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 .الثاني ثانوي

 .أكاديمي ومهني

 .مهارات االتصال

 .المستوى الثالث

 .الصواعق في مهارات االتصال
 .العالمة الكاملة

 .الدكتور شعيب اللوزي
0796367252 

 ( تبسيط القواعد– تسهيل العروض والتعبير –تحليل النصوص )
 

 : (2017) النسخة ىذه في ستجدون

                        . شرح مفصل للمادة مع مفاتيح الحفظ.2                               .تدريبات متنوعة على القواعد .1
 .التنبيو على أىم األسئلة الوزارية. 4                    . من دليل المعلم با أسئلة الكتتإجابا.3

 

       (. مهارات االتصاؿ كعريب زبصص مع الدكتور شعيب اللوزم):صفحة الفيس بوؾ 

 .(تحديثات          ,    يوميةدريبات ت        ,       تحليل أسئلة الوزارة         ,     مقترحات)

2017 

 .إجابات األسئلة موثقة من دليل المعلم
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 توضيحالصيغة 
 .اغبفظ مع الرجوع إٔب النص  :ما معىن كلمة 

 .(شبو)البداية تكوف ب  :كضح الصورة الفنية أك األدبية 
 اْب..اػبوؼ, اإلعجاب , الكره , الشوؽ  ما عاطفة الشاعر ؟

 .(ربتها خط).ًب تشكيل أىم الكلمات ُب اؼبلخص :ؼ كشكل اغبر
 .. اْب....  كجناس كمقابلة احملسن من طباؽ :ما احملسن أك الفن أك اللوف البديعي 

 .رجوع للنص مع الرتكيز كعدـ التسرع  :عبلـ يعود الضمري 
 . ....مثل التعجب  :ما اؼبعىن الببلغي لبلستفهاـ 

 

 .تنبيهات
. .. اؼبشار ؽبا ُب الصفحة اآلتية النصوصيحفظ الطالب*
 : وبفظ كيفهم الطالب*

: من أسئلة االستيعاب كالتحليل كالتذكؽ ما ال يوجد لو جواب ُب النص مباشرة مثل 
.  (كضح , علل , فسر ) 

 كىبتم السؤاؿ الوزارم ُب ىذا النوع من يطلب فهمو فقطكما يوجد جوابو ُب النص مباشرة 
: األسئلة عادةن 

. (كما كرد ُب النص) 
.  معاين الكلمات كاإلضاءة لكل درس  :يحفظ الطالب*

بعد أف تدرس اعبذر من ملحق القواعد    كاؼبوجودة بعد كل فقرة كتدرب على اعبذكر الصعبة
 .
. (شرحتها لك ُب ملحق التعبري): عبلمات الرتقيم  :ركز خبلؿ الشرح على*

 

 .سبهيد لبياف طريقة  التعامل مع اؼبادة
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 .الحفظ .المؤلف  .الفن األدبي .العنوان
. التنشئة الصالحة.1

 .(مريُم ابنُة عمرانَ )
 

 .قرآن كريم
يحفظ الطالب من  .......................

. 42 إلى 33اآلية 
 .سورة آل عمران

. صناعة السرور.2
 .(فّن الّسرور)

مقالة أدبية  
 من كتاب فيض اجتماعية

 .الخاطر

 
 .أحمد أمين

 
 .ال يوجد

. في أدب الصداقة.3
 

 .(واحّر قلباه)
 

 
. قصيدة

 

 
 .أبو الطيب المتنبي

( 8)يحفظ الطالب 
أبيات من قصيدة 

 .واحّر قلباه

. الثقافة الصحية.4
 

 .(الحساسّية)

 
 .مقالة علمية

 .(ملخص)
 

 
 .نصر معوض
 

 
 .ال يوجد

. وأنت الحب يا أردن.5
 
 .(سأكتب عنَك يا وطني)

 

 
 قصيدة شعر

 .حر
 .من ديوان الطوفان

 
 .محمود فضيل التل

 يحفظ الطالب 
أسطر . (10) 

متتالية من قصيدة 
سأكتب عنك يا 

 .وطني
 . بين األصالة والحداثة.6
 

 .(التراث والمعاصرة )

 
مقالة أدبية  
 .اجتماعية

 
 .عبد العزيز المقالح

 

 
 .ال يوجد 
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 .(مهم,مهم ). ُب ذىنك بشكل صحيح مع التشكيل قبل اغبلالشعرم البيت ربللهبب أف * العركض
 .(ٍٓب    قٍم   مٍن  عٍن  كٍم  ) :مثل (حرفني متحرؾ فساكن )  =  ( _ ) : طويل مقطع*

  ..(ؿ   نا  = البلـ ُب قولنا  لنا  )مثل   (متحرؾ ال يوجد بعده سكوف) = ( ب ) : قصري مقطع*

 األلف ُب بعض الكلمات على نقـو بزيادة :كعليو  ...(نكتب ما نلفظ فقط ككبذؼ ما ال نلفظو  ):  كىي الذىبية القاعدة*
        .ف   كن  ال =  لًكنٌ   *  . ق   ذ   ىا  =   ىذه*  . ف   ذا   ىا  =  ىذاف*  .ذا   ىا   =  ىذا*:النحو اآلٌب 

 .ف ما  رح  أر =الرضبن*. ق   ال   أؿ  =    اهلل*. ؾ   ؿ   ذا =   ذلك*.ء  ال  ؤ  ىا = ىؤالء*. .كن   ال   =   لكنٍ *

 .عو  ج   ر  =   رجعوا * .بو    ق   ذ  =  ذىبوا   .مل   كع    =  كاعمل*: اآلٌب النحو على نلفظو ال ما كبذؼ – 2

 .ج  ب  لن= جبله    (_   )مقطع طويل مباشرة   = (ته   تن   تو    )مثل   : التنوين. 3

  .(أأ     ـ     ف   ) = آمن  : مثل   ) - (مقطع طويلكعليو  تكوف مباشرة  (سكوف + حركة  )  (أ أ  ) = (آ  ) اؼبد.4

: كاغبرؼ األكؿ من الشدة يتصل دبا قبلو دائما كيشكبلف مقطع طويل (متحرؾ + ساكن )=  الشدة.5  .(ب   ب    -   ) 
 .( د    شدٍ   ) =  شدٌ *:مثل 

 .(كؿ    يب    دا    ء   ):تصبح  (كالبيداء  )مثل .  كُب بداية البيت تثبت كال ربذؼ دائما ربذؼ الوصل نبزة- 6

لو  ): مثل. كىذا شرط  (جاء قبلها كبعدىا متحرؾ  ) حاؿ ُبُب كل مكاف من البيت الشعرم  تشبع اؼبتحرؾ الضمري ىاء- 7
  يشبع حبرؼ مناسب للحركة كالثاين األكؿ الشطر هناية اؼبتحرؾ اغبرؼ -8   ( .سن   ر   ؼؿ   ىو  )  تصبح     ( فرسه 

ابغ  ) صبلة ُب ذبمع القمرية األحرؼ .9 .(كاك = كالضمة    )(ألف = كالفتحة   ) .(ياء = الكسرة  ): على النحو اآلٌب 
 .(كؿ خي ؿ = )كاػبيل  : مثل (  دمج)كالبلـ القمرية هبب أف تتصل باغبرؼ مع اؼبتحرؾ السابق ؽبا  (حجك كخف عقيمو 

      .(ـ    نش    شم    س  )=  من الشمس :*مثل  (تشديد اغبرؼ األكؿ  ) تضعيف مع ربذؼ الشمسية البلـ- 10

. (فل   يب    ت  )= ُب البيت  :* مثل الساكنني التقاء ؼبنع التعريف ( اؿ ) :ؿ السابق العلة حرؼ حذؼ- 11

توصل دائما مع اغبرؼ الذم  الساكنة (  م    ك    أ ) العلة أحرؼ  .  طويل دبقطع ينتهي أف هبب البيت من شطر كل- 12
.. (عا    دم  )= عادم  :  مثل   .   ( - )قبلها كتعطينا مقطع طويل 
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  .(-  - ب   )فػىعيولن  /  .(- ب ب – ب  ) ميفىاعىلى ي  ) .(- ب ب – ب  ) ميفىاعىلى ي  ):   ُب كل شطر : كافراؿ البحر

 .(حبور الشعر كافرىا صبيل):  اؼبفتاح .            (- - - ب  )ميفىاعىٍل ي =  من ميفىاعىلى ي تسكني . 1 الفرعية *

 وِضعُت وفي يدي الكنُز الثمين                          ظمئُت وفي فمي األدُب الُمصّفى .1               

ثى ميػ نو /  زيٍث   دٍؿ كنٍ  مى / ُب   كى   تي   ًضعٍ  صٍف َب          كى  ـي  / بٍل   دى   أى    ملٍ    ؼى   / ُب    كى    تي   ًمئػ  ظى 

- - ب -  /  -   -   ب -   / ب  ب  - ب  -            - ب  - /  ب ب   -   ب -  /   ب  ب     - ب 

 .فػىعيولن.       ميفىاعىٍل ي .        ميفىاعىلى ي .                        فػىعيولن.          ميفىاعىلى ي .                           ميفىاعىلى ي 

      فَكيَف َوَصْلِت أنِت مَن الّزحاِم     أبِْنَت الّدْىِر ِعندي ُكلُّ بِْنٍت                 .2                

 مي  حا ًز  /   نزٍ   ـً   تً   أفٍ  تً   /  صىلٍ   كى  ؼى   كيػٍ   بٍن تن           ؼى  ؿي   /   كيلٍ  دم  عٍن   رً   / دىىػٍ    تدي  بٍن  أى 

- -  ب  -   /   ب ب - ب -    / ب  ب   -  ب - -            ب   -    /   -   -  ب    /  -  - - ب 

 .فػىعيولن.          ميفىاعىلى ي .              ميفىاعىلى ي .                    فػىعيولن.          ميفىاعىٍل ي .                     ميفىاعىٍل ي 

 َوما نَيُل الَمطاِلِب بِالَتَمّني                             َوَلِكن ُتؤَخُذ الُدنيا ِغالبا.3

 با    ال  غً  /  يا   ديٍف  ذٍذ  خى /  تؤ   كنٍ   ال      ك     ين  منٍ  تى  /   بتٍ   بً     ًؿ   طا  ـى  / لٍل   ين  ما    ك

-  -  ب -    /   -  -  ب -  /     -   -  ب   -         - ب -  /     ب  ب   -  ب - /    -   - ب 

 .فػىعيولن.          ميفىاعىٍل ي .              ميفىاعىٍل ي .                 فػىعيولن.          ميفىاعىلى ي .                     ميفىاعىٍل ي 

    لعّل على الَجماِل َلُو ِعتابا        سلوا قلبي َغداَة َسال وتابا     .4

 ع  تا با/  ج   ما   ؿ   ؿ  ىو  /ؿ  عل   ؿ    ع   لل  /   ك   تا  با  / غ   دا  ت   س    ال /  س  لو   قل  يب  

-  -  ب    /   -   ب  ب-  ب /-      ب   ب   -  ب /-      - ب -  /    ب  ب -  ب   - /  -    -  ب 

 .فػىعيولن.            ميفىاعىلى ي .                  ميفىاعىلى ي .            فػىعيولن.                ميفىاعىلى ي .                ميفىاعىٍل ي 
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. (- ب ب – ب  ) ميفىاعىلى ي  ) .(- ب ب – ب  ) ميفىاعىلى ي  ):   ُب كل شطر : كافراؿ ؾبزكء

 . َصداَقُة ِمثِلُو َنَسبُ                           أٌخ لي ِعنَدُه أَدُب  .1

  بو    سى     فى     ًىي ؿً  /  ًمٍث      ةي   ؽى     دا       صى /بو      دى     أى     ىيوٍ     دى    /  ًعٍن      مى      ؿً     خينٍ     أى 

 -   ب    ب      -  ب  -  /    ب  ب     -     ب/-       ب   ب   -    ب -    /     ب      ب       -  ب 

 .ميفىاعىلى ي .                     ميفىاعىلى ي                               .ميفىاعىلى ي .                                   ميفىاعىلى ي 

 .  فَحنَّن لذكرِىا الَقْلبُ                       أرِْقُت لذكِر موِقعها  .2

 بو    قىلٍ    ىىٍل     رً   /   ذًكػٍ    ؿ    فى     حىنٍ     ؼى     /   ىا      عً    ؽً     مىوٍ   رً   /   ذًكػٍ    ًؿ    تي     رًٍؽ   أى 

      -        --  ب  /    -    ب   ب     -     ب      /-      ب   ب    -   ب  -    /  ب    ب     -ب 

 .ميفىاعىٍل ي .                     ميفىاعىلى ي .                              ميفىاعىلى ي .                               ميفىاعىلى ي 

         وال يَْدنو وال يَيْقَربْ                      وىذا الصُّْبُح ال يأتي.3                          

 .(مجزوء الوافر)   .ميفىاعىٍل ي .       ميفىاعىٍل ي .                                 ميفىاعىٍل ي .                               ميفىاعىٍل ي 

.   فأحِسْن للَغِنيِّي وللفقيرِ                   .    إذا ما نِْلَت من ُدنياَك ححّاً .4

 .(تام الوافر)  . فعولن.ميفىاعىلى ي . ميفىاعىٍل ي .                       فعولن.  ميفىاعىٍل ي .                                ميفىاعىٍل ي 

 .  وجاِوْزُه إلى َما َتسَتِطيعُ                      إَذا َلْم َتْسَتِطْع شيًئا فَدْعُو       .5

 .(تام الوافر)  . فعولن.ميفىاعىٍل ي . ميفىاعىٍل ي .                       فعولن.  ميفىاعىٍل ي .                                ميفىاعىٍل ي 

 .  ِإَذا ُسَيِقيَيْت ِبَمَياِء الَمْكَيُرَمَياتِ                    ِىَيَي اأَلْخَيالُق تَيْنبَيُت َكالنَّنبَياِت  .6

 .(تام الوافر)  . فعولن.ميفىاعىٍل ي . ميفىاعىلى ي .                       فعولن.  ميفىاعىلى ي .                                ميفىاعىٍل ي 

