ا لفعؿا أمر -2
 .قتصاداك  قتصدٍ اك  قتصدى ا: نحك كمصدره، كأمره يسلخماا لفعؿا يضما -3
،اس: نحك كمصدره، كأمره ياسدسٌ لا لفعؿا يضما -4 ـى ،اس تخد ـٍ  .ـاتخداس تخد
 .ـسباّل ٌتصمتا ا إذ(  لتعريؼا ؿ) أ ىمزة -5

  َٕضة
 اىقطغ

 :عيااضكمك  ، دائمنا تنطؽك ) أ ، إ (   بصكرة تكتب التي ىي
 .أخذ أكؿ،: نحك لفاء،ا ميمكز لثالثيٌ ا لفعؿا -1
،سأح: نحك كمصدره، كأمره لميمكزا لرباعيا لفعؿا يضما -2  .افسإح ٍف،سً أح فى
 .أىكتبي : نحك لمتكمّْـ،ا إلى ندسلما لمضارعا لفعؿا -3
 .( إفٍ  ) رطشٌ لا كحرؼ ،( أفٍ  )صبلنا كحرؼ ،(أك)  لعطؼ،ا حركؼ مثؿ مف لميمكزة،ا لحركؼا -4
 .لكصؿا ىمزة في ذكرت لتيا اعد ما ماءسألا -5

 َضةاهل
 املت٘عطت

 ألقكلا لحركةا بسينا حرؼ عمى فتكتب قبميا، لذما لحرؼا كحركة ليمزةا حركة عمى كتابتيا تعتمد
  بحركة، تسلي لتيا ككفسٌ فال فالفتحة ٌمةضلا تمييا لحركاتا أقكل رةسلكا أفب عممنا منيما،
 .ٍأمكفمى  تة،ميكٍ  ًذٍئب،: نحك

    َضةاهل
 املتطشكت

 ما كاف اإذ طرسٌ لا كعمى لحركة،ا تمؾ بسينا حرؼ عمى فيتكتب قبميا، ما حركة عمى كتابتيا تعتمد
 .دعاء ًمٍؿء، اًطئ،ش ، ؤتييُّ  ، قىرىأ: نحك مٌد، حرؼ أك اكنناس قبميا
 لحركؼا مف قبميا لذما لحرؼاك " لٌنصبا" لفتحا بتنكيف منٌكنة كممة في متطرفة ليمزةا كانت اإذ 
 قبؿ لذما لحرؼا كاف إذ أٌما. دفئنا يئنا،ش: نحك نبرة، عمى تكتب فإٌنيا بعدىا، بما كصميا يمكف لتيا
 ا جزءن  ،ا كءن ض: نحك ، طرسٌ لا عمى مفردة ىي كما ليمزةا بقيت بعده بما كصمو يمكف ّل ليمزةا
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 (34تدريبات )ص

 
 اضبط حرؼ الشيف أك السيف في الكممات اآلتية :  -1

 نشىأ ، مينًشئ ، منشىأة ، ناًشئ ، نٍشء ، ييٍنًشئكف ، منشىأ ، مسيؤكؿ ، سيئؿ.
 

 اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي : -2
 ( مالئمةمالءمة /  )   يستخدـ المعمـ إستراتيجٌيات تدريس .................. لممحتكل التعميمٌي.  - أ
ًرفٍت ل - ب  ( مكافأة/  مكافئة  )               مٌطالب الجامعٌي ...................... مالٌية لتمٌيزه. صي
 (  ابذؿأبذؿ /  )                               ..................... جيدؾ تشعر بالسعادة.  - ج

 
 اآلتية :بٌيف سبب كتابة اليمزة بالٌصكرة التي جاءت عمييا في ما تحتو خٌط في العبارات  -3
 ألف اليمزة متطرفة كما قبميا ساكف. .كبير عٍبءالمسؤكلية  .أ 
 ألف اليمزة متطرفة كما قبميا ساكف. بالٌشٍيء ييٍذكىر. الٌشٍيء .ب 
 ألف اليمزة ىمزة كصؿ )مصدر لفعؿ خماسي(. المعرفٌي. صادتقاالتطكر التعميـ نحك  .ج 
تً  .د   ميمكز الفاء(. ألف اليمزة ىمزة قطع )فعؿ ثالثي المبٌرة اليتيـ . أكى
 (.سيألف اليمزة ىمزة كصؿ )ماضي الفعؿ السدا العامؿ بعد عممو.   استراح .ق 

 
 عمؿ : تكتب اليمزة عمى نبرة في كممة " ًشٍئتي " كمنفردة في كممة " شاءى ". -4

 .ألف اليمزة متطرفة كما قبميا حرؼ مدٌ شاءى :       ألف اليمزة متكسطة ساكنة بعد كسر.ًشٍئتي : 
 

شط
 
 . جممة مركبة مف جممتيف متالزمتيف مسبكقتيف بأداة شرط ،ّل يتـ معنى األكلى إّل بالثانية اىش

أدٗاث 
شط
 
 اىش

 اجلبصٍت 

 
 ) إٍف  ( كىك حرؼ .   -1
 ) مىف ، ما ، ميما ، متى ، أٌياف ، أيف ، كيفما ، أٌم  ، أينما  (  ىي أسماء .  -2
 تجـز ىذه األدكات فعؿ الشرط كجكابو ، مثؿ قكؿ الشاعر :  

ـً         مىٍيًو كيىٍندى ٍمديهي ذىمَّان عى ٍيًر أىٍىًمًو         يىكيٍف حى كؼى في غى    كمىٍف يىٍجعىًؿ ٍالمىٍعري
 

أدٗاث 
شط 

 
اىش

ؿري 
 اجلبصٍت

 
 ) لك ، لكّل ، لكما ( كىي حركؼ . -1
 ) إذا ، كٌمما ( ىما اسماف .  -2

 
 َولَُزرُت َقبَرِك َوالَحبيُب ُيزارُ        لَوال الَحياُء لََهاَجني ِاستِعبارُ مثال :      

 

 

 اإلػشاة
 

 

ـٍ .  إٍف تيسرٍع تند
 
 
 : حرؼ شرط جاـز ييجـز فعميف ، مبنٌي عمى السككف ، ّل محٌؿ لو مف اإلعراب . إُ

 
 
غشع

ُ
الفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت . ك فعؿ الشرط ، كىكارع مجزـك كعالمة جزمو الٌسككف،: فعؿ مض ت

 
 
  .تقديره أنت كالفاعؿ ضمير مستتر،ارع مجزـك كعالمة جزمو الٌسككف،كىك جكاب الشرط فعؿ مض: تْذً
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 (47ص تدريبات )
 

 استخرج مٌما يأتي أدكات الٌشرط الجازمة كغير الجازمة ،مبينا فعؿ الشرط كجكابو:  -1
ًديدو   : قاؿ تعالى .أ  ٍمؽو جى يىٍأًت ًبخى ـٍ كى  .    ًإف يىشىٍأ ييٍذًىٍبكي
لىًكفَّ المَّوى   قاؿ تعالى:  .ب  ـٍ ًببىٍعضو لىفىسىدىًت اأٍلىٍرضي كى يي لىٍكال دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى مىى العىالىًميفى  كى  .  ذيك فىٍضؿو عى
دَّثى  قاؿ رسكؿ اهلل  .ج  ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى :" آيىةي اٍلمينىاًفًؽ ثىالثه ًإذىا حى ، كىاً  افى ". كىذىبى ذىا اٍؤتيًمفى خى  ، كىاً 
 قاؿ الخيطيئة : مف يفعؿ الخير ال يعدـ جكازيو         ال يذىب العيرؼ بيف اهلل كالناس .د 
 . متى يكثر كالميؾ يكثر سقطؾ .ق 

شط أدٗاث 
 
 اىش

 اجلبصٍت ٗؿري اجلبصٍت
 كؼو اىششط

 
 ج٘اة ششط.

 يذىب يشأ : جازمة إف  .أ 
 جممة اسمية مف المبتدأ)دفع( كخبره محذكؼ تقديره لكّل:غير جازمة  .ب 

 كّل دفع ا الناس بعضيـ مكجكد.مكجكد: ام ل
 جممة فعميو )فسدت اّلرض(

 خاف،  أخمؼ ، كذب                                                         ، اؤتمف كعد  ،حدث  إذا:غير جازمة  .ج 
 ّل يعدـ يفعؿ مف : جازمة                 .د 
 يكثر يكثر متى: جازمة  .ق 
 
2-  :  استخرج أسمكب الشرط الكارد في كؿو مف البيتيف اآلتييف ، ثـٌ صٌنفو إلى جاـز كغير جاـز
 فميت أنا بقدر الحب نقتسـ          إف كافى يىجمىعينا حيبه ًلغرتو ( أ
 تفارقيـ فالراحمكف ىـإذا ترحمت عف قكـ كقد قدركا           أف ال  ( ب

شط أدٗاث 
 
 اىش

 اجلبصٍت ٗؿري اجلبصٍت
 كؼو اىششط

 
 ج٘اة ششط.

 ( ليت أنا نقتسـ جممة ) ( كاف يجمعنا حبٌ  جممة ) إف : أداة الشرط جازمة      .أ 
ـي( ترحمت      غير جازمة         إذا : أداة الشرط   .ب   الجممة اّلسمية )الراحمكف ىي
 
الجازمة عمى األفعاؿ اآلتية ، ثـ كظفيا في جممة مفيدة مف إنشائؾ مع إجراء التغيير أدخؿ إحدل أدكات الشرط  -3

( :   (. يحتـر ، تجتيدكف ، يمقى الالـز
 الناس يحترمكه. مف يحترـً  (أ 
 إٍف تجتيدكا تنالكا مبمىغىكـ. (ب 
 في كبرؾ. في صغرؾ تمؽى  ميما تفعؿٍ  (ج 
 . اخيرن  تمؽى  متى تحسفٍ  (د 

 
 أعرب ما تحتو خط في العبارة اآلتية :   -4

 لمناًس يقٌدركؾى . تتكاضعٍ إف 
 كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره) أنت (.،فعؿ مضارع مجزـك كعالمة جزمو السككف كىك فعؿ الشرط 
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 صٞؾ املببىـت
 

أٗصاُ صٞؾ 
 املببىـت

 ىي أسـ مشتػٌؽ  يدؿ عمى الحدث كمف أك ما يقـك بو عمى كجو الكثرة كالمبالغة ، كىي 
 . ّل تشتػٌؽ اّل مف الفعؿ الثػٌػالثي  المتعدم 

 فػىًعػؿ فػىًعػيؿ ًفٌعيؿ فاعكؿ فػىعيكؿ ًمفػٍػعىاؿ فٌعػاؿ
ًميذار، ًمكثار،  ، قٌكاؿ قرٌاء

 ًمدرار 
غفكر، 
 سؤكؿ 

ٌديؽ فاركؽ ، رحيـ ،  سميع صى
 عميـ 

 فىًيـ ،
ًذر    حى

ٖت  
َّ
لت املشب

 
 اىصـ

 
    أٗصاُ   

لت
 
ـٖتاىصـ

 
 املشب

 

 اسـ مشتؽ يدؿ عمى مف يتصؼ بالفعؿ اٌتصافا دائمنا أك غالبنا ، كىي تدؿ عمى 
 كتيصاغ في الغالب مف الفعؿ الثالثي الالـز .  ) المزايا كالطبائع أك العيكب أك األلكاف ( 

 .((  إذا كاف الفعؿ يدٌؿ عمى لكف أك عيب أك ًحمية))  أىفٍػعىؿ اٌلذم مؤنػٌثو فعالء 
 . (( إذا كاف الفعؿ يدٌؿ عمى خمٌك أك امتالء))  فػىٍعالف  اٌلذم مؤنػٌثو  فػىٍعمى

 . إذا كاف يدٌؿ عمى فرح أك حزف أك أمر مف األمكر اٌلتي تعًرض كتزكؿ كتتجٌدد    فػىًعؿ
  فىعاؿ فيعاؿ فعيؿ فىٍعؿ فىعىؿ     فػىًعؿ فػىٍعالف   أىفٍػعىؿ

 زافرى  شيجاع كسيـ شىٍيـ بىطىؿ لىًبؽ حيراف أحمر

  حيرل حمراء
 

 ( 48ص تدريبات )
غ الصفة المشبية مف األفعاؿ اآلتية : -1 ميؿ    صي ًرؽ سىييؿ عىًطش جى  رىعيف زى
 

ميؿ الفعؿ  ًرؽ سىييؿ عىًطش جى  رىعيف زى
 أرعف / رعناء أزرؽ / زرقاء سىٍيؿ عىطشاف / عىٍطشى جميؿ المشبيةالصفة 

 
ـى       ىات صيغة المبالغة مف األفعاؿ اآلتية :  -2  ضاؼى    شكرى      صا
 

ـى  شكر ضاؼى  الفعؿ   صا
 صٌكاـ شىككر ًمضياؼ الصفة المشبية

 
 مٌيز صيغة المبالغة مف الصفة المشبية في ما يأتي:   -3

 الكٌذاب: صيغة مبالغة.    األشر: صفة مشبية..  اٍلكىذَّابي اأٍلىًشري  سىيىٍعمىميكفى غىدنا مىفً    قاؿ تعالى: ( أ
ٍصمى   قاؿ تعالى: ( ب ذىاًف خى ـٍ ىى  بًِّي ميكا ًفي رى  خصماف)خصـ(: صفة مشبية.  اًف اٍختىصى
مى الًعاٌلًت بالماًؿ كيٌموً  ( ج كىاده عى لىًكٌنوي بالٌداًرًعيفى بى  قاؿ المتنبي : جى  جكاد ، بخيؿ : صفة مشبية.        خيؿي كى
 سيؿ: صفة مشبية.                                                        ظننت أف الحؿ سيؿ. ( د
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 احو.ضلميٍبدؿ منو، كيعمؿ عمى إياٌمى سإلعرب ياابقنا لو في سمنا اسكد بالحكـ يتبع صتابع مق اىبذه

 أّ٘اع اىبذه
 

  ملطببق أٗ بذهابذه  (1
 
 ٍِ مو

 
 .  مو

عىؿى المَّوي اٍلكىٍعبىةى نحك قكلو تعالى:  ًئدى  اٍلبىٍيتى جى ـى كىاٍليىٍدمى كىاٍلقىالى رىا ـى ًقيىامنا لّْمنَّاًس كىالشٍَّيرى اٍلحى رىا  .اٍلحى
 ، كىك ىنا بدؿ تفصيمٌي." انوسكل قمبوأصغريو: لمرء ب" اكقكلنا: 

 كريـ. لرجؿامطابقنا نحك قكلنا: ىذ  ارة بدّلن شإلاـ اسلكقع بعد اأؿ لمعرؼ با اّلسـكيغمب أف يككف 
 

 أٗ بذه  ضبذه بؼ (2
 
  . جلضء ٍِ مواٍِ مو

 . (3)أىًك انقيٍص ًمٍنوي قىًميالن  نٍّْصفىوي  (2)قيـً المٍَّيؿى ًإّلَّ قىًميالن  (1) اٍلميزَّمّْؿي  أىيُّيىا يىا  نحك قكلو تعالى: 
  
 ليادئ.ا جكّْىالمكتبة ا لقارئي إلىايطمئفُّ نحك:  تَبه،اشبذه  (3

لمبدؿ منو كيربطو بو امير يعكد عمى ضلغالب اتماؿ في اشمف كؿ كبدؿ  ضيٌتصؿ ببدؿ بع
 و كعدده.سكيطابقو في جن

 

 ( 61+ ص 60تدريبات ) ص
 عٌيف البدؿ في ما يأتي، كاذكر نكعو:  -1
نَّؾى لىتىٍيًدم ًإلى ًصراطو ميٍستىقيـو * ًصراًط المًَّو الذم قاؿ تعالى:  .أ     .        ...  لو ما في الٌسمكات كما في األرض كىاً 

 صراط ) الثانية ( بدؿ مطابؽ.     
ٍشية الٌمو، كعيفه باتت تحرس في سبيؿ الٌمو". قاؿ رسكؿ الٌمو  .ب                               : " عيناف ال تمٌسيما النىار: عيفه بكت مف خى
 عيفه األكلى : بدؿ تفصيؿ.    
 قاسو : بدؿ تفصيؿ.    قاؿ الٌشاعر: أداكم جيحكدى القمًب بالًبرِّ كالتهقىى       كال يستكم القمباًف: قاسو كراحـي         .ج 
 مراجعيا : بدؿ بعض مف كٌؿ.                                   أفادتني المكتبةي مراجعييا.                         .د 
 تقٌمصوي : بدؿ اشتماؿ.                         أدىشني الطالب تقٌمصوي شخصٌية البطؿ في المسرحٌية.            .ق 

 
 اضبط بالشكؿ أكاخر الكممات التي تحتىيا خٌط:   -2

ـى  .أ  ٍيؼي الطعا ٌطتىوي .   خطٌتوأعٌد الطالبي البحثى  ب.             .مىذاقىوي .   مذاقواستمٌذ الضَّ  .خي
 
 عيد إلى الفقرات: الثانية، كالٌسابعة، كاألخيرة، كاستخرج منيا أمثمة عمى البدؿ. -3

 بعض األدكية مثؿ المضاد الحيكٌم الًبٍنسميف.                                      الًبٍنسميف: بدؿ مطابؽ.الفقرة الثانية: 

 لمجيازيف: الجياز اليضمٌي، كالجياز الٌتنفسٌي.                                   الجياز: بدؿ تفصيؿ.الفقرة السابعة: 

 أشارت بعض الدراسات إلى أٌف لممرأة دكرنا أساسينا في الكقاية مف ىذا الٌداء.         الٌداء: بدؿ مطابؽ.الفقرة األخيرة: 
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 أعرب ما تحتىو خٌط في ما يأتي إعرابنا تاما:   -4
ـٍ أىٍجرنا كىًبيرنا اٍلقيٍرآفى إفَّ ىىذىا  قاؿ تعالى:  .أ  اًت أىف لىيي اًلحى ٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمىميكفى الصَّ ييبىٌشري اٍلمي ـي كى  . يىٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى

:  بدؿ مطابؽ منصكب كعالمة نصبو الفتحة   الظاىرة عمى آخره.اٍلقيٍرآفى
 

 . نصفىوي تصٌفحتي الٌديكافى  .ب 
نصفىوي: بدؿ بعض مف كٌؿ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره، كىك مضاؼ. كالياء: ضمير متصؿ 

 مبني عمى الٌضـ في محؿ جر باإلضافة.
 
ـي كاألدبي كالعٌفةي كاألمانة.أربعي خصاؿو يسكدي بيا المرءي: ال  .ج   عم

ـي:        بدؿ تفصيؿ مرفكع كعالمة رفعو الضٌمة الظاىرة عمى آخره.العم
 
يا.  .د   شمىٍمتي الكردةى أريجى

يا: بدؿ اشتماؿ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره، كىك مضاؼ، كالياء ضمير مٌتصؿ مبني في  أريجى
 محٌؿ جر باإلضافة.

 . كقكعو أك مكاف كقكعولحدث كزماف اف عمى تقاف يدٌّل شماف ماس املنبُ ٗاىضٍبُ امسب

 
ُ
 لعيف أك معتالن امفتكح  لعيف أكامـك ضلفعؿ ماارع ضإذ كاف م ( مىفعىؿ) كزف   -1 اىلؼو اىثالثٜ بؿبُ ٍِصٝ

 بىح ،مرمى.س، نحك: مكتىب، م اناقصن     
 كيِّا، اك  لعيف أك معتالِّ مثاّلن اكر سارعو مكضكاف م اإذ ( مىفًعؿ) كزف  -2

 كًقؼ ،مىٍكًلد. ، مى سجمً نحك: مى 

 
ُ
 تكدىع، ميرتقىب، مينتيى.سلمفعكؿ، نحك: مي اـ اسياغة صعمى طريقة  اىثالثٜ ؿري بؿبُ ٍِصٝ
 

 (62تدريبات )ص
 

 صغي اسـ المكاف أك الزماف مف األفعاؿ اآلتية مع ضبط عيف الكممة:   -1
ٍكًعدكعدى:         .ميستٍكصىؼاستكصؼ:       .مىٍأكىلأكل:  :         .مى  .ميمتىقىالتقى:          .مىٍمعىبلعبى

 
ٍرتي مىعرىض يخطئ بعض الناس في لفظ كممة )معرض   -2     األلبسة" اذكر الٌمفظ الصحيح، اعتمادنا ( كما في قكليـ: "زي

 عمى ما كرد في القكاعد الٌسابقة.  
  :  يعًرض.الٌصكاب كسر الرٌاء )عيف الكممة(: مىعًرض أم عمى كزف )مىفًعؿ( ألف مضارع عرضى
 
 عيد إلى الفقرتيف األكلى كالٌرابعة مف النٌص، كاستخرج منيما اسـ زماف كاسـ مكاف. -3

 اسـ زماف: مكسـ، مكاسـ: مفردىا مىكًسـ.
 اسـ مكاف: منازؿ: كمفردىا مىنًزؿ.
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 مٌيز اسـ المكاف مف اسـ الٌزماف في ما يأتي.  -4
 مطمع : اسـ زماف.      .سالـه ىي حٌتى مىٍطمىع الفجرً  قاؿ تعالى :  .أ 
سينىٍت ميٍستىقىر   قاؿ تعالى:  .ب  اًلًديفى ًفييىا حى منا خى ييمىقٍَّكفى ًفييىا تىًحيَّةن كىسىالى كا كى بىري ٍكفى اٍلغيٍرفىةى بمىا صى ا أيكلىًئؾى ييٍجزى ميقىامن  . ا كى

ميقىامنا: اسـ مكاف.             ميٍستىقىرِّا: اسـ مكاف.  كى
ًفييىا قاؿ الشٍَّنفرل .ج   منأل: اسـ مكاف.       ًلمىٍف خاؼى الًقمىى ميتىعىزَّؿي : كفي األٍرًض مىٍنأل ًلمكىريـ عىًف األىذل          كى
 ممتقى : اسـ مكاف.      النادم الثقافي ميمتقى الشباب. .د 
ٍكًرد العىٍذب كثير الزِّحاـ.ا .ق  ٍكًرد : اسـ مكاف.        لمى  المى
ٍكًعد االجتماع .ك  . عند الساعة مى  مىٍكًعد: اسـ زماف.     التاسعة صباح اليـك