 

 

 

 

قطع طويل 

 ....وقصير
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 .كتاٌب يشتكي الَوَصبا                                      أيا مْن جاءني ِمْنُو .7

 .(مجزوء الوافر)   .ميفىاعىلى ي .       ميفىاعىٍل ي .                                 ميفىاعىٍل ي .                             ميفىاعىٍل ي 

.    َكَنقِص القاِدرِيَن على الّتَمامِ                 ,   َولم أَر في ُعُيوِب الّناِس َشْيئاً .8

 .(تام الوافر)     . فعولن.ميفىاعىلى ي . ميفىاعىٍل ي .                       فعولن.  ميفىاعىٍل ي .                             ميفىاعىلى ي 

 .(يردد / ساعو  )= الثالث .  (لنا / رياض  )= الثاين .   (كأنك / حىت  )= األكؿ : مكاف الفصل  ) جواب سؤال الفصل**

          .كراءه.ب. (3.            )الغواص.أ. (2.            )اغبوادث.ج. (1 :          )جواب الفراغات**

 (. الخليل قال المتقارب عن) : من الواحد الشطر يتكون  متقاربال حرب*

 .َفعوُلنْ  .َفعوُلنْ  .َفعوُلنْ  .َفعوُلنْ . رئيسية
 .(-  -ب  ) .(-  -ب  ) .(-  -ب  ) .(-  -ب  ) 
. فرعية

 ؾبموع: حذؼ 
 .من فىعولينٍ  (نلن)

 .(ب- ب ). فىعوؿي -1
 .(- ب ). فىعو-2
 (.5- ب ). فىعوؿٍ -3

   

 .َلَقْد فَيْقَت في الُحْسِن بَدَر الَكمالِ         َلِئن ُكنَت في السِّينِّي تِْرَب الِهاللِ .1

 ل قد  فق  ت  فل  حس  ن  بد  رل     ك  ما  لي//       ل  ءن  كن   ت  فس سن ن   تر  بل   ه  ال  لي      

 -  - ب -  - /   ب -   -  /ب  -  -/ ب -  -       // ب - -  /ب  -  - / ب  -  -/     ب  

 .فىعولينٍ .    فىعولينٍ .        فىعولينٍ .       فىعولينٍ .          فىعولينٍ .      فىعولينٍ .      فىعولينٍ .              فىعولينٍ 

ُصحون ُتسافر فيها العيوُن           وتحسر عن بٌعد أقطارىا .2

ىا  ًر / طا  أىقػٍ  ًد   /  بيعٍ  ًمٍن   ري  /  سػى    ربىٍػ  يو في        كى    عي  /  ىىٍل ٍُب    ري   /   ؼً    سا  تي    /     نينٍ   حو  صػي   

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

 .فىعو     .فىعولينٍ .          فىعولينٍ .             فىعوؿي .               فىعوؿي .         فىعولينٍ .                فىعوؿي .                             فىعولينٍ 
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م تقضي إليها بأسرارىا             وقبة ملك كأن النجو      .3

ـى   في  /   نىنٍ   أىفٍ  كػى   /   ًكنٍ    ميٍل     ػةي    /     بػى     قيبػٍ   كى  ىا   رً /  را  أىسٍ  ًب  /    ىا   ٕبىٍ   ًإ  /   ضي    تيفػٍ    جو     

- ب /  - -   ب     - /   -  ب -   /      -  ب //-   ب  - -    /  ب    -   /    -     ب/       ب    -ب 

 .فىعو         .فىعولينٍ .          فىعولينٍ .               فىعولين.           فىعو.            فىعولينٍ .                فىعولين.                      فىعوؿي 

 (.للقبض  (1)لم اشبع شطر ).    فَيَيَيَيَمْن نَيَيَياَم لَيَيْم تَيْنَيَيتَيَيَيِحَيَيْرُه اْلَيَحَيَييَيَيَيَياهْ ..... أاَل انَيَهْض َوِسَيَيْر ِفَيي َسِبيِل اْلَيَحَيَياِة .4

ٍق  يا  حى /  ىيٍل     ً رٍ    تى   /   تىنٍ     ٓبىٍ  ـى  /     نا مىنٍ    ؼى   // ًة   يا حى /  ًلٍل   يب سى  /  ُب   ًسرٍ  كى / ىىٍض     لىٍن   أى 

ٍ  - ب  /  -   -   ب      / -  -   ب /  -  -      ب //ب    - ب -  -  /   ب  - /   - ب /  -      - ب 

 .فىعوؿٍ          .فىعولينٍ            .فىعولينٍ .             فىعولينٍ .               فىعوؿي .            فىعولينٍ .          فىعولينٍ .                فىعولينٍ 

 .أُحْلًما نَرى أْم زمانا جديدا      أِم الَخلُق في َشْخِص َحٍي أعيدا.5

 أ    مل    خل    ؽ    ُب   شخ   ص   حي   ين   أ  عي  دا //    أ   حل    من    ف    رل    أـ    ز    ما    نن    ج   دم   دا     

  --ب -  /   -  ب  - / -   ب -  /     -  ب   -       //-   ب  - /     -  ب - /    -   ب  /  -   -ب 

 .فىعولينٍ .    فىعولينٍ .        فىعولينٍ .       فىعولينٍ .                  فىعولينٍ .      فىعولينٍ .      فىعولينٍ .           فىعولينٍ 

 .فىعو.      فىعولينٍ .     فىعولينٍ .      //   فىعو.        فىعولينٍ .       فىعولينٍ  المتقارب مجزوء

.  يَيَعِلُلنا باألَملْ                      َلنا صاحٌب لْم يَيَزْل .1

مىٍل     أى   /    ًبلٍ     نا ؿ   /   لػً     عىلٍ       زىٍؿ    مي     يػى     /     ٓبٍى      بيٍن    حً  /   صا      نا   لػ      

 -  ب /    -     -  ب/ ب     -          ب /     -  ب    /      -   -     ب   -    /    - ب       

فىعو  /           فعولن  /             فعوؿي         فعو      /          فعولن           /    فعولن              

 ...قطع لطويل وقصير ***
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 .(اؼبتقارب التاـ).    كبيٌر على الّنفس ىذا العفاُء   وصعٌب على القلِب ىذا الهمودْ .1

 .فىعوؿٍ          .فىعولينٍ            .فىعولينٍ .             فىعولينٍ .               فىعوؿي .            فىعولينٍ .          فىعولينٍ .                فىعولينٍ 

 .(اؼبتقارب التاـ)   .        َفَكم َقبَلها نوُر عيٍن خبا    ,    َفِإن َتُك َعيني َخبا نُورىا.2

 فىعو /       فعولن  /  فعولن  /             ف  فعوؿي        فعو      /      فعولن  /  فعولن          /  فعوؿي    

 .(ؾبزكء اؼبتقارب)   .            فنصبُر رَغَم الَملل            ويْمِطلنا فى الهوى       .3

 فىعو /           فعولن  /           فعوؿي             فعو      /          فعولن           /    فعوؿي    

 .(اؼبتقارب التاـ)         .   وأُلقي ِبها في َمهاوي الرَّندى     َسَأْحِمُل ُروحي على راَحتي      .4

 فىعو /       فعولن  /  فعولن  /             ف  فعوؿي        فعو      /      فعولن  /  فعولن          /  فعوؿي    

 .(ؾبزكء اؼبتقارب)           .           فصبراً على ما َقضى           َقضَى اهلل بالُحّب لي       .5

 .فىعو.      فىعولينٍ .     فىعولينٍ .      //   فىعو.        فىعولينٍ .       فىعولينٍ 

ْىِر بَيْيَن الُحَفَير   َوَمْن اليحبَّن ُصُعوَد الِجبَياِل    . 6  (.للقبض  (1)لم اشبع شطر ) .(اؼبتقارب التاـ)   .  يَِعْش أَبََد الدَّن

 .فىعو /       فعولن  /  فعولن  /             فعوؿي              ؿي فعو /      فعولن  /  فعوؿي          /      ففعوؿي 

 .(في / الياظبي  )= الثالث .  (فأرسل / مرسبل  )= الثاين . (تي / مدح  )= األكؿ : مكاف الفصل  ) جواب سؤال الفصل**

          .جهله .د. (3.            )اؼبرءي .أ. (2.            )اؼبكتب.ب. (1 :          )جواب الفراغات**

 ُمسَتفِعُلن        ُمسَتفِعُلن          ُمسَتفِعُلن//     ُمسَتفِعُلن       ُمسَتفِعُلن        ُمسَتفِعُلن      :    وزنو :الرجز بحر

- ب  -  /    -  -  ب  -  /   -  -  ب  -     //    -  -  ب  -   / -  -  ب  -  /  -  -  ب  -  -                                

. (نفس )للحصول على التفعيالت الثانوية نحذف من التفعيلة أحرف نجمعها في كلمة  *

. كتقع عركضان أك ضربان  (- -ميتفًعل ب  = )النون+ حذف السين .2.كتقع عركضان كضربان فقط (- - - ميستىفًعل  )  = حذف النون-1

كتقع ُب أم مكافو ُب   (- ب – ميتىفًعلين ب  ) = حذف السين.4.كتقع ُب أم مكاف ُب البيت  (-ب ب – ميستىًعلن  ) = حذف الفاء-3
. البيت
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. َأمَنُع مَيا الَذ بَيِو أولَيو الِحجَيا,        َعوِّيل َعلى الَصبَيِر الَجميَيِل ِإنَّنَيوُ .1

جى   ًح   ليلٍ  أي /  ىي   بً   ذى  ال/ ما     عي    فى       أىـٍ   ىو     فى    إفٍ    ؿً  /  مي   جى    رًٍؿ   صىبٍ  /  لىٍص   عى  ًكٍؿ  عىٍو 

 -   ب -ب -  /ب  ب  - / -  ب  ب       -   -     ب    -  ب  -  /    ب    -       -    / -ب   -   -   

 .ميتػىٍفًعلينٍ        .ميستىًعلينٍ      .ميستىًعلينٍ            .ميتػىٍفًعلينٍ                 .ميستػىٍفًعلينٍ              .ميستػىٍفًعلينٍ 

. أروُح القلَب ببعِض الهزِل,             َتَجاُىاًل ِمني, ِبَغْيِر َجْهلِ .2

وٍ  رً /  غىٍي  بً  ينٍ   ًمٍن   /لىٍن   ىػي  جا  تى // ٕب     ىىٍز   ًضلٍ /  بىٍع    بً    بى   قىلٍ  / حيٍل   ك رىٍك    أي   ٕب   جى

-  - ب  /   - ب   -   / -   -  ب    -  ب  //-  /  -    -    -    ب     ب   -  -  /  ب   -ب 

 .ميتػىٍفًعل       .ميستىفًعلينٍ      .ميتىفًعلينٍ            .ميستفعل                .ميستىًعلينٍ              .ميتػىٍفًعلينٍ 

. والمْزُح أحيانًا جالُء العقلِ ,            أمزُح فيو َمْزَح أىِل الفضلِ .3

 ٕب    عىقٍ  ءيؿٍ  /  ال  جى   نىٍن  يا /  أىٍح  حي   مىٍز   كىؿٍ //  ٕب        فىضٍ   ًللٍ   / أىىػٍ   حى   مىزٍ  قً    /  ُبٍ   حي    زى  أىـٍ 

/ -   -   -    -  ب   - -  -  / ب    -   -   // -   / -   -   -          ب -ب  -    /   ب ب - 

 .ميستفعل       .ميستىفًعلينٍ             .ميستىفًعلينٍ .               ميستفعل.             ميتىفًعلينٍ              .ميستىًعلينٍ 

. عيشوا كراما تحت ظّل العلِم                  تحيا لنا عزيزٌة في األمم.4

 .تح   يا   ؿ   نا   ع   زم   ز  تن   فل   أ   ـ   مي//  عي  شو   ؾ   را    من   تح  ت   ل   لل   ع  ؿ  مي  

 -ب    ب/ -    -ب       - ب-  /ب    -   -   //  - ب   ب -   / -     ب -      -- /  ب   -     -

 .ميستىًعلينٍ                .ميتىفًعلينٍ          .ميستىفًعلينٍ            .ميستًعلينٍ        .ميستػىٍفًعلينٍ              .مستػىٍفًعلينٍ 

: حذف مستفعلن من كل شطر فيكون وزنو : وىو  :وزنو:الرجز مجزوء

مستفعلن                   مستفعلن       //                       مستفعلن            مستفعلن                                   
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ِقطَعُة شْعٍر ُحْلَوٌة         َقْد رََقَص الَقْلُب لها .1

 ىا   ؿى    بي    قىلٍ   /   صىلٍ   ؽى    رى       قػىٍد     // تيٍن      كى      حيلٍ   رًفٍ   /    ًشعٍ     ػةي     عى   ًقطٍ 

  -    ب ب    -   /  -       ب   ب   -         -      ب -       -    -   /    ب    ب   -  

 .                        ميستىًعلينٍ .                    ميستىًعلينٍ .                       مستػىٍفًعلينٍ .                      ميستىًعلينٍ 

ُأريد أْن أْجَعَل ِمْن                     َحشاشتي ِمْنزَِلها .2

 ىا    ؿى   ًز    مىٍن   /   ٌبٍ     شى  شا    حى //ًمٍن          ؿى    عى   أىجٍ  /  أىٍف    دي   رًٍم     أي 

 -     ب  ب    / -   -    ب    -     ب //-        ب   ب    -  / -  ب      -  ب 

 .ميستىًعلينٍ                .ميتىفًعلينٍ .                       ميستىًعلينٍ                .ميتىفًعلينٍ 

َلْو ُقِدَمْت  ِفْي طََبِق                    راَم اْلَلبيب َأْكَلها .3

ىا     ؿى    أىؾٍ     بي   /   يب    ؿى   مىلٍ       را       //ًقنٍ       بى     طى   ُبٍ   /  مىتٍ     ًد   قيدٍ   لىٍو 

 -    ب  -    ب       -  /   ب  -   -      -           ب        ب   -    / -    ب -  -   

 .                       ميتىفًعلينٍ                        .مستػىٍفًعلينٍ .                     ميستىًعلينٍ                        .مستػىٍفًعلينٍ 

   .ويكون عبارة عن شطر واحد فقط مكون من ثالث تفعيالت وال يوجد شطر ثانٍ . (األرجوزة) الرجز مشطور 

ِحفُظ   الّلساِن   راَحة   اإلنساِن -1

حف    ل   ؿ   سا    ف   را   ح   تل   إف   سا   ين 

 -  /  -     -    -ب  -    ب    -   / ب   -      -
مستفعلن           متفعلن               مستفعل 
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 .فاحفْحوُ  ِحفَظ  الّشكِر لِلحسانِ -2

فح    فظ   ق    حف    ش   شك   ر    لل    إح    سا   ين 

 -  /  -     -     -ب    -   /  -      -      ب     -     -
مستفعلن            مستفعلن                 مستفعل 

 .ففَفةُ   اإلْنساِن   في   اللِّيسانِ -3

ؼ  ءا    ؼ   تل   إف    سا    ف   فل    ؿ    سا    ين 

-     - ب    -   /  ب  -  /  -      -    ب    -     ب  

متفعلن                مستفعلن                 متفعل 

 .(الرجز التاـ).     إْذ ال دواٌء للهوى موجودُ              َمْن ذا يُداوي القْلَب ِمْن داِء الهوى  .1

 مستفعل /متفعلن /مستفعلن///    مستفعلن        /مستفعلن /مستفعلن

 .(الرجز التاـ).             َمفَسَدٌة  ِللَمرِء َأيُّ َمفَسَدة            َأنَّن الَشباَب َو الَفراَغ َو الِجَدة      .2

 متفعلن        /مستفعلن       /     مستعلن            //    متفعلن/      متفعلن /    مستفعلن

 .(ؾبزكء الرجز).                      أيَّن َعحيٍم أّتقي                            ,       أيَّن َمكاٍن أْرَتقي.3

 مستفعلن          /    مستعلن                                            مستفعلن      /        مستعلن

 .(الرجز التاـ)    .           فال يَيُلْم في كشفِو نديماً                َمْن لْم يكْن لسّرِه كتوما           .4

 ميتػىٍفعل       /    مستفعلن                  /متفعلن          ميتػىٍفعل                 /متفعلن     /       مستفعلن

 .(ؾبزكء الرجز).              َأْسَلَمِني ِإَلى الرَّنَدى                       َوَشاِدٍن َلمَّنا َشَدا                 .5

 .متفعلن           /       مستعلن          مستفعلن         /      متفعلن

 .(الرجز التاـ).            َبل َفِاعجَبن ِمن ساِلٍم َكيَف َنجا              ال َتعَجبن ِمن ىاِلٍك كيَف َىوى   .6

 مستعلن       /مستفعلن          /مستفعلن       متفعلن           /مستفعلن          /مستفعلن

 

 

 .قطع لطويل وقصير 
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 .(كبدره/زائل )= الثالث .  (كأف / الشباب )= الثاين . (عقارب /كأهنا  )= األكؿ : مكاف الفصل  ) جواب سؤال الفصل**

 .(ز/ اغبجا  )= الرابع 

          .الدىر.ج. (3.            )ىواه.ب. (2.            )حليف.أ. (1 :          )جواب الفراغات**

 .(مشطور الرجز).  إّن  اللَّنياِلي   أسرعْت   في   نَيْقضي-1

إف   نل  ؿ    يا      ٕب   أس   ر     عت      ُب   نق   ضي 

 -   /     -      -      -ب    -    /  -   -      ب   -     -
 مستفعلن            مستفعلن               مستفعل -

 .(مشطور الرجز).  َأخْذَن    بَيْعِضي   وتَيرَْكَن     بَيْعِضي-2

أ    خذ     ف   بع    ضي     ك      ت   رؾ    ف   بع   ضي 

-     - ب   -    /  ب     ب    -  /  -        ب   -      ب   

متفعلن                  مستعلن                    متفعل 

 .(مشطور الرجز).  َحنَيْيَن   طُوِلي     َوَطَوْيَن   َعرِضي-3

ح    ين   ف    طو    ٕب     ك    ط     كم    ف   عر    ضي 

-       - ب   -   /  ب    ب    -   /   -      ب    -    ب    

 متفعلن                     مستعلن                     متفعل

 .(تركت لك تقطيع المقاطع)      .(عام تدريب) سؤال حل

 .(الرجز التاـ).  والَبْدُر َقْد صاَر ِىالاًل ناِحال            في اخِر الّشهِر وبالصُّْبح اختَلطْ .1

مستفعلن  /مستعلن /مستفعلن //    مستفعلن /مستعلن /مستفعلن

 .(اؼبتقارب التاـ)     .نحاُم, دقيٌق, بديٌع, فريد, فإّن ِنحاَم الحياةِ                  أمَّنلْ ت.2

 فعوؿٍ  /فعولن /فعولن /فعولن   //       فعوؿي  /فعولن /فعوؿي  /فعولن
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 .(ؾبزكء الوافر)         .َوُىم َنسبي ِإذا أُنسب.                  َوُىم َأصلي َوُىم َفرعي.3

 مفاعىل  /مفاعىلى              //مفاعىٍل  /مفاعىٍل 

 .(اؼبتقارب التاـ).             فال تبتئس لصروف الزَّنمان          ودعني فإنَّن يقيني يقيني.4

 فعولن /فعولن /فعوؿي  /فعولن          //  فعوؿي  /فعولن /فعوؿي  /فعولن

 .(ؾبزكء الرجز).                         من أحسن اّلسمع فهم     من حفظ العهد وفى .5

 ميٍستىًعلن /ميٍستػىٍفًعلن //                            ميٍستىًعلن /ميٍستىًعلن                           

 .(ؾبزكء اؼبتقارب).                دَِ  الَلوَم يا عاِذلي                         َفما أَنَت بِالعاِدلِ .6

 فعو  /   فعولن/      فعولن    //   فعو /  فعولن      /فعولن                             

 .(الرجز التاـ).                 وٌد صحيٌح من أٍخ لبيِب               أفضُل من قرابِة القريبِ .7

 ميتػىٍفعل /متفعلن /مستعلن //             ميتىفعل /مستفعلن /مستفعلن                         

 .(اؼبتقارب التاـ)              .فَيَعزِّي الفؤاد عزاًء َجميال,      ىي الّشمُس مسكنها في الّسماء.8

 فعولن /فعولن /فعوؿي  /فعولن      //      فعوؿي  /فعولن /فعوؿي  /فعولن                           

 .(ؾبزكء اؼبتقارب).                    َأَشْمٌس تجلَّنْت لنا                          أِم القمُر الُمْشِرقُ .9

 فعو /فعولن /فعوؿي  //                             فعو /فعولن /فعولن                     

 .(الوافر التاـ)                .َفال َتقَنْع بما دوَن الّنجومِ ,                إذا غاَمْرَت في َشَرٍف َمُرومِ .10

 فعولن/       مفاعىٍل  /    مفاعىٍل      فعولن  /    مفاعىل      /مفاعىٍل                          

َفْع؟,                              كْم ضّر امَرًأ أمٌر,.11  .(ؾبزكء الوافر)                   .   تَيَوّىَم أنُّو يَينَيْ

 مفاعىٍل  /مفاعىل  //                                   مفاعىٍل  /مفاعىٍل                        
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 :تنبو لما يأتي 

ؾبزكء الوافر يأٌب بتكرار أربع تفعيبلت, كقد يتشابو مع حبر اؽبزج إذا كانت تفعيبلت ؾبزكء الوافر كلها - 1
, كللتمييز بينهما ننظر ُب باقي (- - -مفاعيلن ب ), كذلك أف تفعيلة اؽبزج الرئيسة ىي (- - - ميفاعىٍل ي ب )

. أبيات القصيدة

: البحور الصافية ىي البحور الىت تتكرر فيها تفعيلة كاحدة , مثل اؼبتقارب- 2

. فػىعيٍوليٍن فػىعيٍوليٍن فػىعيٍوليٍن فػىعيٍولينٍ .             فػىعيٍوليٍن فػىعيٍوليٍن فػىعيٍوؿي فػىعيٍوؿي 

: أما البحور اؼبمزكجة أك اؼبختلطة, فهي البحور الىت تتكرر فيها تفعيلتاف, مثل الوافر- 3

ٍ فػىعيولينٍ  ٍ ميفىاعىلى ي ٍ فػىعيوليٍن     ميفىاعىلى ي ٍ ميفىاعىٍل ي . ميفىاعىلى ي

اؼبطلوب منك فصل صدر البيت عن عجزه فقط كليس التقطيع فإف كنت تعرؼ مكاف الفصل -أ.الشطرين بين الفصل
 . بوضع خط مائل بشكل كاضحمباشرة بذلك فقممن حفظك 

بعد اؼبقاطع ُب نقـو ٍب . البيت كسيكوف من البحور  اؼبطلوبةنقـو بتقطيع:إذا ٓب نعرؼ البيت نقـو دبا يأٌب -ب
  .11 يكوف الفصل عند اؼبقطع 22 فإف كاف العدد زكجيان نقسمو على اثنني فلو كاف البيت

كنبحث عن من خبلؿ الطرؽ اؼبوضحة سابقان  (1) األكٔب ُب الشطر العدد فرديان كبدد التفعيلةإذا كاف  -1
 ..كما سيأٌب معنا الحقا (2 )مثيلتها ُب الشطر

  2010دمشُق في أوصافِها جّنُة ُخلٍد راضيْه                                                                            صيفي 

 د   مش   ق   في  أو   صا  ف  ها   جن  ن   ة   خل  دن   را  ض  يه

       8 = 2÷ 16زوجي  -                           *ب   -    -    -     ب   ب  -    -    ب   -    -    -     ب   -     ب   

  2010من يهن يسهل الهوان عليِه ما لُجرٍح بمّيٍت إيالُم                                                          شتوي   

 من    ي   هن   يس  ه   لل   ه  وا   ن  ع   لي   هي  ما   ل  جر  حن  ب  مي  ي   تن  إي    ال  مو

 -    -     -    -ب   -    ب   -     -    ب  -    -  -    ب  ب   -    ب  -    ب  -     -     ب     -

 .فردم نقـو بزيادة كاحد كالقسمة فيكوف مكاف الفصل أك ما قبلو*
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  :مريم ابنُة عمران

ـى كىنيوحنا كىآؿى ًإبٍػرىاًىيمى كىآؿى ًعٍمرىافى عىلىى اٍلعىالىًمنيى ۞  كىاللَّوي ۗ  ذيرّْيَّةن بػىٍعضيهىا ًمن بػىٍعضو  (33) ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىٰى آدى
يعه عىًليمه   ًإنَّكى أىنتى  ۖ ًإٍذ قىالىًت اٍمرىأىتي ًعٍمرىافى رىبّْ ًإينّْ نىذىٍرتي لىكى مىا ُب بىٍطًِن ؿبيىرَّرنا فػىتػىقىبٍَّل ًمِنّْ  (34)ظبًى

فػىلىمَّا كىضىعىتػٍهىا قىالىٍت رىبّْ ًإينّْ كىضىٍعتػيهىا أينثىٰى كىاللَّوي أىٍعلىمي دبىا كىضىعىٍت كىلىٍيسى الذَّكىري  (35)السًَّميعي اٍلعىًليمي 
فػىتػىقىبػَّلىهىا رىبػُّهىا ًبقىبيوؿو حىسىنو  (36) كىًإينّْ ظبىٍَّيتػيهىا مىٍرَيىى كىًإينّْ أيًعيذيىىا ًبكى كىذيرّْيػَّتػىهىا ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيًم  ۖ كىاأٍلينثىٰى 

رًيَّا  ننا كىكىفَّلىهىا زىكى ا نػىبىاتنا حىسى ىىا رًٍزقنا  ۖ كىأىنبىتػىهى رًيَّا اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعندى  قىاؿى يىا مىٍرَيىي أىَّنَّٰ لىًك  ۖ  كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍهىا زىكى
ا  ذى رًيَّا رىبَّوي  (37) ًإفَّ اللَّوى يػىٍرزيؽي مىن يىشىاءي ًبغىرٍيً ًحسىابو  ۖ  قىالىٍت ىيوى ًمٍن ًعنًد اللًَّو  ۖ ىٰى  قىاؿى  ۖ ىينىاًلكى دىعىا زىكى

يعي الدُّعىاًء  ۖ رىبّْ ىىٍب ٕب ًمن لَّدينكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن  ًئكىةي كىىيوى قىاًئمه ييصىلّْي ُب اٍلًمٍحرىاًب  (38) ًإنَّكى ظبًى فػىنىادىٍتوي اٍلمىبلى
ا كىحىصيورنا كىنىًبيِّا مّْنى الصَّاغبًًنيى  يّْدن ًلمىةو مّْنى اللًَّو كىسى قنا ًبكى قىاؿى رىبّْ أىَّنَّٰ يىكيوفي ٕب  (39)أىفَّ اللَّوى يػيبىشّْريؾى بًيىٍحَيىٰ ميصىدّْ

ـه كىقىٍد بػىلىغىًِنى اٍلًكبػىري كىاٍمرىأىٌب عىاًقره  ًلكى اللَّوي يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي  ۖ غيبلى  قىاؿى  ۖ قىاؿى رىبّْ اٍجعىل ٕبّْ آيىةن  (40) قىاؿى كىذٰى
ثىةى أىيَّاـو ًإالَّ رىٍمزنا  اًر ۗ  آيػىتيكى أىالَّ تيكىلّْمى النَّاسى ثىبلى ٍبكى بٍّْح بًاٍلعىًشيّْ كىاإٍلً ًثرينا كىسى كىًإٍذ قىالىًت  (41) كىاذٍكير رَّبَّكى كى