 
 املشك٘ع بسع ضاىلؼو املإػشاة 

 اٟ
 
 خشاملؼتو

، كعالمة رفعو النصب أك احدة مف أدكت ابؽ بك سلـ يي  اإذ ٌمة ضلالجـز
سة ػيٚ آخشٓ،ا

 
 لميجرّْبيف .اًح صلعاقؿي بنانحك: ييتدم  ملقذ

 املْص٘ةبسع ضاىلؼو املإػشاة 
 اٟ 

 
 خشاملؼتو

 )) أُ ، الً اىتؼيٞو (( 

سة ػيٚ الفتحة ابو صب، كعالمة نصبؽ باأدة نسي  اإذ
 
 املقذ

 
 ،ألىق

ًمؽى    .إلى طاعًة رٌبو عىسٍ ليى افي سإلنانحك: خي
 ٍِ اٗ 

 
 ، نحك: يجبي أٍف نتكٌحدى لنيٍعميى ىٞبءاٗ ٗاى٘اىظبٕشة ػيٚ مو

 حفؿ نجاحي.ى لإأًف أٌمتنا، أحٌب أف أدعكى أصدقائي شمٍف 
 اجملضًٗ بسع ضاىلؼو املإػشاة 

 اٟ
 
 ((، الً األٍش  )) ال ، مل ، إُ  خشاملؼتو

، كعالمة جزمو حذؼ حرؼ اأدبؽ بسي  اإذ  لعٌمة مف آخره،اة جـز
 ة.سلمدر ااحًة سلمييمالًت في اترـً  ّلنحك:  

 
 (75تدريبات )ص

 
 أعرب ما تحتوي خطه في ما يمي:  -1
لىٍف تىٍبميغى اٍلًجبىاؿى طيكالن  تىٍمشً كىال  قاؿ تعالى:  .أ  ا ًإنَّؾى لىٍف تىٍخًرؽى اأٍلىٍرضى كى  . ًفي اأٍلىٍرًض مىرىحن

 كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت. ،( مف آخره الياء فعؿ مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العٌمة )
ٍمًقيفى  تيٍمًقيى قىاليكا يىا ميكسى ًإمَّا أىٍف  قاؿ تعالى:  .ب  مَّا أٍف نىكيكفى نىٍحفي اٍلمي  .  كاً 

 كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت. ،فعؿ مضارع منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره
 . اهللى ًمٍف ًعباًدًه اٍلعيمىماءي ًإفَّ اهللى عىًزيزه غىفكره  يىٍخشىًإنَّمىا  قاؿ تعالى:  .ج 

 الٌتعذر .فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا 
 بالجار حٌتى ظننتي أٌنو سييكرثو".  يكصيني: "ما زاؿ جبريؿ  قاؿ رسكؿ اهلل  .د 

  ،يكصي: فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا الثقؿ     
 تقديره ىك.كالفاعؿ ضمير مستتر      
ـٍ  قاؿ أبك العتاىية: .ق  ٍدري المرًء ل  عىيشيوي     كمىا يستًطيبي العىٍيشى إال الميساًمحي  يٍصؼي إذا ضاؽى صى

 فعؿ مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العٌمة )الكاك( مف آخره.
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 عٌمؿ حذؼ ألؼ الفعؿ الذم تحتو خٌط في قكؿ أبي األسكد الدؤلي:  -2
ـي ال تٍنوى عٍف          ميؽو كتٍأتيى مثمىوي               عاره عمٍيؾى إذا فىعٍمتى عظي  خي
 ألنو مجزـك ب)ّل( الناىية/ عالمة جـز الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر حذؼ حرؼ العمة مف آخره.      

 
.       احرص عمى أٍف تؤٌدم كاجباتؾ بانتظاـ.  اضبط آخر ما تحتىو خٌط ضبطنا سميمنا: -3  تؤٌدمى
 
 كأعربو. ،كاستخرج منيما الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر ،المقطعيف الشعرييف األكؿ كالٌرابععيٍد إلى  -4

 كالفاعؿ ضمير مستتر ،منع مف ظيكرىا التعذر ،فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى آخره:  أىكل
 تقديره أنا.       
 تقديره : ىك ، أنا ، أنت ( الفاعؿ ضمير مستتر ) / أنت .  تدعك،  / أنا  أطكم،  / أنا آتي ،/ ىك  يحمك

 .  منع مف ظيكرىا الثقؿ ،فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى آخره  
 ال محؿ لو مف اإلعراب. ،حرؼ جـز مبني عمى الكسر ،لتبؽى: الالـ: الـ األمر

 كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت. ،آخره( مف  األلؼ تبؽى: فعؿ مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العٌمة)
: الالـ: الـ التعميؿ  ال محؿ لو مف اإلعراب. ،حرؼ مبني عمى الكسر ،لتعمكى

: فعؿ مضارع منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.  تعمكى

ة  اعٌ
 
 مٌرة كاحدة .اسـ يدؿ عمى كقكع الحدث   املش

ٍِ  صٞبؿتٔ
ـالثٜ

 
 اىلؼو اىثـ

ؽ: طىٍرقىة، قاؿ: قىٍكلة.الفعؿ الثػٌػالثي عمى كزف ) فػىٍعمة (ييصاغ مف   -1  . مثؿ: طىرى
بكممة ) كاحدة ( ليدٌؿ عمى  فنصفوإذا كاف مصدر الفعؿ في األصؿ عمى كزف ) فػىٍعمة (   -2

 حدة.ادعا: دعكة ك    حدة،امثؿ: رحـ، رحمة ك ، لمٌرةا

ٍِ  صٞبؿتٔ
ؿري  اىلؼو 

ـالثٜ
 
 اىثـ

 زةاىتز ا: ىتزٌ ا، نطالقةا: نطمؽا: مثؿ مصدره، عمى مربكطة تاء بزيادة لمٌرةا اسـ يصاغ  -1
 (حدةاك ) بكممة فنصفو ألصؿ،ا في مربكطة بتاء ينتيي لثالثيا غير لفعؿا مصدر كاف اإذ  -2

 .حدةاك  حةاتر اس: حاتر اس: مثؿ لمٌرة،ا عمى ليديؿٌ     
 
 
 
 
 
 

 الفعؿ . حصكؿاسـ يدٌؿ عمى ىيئة  اهلٞئتاعٌ 

 ٍِ صٞبؿتٔ
ـالثٜ

 
 اىلؼو اىثـ

 مثؿ : يصاغ مف الفعؿ الثػٌػالثي عمى كزف ) ًفػٍعمة (    
 افة.شٌ لكاة سة: تعجبني ًلبٍ س: ًلبٍ س، لبضلعامًؿ عمى أٌنو مرياتىدؿُّ ًكٍقفة :  كقؼ : ًكٍقفة 

ٍِ  صٞبؿتٔ
ؿري  اىلؼو 

ـالثٜ
 
 اىثـ

 ، درهصم عمى تاء كزيادة لفعؿ،ا درصبم باإلتياف لثالثيا غير لفعؿا مفاسـ الييئة   يصاغ
فاكًة،ا ًتقباؿى اس يكؼى ضلا تقبٍمنااس: تقبؿاس: مثؿ بعده، ـاس إلى افتوضإ ثـ زيادة، بغير أك   لحى
 .قرصٌ لا نطالقةا ابؽي سلمتا نطمؽا :نطمؽا
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 (76تدريبات )ص

ٍغ اسـ المٌرة مف األفعاؿ اآلتية:   -1  صي
 سعى زار غٌطى باع أجاب نزؿ األفعاؿ

ٍكرة كاحدة تغطية بىٍيعة كاحدة إجابة نىٍزلة المٌرة اسـ  سىٍعية زى
 
ٍغ اسـ الييئة مف األفعاؿ اآلتية:   -2  صي

 كقؼ ىزٌ  ماتى  األفعاؿ
 ًكٍقفىة ًىزَّة ًميتة اسـ الييئة

 
 عٌيف اسـ الييئة كالمٌرة في ما يأتي:  -3

كفى   قاؿ تعالى: .أ  ري ًميعه لَّدىٍينىا ميٍحضى ـٍ جى ةن كىاًحدىةن فىًإذىا ىي ٍيحى  . إٍف كىانىٍت ًإالَّ صى
ـٍ ًخيفىةن    قاؿ تعالى: .ب  كهي  تىخىؼٍ  الى  قىاليكافىأىٍكجىسى ًمٍنيي بىشَّري ـو  كى ًميـو  ًبغيالى  .  عى
ٌلةى. .ج   ال تجاًؼ أخاؾى إٍف بدٍت منوي زى
. .د  ٍميةو مف غير راـو  رٌب رى
شىفنا كسكءى ًكيمةو؟ .ق   أحى
 يعيشي المؤمف ًعيشةن كريمةن. .ك 

 
 ( كٌؿ كممة تحتيا خط  بما يتناسب كالمعنى المقصكد في ما يأتي: فاء اضبط ) -4
 ًمٍشيىةى: ألنيا اسـ ىيئة.     الٌدىًر كىك فتى       حٌتى غدا الٌدىري يمشي مشية اليىرـً  مىٍجده رىعى تمىعات قاؿ أبك تٌماـ:  ( أ
ٍيـ:  ( ب بافي ميذاكىرةو     ى  لجمسة مىع أىديبو   قاؿ عمي  بفي الجى ٍمسىةو: ألنيا اسـ مرة.       نفي ًبيا اليىَـّ أىٍك استىجًمبي الطَّرى  لىجى

 
 ما بيفى غىٍمضًة عيف كاٍنتباىًتيا           يبٌدؿ اهللي مف حاؿو إلى حاؿً    قاؿ الشاعر:  -5

      ة، عٌيف كاٌل منيما، كاذكر فعمو.في ىذا البيت اسما مرٌ         
ة           اٍنتىبىوى. : انتباىة             . : غىمىضى   غىٍمضى
 

ٍفقىة.     عيٍد إلى المقطع الٌشعرٌم الثالث، كاستخرج منو اسـ مٌرة.  -6  خى
 

 اجلزس
 
 
ـ٘ٛ

 
  اىي

 رباعٌيػنا أك ثالثٌيػنا المجٌرد الماضي الفعؿ ىك
 .  كعد ، قرأ ، سأؿ ، أكؿ ، شدٌ  ، دحرج ، بعثر ، لًعب ، درس:  مثؿ

   إذا ظير الفعؿ معتٌؿ الكسط أك معتؿ اآلخر باأللؼ ، نيعيده  
   الفعؿ المضارع   إلى أصمو ) كاك أك ياء ( مف خالؿ:  

 أك اإلسناد .   أك المصدر                            
 

 اإلسناد المصدر الفعؿ المضارع الفعؿ
   الميؿ يميؿ ماؿ 

   نىٍكـ   ناـ
 دعكت دعكة يدعك دعا
 رميت رىًميٍ  يرمي رمى

 

ٍيحة  .أ   .مٌرة  كاحدة صى
 .ىيئة        ًخيفة  .ب 
 .مٌرة           زٌلة  .ج 
 .مٌرة          رىٍمية  .د 
 .ىيئة         ًكيمةو   .ق 
 .ىيئة       ًعيشة  .ك 
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  الثالثتالسلسلت 

 الــعَـــروض 
 

 ) التام ، اجملزوء (:البحر الوافر   -0
 ) التام ، اجملزوء (:امُلتؼاربالبحر   -7
 : حبر الّرجز   -5

 () التام ، اجملزوء ، املشطور/األرجوزة  
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 املصطيحبث اىؼشٗضٞت:

 العركضية.ىك سطر مف الشعر يتألؼ مف شطريف متساكييف في عدد التفعيالت  البيت 
 البيت الذم استكفى تفعيالتو كاممة . البيت التاـ 

 البيت الذم سقطت منو تفعيمتا العركض كالضرب. البيت المجزكء 
 البيت الذم ذىب نصفو كبقي منو النصؼ . البيت المشطكر 

 الشطر األكؿ مف البيت الشعرم . الصدر 
 الشطر الثاني مف البيت الشعرم . العجز 

 
 ) البيت= الصدر + العجز (

         ) الشطر األكؿ الصدر(                )الشطر الثاني العجز (
  : التفعيمة األخيرة مف الصدر.العركض 
  : التفعيمة األخيرة مف العجز.الضرب 
 : تفعيالت البيت الشعرم كميا ما عدا العركض ك الضرب . الحشك 
 

 
 ـ (                  الضرب ) تكىـ ( العركض ) مترد

 الحشك ) ىؿ غادر الشعراء مف (  ك  ) أـ ىؿ عرفت الدار بعد ( 
 

مىفٍ  كؼى ًفي غىٍيرً  كى  أىٍىًمػوً  يىٍجعىًؿ المىٍعري
 

ٍمػديهي   مىٍيوً ا ذىمن   يىكيػٍف حى ـً   عى يىٍنػدى  كى
 

 ىؿ غادر الشعراء مف متردـ 
 

 أـ ىؿ عرفت الدار بعد تكىـ 
 

الذم يجرم عميو بيت الشعر كتقـك عميو القصيدة ، كيتألؼ مف مجمكعة مف ىك النغـ المكسيقي  البحر   
 التفعيالت .

 المقطع
 

 ىك أصغر كحدة صكتية يمكف أف تنطؽ منفصمة عف غيرىا ، كالمقاطع نكعاف :
 (. ں: كىك حرؼ كاحد متحرؾ ، كرمزه :) قصير -1
 كىك حرفاف متحرؾ كبعده ساكف ، كرمزه :)ػػػ(.:  طكيؿ -2

 ػػػ ػػػ ں ںعدد مف المقاطع تشكؿ كحدة صكتية أك مكسيقية مثؿ:        ) فاعالتف (  التفعيمة 
 : اىنتببت اىؼشٗضٞت

كليذا كانت الكتابة  كؿ ما يمفظ يكتب ك كؿ ما ّل يمفظ ّل يكتب (. القاعدة األساسية في الكتابة العركضية ىي:) 
 .رؼ تضاؼ كأخرل تحذؼحفي الكتابة العركضية أ العركضية مختمفة عف الكتابة اإلمالئية المعتمدة ، فيناؾ

 
 

 

 التمهوــــــــــــــــــــــد للعــــــــــــــــــــــروض 
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ت : احلشٗف اىتٜ تضبف 

 
ت اىنتببت  اإلٍالئٞ

 
شٗضٞ

َ
 اىنتببت  اىؼ

ـه، عممنا، عمـو  .يكتب نكننا التنكيف  .1  ًعٍمميٍف، ًعٍممىٍف، ًعٍمًمفٍ  ًعٍم
ـى  . يكتب بحرفيف الحرؼ المشدد  .2 ، فىيَّ ـى  مرَّ ، فىٍييى  مىٍررى
، قٍرأىٍاف آمف، قرآف .تكتب ىمزة مفتكحة بعدىا ألؼ الممدكدةاليمزة   .3  أىٍامىفى
ىذا ، ىذه ، لكف ، ا ،  .األلؼ التي ننطقيا كال نكتبيا في اإلمالء  .4

 الرحمف ، إلو ، طو
ىاذا ، ىاذه ، ّلكف ، الاله ، 

 اىٍررحماف ، إّله ، طاىا
إشباع حركة الحرؼ األخير في صدر البيت أك   .5

 .عجزه
ـي، القمرً   الحكمك، القىمىًرمٍ  الحك

 ، المذكر لممفرد الغائب الضمير ىاء حركة تشبع  .6
 البيت كسر ذلؾ عمى يترتب لـ إف الجمع كميـ

 .ساكنيف التقاء أك ، الشعرم

ـي  ـي، بك  لييٍك، بًيي، لكميٍك، بكيميكٍ  لوي، بًو، لك

 

ت احلشٗف اىتٜ حتزف 
 
تاىنتببت   اىنتببت  اإلٍالئٞ

 
شٗضٞ

َ
 اىؼ

1. 
 

، كاستماعه،  .ىمزة الكصؿ إذا كقعت في درج الكالـ ـٍ فاستمعى، كافي
، كاثناف، كاسـه   كابفه

ٍسًتماعيٍف،  ، كى ـٍ ٍفيى فىٍستىمىعى، كى
ٍسميفٍ  ٍثناًف، كى ٍبنيٍف، كى  كى

ألؼ الكصؿ مع )أىٍؿ( المعرفة إذا كقعت في درج  .2
الكالـ، فإف كانت )أؿ( قمرية حذفت اليمزة فقط 

 .كبقيت الالـ ساكنة
ف كانت شمسية حذفت األلؼ كشدد الحرؼ  كا 

 . الذم بعدىا

 كالكتاب، فالعمـ
 
 

ٍدؽ، كالشَّمس  كالصّْ

ٍلكتاب، فىٍمًعٍمـ  كى
 
 

ٍششىٍمس  كٍصًصٍدؽ، كى

تحذؼ األلؼ الفارقة مف أكاخر األفعاؿ بعد كاك  .3
 الجماعة

 رجعك، ارجعك، لف يرجعك رجعكا، ارجعكا، لف يرجعكا

تحذؼ األلؼ المقصكرة كالكاك كالياء الساكنتيف  . 4
مف أكاخر الكممات إذا جاء بعدىا اسـ معرؼ 

 )باؿ(

أتى المظمـك إلى القاضي 
 فأنصفو قاضي العدؿ

أتى ٍلمظمـك إؿى ٍلقاضي 
 فأنصفو قاًض ٍلعدؿ
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 ) ست ثفعيالت( الىافر البحر  البحر

عِر وافُرها جميُل   مفحاح البحر
ّ

 بحىُر الش

 

ن 
ُ
ُعىل

َ
         ف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
          ُمف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
  ُمف

         الحفعيلة الاساسية 
ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
         ُمف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
ن ُمف

ُ
ُعىل

َ
           ف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
          ُمف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
ن  ُمف

ُ
ُعىل

َ
 ف

ــ ب ـــــ ـــــ ب ـــــب ـــــ ب  ب ـــــ ب ب ـــــ ااملقاطع ـــ ب ب ـــ ــ ب ــ ـــ ب ب ـــ ــ ب ــ ـــ ـــ  ب ــ

         مجسوء الىافر
ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
         ُمف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
            ُمف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
          ُمف

ْ
ن

ُ
ت
َ
اَعل

َ
  ُمف

ن          ب ـــــ ـــــ ـ الحفعيالت الفرعية
ُ
ت
ْ
اَعل

َ
   ــــُمف

غأكّلن : 
 
 ، كاذكر تفعيالتيا . التٌاـ األبيات اآلتية مف بحر الكافر قط

 ميفي زي الثٌ تي كفي يدم الكنٍ ًضعٍ كى   ٌفىبي الميصى مي األدى تي كفي فى ئٍ مً ظى   -1
 /  ب ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ /    ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ /   ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ /  ب ػػػػػ ػػػػػ 
ٍمتيف            مىتيٍف        ميفىاعى ٍمتيف  ميفى  فىعيكليف    ميفىاعى ٍمتيف            ميفىاعى                                                                                                                                                                  فىعيكليف                                                                                                                           اعى

ٍمًت أنًت مفى الٌزحاـً  أًبٍنتى الٌدٍىًر عندم كؿُّ ًبٍنتو   -2 صى  فكىيؼى كى
 ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  
ٍمتيف   ٍمتيف       ميفىاعى مىتيٍف      فىعيكليف    فىعيكليف     ميفىاعى مىتيٍف            ميفىاعى  ميفىاعى

ما نىٍيؿي المىطاًلًب ًبالٌتمىٌني -3 ذي الدُّنيا ًغالبا كى لىًكٍف تيؤخى  (2018)كزارة شتكم  كى
 ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػب ػػػػػ ػػػػػ   ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ 
مىتيٍف      فىعيكليف  ٍمتيف         ميفىاعى ٍمتيف   فىعيكليف   ميفىاعى ٍمتيف       ميفىاعى  ميفىاعى

تابا -4 ميكا قىمبي غىداةى سىال كى ماًؿ لىوي ًعتابا سى مى الجى  لعؿَّ عى
 ػػػػػ/ ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ/ ب ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ب ب ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ/ ب ػػػػػ ػػػػػ 
مىتيٍف      فىعيكليف  ٍمتيف        ميفىاعى مىتيٍف      فىعيكليف ميفىاعى مىتيٍف          ميفىاعى  ميفىاعى

 حًسٍف لمغىًنيّْ كلمفقيرً أى فى  ياؾى حٌظان تى مف دينٍ مٍ إذا ما نً  -5
 ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ    ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  
ٍمتيف      فىعيكليف   ٍمتيف       ميفىاعى مىتيفٍ  ميفىاعى ٍمتيف        ميفىاعى                       فىعيكليف                                                                                                                             ميفىاعى

  إلى ما تستطيعي  هي زٍ كجاكً  وي عٍ دى شيئنا فى  عٍ طً تى تسٍ  ذا لـٍ إ -6
 ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ                        ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / 
ٍمتيف      فىعيكليف   ٍمتيف      ميفىاعى ٍمتيف      فىعيكليف                                     ميفىاعى ٍمتيف      ميفىاعى  ميفىاعى

ػاءً  سيػًقيىػتٍ  ًإذىا كىالنَّبىػاتً  تىٍنبيػتي  األىٍخػالؽي  ًىػيى  -7 ػاتً  ًبمى ٍكػريمى  المى
 /  ب ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ /    ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ    
مىتيفٍ   ٍمتيف        ميفىاعى ٍمتيف  ميفى                       فىعيكليف                                                                                                                             ميفىاعى ٍمتيف            ميفىاعى                                                                                                                                                                                                                                      فىعيكليف                                                       اعى
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لى  -8  .ًص القاًدًريفى عمى الٌتماـً كىنىقٍ  ئان كًب الٌناًس شيأرى في عيي ـٍ كى
 ػػػػػ /  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ                 ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب 
مىتيٍف            ٍمتيف      فىعيكليفميفىاعى مىتيٍف       فىعيكليف                                                                              ميفىاعى ٍمتيف        ميفىاعى                                                                        ميفىاعى