اًء اٍلعىالىًمنيى  ًئكىةي يىا مىٍرَيىي ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىاًؾ كىطىهَّرىًؾ كىاٍصطىفىاًؾ عىلىٰى ًنسى يىا مىٍرَيىي اقٍػنيًِت ًلرىبًّْك كىاٍسجيًدم  (42)اٍلمىبلى
مىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي ۚ  ذٰىًلكى ًمٍن أىنبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى ( 43)كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعنيى  ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلى  كىمىا كينتى لىدى

ٍيًهٍم ًإٍذ ىبىٍتىًصميوفى  ًئكىةي يىا مىٍرَيىي ًإفَّ اللَّوى يػيبىشّْريًؾ ًبكىًلمىةو مٍّْنوي اظٍبيوي اٍلمىًسيحي ًعيسىى  (44)مىٍرَيىى كىمىا كينتى لىدى ًإٍذ قىالىًت اٍلمىبلى
نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىًمنى اٍلميقىرًَّبنيى  قىالىٍت  (46)كىييكىلّْمي النَّاسى ُب اٍلمىٍهًد كىكىٍهبلن كىًمنى الصَّاغًبًنيى  (45)اٍبني مىٍرَيىى كىًجيهنا ُب الدُّ

ًلًك اللَّوي ىبىٍليقي مىا يىشىاءي  ۖ رىبّْ أىَّنَّٰ يىكيوفي ٕب كىلىده كىٓبٍى يبىٍسىٍسًِن بىشىره   ًإذىا قىضىٰى أىٍمرنا فىًإمبَّىا يػىقيوؿي لىوي كين فػىيىكيوفي ۚ   قىاؿى كىذٰى
قًبيلى  (47) ٰ بىًِن ًإٍسرىائًيلى أىينّْ قىٍد ًجٍئتيكيم ًبآيىةو مّْن رَّبّْكيٍم  (48)كىيػيعىلّْميوي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىاإٍلً   ۖ كىرىسيوالن ًإٔبى

رنا بًًإٍذًف اللًَّو  ٍيئىًة الطَّرٍيً فىأىنفيخي ًفيًو فػىيىكيوفي طىيػٍ  كىأيٍبرًئي اأٍلىٍكمىوى كىاأٍلىبٍػرىصى كىأيٍحًيي اٍلمىٍوتىٰى  ۖ أىينّْ أىٍخليقي لىكيم مّْنى الطّْنًي كىهى
يىةن لَّكيٍم ًإف كينتيم مٍُّؤًمًننيى ۚ   كىأينػىبّْئيكيم دبىا تىٍأكيليوفى كىمىا تىدًَّخريكفى ُب بػيييوًتكيٍم  ۖ بًًإٍذًف اللًَّو  قنا  (49) ًإفَّ ُب ذٰىًلكى آلى كىميصىدّْ

( 50) كىًجٍئتيكيم ًبآيىةو مّْن رَّبّْكيٍم فىاتػَّقيوا اللَّوى كىأىًطيعيوًف ۚ  لّْمىا بػىنٍيى يىدىمَّ ًمنى التػٍَّورىاًة كىأًليًحلَّ لىكيم بػىٍعضى الًَّذم حيرّْـى عىلىٍيكيٍم 
ا ًصرىاطه ۗ  ًإفَّ اللَّوى رىيبّْ كىرىبُّكيٍم فىاٍعبيديكهي  ( 51)مٍُّستىًقيمه  ىٰىذى
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كقصة كالدة مرَي ابنو .2. علو درجات الرسل.1  :  بينت اآليات الىت بني أيدينااؼبدنيةسور آؿ عمراف من السور   النص جو
كٍب إصطفاء مرَي عليها السبلـ كتفضيلها على .5 . كقصة كالدة وبَي عليو السبلـ كبياف صفاتو.4. كفالة زكريا ؽباك.3. عمراف

 ل صل لصدؽ نبوة ؿبمداتأكيدكجل  كساقها اهلل عز.ب .على قدرة اهلل تعأب.أ . معجزات تدؿ.6 .نساء العاؼبني كما رافق ذلك
 .اهلل عليو كسلم كتناكلت اآليات الكريبة قصة ميبلد اؼبسيح عسَي عليو السبلـ كمعجازنو

  . يليها عما أجب ثم اآلتية الكريمة اآليات تدبر

ـى كىنيوحنا كىآؿى ًإبٍػرىاًىيمى كىآؿى ًعٍمرىافى عىلىى اٍلعىالىًمنيى ۞  كىاللَّوي ۗ  ذيرّْيَّةن بػىٍعضيهىا ًمن بػىٍعضو  (33) ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىٰى آدى
يعه عىًليمه   ًإنَّكى أىنتى  ۖ ًإٍذ قىالىًت اٍمرىأىتي ًعٍمرىافى رىبّْ ًإينّْ نىذىٍرتي لىكى مىا ُب بىٍطًِن ؿبيىرَّرنا فػىتػىقىبٍَّل ًمِنّْ  (34)ظبًى

فػىلىمَّا كىضىعىتػٍهىا قىالىٍت رىبّْ ًإينّْ كىضىٍعتػيهىا أينثىٰى كىاللَّوي أىٍعلىمي دبىا كىضىعىٍت كىلىٍيسى الذَّكىري  (35)السًَّميعي اٍلعىًليمي 
فػىتػىقىبػَّلىهىا رىبػُّهىا ًبقىبيوؿو حىسىنو  (36) كىًإينّْ ظبىٍَّيتػيهىا مىٍرَيىى كىًإينّْ أيًعيذيىىا ًبكى كىذيرّْيػَّتػىهىا ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيًم  ۖ كىاأٍلينثىٰى 

رًيَّا  ننا كىكىفَّلىهىا زىكى ا نػىبىاتنا حىسى ىىا رًٍزقنا  ۖ كىأىنبىتػىهى رًيَّا اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعندى  قىاؿى يىا مىٍرَيىي أىَّنَّٰ لىًك  ۖ  كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍهىا زىكى
ا  ذى رًيَّا رىبَّوي  (37) ًإفَّ اللَّوى يػىٍرزيؽي مىن يىشىاءي ًبغىرٍيً ًحسىابو  ۖ  قىالىٍت ىيوى ًمٍن ًعنًد اللًَّو  ۖ ىٰى  قىاؿى  ۖ ىينىاًلكى دىعىا زىكى

يعي الدُّعىاًء  ۖ رىبّْ ىىٍب ٕب ًمن لَّدينكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن  ًئكىةي كىىيوى قىاًئمه ييصىلّْي ُب اٍلًمٍحرىاًب  (38) ًإنَّكى ظبًى فػىنىادىٍتوي اٍلمىبلى
ا كىحىصيورنا كىنىًبيِّا مّْنى الصَّاغبًًنيى  يّْدن ًلمىةو مّْنى اللًَّو كىسى قنا ًبكى قىاؿى رىبّْ أىَّنَّٰ يىكيوفي ٕب  (39)أىفَّ اللَّوى يػيبىشّْريؾى بًيىٍحَيىٰ ميصىدّْ

ـه كىقىٍد بػىلىغىًِنى اٍلًكبػىري كىاٍمرىأىٌب عىاًقره  ًلكى اللَّوي يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي  ۖ غيبلى  قىاؿى  ۖ قىاؿى رىبّْ اٍجعىل ٕبّْ آيىةن  (40) قىاؿى كىذٰى
ثىةى أىيَّاـو ًإالَّ رىٍمزنا  اًر ۗ  آيػىتيكى أىالَّ تيكىلّْمى النَّاسى ثىبلى ٍبكى بٍّْح بًاٍلعىًشيّْ كىاإٍلً ًثرينا كىسى  .(41) كىاذٍكير رَّبَّكى كى

 .بين مناسبة اآليات السابقة .1س

ؼبا بني اهلل تعأب أف ؿببتو ال تتم إال باتباع الرسل كطاعتهم ذكر من أحبهم كاصطفاىم من الرسل كبني علو درجتهم 
ٍب أتر رابعا بآؿ   (ص)كشرؼ مناصبهم فبدأ بآدـ أكؽبم كثىن بنوح ٍب أتى ثالثا بآؿ إبراىيم فاندرج فيهم رسوؿ اهلل 

  : بذكر ثبلث قصص ىيعمراف فاندرج فيو عيسى عليو السبلـ كأعقب ذلك 

 .(قدرة العلي القدير ): كما فيها من خوارؽ للعادة تدؿ على  (ميبلد عيسى / ميبلد وبَي / ميبلد مرَي  )
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 .(33 )(ِإنَّن اللَّنَو اْصَطَفىٰى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبَيَراِىيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ )

. / شيخ اؼبرسلني  : نوح. / أبو البشر : آدم  / .  اختار أم جعلهم صفة خلقوصفوجذرىا  :اصطفى :   مفردات

 .أـ مرَي كمرَي كمنهم عيسى ابن مرَي : آل عمران.  / إظباعيل كإسحق كاألنبياء من أكالدىم حىت ؿبمد : آل إبراىيم 

إظباعيل ) أم اختار للنبوة صفوة خلقو كىم آدـ أبو البشر كنوح شيخ اؼبرسلني كآؿ إبراىيم من عشريتو كذكم قرباه :تفسير
 .كآؿ عمراف كمنهم اؼبسيح عيسى ابن مرَي عليو السبلـ خاًب أنبياء بِن إسرائيل (ص)كإسحق كاألنبياء من أكالدىم كمنهم ؿبمد 

 .  خصهم ألف األنبياء كالرسل صبيعا من نسلهملماذا خص اهلل ىؤالء الرسل ؟: سؤال 

 .(34 )( َواللَّنُو َسِميٌع َعِليمٌ ۗ  ُذرِّييَّنًة بَيْعُضَها ِمن بَيْعٍض )

 .   متجانسوف ُب الدين كالتقى كالصبلح:بعضها من بعض           /   .  نسل اإلنساف ذررجذرىا  : ذرية :   مفردات

 .دبا ُب ضمائرىم :  عليم.                       /ظبيع ألقواؿ العباد : سميع

 . اهلل جعل نسلهم من بعض متجانسني ُب الدين كالتقى كالصبلح كاهلل يسمع أقواؿ العباد كما ُب ضمائرىم:تفسير

َقبَّنْل ِمنِّي   .(35) ِإنَّنَك َأنَت السَّنِميُع اْلَعِليُم يِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِّي ِإنِّيي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّنرًا فَيتَيَ

اػبالص هلل عز كجل فبل يشوبو شيء من أمور حرر جذرىا  :  محّررا.ما يوجبو اؼبرء على نفسو من صدقة أك عبادة كغريىا:النذر  :مفردات

 .الدنيا

 كاذكر حني قالت امرأة عمراف يا رب إين أكجبت على نفسي ما بطِن ـبلصا ػبدمتك كعباردتك فتقبل نذرم إنك ظبيع :تفسير
 .لدعائي عليم بنيِت

َها َقاَلْت َربِّي ِإنِّيي َوَضْعتَيَها أُنَثىٰى َواللَّنُو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذَّنَكُر َكاأْلُنَثىٰى  ْيتَيَها َمْريََم َوِإنِّيي ُأِعيُذَىا ۖ  فَيَلمَّنا َوَضَعتَيْ  َوِإنِّيي َسمَّن
ْيطَاِن الرَّنِجيِم   .(سمو : سميتها .    شطن: الشيطان :  جذر ).                       (36)ِبَك َوُذرِّييَيَّنتَيَها ِمَن الشَّن

: الرجيم    ..أعبأ إليك لتخفظها كربصنها: أعيذىا بك ك عاذ بكذا أم اعتصم بو: أعيذىا  / .كلدهتا  : وضعتها  :مفردات
 .ُب لغتهم العابدة خادمة الرب :مريم. اؼبرجـو 
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 الذكور, إاٌل  الٌنذر ُب ييقبل يكن ٓب ألنو ىذا كقالت أنثى, إهنا ربٌ  يا :كاالعتذار  التحٌسر كجو على قالت كلدهتا ؼبا  أم:تفسير

كاهلل أعلم بالشيء الذم كضعت قالت أك ٓب تقل كليس الذكر كاألنثى الِت كىبها ؽبا اهلل بل ىذه أفضل كقد فقبل اهلل تعأب مرَي 
.ظبيت ىذه األنثى مرَي كأجريىا حبفظك كأكالدىا من الشيطاف الرجيم فاستجاب اهلل ؽبا  

. ؟ االستمرار كالتجددأعيذىا : سؤال ما داللة المضار  في قولو   
:  فرق في المعني في ما تحتو خط في ما يأتي :  .(من أسئلة الكتاب )

 .             (ـبلصا للعبادة كاػبدمة)                 "ًإينّْ نىذىٍرتي لىكى مىا ُب بىٍطًِن ؿبيىرَّرنا "قاؿ تعأب .أ

 .(منقحا خالصا من األخطاء).                       أعدت كتابة النص ؿبرران باللغة العربية**

ا أينٍػثىى"قاؿ تعأب - جػ  .(أقببت)                  "قىالىٍت رىبّْ ًإينّْ كىضىٍعتػيهى

 .(أكجد).                          كضع خليل بن أضبد علم العركض**

تعظيم شأف ىذه اؼبولودة كجعلها  "َواللَّنُو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعتْ "ما المعنى الذي أفادتو الجملة المعترضة ..(من أسئلة الكتاب )
. كابنها آية للعاؼبني

" ُذرِّييَّنًة بَيْعُضَها ِمن بَيْعضٍ : " قال تعالى .(من أسئلة الكتاب )

. راىيمإب ذرية من ٍب نوح ذرية ٍب آدـ ذرية من بعض؛ من بعضها بأفٌ   كصفها؟بم وصف اهلل تعالى ذرية األنبياء- أ

. كالٌصبلح كالٌتقى, الٌدين, ُب كفمتجانس ألهنم اصطفاىم تعأب اهلل أفٌ  ؟عالم يدل ذلك- ب

جرياً على عادة أىلها نذرت إمرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبول من اهلل , بم إستعانت على - 2
 .اهلل على التوٌكل كصدؽ كالطٌاعة بالعبادة تحقيق ذلك ؟