كـً شىرىؼو  في إذا غامىٍرتى  -9  جكـً فىال تىقنىٍع بما دكفى النُّ  مىري
           ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ب / ػػػػػ ب ب ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ب 
مىتيٍف      فىعيكليف  ٍمتيف         ميفىاعى ٍمتيف ميفىاعى ٍمتيف       ميفىاعى  فىعيكليف     ميفىاعى

غثانينا : 
 
 األبيات اآلتية مف بحر الكافر المجزكء ، كاذكر تفعيالتيا . قط

داقىةي ًمثًموي نىسىبي  أخه ًليى ًعٍندىهي أدىبي  -1  صى
 ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ 
مىتيٍف            مىتيفٍ ميفىاعى مىتيٍف    ميفىاعى مىتيٍف           ميفىاعى  ميفىاعى

فَّ ًلذٍكرًىا القىٍمبي  أًرٍقتي لًذٍكًر مكًقًعيا -2  فىحى
 ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ 
مىتيفٍ    مىتيٍف            ميفىاعى مىتيٍف         ميفىاعى ٍمتيف         ميفىاعى  ميفىاعى

ٍبحي ّل يأتي  -3  كىّل يىٍدنك كىّل يىٍقرىبٍ  كىىذا الصُّ
 ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ   ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / 
ٍمتيف    ٍمتيف       ميفىاعى ٍمتيف   ميفىاعى ٍمتيف       ميفىاعى  ميفىاعى

با منوي أيا مىٍف جاءني  -4 صى  كتابه يشتكي الكى
 ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / 
ٍمتيف   ٍمتيف      ميفىاعى مىتيٍف   ميفىاعى ٍمتيف        ميفىاعى  ميفىاعى

 بٍ بي ًإذا أينسى كىىيـ نىسى  عيكىىيـ أىصمي كىىيـ فىرٍ    -5
 ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ   ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /    
ٍمتيف     ٍمتيف       ميفىاعى ٍمتيف   ميفىاعى مىتيٍف          ميفىاعى  ميفىاعى

رٌ   ـٍ ضى كى ـى أٌنوي  قىٍد يىٍنفىعٍ  امرأن أٍمره  كى  تىكىٌى
 ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ   ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ػػػػػ ػػػػػب ػػػػػ   ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /    
ٍمتيف       ٍمتيف       ميفىاعى ٍمتيف   ميفىاعى مىتيٍف          ميفىاعى  ميفىاعى
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 بيف شطرم كٌؿ بيت مف األبيات اآلتية :  اكصوثالثنا : 
سيػػنىتٍ  لقػػدٍ  .أ   ـي ابٍ  دٍَّىرً ال فىػػـً  فػػي كػػأنَّؾى  حػٌتى األٍكقػاتي  ًبػؾى  حى  ًتسػا
سيػػنىتٍ  لقػػدٍ  -1 ـي ابٍ  دٍَّىرً ال فىػػـً  فػػي كػػأنَّؾى  ىحػتٌ  األٍكقػاتي  ًبػؾى  حى  ًتسػا
    ػػػػػ ػػػػػ ب/   ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ب/    ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ب/  ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ب/  ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب 
ٍمتيف    فىعيكليف      مىتيٍف      ميفىاعى ٍمتيف              ميفىاعى ٍمتيف    ميفىاعى                          فىعيكليف                                                                                                                     ميفىاعى

 زيىػػكرا منكـٍ  قىٍد أنىبتىتٍ  لنا فىسيقيان لممدارًس مف رياضو  .ب  -2
 زيىػػكرا منكـٍ  قىٍد أنىبتىتٍ  لنا فىسيقيان لممدارًس مف رياضو  
           ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ب / ػػػػػ ب ب ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ب 
مىتيٍف      فىعيكليف  ٍمتيف         ميفىاعى ٍمتيف   فىعيكليف   ميفىاعى ٍمتيف       ميفىاعى  ميفىاعى

 ان سىديدار ييرىدّْدي في غدو نىظى  فما بىمىغى المىقىاًصًد غىيري سىاعو  .ج  -3
 ان سىديدار ييرىدّْدي في غدو نىظى  فما بىمىغى المىقىاًصًد غىيري سىاعو    
   ػػػػػ ػػػػػ ب/   ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب/    ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ب/   ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب/    ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب 
مىتيٍف          فىعيكليف  ٍمتيف            ميفىاعى مىتيفٍ  ميفىاعى ٍمتيف             ميفىاعى                                                                                                                                                                  فىعيكليف                                                                                                                             ميفىاعى

 بالكممة المناسبة ؛ ليستقيـ الكزف العركضي في األبيات اآلتية : اٍأل اىلشاؽرابعنا :  
ييسأىؿي في  -1 كاًدثً كى كابو  الحى كابا فىيىؿٍ  ذك صى ماؿي لىوي صى  تىرىؾى الجى

ك اج(       لمىٍكضكعً ا ب(  ًكمىًة       شٍ لمي ا أ(  لرٌٍأمً ا د(          ًث دً الحى
   ػػػػػ ػػػػػ ب/   ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب/    ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ب/   ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب/    ػػػػػ ب ب ػػػػػ ب 
مىتيٍف          فىعيكليف  ٍمتيف           ميفىاعى مىتيفٍ  ميفىاعى ٍمتيف           ميفىاعى  فىعيكليف                      ميفىاعى

 .كاصً الغى ًفي  ري يى عاًر أمٍ كباألشٍ  كاًفيبالقريًض كبالقى  ًلساًنيى  -2
ًة            ا (ج          أثيرً لتٌ ب( ا        صً الغىك ا أ(         لقىٍكؿً ا د(لًحٍكمى

 ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ/ ب ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ /  ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ/ ب ػػػػػ ػػػػػ 
مىتيٍف      فىعيكليف  ٍمتيف         ميفىاعى مىتيٍف      فىعيكليف                                    ميفىاعى ٍمتيف         ميفىاعى  ميفىاعى

راءىهي يىككفي  سىيتي فيوً بي الَّذم أىمٍ ى الكىرٍ عىسى  -3  فىرىجه قىريبي  كى
ر  (بىٍعدىهي           ب ( أ  ميٍنتياهي  د(فيًو                ج(            ءىهي اكى

 ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ب ب ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / ب ػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ / 
ٍمتيف      فىعيكليف  ٍمتيف      ميفىاعى مىتيٍف       فىعيكليف   ميفىاعى مىتيٍف            ميفىاعى  ميفىاعى
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 بحر املحقارب ) ثماني ثفعيالت( البحر

ِلْيُل  مفحاح البحر
َ
خ

ْ
َل ال

َ
اَرِب قا

َ
ق

َ
ح
ُ ْ
 َعِن امل

 

ُعْىُل  
َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
 ف

ْن  وزنه الرئيس ي 
ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
 ف

 

ْن  
ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
 ف

ـــ ــــ / ب ــــ ــــ    -ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ   املقاطع  ــ / ب ــــ ــــ / ب ـ ــ ــ  ب ــ

ْن  مجسوء املحقارب
ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ُعىف

َ
 ف

 

ْن  
ُ
ُعْىل

َ
ْن ف

ُ
ُعْىل

َ
ُعىف

َ
 ف

ُعْىْل  ب ــــ الحفعيلة الفرعية 
َ
ُعى ب ــــ  ) ثأثيان إما عروض أو ضرب ( ف

َ
ُعْىُل    ب ــــ ب  ، ف

َ
 ثأجي ضرب    Oف

غأكّلن : 
 
 التٌاـ ، كاذكر تفعيالتيا . المتقارباألبيات اآلتية مف بحر  قط

 بى الًيالؿً كينتى في الًسفّْ ًترٍ  لىًئفٍ   -1
ٍممان   ان دجدي زىمانان  ـٍ أى  نىرىل أحي

 رى الكىماؿً ًف بىدٍ تى في الحيسٍ فيقٍ  لىقىدٍ 
ٍمؽي  ـً أى   اأيعيد ي  حى  صً شىخٍ  في الخى

 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ 
 فىعيٍكليفٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليفٍ     فىعيٍكليفٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    

تىحسى  صيحكفه تيساًفري فييا العييكفي   -2  طارًىابيعًد أىقٍ  ًمفٍ ري كى
  ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب 
                فىعيك فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي      فىعيٍكؿي  فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي      فىعيٍكليٍف     

3- 
4- 
5- 

 النجك كأفَّ  ؾو ميمٍ  ةي كقبَّ 
يٍ  تىؾي  فىًإفٍ  با نيعى  نيكريىا خى

كحي سىأىٍحًمؿي  تي عمى ري  راحى

 رارىاضي إلييا بأسٍ فٍ تي ـى 
ـٍ  با عيفو  نكري  قىٍبمىيا فىكى  خى
 الرَّدل مىياكم في ًبيا قيكأيلٍ 

 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ  / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ              ب ػػػػ ب   
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف                  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف     فىعيٍكؿي      

6- 
7- 

 الحيػاةً  يؿً ػبً سى  ػيفً  ػرٍ سً كى  ػٍض يى انٍ  أّل 
  ًٍس ىذا العىفاءي كبيره عمى النَّف 

ـى  ػػفٍ مى فى   يػاهٍ الحى  تىنتىًظػٍرهي  ـٍ لى  نػػا
ٍعبه عمى القىٍمبً   ىذا اليمكٍذ            كصى

    Oب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ /ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ  ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب * 
 فىعيٍكٍؿ   فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكؿي  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    

8-   ًمىٍف ّل ييًحٌب صعكدى الجبػاؿ فىػرٍ ٍش أىبيىعً  كى  دى الدٍَّىًر بىٍيفى الحي
 ب ػػػػ ب/ ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػ ػػػػ ب * ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ / ب 
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي     فىعيٍكؿي   فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي        فىعيٍكليٍف    

9-   ٍـى الحياةً  فإفٌ  تأمَّؿ  فريدٍ  بديعه  دقيؽه  نظاـه        ًنظا
 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب *ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب / ب ػػػػ  
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي     فىعيٍكؿي   فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي        فىعيٍكليٍف    
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10- 
11-  

 فال تىٍبتىًئٍس لصركًؼ الٌزمافً 
 ًء     الٌسما في ياكني سٍ مى  الٌشمسي  ىيى 

 كدىٍعني فإٌف يقيني يقيني
ميال  فىعىزّْ الفؤادى عزاءن جى

        ب ػػػػ ػػػػ /  ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ ب ػػػػ ػػػػ /  ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ /  ب ػػػػ ب 
  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي        فىعيٍكليٍف    فىعيٍكؿي        فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي        فىعيٍكليٍف      

 .تفعيمة ) فىعيٍكليٍف ( في عركض المتقارب يمحقيا القبض  *
 ، فىعيٍكؿي (القبض : سقكط الحرؼ الخامس الساكف مف التفعيمة فتصبح ) 

، في عركض المتقارب إذا كاف آخره مقطعنا قصيرنا ) حرفنا كاحدنا متحركنا ( بمعنى أنيا ّل تيشبع 
كتيشبع إذا كاف آخر حرؼ في الشطر األكؿ ىك نفسو حرؼ الركم في الشطر الثاني كبصكت كاحد ، 

 : كما كرد في في البيت التالي
 الكىماؿً  بىدرى  الحيسفً  في فيقتى  لىقىد          الًيالؿً  ًتربى  الًسفّْ  في كينتى  لىًئف           

غثانينا : 
 
 األبيات اآلتية مف بحر المتقارب المجزكء ، كاذكر تفعيالتيا . قط

1- 
2- 

ؿٍ لى  ـٍ يىزى  نا صاًحبه ل
 أىشىٍمسه تجٌمت لنا     

ػػػػػػػػػػؿٍ   ييعىمّْمينا باألمى
 أـً القمري الميٍشًرؽي          

 ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ /  ب ػػػػ  ػػػػب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب  
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف      فىعيٍكؿي    فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف     
3- 
4- 

 لي قىضى اي بالحيبّْ 
 دىًع المٍَّكـى يا عاًذلي

ٍبران   ما قىضى عمى فىصى
  فىما أىٍنتى بالعاًدؿً 

 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ        ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ 
        فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف     

ييٍمًطمينا -5 ـى  فنٍصًبري   اليكل في كى  المىمىؿٍ  رىٍغ
 ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ /  ب ػػػػ  ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ /  ب ػػػػ  
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف      فىعيٍكؿي     فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف      فىعيٍكؿي    
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 بيف شطرم كٌؿ بيت مف األبيات اآلتية :  اكصوثالثنا : 
رىبَّ  المىكالي لىمىكٍ  تي مىدىحٍ  آدىًمٌيان  مىدىحكا ًإذا (أ  ـٍ  كى  األيمى
رىبَّ  المىكالي لىمىكٍ  تي  مىدىحٍ  آدىًمٌيان  مىدىحكا ًإذا ـٍ  كى  األيمى
 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ  / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ              ب ػػػػ ب    
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف                  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف     فىعيٍكؿي      

شاًىدينا (ب  ٍردي  كى اًبيىا كىاٍلميٍسًمعىاتي  كىاٍليىاسىًميفي  اٍلكى  ًبقيصَّ
شاًىدينا ٍردي  كى اًبيىا كىاٍلميٍسًمعىاتي  في  كىاٍليىاسىًمي اٍلكى  ًبقيصَّ

 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ  ب ػػػػ ب / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف   فىعيٍكؿي       

ًكيمان  فأٍرًسؿٍ  ميٍرًسالن  حاجةو  في كيٍنتى  إذا (ج   تيكًصوً  كّل حى
ًكيمان  فأٍرًسؿٍ  ميٍرًسالن  حاجةو  في كيٍنتى  إذا  تيكًصوً  كّل حى
 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ  ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ                  
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف                  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف       

 بالكممة المناسبة ؛ ليستقيـ الكزف العركضي في األبيات اآلتية : اٍأل اىلشاؽرابعنا : 
بَّذا أىّل -1 حبىةي  حى  (2018) كزارة شتكم  أىٍحًببً  ًبأىٌياًموً  كىأىٍحًببٍ                        المىكتىبً  صي

 سً لمدرٌ اد(  ريًؼ           شٌ لاج(            لمكتبً اب(              لكتابً ا     أ(
 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ  ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ                 
  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف                  فىعيكٍ  فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف    فىعيٍكليٍف      

 ميقتىرىحٍ  بعدىىا لوي  فميسى  آمالىوي  المرءي  بىمغى  إذا -2
 لمجتيدي اد(   لرَّجؿي             اج(          افي سإلناب(                   لمرءي ا أ(       

 ػػػ ب ػػػػ ب/ ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ب ػػػػ ب/ ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػ 
 فىعيكٍ     فىعيٍكليفٍ     فىعيٍكليفٍ     فىعيٍكؿي  فىعيكٍ     فىعيٍكليفٍ     فىعيٍكليفٍ     فىعيٍكؿي  

ٍيؿه  كعمميؾى  -3 ٍدرًهً  ًمفٍ  ييؤمىفي  ليسى  ًبمىفٍ  كثقتى  ما إذا جى  غى
ٍيؿه د(                معرفةه  ج(             قميؿه ب(                  ضائعه  ( أ  جى

 ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػ/  ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب  ب ػػػػ ب ب ػػػػ ب/ ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ػػػػ /  
 فىعيكٍ     فىعيٍكليفٍ     فىعيٍكؿي    فىعيٍكليفٍ      فىعيٍكؿي       فىعيٍكليفٍ       فىعيٍكليفٍ      فىعيٍكؿي  
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 بحر الرجس ) ست ثفعيالت( البحر

 في أبحِر ألارجاِز بحٌر يسهُل  البحر مفحاح
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 ) ألارجىزة (  مشطىر الرجس
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
ِعل

َ
ــ   ) يأثيان في أي مكان (  ، ُمْسح  ــــ ب ب ـ

ِعْل    
ْ
ف

َ
ِعل       ــــ ــــ ــــ  ُمْسح

ْ
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َ
ــ ُمح ــ ــ   )) ثأثيان إما عروض أو ضرب     ب ــ

 

 التٌاـ ، كاذكر تفعيالتيا . الٌرجزأكّلن : قٌطع األبيات اآلتية مف بحر  
ؿٍ   -1 ميػًؿ ًإنَّػوي  عىكّْ ٍبػًر الجى مى الصَّ  ىكلػك الًحجػعي مػا ّلذى ًبػًو أي أىٍمنى  عى
                 ػػػ / ب ػػػػ ب ػػػ ػػػػ ب ب ػػػ / ػػػػ ب ب ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ / ب ػػػػ ب ػػػ  
 ميٍستىًعميٍف     ميٍستىًعميٍف    ميتىٍفًعميٍف               ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف         

كّْحي القى   -2 ٍيؿً اىيالن ًمنٌ تىج ًض اليىٍزًؿ        عٍ بى بى بً مٍ أيرى  ي ًبغىٍيًر جى
     ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ػػػػ/  ب ػػػػ ب ػػػ        ػػػػ ب ب ػػػ   / ػػػػ ػػػػ ػػػػ  /  ب ػػػػ ب ػػػ 
 ميتىٍفًعؿ  ميٍستىٍفًعميٍف     ميتىٍفًعميٍف         ميتىٍفًعميٍف     ميٍستىًعميٍف    ميٍستىٍفًعٍؿ    

 ؿً قٍ أٍحيانان  جالءي العى حي زٍ المى كى  أٍمزىحي ًفيًو مىٍزحى أىًؿ الفىٍضًؿ    -3
                     ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ / ػػػػ ػػػػ ػػػػ                       ػػػػ ػػػػ ػػػػ  /    ػػػػ ب ب ػػػ / ب ػػػػ ب ػػػ 
 ميٍستىٍفًعٍؿ   ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف        ميٍستىًعميٍف     ميتىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعٍؿ    

ـً   عيشكا ًكرامنا تٍحتى ًظؿّْ العىمىـً   -4  تىٍحيا لنا عىزيزةه في األيمى
 / ػػػػ ب ب ػػػ      ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ب ػػػ  ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ / ػػػػ ب ب ػػػ     
 ميٍستىًعميفٍ          ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف        ميٍستىًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف     ميٍستىٍفًعميٍف           

 جكدي كٍ كل مى لميى  إذ ّل دكاءى  كلاليى  داءً  فٍ مً  داكم القمبى ذا يي  فٍ مى  -5
                     / ػػػػ ػػػػ ػػػػ     ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ب ػػػ ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ 
 ميٍستىٍفًعٍؿ            ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف        ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف            

كالػجػًدىهٍ كالفى  الشَّبابى  إفَّ  -6 ػٍفػسىػىدهٍ فٍ مى  ػراغ ى ػٍرًء أمُّ مى  ( 2018) كزارة شتكم سىدىةه لممى
    ػػػػ ب ب ػػػ / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ب ػػػ    / ب ػػػػ ب ػػػ   ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ب ػػػ 
          ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىًعميٍف               ميتىٍفًعميفٍ          ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف        

ـٍ يكٍف لسرًّْه كتكما مىفٍ  -7  كشفًو نديما في فال يىميـٍ  ل
     / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ػػػػ   ب ػػػػ ب ػػػ     / ب ػػػػ ػػػػ   ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ب ػػػ 
 ميتىٍفًعؿميٍستىٍفًعميٍف                ميتىٍفًعميفٍ  ميتىٍفًعؿ         ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف        
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بى ّل تىعٍ  -8 بىٍف ًمفٍ  بىؿٍ  كلىاًلؾو كىٍيػؼى ى ٍف ًمفٍ جى  ػؼى نىجػاساًلـو كىيٍ  فىاٍعجى
 ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ / ػػػػ ب ب ػػػ     ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ / ػػػػ ب ب ػػػ     
 ميٍستىًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف         ميٍستىًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف         

ٍبًح اختمىطٍ  كالبىٍدري قىٍد صارى ًىالّلن ناًحالن  -9  في آخًر الٌشٍيًر كبالصُّ
 ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ب ب ػػػ   / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ   ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ب ب ػػػ   / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ   
 ميٍستىٍفًعميٍف              ميٍستىًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف        ميٍستىٍفًعميٍف              ميٍستىًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف        

 أفضؿي مف قرابًة القريبً   أخو لبيبً  مفٍ  حيحه كده صى  -10
     / ب ػػػػ ػػػػ  ب ػػػػ ب ػػ ػػػػ ب ب ػػػ   /      ب  ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػ   
  ميتىٍفًعؿ         ميتىٍفًعميفٍ       ميٍستىًعميٍف  ميتىٍفًعؿميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف        

 المجزكء ، كاذكر تفعيالتيا .الٌرجز  األبيات اآلتية مف بحر ثانينا : قٌطع
ٍمكىةه  -1  قىٍد رىقىصى القىٍمبي ليا ًقٍطعىةي شٍعرو حي
 ػػػػ ب ب ػػػ   /  ػػػػ ب ب ػػػ    ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػػػػػ ب ب ػػػ   /  
   ميٍستىًعميفٍ         ميٍستىًعميفٍ  ميٍستىٍفًعميفٍ        ميٍستىًعميفٍ  

ٍنًزلىيا  حى  أٍجعىؿى ًمفٍ  أيريد أفٍ  -2  شاشىتي مى
 ػػػػ ب ب ػػػ   /    ب ػػػػ ب ػػػ ػػػػ ب ب ػػػ/    ب ػػػػ ب ػػػ 
 ميٍستىًعميفٍ         ميتىٍفًعميٍف  ميٍستىًعميفٍ         ميتىٍفًعميٍف  

ـى الٌمبيبي أٍكمىيا   لىك قيدّْمىٍت في طىبىؽو  -3  را
    ب ػػػػ ب ػػػ/ ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  ػػػ ػػػػ ب ب/   ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  
 ميٍستىًعميفٍ         ميتىٍفًعميٍف  ميٍستىًعميفٍ         ميتىٍفًعميٍف  