َها زََكرِيَّنا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَىا ِرْزًقا ۖ  فَيتَيَقبَيَّنَلَها رَبَيَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنَبتَيَها نَيَباتًا َحَسًنا وََكفَّنَلَها زََكرِيَّنا   َقاَل يَا ۖ   ُكلَّنَما َدَخَل َعَليَيْ
َذا   .(37) ِإنَّن اللَّنَو يَيْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب ۖ   َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعنِد اللَّنِو ۖ  َمْريَُم أَنَّنىٰى َلِك ىَٰى

ىو اؼبوضع العإب الشريف كسيد :  المحراب   /  .الكافل ىو الذم ينفق على إنساف كيهتم دبصاغبو: كّفلها   :مفردات
 .ببل جهد كتعب : بغير حساب.    /  (من أين) اسم استفهاـ :أنى.  /    آّالس كأشرفها ككذلك ىو من اؼبسجد 
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 ؽبا كافبلن  زكريا صاغبة كجعل تنشئة كنٌشأىا كاملة, تربية السعداء كربٌاىا طريق ّٔا كسلك حسنا, قبوال اهلل قبلها أم: التفسري 
ا  كجد عبادهتا, حجرهتا كمكاف زكريا عليها دخل تتعٌبد كٌلما ّٔارامح ُب انزكت مبلغ النساء بلغت إذا دبصاغبها حىت للقياـ كمتٌعهدن
ىذا؟ قالت ىو من  لكً  أين من: الٌصيف فقاؿ  ُب الٌشتاء الٌشتاء كفاكهة ُب الٌصيف فاكهة عندىا كجد :كطعاما فاكهة عندىا

 .تعب جهد كال بغري كاسعنا رزقنا عند اهلل فاهلل يرزؽ

للقيام بأمر عحيم , - عليها السالم-في ضوء فهمك اآليات الكريمة بين كيف ىيأ اهلل تعالى مريم . (من أسئلة الكتاب)
 أكانو كاصطفاىا غري ُب رزقنا عندىا كأكجد ؽبا, كافبل السبلـ عليو زكريا تعأب اهلل جعل .وىو أن تلد عيسى عليو السالم 

 .العاؼبني نساء على كطٌهرىا لعبادتو,

, ما أثر الرعاية الحسنة في تنشئة جيل صالح, في رأيك " َوأَنَيَبتَيَها نَيَباتًا َحَسًنا :"في ضوء قولو تعالى. (من أسئلة الكتاب)
 .سويا جيبلن  تنشئ اغبسنة كالرتبية طٌيبنا, نباتنا ىبرج الٌصاّب كالٌزرع الٌصاغبة الٌرعاية ؟

ا نػىبىاتنا حىسىننا : :"وضح جمال التصوير في قولو تعالى. (من أسئلة الكتاب)   "كىأىنٍػبىتػىهى

 .الٌصاّب زرعؿبا اغبسنة كتربيتها كترعرعها مبوىا ُب الٌسبلـ عليها مرَي صٌور

َعاِء ۖ   َقاَل َربِّي َىْب ِلي ِمن لَّنُدنَك ُذرِّييَّنًة طَيِّيَبًة ۖ  ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّنا رَبَّنُو   .(38) ِإنَّنَك َسِميُع الدُّ

 .صاغبة مباركة: طيبة .   / أبناء أك كلد  : ذرية.   /  عندؾ  : لدنك  :  مفردات

ا عندؾ من  أعطِن.كمتضٌرعنا متوٌسبلن  دعا ربو ؼبرَي, اهلل مةكرا )زكريا( فيو رأل الذم الوقت ذلك ُب أم : تفسير  - صاغبنا كلدن
ا  .ناداؾ مىنٍ  دعاء ؾبيب أم ] الٌدعاء ظبيع إنك [ مباركة صاغبة : طٌيبة كمعىن - كعاقر عجوز كامرأتو ر كبريا ككاف شيخن

: فرق في المعني في ما تحتو خط في ما يأتي. (من أسئلة الكتاب)

 .(أمر يفيد الدعاء)       .(أعط وامنح).      " ٕب ًمن لَّدينكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن  ىىبٍ قىاؿى رىبّْ " قاؿ تعأب - ب

 . جامد ال يأٌب إآل ُب صورة األمرأحسب من أفعال القلوب).     ساعدتِن على حل اؼبسألةىبك     -

فَيَناَدْتُو اْلَماَلِئَكُة َوُىَو قَاِئٌم ُيَصلِّيي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّن اللَّنَو يَيَبشِّيُرَك بَِيْحَيىٰى ُمَصدِّيقًا ِبَكِلَمٍة مِّيَن اللَّنِو َوَسيِّيًدا َوَحُصورًا 
( 39)َونَِبيًّا مِّيَن الصَّناِلِحيَن 
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: حصورا .   / كظبي بكلمة اهلل ألنو خلق بكلمة كن ببل أب )عيسى  : بكلمة.   /  كاقف ُب الصبلة  : قائم  :  مفردات
 .ىو الذم وببس نفسو عن الشهوات كال يأٌب النساء ال لعجز بل للعفة 

أم ناداه جربيل كىو قائم ُب الصبلة أف اهلل يبشرؾ بغبلـ اظبو وبَي مصدقا بعيسى كمؤمنا برسالتو يسود قومو كيفوقهم  :تفسير
كوببس نفسو عن الشهوات عفة كزىدا كال يقرب النساء مع قدرتو على ذلك كيكوف نبيا من األنبياء كىذه بشارة ثانية بعد البشارة 

.األكلة بوالدتو كىي أعظم من األكٔب  
َربِّي َىْب ِلي ِمن لَّنُدْنَك  :" لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قولو تعالى على لسان زكريا عليو السالم . (من أسئلة الكتاب)

 كبري فهو السبلـ؛ عليو زكريا كسيط من أك تدٌخل أك سبب غري كمن مقابل, أك ًعوىض غري من عطاء ىي اؽببة  ألفٌ ؟" ُذرِّييَّنًة طَيِّيَبةً 
الصادؽ  كإيبانو اهلل على توٌكلو ُب زكريا صدؽ ذلك كُب .غري من )لدنك من( اهلل تعأب عند من ؿبض إحساف فاؽببة عاقر,رأتو كاـ

 .بربٌو  ٌنو كحسن

ُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر  ِلَك اللَّنُو يَيْفَعُل َما َيَشاُء ۖ  َقاَل َربِّي َأنَّنىٰى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَقْد بَيَلَغِنَي اْلِكبَيَ .(40) َقاَل َكذَٰى  
  .عقيم ال تلد كالعاقر من ال يولد لو كلد من رجل أك امرأة:عاقر./ (يفيد االستبعاد كالتعجب). كيف  : أنى  :  مفردات

فاجتمع  ( سنة98عمرىا )كامرأٌب عقيم ال تلد .( سنة 120عمره )قاؿ زكريا كيف يأتيِن الولد كقد أدركتِن الشيخوخة :تفسير
.فيهما الشيخوخة كالعقم عند الزكجة ككل من السببني مانع من الولد فرد اهلل أنو ال يعجزه شيء كال يتعا مو أمر  

  .يستوى في المذكر والمؤنت عد إلى المعجم وتبين جمعو لكل منهما " عاقر" لفظ . (من أسئلة الكتاب)

 .للمؤنث كعواقر كعيقَّر للمذكر, عيقَّر :عاقر صبع

 ُب كبري البشر؛ ألنو موازين ُب ربٌققها باستبعاد ؟ كيف إستقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما السالم . (من أسئلة الكتاب)
 .تعأب اهلل قدرة كاستعظاـ عاقر كبالٌدىشة كالتعٌجب, تورأكاـ الٌسن,

ْبَكاِر ۗ   َقاَل آيَيُتَك َأالَّن ُتَكلِّيَم النَّناَس َثاَلَثَة أَيَّناٍم ِإالَّن َرْمًزا ۖ  َقاَل َربِّي اْجَعل لِّيي آَيًة   َواذُْكر رَّنبَّنَك َكِثيًرا َوَسبِّيْح ِباْلَعِشيِّي َواإْلِ
(41).  

أكؿ النهار إٔب طلوع : اإلبكار . /  اإلشارة باليد أك الرأس أك غريىا: رمزا / .   /  عبلمة :  آية  : مفردات
 .الوقت من زكاؿ الشمس إٔب اؼبغرب: العىًشي .   /الشمس

  معبلياليها أياـ ثبلثة إاٌل باإلشارة الناس تكلّْم أاٌل  عليو عبلمتكرأتو فقاؿ اهلل اـ ضبل على  طلب عبلمة:تفسير
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 النعمة فقد على راشك بلسانكا كثريرا ذؾ اهلل  كاذكر اهلل ذكر بغري من الكبلـ يبنعو ظباكم مانع أنٌو صحيح كالغرض سوم أنك 
ٍنع كٓب عن الكبلـ ميًنع . كاإلبكار بالعىًشي رٌبك بعبادتو اإلعجاز كعٌظم ُب أبلغ كذلك لو, كالتسبيح الذكر عن يبي

 .دلياًل على حمل زوجنو, وتحقق البشرى- عليو السالم- بين األمارة التى منحها اهلل تعالى لزكريا . (من أسئلة الكتاب)
ا , كثريا  ذكرااهلل را ذاؾ بلياليها, أياـ ثبلثة باإلشارة إاٌل  الناس يكلّْم أاٌل   .آخر النهار كأكلو ُب كمسٌبحن

 (.اإلبكار /  العىًشيٌ (.ستخرج مثال على الطباق في اآليات الكريمةا . (من أسئلة الكتاب)

 .(42)َوِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإنَّن اللَّنَو اْصَطَفاِك َوَطهَّنَرِك َواْصَطَفاِك َعَلىٰى ِنَساِء اْلَعاَلِميَن 

 .نزىك  : طهرك  .أم أف اهلل اختار مرَي من بني سائر نساء العاؼبني فخصها بالكرامات : األولىاصطفاك 

. أم أف اهلل اختار مرَي على سائر نساء العاؼبني لتكوف مظهر قدرة اهلل ُب إقباب كلد من غري أب : الثانيةاصطفاك 

كاألقذار  األدناس من طٌهرؾك راماتبالك فخٌصك النساء سائر بني من اهلل اختارؾ إفٌ  مرَي يا ):جربيل ) قالت اؼببلئكة :تفسير
. أب غري من كلد إقباب ُب اهلل, مظهر قدرة لتكوين العاؼبني نساء سائر على الفاحشة كاختارؾ من اليهود بو اهتمك كما

. العاؼبني نساء على كطٌهرىا اصطفاىا اهلل أفٌ   ؟ما فضل اهلل تعالى على مريم عليها السالم- أ

 .عبادتو كتلـز اهلل, تطيع أف .اذكر ما يستوجبو ىذا الفضل- ب

ُنِتي ِلَربِّيِك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّناِكِعيَن   .(43)يَا َمْرَيُم اقَيْ

 .على اصطفائو ان  كرش اهلل عبادة الزمي :كالٌدعاء كاقنِت الصبلة ُب القياـ كأطاؿ اهلل أطاع : قنتى اقنتي:   مفردات 

. اؼبصٌلني مع هلل صٌلي اصطفائو ك على راشك كطاعتو عبادتو  الزمي:تفسير

 َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يَيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأيَيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ۚ  ِلَك ِمْن َأنَباِء اْلغَْيِب نُوِحيِو ِإلَْيَك ذ
 .(44)َيْخَتِصُموَن 

: يختصمون  . سهم يقرتع بو: القلم .اإللقاء ُب النفس خبفاء :الوحي  . أخبار: أنباء  .  أم ما قصو اهلل:ذلك : مفردات 
 .يتنازعوف



 شعيب اللوزي.                                                                       د3 الصواعق م 
                                                                     0796367252 مهارات االتصال

 

                                                                     
 شعيب اللوزي.                                                              د3  الصواعق م 

                    0796367252                           23                              مهارات االتصال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من ىي كوبَي إمبا زكريا قصة كمن البتوؿ مرَي كابنتها امرأة عمراف الرسوؿ من قصة أٌيها يا عليك قصصناه الذم ىذا :تفسير 
غٌيبة,

ي
 ىبتصموف كيتنافسوف إذ عندىم كنت قبل كما من تعلمها كنت ما ؿبٌمد, يا إليك ّٔا أكحينا الِت اؼبهمة كاألخبار األنباء اؼب

 العليم اهلل عند من كانت ىذه األخبار أف كرعايتو كالغرض كنفو ُب يريدىا كلٌ  للقرعة, سهامهم ألقوا حني مرَي كفالة على
ا منو لسعادهتا لتقتبس ؽبا كافبلن  زكريا كوف اهلل قٌدر كإمبا .اػببري  .صاغبنا كعمبلن  صبٌا علمن

 "َذِلَك ِمْن أَنَيَباِء اْلَغْيِب نُوِحيِو ِإَلْيكَ : "في قولو تعالى  . (من أسئلة الكتاب)

 زكريا [ قصة كمن ] البتوؿ مرَي [ كابنتها ,] امرأة عمراف  [ قصة من تعأب, اهلل ذكره ما كلٌ  "َذِلكَ "ما المشار إليو في - أ    
 .ؿبمد عليو السبلـ" إًلىٍيكى  " من المخاطب في- ب             .] كوبَي

 الِت ةكاألخبار اؼبهمٌ  ,يبةاؼبغ األنباء ىذه عليو تعأب اهلل قصٌ  الكرَي, الرسوؿ نبٌوة لصدؽ ا تأكيدن  لم خاطبتو اآلية ؟- جَي    
 .تعأب اهلل قدرة على تديؿُّ  زاتمن معج رافقها كما قبل, من يعلمها كاف كما رسولو, إٔب ّٔا تعأب اهلل أكحى

نَيَيا َواآْلِخَرِة  ِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإنَّن اللَّنَو يَيَبشِّيُرِك ِبَكِلَمٍة مِّيْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّ
 .عند اهلل تعأب :    المقربين .سيدا معظما يسود قومو: وجيو : مفردات.        (45)َوِمَن اْلُمَقرَّنبِيَن 

ا إٔب كنسبىو اؼبسيح, كلقبو ] عيسى [ اظبو أب أم كاسطة اهلل ببل من بكلمة وبصل  دبولود:تفسير أب  ببل تلده أهنا على أمو تنبيهن
ا ا كسيدن  .اهلل عند فيهما كمن اؼبقرٌبني كمعظمن

 (46)َوُيَكلِّيُم النَّناَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الصَّناِلِحيَن 

 .ذباكز الثبلثني إٔب اػبمسني: الكهل  . فراش الطفل كقت الرضاعة: المهد : مفردات 

, كيكلمهم الكبلـ, كقت قبل طفبلن  يكلمهم أم :تفسير  بني تفاكت غري من األنبياء, كبلـ اغبالتني ىاتني ُب فيكلّْم الناس كهبلن
. كالٌصبلح الٌتقى ُب الكاملني من اإلعجاز كىو ُب غاية ذلك أفٌ  شكٌ  كحاؿ الكهولة,كال الطفولة حاؿ

تأكيد على أف عيسى عليو السبلـ كلد من غري أب بكلمة كن . (45 , 39)ُب اآليتني " بكلمة" تكرار  . (من أسئلة الكتاب)
 .من اهلل الذم ال يعسر عليو أمر

ِلِك اللَّنُو َيْخُلُق َما َيَشاُء ۖ  َقاَلْت َربِّي أَنَّنىٰى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر   ِإَذا َقَضىٰى َأْمًرا َفِإنَّنَما يَيُقوُل َلُو ۚ   َقاَل َكذَٰى
 (47)ُكن فَيَيُكوُن 
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أمر أك أراد    : قضى.  يلمسِن كناية عن اعبماع : يمسسني.  كاالستفهاـ ىنا يفيد االستبعاد كالتعجبكيف : أنى  : مفردات
 .وبدث : يكون. فعل تاـ دبعىن احدث : كن.  