 ييـو أٌتقً عىظً  أمَّ  يأٍرتىقً  كافو مى  أمَّ  -4
 ػػػػ ب ب ػػػ /  ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ   ػػػػ ب ب ػػػ /  ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ   
   ميٍستىٍفًعميٍف        ميٍستىًعميفٍ    ميٍستىٍفًعميٍف      ميٍستىًعميفٍ  

شىاًدفو  -5   أىٍسمىمىًني ًإلىى الرَّدىل لىمَّا بىدا   كى
    ػػػػ ب ب ػػػ /  ب ػػػػ ب ػػػ ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  /    ب ػػػػ ب ػػػ 
         ميتىٍفًعميٍف        ميٍستىًعميفٍ    ميٍستىٍفًعميٍف         ميتىٍفًعميٍف  

ًفظى العىيٍ  -6 فىى دً مىٍف حى  ًيـٍ عى فى مٍ فى السَّ سى أحٍ  فٍ مى   كى
 ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  /  ػػػػ ب ب ػػػ  ػػػػ ب ب ػػػ   /  ػػػػ ب ب ػػػ    
        ميٍستىًعميفٍ          ميٍستىٍفًعميٍف    ميٍستىًعميفٍ         ميٍستىًعميفٍ  
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 ثالثنا : افصؿ بيف شطرم كٌؿ بيت مف األبيات اآلتية : 
 ًمبرىدً  فكؽى  تدبُّ  عقاربه ٌنياكأى  كالفيٍمؾي فكؽى ليٌجةو  
 ًمبرىدً  فكؽى  عقاربه تدبُّ  ٌنياكأى  كالفيٍمؾي فكؽى ليٌجةو  -1
    / ب ػػػػ ب ػػػ / ب ػػػػ ب ػػػ   ب ػػػػ ب ػػػ    / ب ػػػػ ب ػػػ   ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ب ػػػ 
                 ميتىٍفًعميفٍ         ميتىٍفًعميفٍ          ميتىٍفًعميفٍ           ميتىٍفًعميفٍ          ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف        

ي إٌياؾى أٍف يىٍفًتنىؾى الٌشبابي  -2  نىؾى الٌسرابي كأٍف يىغيرَّ عى
 نىؾى الٌسرابي يىغيرَّ عىي كأفٍ  إٌياؾى أٍف يىٍفًتنىؾى الٌشبابي  
     / ب ػػػػ ػػػػ / ب ػػػػ ب ػػػ   ب ػػػػ ب ػػػ     ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ب ب ػػػ   / ب ػػػػ ػػػػ 
 ميتىٍفًعؿ        ميتىٍفًعميفٍ          ميتىٍفًعميفٍ  ميتىٍفًعؿ       ميٍستىًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف        

بىٍدريهي  ًظؿّّ زائؿي فإٌنما الٌشبابي  -3  آًفؿي  يٍكمػان  بيدَّ  ّل كى
بىٍدريهي ّل بيدَّ يٍكمػ فإٌنما الٌشبابي ًظؿّّ زائؿي    آًفؿي ان كى
 ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ /  ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ    /  ب ػػػػ ب ػػػ ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ    /  / ب ػػػػ ب ػػػ   ب ػػػػ ب ػػػ  
 ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف               ميتىٍفًعميفٍ  ميٍستىٍفًعميٍف                ميتىٍفًعميفٍ         ميتىٍفًعميفٍ   

مى حمَّتا زً الًحجا في عيصفكرىتافً  -4      ) مجزكء الٌرجز(    فىنىفٍ  عى
مى مَّتاح زً         الًحجا في عيصفكرىتافً     فىنىفٍ  عى
    ب ػػػػ ب ػػػ/    ب ػػػػ ب ػػػ    ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ب ػػػػ ب ػػػ   
         ميتىٍفًعميٍف         ميتىٍفًعميٍف          ميتىٍفًعميٍف        ميٍستىٍفًعميٍف    

 في األبيات اآلتية : رابعنا : امأل الفراغ بالكممة المناسبة ؛ ليستقيـ الكزف العركضي
ٍرًء الٌصمٍ  -1 ٍكـً  ٍمـً      السّْ  حميؼي تي لممى  كشاىده لىوي ًبفىٍضًؿ الحي

 اًحبي             صد(      أمؿي     ج(      اًندي سم ب(         حميؼي أ(                 
                     / ػػػػ ػػػػ ػػػػ   / ب ػػػػ ب ػػػ ب ػػػػ ب ػػػ                     ػػػػ ػػػػ ػػػػ  /   ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  / ػػػػ ب ب ػػػ    
 ميٍستىٍفًعٍؿ           ميتىٍفًعميفٍ         ميتىٍفًعميفٍ  ميٍستىٍفًعٍؿ          ميٍستىًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف        

ا دٍ عىقميوي فقى  ىىكاهي عمى  يىكل فىمىٍف عىالًؿ الٍ كآفةي العىقٍ  -2  نىجى
ناًنًو        ج(        هي اىىك ب(    ًو     سً نفٍ أ(                    عاطفىًتوً د(جى

 ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ /  ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ    /  ب ػػػػ ب ػػػ ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ /  ب ػػػػ ب ػػػ  /  ب ػػػػ ب ػػػ 
 ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف               ميتىٍفًعميفٍ          ميتىٍفًعميفٍ ميٍستىٍفًعميٍف               ميتىٍفًعميفٍ  

ػدا مػان أىكٍ راحى ًبًو الكاًعػظي يىكٍ  مػا وي يىٍنفىعٍ  لىـٍ  الٌدىري يىًعٍظوي  لىـٍ  مىفٍ  -3  غى
 حابيوي صٍ أ د(       لٌدٍىري اج(         هي الداك ب(     لزّْمفي   ا ( أ

 ػػػػ ب ب ػػػ / ػػػػ ب ب ػػػ / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ ػػػػ  / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ / ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػػػػػ ػػػػ  ب   
 ميٍستىٍفًعميٍف           ميٍستىًعميٍف     ميٍستىًعميٍف     ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف       ميٍستىٍفًعميٍف            
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 ، كاذكر تفعيالتيا . ) األرجكزة (الٌرجز  األبيات اآلتية مف بحر : قٌطع خامسنا

                     ػػػػ ػػػػ ػػػػ  /          ب ػػػػ ب ػػػ/      ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ   سافً ةي اإلنٍ راحى  افً الٌمسى  ًحٍفظي   

 ميٍستىٍفًعٍؿ              ميتىٍفًعميٍف            ميٍستىٍفًعميٍف 

 سافً لإلحٍ  رً كٍ ظى الشُّ فٍ وي حً ظٍ فاٍحفى 

 

                     ػػػػ ػػػػ ػػػػ  /     ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  /      ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  
 ميٍستىٍفًعٍؿ          ميٍستىٍفًعميٍف             ميٍستىٍفًعميٍف 

 
 اإلنساف في الٌمسافً  فآفةي 

     ب ػػػػ ػػػػ/     ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  /         ب ػػػػ ب ػػػ

 متفعؿ             ميٍستىٍفًعميٍف              ميتىٍفًعميٍف 

 
 في نٍقضي إٌف  الٌميالي أٍسرىعىتٍ 

                     ػػػػ ػػػػ ػػػػ  /      ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  /      ػػػػ ػػػػ  ب  ػػػػ  
 مستفعؿ            ميٍستىٍفًعميٍف            ميٍستىٍفًعميٍف 

 
 أخٍذفى بىٍعضي كتىرىٍكفى بىٍعضي

     ب ػػػػ ػػػػ/     ػػػػ ب ب ػػػ   /         ب ػػػػ ب ػػػ

 متفعؿ           ميٍستىًعميٍف              ميتىٍفًعميٍف 
 

ٍيف عىٍرضي نىٍيفى طكلي كطىكى  حى
     ب ػػػػ ػػػػ/     ػػػ    ػػػػ ب ب/         ب ػػػػ ب ػػػ

 متفعؿ           ميٍستىًعميٍف               ميتىٍفًعميٍف 
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 نصائح تساعدؾ عمى إنشاء مكضكع جٌيد 
 تساءؿ عما طيًمبى منؾ أف تكتب حكلو، أم حٌدد المطمكب. -1
 فٌكر في المكضكع مف جميع جكانبو، كأحط بو. -2
ـٌ استخدـ مخططا بسيطنا لمكضكعؾ، كضع ًنقاطنا رئيسية )عناصر المكضكع(.  -3  ث
 ابدأ بمقٌدمة صغيرة، كلكف متقنة كمشٌكقة.  -4
 قٌسـ المكضكع إلى فقرات كحاكؿ أف تعالج في كؿ ًفٍقرىةو ًفٍكرىةن رىئيسيَّةن، متبعنا المخطط الذم كضعتو  -5
 أيٍربيط بيف تمؾ الفقرات.  -6
 تقٌيد بالمكضكع ذاتو، فال داعي لمقٌدمات طكيمة، تجٌنب اإلطالة ، كّل تخرج عف المكضكع.  -7
 مكضكعؾ بفقرة قصيرة تمخصو، كتككف بمثابة خاتمة لو. اٍنوً  -8
 استعمؿ عالمات الترقيـ.  -9

 زٌيف المكضكع عند الحاجة بأقكاؿ مأثكرة، آية قرآنية، حديث نبكم شريؼ، أشعار.... -10
 : ىؿ تٌمت اإلحاطة بالمكضكع؟ احذؼ مف مكضكعؾ ما ّل صمة بو، بدكف تردد.أعد قراءة ما كتبتو متسائالن  -11
 كع كتأٌكد مف سالمة المغة كاإلمالء، كاعتمد عمى كضكح الخط.راجع المكض -12

 
 

 :معايير تكزيع العالمات في امتحاف الكزراة 
 سالمة المغة كصحة الكتابة.    .1
 اّلقتباس كالتضميف كاّلستشياد باآليات الكريمة كاألحاديث النبكية الشريفة كالشعر كالًحكىـ.    .2
 عالمات الترقيـ.    .3
ـٌ تضع عنكانان خاصان بؾ ( .    .4  كضع العنكاف. ) العنكاف المكجكد أمامؾ في السؤاؿ كامالن، ث
 تنكيع األساليب بيف الجمؿ الخبرية كاإلنشائية.    .5
 حسف الخٌط كالترتيب كالكضكح كعدـ الشخط ) الخربشة (.    .6
 ترابط األفكار كتسمسميا نضجان كعمقان.    .7
.تجنب التكرار لب    .8  عض العبارات أك األلفاظ دكف داعو
 تكظيؼ الخياؿ ) ابتعد عف ذلؾ في المكضكع العممي ( .     .9

 . التفقير ) ترؾ فراغ في بداية كٌؿ فقرة (    .10
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 كيفٌية كتابة مكضكع تعبير في الفنكف النثرية التالية : 
 أكّلن : القٌصة 

 .ةلقصٌ ا مكفضلم ائقناشك  بناسٌمنا ننااعنك  اختيار (1
 .ةلقصٌ ا في لمكافاك  لزمافا عنصرم اةعار م (2
 .ة كثانكي ةسرئي: نكعيف خكصشليؼ اصنت (3
 .لقصصيٌ ا رالحك ا داـتخاس (4
 .لقصةا في لعقدةا يدحدت  (5
 .كنبيؿ ىادؼ بحؿٌ ة صٌ قال أنيي (6
 