 كبغري الوالدين بسبب من ىبلق شيء, يعجزه ال عظيم, اهلل أمر بذات زكج؟ قاؿ ىكذا لست كأنا الولد يأتيِن كيف  أم:تفسير
 .فيكوف " كن " لو يقوؿ سبب, إٔب كال حاجة تأٌخر غري من حصل شيئنا سبب كإذا أراد

نِجيَل   .(48)َويَيَعلِّيُمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَيَّنْورَاَة َواإْلِ

. السداد ُب القوؿ كالعمل : الحكمة.  الكتابة:  الكتاب : مفردات

 .كاإلقبيل رة ا التو وبفظ األنبياء كهبعلو سنن أك كالعمل, القوؿ ُب يعلمو ىالٌسداد :تفسير 

 َأنِّيي َأْخُلُق َلُكم مِّيَن الطِّييِن َكَهْيَئِة الطَّنْيِر فَأَنُفُخ ِفيِو ۖ  َوَرُسواًل ِإَلىٰى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنِّيي َقْد ِجْئُتُكم بِفيٍَة مِّين رَّنبِّيُكْم 
ًرا بِِإْذِن اللَّنِو   َوأُنَيبِّيُئُكم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما ۖ   َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبَيَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتىٰى بِِإْذِن اللَّنِو ۖ  فَيَيُكوُن طَيَيْ
ِلَك آَليًَة لَّنُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن ۚ  َتدَّنِخُروَن ِفي بَيُيوِتُكْم   .(49) ِإنَّن ِفي ذَٰى

 .(األعمى)من كمو : األكمو  . أشفي: أبريء  . دليل كعبلمة كبرىاف: آية .  أبناء يعقوب: بني إسرائيل  : مفردات

 . توفركف:تدخرون  . أخربكم:   أنبئكم .اعبلد يعرتم بياض  داء ُب اعبلد:األبرص

 اؼبعجزات, من بو اهلل ما أيٌدَّن كىى صدقي, على تديؿٌ  بعبلمة جئتكم  قد:ؽبم قائبلن  بِن إسرائيل, إٔب رسوالن  كيرسلو أم :تفسير 
 كجٌل, عزٌ  اهلل بإذف فيطري عيانا, .اهلل بإذف اطري فتصبح الٌصورة الطري كأنفخ بتلك صورة مثل الطني من لكم صدقي أصٌور كآية
 بالربص كىذه اؼبصاب أشفي كما أعمى, كلد الذم  كأشفياؼبعجزة األكٔب كىذه أرسلو, أنو على تدؿ لو معجزة ىذا جعل الذم
 [ لفظ ككٌرر كغريه, القرطيب ذكر كما أنفس أربعة أحيا كقدرتو كقد اهلل دبشيئة كلكن بقدرٌب, ال اؼبوتى بعض  أحييالثانية اؼبعجزة
 ىبرب فكاف فيها؛ تشكوف الِت ال أحوالكم من باؼبغيبات  كأخربكم.الثالثة اؼبعجزة كىذه ,(عنو لتوٌىم األلوىية دفعا ] (اهلل بإذف

 إف صدقي, على كاضحة تديؿُّ  من اؼبعجزات عبلمة بو أتيتكم  كُب مارابعةاؿ اؼبعجزة كىذه بيتو, ُب اٌدخر كما أكل, دبا الشخص
. اهلل بآيات مصٌدقني كنتم

 َوِجْئُتُكم بِفيٍَة مِّين رَّنبِّيُكْم فَاتَيَّنُقوا اللَّنَو ۚ  َوُمَصدِّيقًا لِّيَما بَيْيَن َيَديَّن ِمَن التَيَّنْورَاِة َوأِلُِحلَّن َلُكم بَيْعَض الَّنِذي ُحرِّيَم َعَلْيُكْم 
 (50)َوَأِطيُعوِن 
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 .اخشوه ككقركه: اتقوا اهلل  . ُب شرع موسى: حرم عليكم  . قبلي: بين يدي .  مؤكدا كمؤيٌدا: مصدقا  : مفردات

موسى  ُب شريعة عليكم ؿبٌرمنا كاف ما بعض لكم كألحلٌ كراة الت ُب بو ؼبا جاء مؤيٌدا موسى, لرسالة مصٌدقا  كجئتكم:تفسير 
ا ككٌرره ,زاتاؼبعج من بو أيٌدَّن اهلل ما كىى رسالِت, صٌحة على شاىدة بعبلمة جئتكمك . تأكيدن

َذا ِصَراٌط ۗ  ِإنَّن اللَّنَو رَبِّيي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه   .(51)مُّْسَتِقيٌم  ىَٰى

 .كيشري لئلقرار بوحدانية اهلل كربوبيتو    ,  ال اعوجاج فيو: مستقيم .  طريق : صراط  : مفردات

 ىو بوحدانيتو راركاإلؽ كعبادتو, اهلل تقول ُب عبله كإفٌ  جلٌ  لو العبودية ُب سواء كأنتم أمرم كأنا كأطيعوا اهلل خافوا أم :تفسير 
. فيو اعوجاج ال اؼبستقيم الذم الطريق

 :ما تبقى من أسئلة الدرس 

 :فرق في المعنى *

 .(الكتابة )  " كىاغبًٍٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىاإًلقٍبًيلى اٍلًكتىابى كىيػيعىلّْميوي : "قاؿ تعأب- د

 .(القرآف الكرَي)  " الى رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍّْلميتًَّقنيى اٍلًكتىابي ذٰىًلكى : "قاؿ تعأب   - 

  .ذخر  : تدخرون , ظبو  : سميتها , عشو  : العشي, ذرر أك ذرأ ذٌر :  الذرية :ما الجذر اللغوي لما يأتي*

 أدرؾ  من :الشيخ      اػبمسني كبو إٔب الثبلثني جاكز  من :الكهل :عد إلى المعجم الوسيط وبين الفرق بين كل من *
 .كضعف الًكربى  أقصى بلغ  من :الهرم     .ـرالوى  كدكف ىلالكى  فوؽ كىو اػبمسني  عندباغاؿ كىي الشيخوخة

 نساء على اهلل اصطفاىا طاىرة, :السبلـ عليها  مرَي.ستخلص من اآليات صفات كل من مريم وزكريا عليهما السالما*
 عليها مرَي كافل متعٌبد, صبور, الٌسن, ُب كبري :السبلـ عليو  زكريا.العبوديٌة ُب ـبلصة غري أب, من طفل إلقباب العاؼبني
. الٌسبلـ

 غري ُب الرزؽ .2. أب غري من السبلـ عليو عيسى كالدة .1.  كر ثالثة منهااذعرضت اآليات الكريمة أموراً خارقة للعادة, 
 شفاء األكمو اؼبوتى, إحياء (السبلـ عليو عيسى زاتمعج .4. عتيا الكرب من بلغ كأب عاقر من أـ وبَي كالدة.3. مرَي عند أكانو

 .) اطري فيصريي  الٌطني ُب ينفخ كاألبرص,
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:  بعد دراستك اآليات الكريمة,  ناقش أثر ما يأتي في مجتمعك موضحاً رأيك*

ٌكنهم ُب آّتمع بأنفسهم, ثقتهم من كالعطاء كتزيد اإلنتاج على قادرينأفرادا   ذبعلهم.رعاية األيام والمحتاجين-  أ . كسبي

. كافة اغبياة ؾباالت ُب النجاح كبو كيدفعها عطائها, زيادة ُب يسهم .تقدير دور المرأة- ب

 ستخدام األسلوب القصصي, فما فائدة ىذا األسلوب؟ا أكثر القرآن الكريم من **

ـٌ  ُب كتربوم إيباين أثر ذات القرآف فقصص كالتأٌمل؛  التدبٌر.3. كالعظة العربة  أخذ.2. الٌدليل إقامة ُب الكرَي القرآف  عظمة بياف.1   كربملليهامتأ
 دبثابة كتنوعو كثرتو على رآينالق كالقصص.5 .اهلل دبوعود كيقينهم صربىم كقوة األنبياء, إيباف بياف.4 .كفهمو رآفالق تدبٌر على تعني مادة ؿببوبة

. ( إليكنوحيو الغٍيبً  أنباءً  من ذلك)اغباضر  ُب ّٔا نتفعٕب اؼباضي؛ عرب النيب كبو لذاكرة جذب

 ىبتار من ال سبحانو اهلل  ؟تكاملت الرعاية اإللهية في إعداد األنبياء واصطفائهم وصفاتهم عالم يدل ذلك في رأيك***
ا فاصطفى آدـ لديو, كأكملهم كأفضلهم عنده أكرمهم إال اػبلق  األنبياء فكانوا منهم ألفٌ  فراعم كآؿ ىيمبر ا إب آؿ ٍب كنوحن
. كالٌرسالة بالنبٌوة كاألمانة كخٌصهم الٌصدؽ بصفات اهلل كخصهم للٌناس, رسالتو كبٌلغوىا على أمناء

 .  (حيـر / أيحلٌ   // اآلخرة/الٌدنيا  (. إستخرج مثالين على الطباق في اآليات الكريمة****

: تخرج األساليب اإلنشائية في العربية عن معانيها الحقيقة إلى معان أخرى بالغية, مثل- 3

: قوؿ بشار بن برد ـباطبان من ال وبتمل الزلة من الصديق: األمر, كبو - أ

. (التخيري)فيفيد األمر ىنا           فعش كاحدان أك صل أخاؾ فإنو      مقارؼ ذنب مرة كؾبانبو 

ا : "كُب قولو تعأب ٍهًف فػىقىاليوا رىبػَّنىا آتًنىا ًمن لَّدينكى رىضٍبىةن كىىىيٍّْئ لىنىا ًمٍن أىٍمرًنىا رىشىدن يىةي ًإٔبى اٍلكى (" 10)ًإٍذ أىكىل اٍلًفتػٍ

ال تطويا السر عِن يـو نائبة        فإف ذلك أمر غري مغتفر   :النهي , كبو قوؿ اؼبعرم ـباطبان صديقتو- ب

. , ألنو صدر من الشاعر إٔب من نبا ُب منزلتو (االلتماس)فيفيد النهي ىنا 

. ألف الشمس غري عاقل , فيستحيل إجابة طلبو (التمِن)ال تغريب أيتها الشمس , يفيد : كُب قوؿ القائل 

: اإلستفهاـ, كبو قوؿ اؼبنتيب ُب كصف اغبمى - جػ

 (التعجب)كيفيد اإلستفهاـ ىنا     أبنت الدىر عندم كل بنت           فكيف كصلت أنت من الزحاـ؟
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. بأىل اػبري (اإلستغاثة)كيفيد النداء ىنا       يا ألىل اػبري ؼبساعدة احملتاجني: النداء كبو - د

. (الندية)كاكبدم يفيد النداء : كحرقة قليب أك : كُب قوؿ أحدىم 

ألنك ال تقصد أف تناديو كإمبا تريد التعجب من حالو كمن  (التعجب )يا لك كم رجل كرَي يفيد النداء : كُب قولك لشخص
. كرمو

: بناء على ما تقدم ما المعني البالغي الذين خرج إليو

. (الدعاء)"   فػىتػىقىبٍَّل ًمِنّْ : " األمر ُب قولو تعأب - أ

. (االستبعاد كالتعجب)"  أىَّنَّ يىكيوفي ٕب غيبلـه : " اإلستفهاـ ُب قولو تعأب- ب

لفظ أطلق كأيريد بو الـز معناه مع جواز إيراد اؼبعىن األصلي, أم أف تأٌب بكبلـ يتضمن معنيني : الكناية - 6

كقف اعبندم مرفوع الرأس : معِن حقيقان كآخر ؾبازيان , كآّازم ىو اؼبقصود , كمثاؿ ذلك قولنا

 .(الفخر كاإلعتزاز)الفخر كاإلعتزاز , فمرفوع الرأس كناية عن :  كاؼبعِن آّازم .رفع الرأس عاليان : اؼبعِن اغبقيقي 

 .. لًقرل الٌضيف كثرة إشعاؿ الناردليلدبعىن أف رماد ناره ال ينطفئ آلف كثرة الرماد  (كرمو)فبلف كثري الرماد , كناية عن : كقولنا 