 ثانينا : المقالة 
 .لمقالةا كعضمك  في ءاآلر اك  لحقائؽا جمع (1
 .بطةاكمتر  مةسمسمت تافقر  في ياضكعر  ألفكارا ترتيب (2
 .عبارتيا كرصانة تركيبيا صٌحة في نظرالك  لٌمغكية،ا ألخطاءا مف يايحرر تك  ةمقالال تنقيح (3
 .  كعضلمك ا عف لخارجةا لمكركرةا ألفكاراك  لمعمكماتاستبعاد ا (4
 
 : الرسالة الشخصٌية ثالثنا 

 الرئيس مف الرسالة. ضتحديد  الغر  (1
 لو.االمرسىؿ إليو كالٌسؤاؿ عف أحك  ًبدأ  الٌرسالة بالبسممة كتكجيو الٌتحية إلى (2
 مراعاة البساطة كالتعبير بأسمكب شائؽ. (3
 كاإلبياـ. ضمراعاة الكضكح في المعاني كالبعد عف الغمك  (4
نيائياكقنا كمحٌبة ش ضاعر تفيشختـ الٌرسالة بم (5  الـ.بالسٌ  كا 

 

 الكتابة الكظيفيةٌ 
ـٌ لتحقيؽىك   .غرض يحتاجو األشخاص في المكقؼ الحياتٌية شكؿ كتابٌي ىدفو نقؿ فكرة إلى المتمقي بكضكح تا

يعتمد عمى األسمكب التقريرٌم الجاٌد الخالي مف تدٌفؽ العاطفة كالخياؿ بعبارات مكجزة دقيقة المعنى ّل غمكض فييا، كّل 
 .أىمية فيو لألسمكب البياني أك البديعي 

كتقارير العمؿ، كبطاقات الدعكة كالتينئة كاّلعتذار،  كمف مجاّلتو: اإلعالنات التجارية، كعقكد الزكاج، كالٌسير العممٌية،
 كاّلستدعاءات، كاإلرشادات التعميمٌية المستخدمة في الممصقات كنحكىا .

فالٌتعبير الكظيفٌي يمارسو الٌناس في شؤكف حياتيـ المختمفة، كّل يستغني عنو الٌطالب بعد تخٌرجو في المدرسة 
 كف مف الٌتعبير ضركريِّا؛ ّلرتباطو بالحاجات الٌضركرية لمٌناس.كاندماجو في المجتمع. كييعٌد ىذا الم
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 مناذج من كتابة اإلعالنات
 ٗظبئق شبؿشة

تعمف كزارة العمؿ عف تكفر عدد معيف مف الشكاغر لمعمؿ في مؤسسة الشركة الحديثة لمميكانيؾ الكائنة في المدينة 
مؿء أحد ىذه الٌشكاغر أف يراجع مكتب العمؿ مصطحبنا معو الصناعية  في مدينة سحاب، فعمى مف لديو الٌرغبة في 

 شيادات الخبرة.
 

 شقت ٍلشٗشت ىإلجيبس أٗ اىبٞغ
، كصالكف كسفرة مع حديقة تقع عمى الٌشارع الٌرئيس المقابؿ لمجامعة  شقة في طابؽ أكؿ تتكٌكف مف ثالث غرؼ نـك

 األردنٌية .
 .)........( لممراجعة يرجى اّلتصاؿ بالمالؾ مباشرة عمى ىاتؼ

 
 من٘رج اعتذػبء

يحتاج المكاطنكف إلى طمب أمر ما مف إحدل مؤسسات الٌدكلة، كمف الٌطرؽ المٌتبعة مف أجؿ تحقيؽ ىذ الطمب أف 
 يتقٌدـ باستدعاء إلى المسؤكؿ، عمى الٌنٍحك اآلتي:

 ؾ في مجمة " الشباب".اكتب أحد الطمبة استدعاء يعٌبر فيو عف رغبتو في اّلشتر 
 

 ا الرحمف الرحيـبسـ 
 البػػمػدة: عماف

 ـ2017/  8/ 14التػاريخ: 
 ىػ1438/  7/ 22فؽ: االمك 

 السيد رئيس تحرير مجمة الٌشباب المحتـر
 كزارة الشباب، عماف

 المكضكع: طمب اّلشتراؾ في مجمة " الشباب".             
 الٌسالـ عميكـ كرحمة  كبركاتو، كبعدي 

 اكي في مجمتكـ الغرء، مرفقنا أينضا مع رسالتي حكالة بريدية بمبمغ ثالثة دنانير.فأرجك المكافقة عمى اشتر 
 كاقبمكا فائؽ اّلحتراـ

 المستدعي: مالؾ فاركؽ                                                                 
 تؼ:. ......... لياارقـ                                                                

 ص. ب عػػٌمػػاف /األردف                                                                                 
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 اّلشاعات (،التمكث ،البطالة ،الفقر ،(:المشاكؿ المجتمعية ) الحكادث 1مقدمة رقـ )
كىاىي المشكالت كالمعضالت تقؼ  ،إف المجتمعات عمى اختالؼ عقائدىا كأجناسيا كألكانيا تعاني كتقاسي كتكابد  

كمف ىذه  ،تحكؿ دكف استقرارنا ؛حتى كدنا نفقد األمف كاألماف  ك  ،كتفتؾ بنا كبقكانا  ،أماـ تقدمنا كازدىارنا  اعائقن 
   .. كالتمكث المسمـ ألجسادنا ،كالفساد الميمؾ  ،كالغالء المرعب  ، كالبطالة المؤلمة، المشكالت : الفقر المدقع  

 
 مقدمة اخرل لنفس المكاضيع : 

كميما كاف المجتمع متقدما فال بد أف يكاجو المشكالت ؛ فالعالـ  ،ميما كاف اّلنساف جيدا فال بد أف يقع في الخطأ   
كتكمف خطكرتيا في  ،صبحت جزءان كصفة ّل تنفؾ عنو التصؽ باألخطار كالمشاكؿ حتى أ  –في اآلكنة األخيرة  -

فما ىي ىذه المعضالت ؟؟ ك ما السبيؿ الذم يخمصنا مما ييددنا ك ييدد مجتمعاتنا  ،استيدافيا حياة األفراد كسعادتيـ 
 ؟؟ ك ما كاجبنا تجاه ىذه المشكالت ؟؟

 
 العمـ ,الحريو(،اّلمف ،المقدسات اّلسالميو ،( : أمكر مقدسة ) الكطف 2مقدمة رقـ )

فما أعظمؾ يا كطني !!  ،أّل كىك حب الكطف  ،كلكف يجمعنا قاسـ مشترؾ  ،كلكؿ شخص صفاتو  ،لكؿ بمد طابعو 
فكيؼ ّل ؟ كخير الخمؽ  ،فيا ىي حياتي ترخص في سبيمؾ ، كنت كما زلت طمكحي كىدفي ك  ،سكنت قمبي كركحي 

: " أّل انؾ ألحب البالد الي كلكّل أف اىمؾ اخرجكني منؾ  -بعد أف أخرجو الضالؿ مف مكة  -  يقكؿ محمد سيدنا 
كقد سطر الصحابة  كالتابعكف  كغيرىـ أركع البطكّلت في سبيؿ حماية أكطانيـ كمقدساتيـ ؛ فالكطف  ،ما خرجت " 

 ألطفاؿ .كممجأ الشيكخ كا ،كمالذ اّلبطاؿ كاّلشباؿ  ،رمز العزة كالكبرياء  
 

 الطمكح ,,,.. (،التسامح ,اّلجتياد،(: األخالؽ )الصدؽ,اّلمانة 3مقدمة رقـ )
 ،تبقى األخالؽ ًقكاـ المفاضمة بيف الناس ؛ فبحسف أخالقنا نسمك  ،ميما تفكؽ اّلنساف في عممو كأبدع في عممو 

نؾ لعمى خمؽ عظيـ"  فالتحمي بمحاسف اّلخالؽ طريؽ السعادة . كبسكئيا ندنك . كقد امتدح ا نبيو بأخالقو قائال : "كا 
كعمييا  ،ففي الحياة الدنيا تمنحؾ األخالؽ المحبة  كاإلحتراـ كالمكانة اّلجتماعية  ،في الداريف ؛ الدنيا كاآلخرة 

عميو افضؿ الصالة كأتـ التسميـ : "أقربكـ مني مجمسا يـك القيامة أحاسنكـ ككما يقكؿ نبينا  ،ستحاسب يـك القيامة 
كاألمانة أساس الحياة ,كالتسامح ،أخالقا "، فما أعظـ أف يككف اّلنساف صدكقا أمينا متسامحا! فالصدؽ طريؽ النجاة

 دكاء المعاناة . 
 
 
 



91 
 

 
 

 ....(،التكاسؿ ,,،التبذير ،الخيانة ،( : صفات سيئة ) الكذب4مقدمة رقـ )
كلكف بعضيا قد يؤدم الى تدمير ،فميس ىناؾ مف ىك معصـك عف الخطأ  ،العيكب كاألخطاء تمتصؽ باّلنساف 

كلذلؾ نرل اّلسالـ قد حذرنا مف كؿ ما ىك سيء كضار كحثنا عمى ما ىك جيد ك نافع . فالتأثير  ،المجتمع كىالكو 
فكـ مف بيكت كاف سبب دمارىا الكذب !! ككـ مف حركب ،السمبي ّلعتناؽ اّلخطاء يتعدل الفرد كيصؿ لممجتمع 

متناسيف ،ف عف آخرتنا كيـك الحساب غافمي،ترانا متمسكيف بكؿ ما دنا مف الصفات ،أشعمتيا الخيانة !! ك مع كؿ ذلؾ 
 لما قد يكصمنا ىذا الباب مف أحزاف كآّلـ ك مصائب كدمكع . 

 
 مقدمة عامة :

لست أدرم مف أيف أبدأ ؟ كىؿ تطاكعني الكممات ؟؟ فإف الكممات تتصاغر كالعبارات تتضاءؿ أماـ ....... كلكني 
 كقؿ اعممكا فسيرل ا عممكـ كرسكلو كالمؤمنكف ( . فقد قاؿ تعالى : )،سأحاكؿ قدر استطاعتي كعسى أف أكافؽ 

 
 خاتمة عامة :

كىكذا لكؿ بداية نياية كخير العمؿ ما حسف آخره كخير الكالـ ما قؿ كدؿ كبعد ىذا الجيد المتكاضع أتمنى اف أككف  
مكضكع الشائؽ الممتع مكفقا في سردم لمعناصر السابقة سردا ّل ممؿ فيو كّل تقصير مكضحا اآلثار اإليجابية ليذا ال

ياكـ لما فيو صالحنا جميعا .،  كفقني ا كا 
 

انتهى الفصل الدراسي األول حبمده تعاىل    
 

 

 
 

 ىػػدؼ كّل..  آمػػاؿ بػال تعيػش ّل
 بػخػيؿ دايػـ الػزمف إف تػقكؿ كّل

  أجمؿ األشػياء تػمقاىا صدؼ
 كالفرح دايـ كرل الصبر الجميؿ