كٕب بني الضلوع دـ كغبم      نبا الواىي الذم ثكل الشبابا    :كقوؿ أضبد شوقي 

: بناء على ما تقدم وضح الكناية في ما تحتو خط في قولو تعالى    .الذم بني ضلوعو (القلب)فدـ كغبم كناية عن 

لّْمي النَّاسى ُب " ٍهدً كىييكى . (كليدا/ طفبل )"   كىكىٍهبل كىًمنى الصَّاغبًًنيى اٍلمى

 :في اآليتين الكريمتين اآلتيتين (الخلق)وضح داللة  **

ًلًك اللَّوي ىبىٍليقي مىا يىشىاءي : "قاؿ تعأب - أ . (يصنع ما يشاء على غري مثاؿ سابق)"  قىاؿى كىذٰى

ٍيئىًة الطَّرٍيً : "قاؿ تعأب - ب . (أصور لكم من الطني كشبو الطري)" أىينّْ أىٍخليقي لىكيم مّْنى الطّْنًي كىهى

 .دعوة اؼبخاطب بوساطة حرؼ من أحرؼ النداء , لبلنتباه كاإلقباؿ :          كىوالنداء       قضايا لغوية 
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 .مسرعان  : ل اؼبناد   / حرؼ النداء :يا : يا مسرعان , سبهل: مثاؿ 

: حكم إعراب المنادى - 1

: إذا كان ( منصوباً )يأتي المنادي معرباً  (1)

منادل منصوب كعبلمة نصبو الفتحة كىو  : طالبَ . حرؼ نداء مبِن : يا  . العلم , كا ب على دركسكطالبى يا  : مضافاً - أ
 .مضاؼ إليو ؾبركر كعبلمة جره الكسرة:العلمِ . مضاؼ

 .(يكوف مشتقا عامبل).           يا جامعا. يا رافعان شعار الوئاـ , جزاؾ اهلل خريان  : شبيها بالمضاف-  ب

: , كبو قوؿ يغوث اغبارثي  (غري ؿبدد) مقصودةغير نكرة - جػ

 إما عرضت فبلغن       ندامام من قبراف أف ال تبلقيا راكبان فيا 

: يأتي المنادي مبنياً في محل نصب , إذا كان  (2)

, يا عامري : ...أنثى / ذكر / مكاف / بلد ) سماً علماً ا- أ . يا قدسي

 .44سورة ىود اآليو "    أىٍقًلًعيظبىىاءي  ابٍػلىًعي مىاءىًؾ كىيىا أىٍرضي كىًقيلى يىا "  , كبو قولو تعأب نكرة مقصودة- ب

 .منادل مبِن على الضم ُب ؿبل نصب:  ظباء / أرض 

كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي رىبّْ " , كبو قولو تعأب يجوز في المنادي المضاف ياء المتكلم حذف الياء وإبقاء الكسرة دلياًل عليها- 2
ا آًمننا كىاٍرزيٍؽ أىٍىلىوي ًمنى الثَّمىرىاتً  ا بػىلىدن ذى  منصوب بالفتحة منع من  هورىا منادم مضاؼ: رب (126سورة البقرة اآلية )" اٍجعىٍل ىٰى

. ؿبذكفة (ياء اؼبتكلم)ك (ريب) , أصلو اشتغاؿ احملل باغبركة اؼبناسبة كالياء احملذكفة ضمري متصل مبِن ُب ؿبل جر مضاؼ إليو

نًٍبًك إًنًَّك كيٍنًت ًمنى اػٍبىاًطًئنيى " , كبو قولو تعأب قد يحذف حرف النداء- 3 ا كىاٍستػىٍغًفرًم ًلذى ذى     "ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىٰى

 .(يا يوسف) 

 :تدريبات 

 : ميز المنادي المعرب من المنادي المبني في ما يأتي-1
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ـي اٍسكيٍن أىٍنتى كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى "قاؿ تعأب - أ  .(منادل مبِن: آدـ ).                    19سورة األعراؼ اآلية " يىا آدى

 .(منادل معرب: جامعى ).              أيا جامع الدنيا لغري ببلغًة      ؼبن ذبمع الدنيا كأنت سبوت: قاؿ الشاعر - ب

 .(منادل معرب: أعيِن ).                   أعيِن جودا كال ذبمدا      أال تبكياف لصخر الندل: قالت اػبنساءء- جػ

مبِن  منادل :فلسطنيي       .فلسطني اغببيبة كيف أحيا       بعيدان عن سهولك كاؽبضاب: قاؿ عبد الكرَي الكرمي- د

 .مبِن منادل :صبيلي . صبيل, ال تتهاكف ُب أداء كاجبك- ق

بيها: قاؿ حافظ إبراىيم - ك  .معرب منادل :رفعنا.         يا رافعان راية الشورم كحارسها       حزاؾ ربك خريان من ؿبي

: أعرب ما تحتو خط  في ما يأتي - 2

هيٍم يىا أى " قاؿ تعأب - أ ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيواٍىلى كىًإٍذ قىالىٍت طىائًفىةه ًمنػٍ  .13سورة األحزاب اآلية "  يػىٍثًربى ال ميقىا

 .مضاؼ كىو ,رهآخ على الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصوب منادل :أىلى 

 .ماذا تقوؿ ألفراخ بذم مرخ       زغب اغبواصل ال ماء كال شجر      :قاؿ اغبيطيئة- ب

 .عمري  ألقيت كاسبهم ُب قعر مضلمة    فإغفر عليك سبلـ اهلل يا                    

 .نصب ؿبلٌ  ُب الٌضمٌ  على مبِن منادل :عمري 

 . رضبو اهلل , عليك نفسك ىذّٔاراجيان يا - جػ

 .آخره على الظاىر الفتح تنوين نصبو كعبلمة منصوب منادل :جيناار

: إضبط بالشكل أواخر الكلمات التى تحتها ىط في ما يأتي - 3

 .متفق عليو" , سم اهلل , ككل بيمينك, ككل فبا يليكغبلـي يا " قاؿ صل اهلل عليو كسلم - أ

 .الصباب بلغ ربيتنا            من لو على البعد حيا كا وبيينا  نسيمى كيا    :قاؿ ابن زيدف- ب

 متكلم ياء إٔب مضاؼ نوعو :ربٌ  .إستخرج المنادي في اآليات الكريمة من سورة آل عمران التى درستها وحدد نوعو- 4
 .مبِن كحكمو علم اسم نوعو : مرَيي   يا    .معرب كحكمو ؿبذكفة
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تًهد   ):   المفتاح .    سم المفعول اسم الفاعل وامراجعة   .(كمفعوؿ مينتهىك//  فاعل ؾبي

راد : فاىم, رد : فهم : كبو  (فاعل) كاؼبتصف بو كيضاغ من الفعل الثبلثي على كزف ثسم مشتق يدؿ على اغبدا: سم الفاعل ا
سائل , كمن غري الثبلثي على كزف الفعل اؼبضارع بإبداؿ حرؼ اؼبضارعة ميمان مضمومة : ساعو , سأؿ : آمن , سعى : , أمن 

. ميتوؿو : ميبتًسم , توٕب : إبتسم : ككسر ما قبل اآلخر , كبو 

مشدكد , دعا : إسم مشتق هبل على اغبدث الواقع عليو, كيضاغ من الفعل الثبلثي على كزف مفعوؿ , كبو شد : سم اؼبفعوؿ اك
: مبيع , كمن غري الثبلثي بإبداؿ حرؼ اؼبضارعة ميمان مضمومة , كفتح ما قبل اآلخر , كبو : مرمي , باع : مدعو , رمي: 
ـ: ستخدـ ا . مرغوب فيو : مشكوؾ فيو , كرغب  : شك : كإذا كاف الفعل الزمان  غبقت إسم اؼبفعوؿ شبة صبلة , كبو . ميستخدى

: ىات اسم الفاعل , واسم المفعول من كل فعل من األفعال اآلتية .1:    تدريبات 

 .  , باع , انصرؼ, عد , الـ , ركلتقىاؿ

 .(راكو  /   الئم  /  عادٌ  / مينصًرؼ  /  بائع  /   ملتقو  ) : الفاعل

 . (مركمٌ    / ملـو   /  معدكد /  عنو مينصرىؼ  / مبيع  / ميلتقى ) :المفعول 

:  عين أسماء الفاعلين في النص اآلتي- 2

ال تكن فبن يرجو اآلخرة بغري عمل كيرجو  التوبة يطوؿ األمل, يقوؿ ُب الدنيا بقوؿ ُب الدنيا بقوؿ الزاىدين كيعمل فيها بعمل "
الراغبيني, إف أعطي منها ٓب يشبع كإف منع منها ٓب يقنع , يعجز عن شكر ما أكٌب كيبتغي الزيادة ُب ما بقي ينهى كال ينتهي 

كيأمر الناس دبا ال يأٌب وبب الصاغبني كال يعمل عملهم كيبغض اؼبذنبيني كىو أحدىم كيكرة اؼبوت لكثرة ذنوبو كيقيم على ما 
" يكره اؼبوت من أجلو إف سقم ضل نادمان كإف صح أمن الىيان يعجب بنفسو إذا عوُب كيقنط إذا إبتلي

يذنبنيى      ,    الٌصاغًبنيى     ,    غبنيرٌااؿ    ,زٌاىدين   اؿ)  
 (      الىينا    ,    نىاًدمنا     ,   اؼب

 : ميز اسم الفاعل من اسم المفعول العبارتين اآلتيتين

 .فاعل اسم :تارةمخ .الفتاة ـبتارة مبلبسها بذكؽ رفيع- أ

 .مفعول اسم :ـبتارة .اؽبدية ـبتارة بعناية فائقةو - ب
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 الفاعل اسم .من سورة آل عمران (39 إلى 33)استخرج اسم الفاعل واسم المفعول من اآليات الكريمة - 3

قا   ,    ,    قائم :     رٌ    :المفعول اسم.     الٌصاغبني     ميصدّْ  .رناؿبي

 :درست سابقان أف القصة القصرية .   القصة القصيرة  الكتابة 

فن أديب يتناكؿ حادثة أك ؾبموعة حوادث تتعلث بشخصية أك ؾبموعة من الشخصيات اإلنسانية ُب بيئة كمانية أك مكانية : ىي 
 .ما تنتهي إٔب غاية أك ىدؼ بنيت من أجلو القصة بأسلوب أديب فبتع

 .التأثري ُب القارئ كإمتاعة كتسليتو عن طريق التمليح كالرمز .1 :  إٔبوتهدف القصة

 .اغبدث الذم يبثل ؾبموعة من الوقائع اعبزئية اؼبرتابطة كالنظمة على كبو خاص.1 : ومن عناصرىا

 . كالصراعاف الداخلي كاػبارجي.3.  كاغببكة الىت تبدأ غامضة ٍب تتكشف تدرهبان كىي قمة اغبدث ُب القصة.2

  . كالشخصيات  الرئيسة كالثانوية كالنامية كالثابتة.6.  الزماف كاؼبكاف.5  .كاغبوار.4 

 كيشمل األحداث النفسية كالفكرم كالبعد الداخلي . الذم يبثل اؼبظهر العاـ كالسلوؾالبعد اػبارجيكأبعاد الشخصية تتمثل ُب 
فهد ).      الذم يبشمل اؼبركز الذم تشغلو الشخصية ُب آّتمع ك ركفها اإلجتماعيةكاعبانب اإلجتماعي .كالسلوؾ الناتج عنها

 (الكتابة بأقسامها , بتصرؼ: خليل زايد , اؼبستول الكتايب 

 .قرأ القصة اآلتية, ثم أجب عن األسئلة التى تليهاا

قصدت اغبج ُب بعض األعواـ, ككانت ذبارٌب عظيمة, كأموأب كثرية ككاف ُب كسطي ىيماف ملي : قاؿ تاجر:  حفظ األمانة 
بالدنانري كاعبواىر القيمة فلما كنت ببعض الطريق نزلت ألقضي بعض شأين فاكبل كيس النقود من كسطي كسقط كٓب أعلم بذلك 
إال بعد أف سرت عن اؼبوضع فراسخ كلكن ذلك ٓب يكن يؤثر ُب قليب ؼبا كنت عليو من غىن كؼبا قضيت حجِت كعدت إٔب بلدم 
تتابعت اؼبصائب علي حىت ٓب أعد أملك شيئان فهمت على كجهي ىاربان من بلدم كما أملك ُب تلك الليلة إال دراىم معدكدة 
ككانت الليلة مطرية فأكيت ُب بعض القرل إٔب خاف خراب فحضرت  زكجِت الوالدة فتحريت ٍب كلدت فقالت يا ىذا الساعة 

زبرج ركحي فإزبذ ٔب طعاما اتقوم بو فخرجت اخبط ُب الظلمة كاؼبطر حىت جئت إٔب بائع فوقت عليو فكلمِن بعد جهد 
فشرحت لو حإب  فرضبِن كأعطاين بتلك القطع أكبلن كزبيبان كأعارين إناءن جعلت فيو كجئت أريد اؼبوضع فلما قربت من اػباف 

 زلقت رجلي كانكسر اإلناء  كذىب صبيع ما فيو جعلت أبكي كأصيح فأطل رجل من رداه ؼبا شرحت لو حأب قلت لو ال أبكي 
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كم أجل الدراىم كلكن رضبو لزكجي كلنفسي فإف إمرأٌب سبوت جوعان اآلف فقد ذىب مِن ُب اغبج كيش فيو ما يساكم ثبلثة 
باهلل يا رجل ما كنت صفة كيس : آالالؼ دينار فما فكرت فيو كأنت تراين الساعة أبكي بسبب دراىم معدكدات فقاؿ ٕب

كما ينفعِن كينفعك من صفة كيس النقود الذم ضاع منو كذا ككذا ؟ كمشيت  : نقودؾ؟ فقلت 

صف ٕب : خذ يا ىذت , فظننتو يتصدؽ علي فئت كقلت أم شئ تريد فقبض علي كقاؿ : فإذا بالرجل قد خرج يصيح يب 
كيس نقودؾ  

إنو مصنوع من ديباج أسود فأخرج من كسطو كيسي نفسو كقاؿ أتعرؼ ىذا ؟ فحني رأيتو شهقت كقلت : فوصفتو لو كقلت لو 
يا ىذا أملك أنت أـ نيب ؟ : لو 

أنا أحفظة من كذا ككذا سنة  كأحبث عن صاحبو ببل جدكل فخذ كيس نقودؾ كإجعللِن ُب حل من أمرم فشكرتو : فقاؿ 
. كدعودت لو 

.                        كأخدت كيس نقودم كرجعت إٔب بلدم فبعت اعبواىر كاذبرت فما مضت سنوات حىت صرت صاحب عشرة آالؼ دينار
 (ابراىيم مشس الدين , قصص العرب , بتصرؼ)

. حدد عناصر القصة- 1

 .األمانة ردٌ  الذم الرجل كبيت اغبج, ُب مكاف :المكان

 .بعده كما اغبجٌ  كقت :الّزمان

 .فيو ما صبيع كذىب اإلناء كانكسر التاجر رجل زلقت عندما :التأٌزـ ذركة ) العقدة(

 .األمانة ردٌ  الذم الٌرجل الٌتاجر, زكجة الٌتاجر, :الشخوص

 .هتارابتطو القصة أحداث :الحدث

 .اعبوع مع صراعها /الوالدة آالـ معراعها كص التاجر زكجة :كمثلو ؛الداخلي  راالص

 .اؼبطرية الليلة كصارع كجهو على ىاـ عندما التاجر :كمثلو ؛الخارجي  را الص

 .الٌتاجر إٔب النقود كيس ردٌ  :الحل
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. صنف الشخصيات الواردة في القصة, وبين نوعها- 2

 .األمانة ردٌ  الذم الرجل تٌاجر,ؿا زكجة الٌتاجر, :الرئيسة الٌشخصيات

. لٌتاجرا :النامية الٌشخصيات

. األمانة ردٌ  الذم رجلؿا التاجر, زكجة :الثابتة الشخصيات

األمانة  حفظ /أصحأّا إٔب األمانات ردٌ  ما العربة اؼبستفادة من القصة؟- 3

 (.ألسمينو محمداً   )مختارات من لغتنا الجميلة

كيضطرب , كيرتفع الضحى  ؛ يشرؽ الفجر كتبسط الشمس رداءىا النقي على بطحاء مكة كما وبيط ّٔا من اعبباؿ 
 كلو قد كشف عنهم الغطاء , كانو ٓب يكن فيو شئ, كٓب يشعركا فيو بشئ , الناس ُب أمورىم كقد قضوا ليبلن جاىبلن غافبلن 

 .كلو قد أزيلت على قلؤّم اغبجب لرأكا كظبعوا,

 . يشاءف ـٔبكىبفي آياتو ع, فهو يظهر آياتو ؼبن يشاء ؛  كلكن اهلل قد جعل لكل شئ قدران 

 قد أخذكا فيما كانو يأخذكف فيو من حديث كىو يسمع  , كعبد اؼبطلب جالس ُب اغبجر كحولو أبناءه كصباعة من قريش
  . كيفكر ُب فقيده الذم ال يستطيع أف ينساه,إليهم بأذنيو كيعرض عنهم بنفسو

 فبل ,فهلم فإنظر إليو, لقد كلد لك غبلـ  : كقاؿ,م إليو حياةقحىت إذا انت,كإنو لفي ذلك كإذا البشري يقبل عليو مسرعان 
أىو ابن عبد :  فيسأؿ , كادخر لو عزاء عن ؿبنتو,يسمع البشرل حىت حبس أف اهلل أخلفو من فقيده كرفق بو ُب مصابو 

 فإذا دخل , كيبضموف ال يلوف على شئ حىت يبغلو بيت آمنة,نعم , فينهض مسرعان كينهض معو بنوه:اهلل فيجيبو البشري 
 .كرده إٔب غبطة كسركر بعد عهده ّٔما, الشيخ كرأم الغبلـ أحس أف اهلل قد أنزؿ على قلبو السكينة كجبل عن قلبو اعبزف 

ٍب يرفع الصيب إليو فيقبلو , ,ككأمبا كاف منو على ميعاد ,كأمبا كاف ينتظره ,فبل ينكر منو شيئان ,  ٍب يسمع حديث النساء 
 .               ألظبيتو ؿبمدان : كيقوؿ 

 .(طو حسني , على ىامش السرية)
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 .(فيض اػباطر/ أضبد أمني )            فن السرور                                    

نح اإلنسافي القدرة على الٌسركر                .كىبلقها إٍف ٓب تكن, يستمتع بو إٍف كجدت أسبابو , نعمة كربل أف يبي

ليقي كيعجبِن الٌرجل كاؼبرأة ,  تشعي سركران كّٔاءن كنوران ةن يعجبِن القمر ُب تقٌلده ىاؿ              بالًغٍبطة  حولو جوَّا مشبعنا ىبى
 . كيتدٌفق من كجهو, كيتأٌلق ُب جبينو, ٍب يتشرَّبو فيشرؽ ُب ؿبٌياه كيلمع ُب عينيو,كالٌسركر

طئ مىٍن يظٌن أٌف أسباب الٌسركر كلها ُب الظٌركؼ اػبارجٌية             فالٌسركر ؛  ماالن كبنني كصحة  لًييسىرَّ  فيشرتط,ىبي
كُب الٌناس , كمنهم من ينعم ُب الٌشقاء , كُب الٌناس من يشقي ُب الٌنعيم ,يعتمد على الٌنفس أكثر فبٌا يعتمد على الظٌركؼ 

كفيهم من يستطيع أف يشرتم ضحكات عالية عميقة ,  بكٌل مالو كىو كثري  عميقةن ةن من ال يستطيع أف يشرتم ضحك
 .كخرياتنا كثرية, فجوُّنا صبيل , كال تنقصنا الوسائل , كببل شبن , كاسعة بأقل األشباف 

 كحىًظياستثمره كاستفاد منو , كالٌسركر كسائر شؤكف اغبياة فٌن ؛ فمن عرؼ كيف ينتفع ّٔذا الفٌن ,            اغبياة فٌن 
 . كمىٍن ٓبٍ يعرفو ٓب يعرؼ أف يستثمره, بو 

  حىرًجى الٌتافو من األمر حىت تراهبٍف يصاب اؼبرء إفما ,  ُب فٌن السركر قٌوة االحتماؿ  يػيتىعلَّمفٍ أأٌكؿ درس هبب            
ٍفنو كتؤٌرؽ , كتقٌض مضجعو ,تتناجي اؽبمـو ُب صدره, صر بناكس اؿ, كاسف الوجو ,الٌصدر   كىي إذا حدثت ؼبن ,جى

.  الباؿ فارغ الٌصدررًضيَّ كٓب ربيىرّْؾ منو نػىفىسنا كناـ ملء جفونو ,  ؽبا باالن ٓب ييلقً ,ىو أقول احتماالن 

 كجزء كبري من اإلخفاؽ .كىبلق الٌسركر حولو, كمع ىذا كٌلو ففي إستطاعة اإلنساف أف يتغلب على اؼبصاعب           
 بدليل أنٌا نرل الظٌركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألٌمة الواحدة من يستطيع أف  , الٌسركر يرجع إٔب الفرد نفسوخىٍلقُب 

 لو عبلقة كبرية -ال شلك-فالعامل الشخصٌي ؛  أخوه الذل ىبلق من كل شئ حزنان قكإٔب جانب, ىبلق من كٌل شئ سركرنا 
 . كىو كٌل العآب عامل خارجيٌ : ثنافا ففي الٌدنيا عامبلف  ؛  اعبٌو الذم يتنٌفس منودُب إهبا

 كإذنا فرجحاف كفتها  ؛جتهد أٍف تكسب النصف على األقلٌ اؼ, نصف العوامل  نفسكؼ , كعامل داخلٌي كىو نفسك
 فهي الىت تلوّْنو كذبمّْلو  ؛ إال دبركره دبشاعرؾإليكىو العآب ال قيمة لو بالنسبة ك بل إف النصف اآلخر  ,قريب االحتماؿ

كأعددت مشاعرؾ للٌسركر فالعآب اػبارجٌي يتفاعل مع نفسك فيكوف   ,  كأرىفت ظبعك ,كتقٌبحو فإذا جلوت عينك
 .سركرنا

 

 

 .تنبو لضبط ما تحتو خط 
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ٍلق الٌسركر اختبلؼ مصابيح الكهرباء ُب القدرة على اإلضاءة           فمنهم ؛ إنٌا لنرل الٌناس ىبتلفوف ُب القدرة على خى
غىريّْ ؼى  , كمنهم ذك القدرة اؽبائلة كمصباح اغبفبلت ,  كمصباح النـو  بقىٍدركمنهم اؼبضيء,  احملرتؽ اؼبظلم كاؼبصباح

 .صباحو قومٍّ ينري لنفسك كللٌناسمب عنومصباحك إف ضعف , كإستعض 

 ككثرة تكفري اإلنساف ُب نفسو حىٌت كأهٌنا مركز العآب , ككأٌف الٌشمس  ,  ضيق األفقفكلعٌل من أىٌم أسباب اغبز        
,  فهو يقيس كٌل اؼبسائل دبقياس نفسو  , كالقمر كالٌنجـو كالبحار كاألهنار كاألٌمة كالٌسعادة كالرخاء كٌلها خيلقت لشخصو

 نفسو  كىٍفقيسبب البؤس اغبزف, فمحاؿ أف هبرل العآب- من غري ريب- كىذا , كيدَي الٌتفكري ُب نفسو كعبلقة العآب ّٔا 
, كنظر إٔب العآب الفسيح , فإف ىو كسَّع أفقو , كإمٌبا ىي نقطة صغرية على احمليط العظيم , ألٌف نفسو ليست اؼبركز ؛ 

 كربلٌلتٍ ,  كالقيود الىت تثقل ّٔا نفسو قد خٌفٍت شيئنا فشيئنا  ,كنًسيى نفسو أحياننا أك كثرينا شعر بأٌف األعباء الىت تثقل كاىلو
. شيئنا فشيئنا 

 فإف ىو , ا  هبد من زمنو ما يطيل التفكري فيوقألف؛ كىذا ىو الٌسبب ُب أٌف أكثر الناس فراغنا أشٌدىم ضيقان بنفسو       
. لٌذه الفكر كاؽبمل كلٌذه نسياف النفس: كاف لو من ذلك لٌذه مزدكجة  , كفٌكر ُب ما حولو  ,ستغرؽ ُب عملوا

 فإف ىو  تعٌرض ؼبوضوع  ؛  كما يشاء فيصرّْفو , كلعٌل من دركس فٌن الٌسركر أف يقبض اؼبرء على زماـ تفكريه       
 حوَّؿ  -أك هبادؿ شريكو أك صديقو ُب ما يؤٌدم إٔب الغضب, كر احملزنة ـ كأف يناقش أسرتو ُب أمر من األ- ميٍقًبضٍ 

 كانقل  ,  فإف تضايٍقت من أمر فتكٌلٍم ُب غريه ؛ثار مسألة أخرل سارٌة ينسى ّٔا مسألتو األكٔب احملزنةأ ك , ناحية تفكريه
 .تفكريؾ كما تنقل بيادؽ الشطرنج

عمل اػبري ما ستطعت كافرح ما استطعت كال افاغبياة ىيّْنة ؼ؛ كمن ىذه الٌدركس أيضنا أاٌل تقٌدر اغبياة فوؽ قيمتها        
 .فيكفي ُب ىذه اغبياة أٓب كاحد للٌشٌر الواحد,  بوقوعو ٓب ٍبٌ األ , ذبمع على نفسك األٓب بتوٌقع الٌشرٌ 

 كيتكاتب حِت ,ا  خطيبن يركيتخاطب حىت يص,  ا فالرجل ال يزاؿ يتشاعر حىت يكوف شاعرن  , كلتفعل ما يفعلو الفٌنانوف
 .افتصنَّع الفرح كالٌسركر كاإلبتساـ للحياة حىٌت يكوف التَّطبُّع طبعن ,  اكاتبن ير يص

أديب كمفكر مصرم , عمل ُب جامعة القاىرة كأنشأ ؾبلة الثقافة  (1954-1886)أضبد أمني   : بالكاتبعرف**
 الذم "فيض الخاطر"ك.3" ضحى اإلسالم".2 ك "فجر اإلسالم".1 ومن أىم مؤلفاتو" ؾبلة الرسالة"كشارؾ ُب إخراج 
. أخد منو النص
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 :يبين أحمد أمين في ىذا النص  جو النص

 .ألف السركر ينبع من داخل اإلنساف ال من الضركؼ اػبارجية احمليطة ؛  كيف يمكن للنسان أن يكون سعيداً .1

  :ىيويذكر السبل والوسائل التى يمكن بها أن يحقق الفرح والسرور و .2

 .كأال يفكر بنفسو كثريان ككأهنا مركز العآب.                                    ب أف يكوف قويان متحمبلن الصعاب . أ
كىو يرل أف على اإلنساف الذم يبحث عن .د .                 كأف يببلن كقت فراغو دبا ىو نافع كمفيد مثل العمل.ج

كأف هبتهد ُب أف هبعل السعادة طبعان من طباعو .قالسركر أال يفكر ُب ما ىو سليب بل يوجو تفكريه كبو كل ما ىو إهبايب 
 . كال يضيعها ُب ما يكدر عيشو

نح اإلنسافي القدرة على الٌسركر (.1)الفقرة رقم   .كىبلقها إٍف ٓب تكن, يستمتع بو إٍف كجدت أسبابو ,  نعمة كربل أف يبي

 .( يبدعها   أك يوجدىا    : يخلقها .     السعادة   :     السرور.    يعطى  : يمنح:     )    مفردات

لقي حولو جوَّا مشبعنا ,  تشعي سركران كّٔاءن كنوران ةن يعجبِن القمر ُب تقٌلده ىاؿ(.2)الفقرة رقم  كيعجبِن الٌرجل كاؼبرأة ىبى
 . كيتدٌفق من كجهو, كيتأٌلق ُب جبينو, ٍب يتشرَّبو فيشرؽ ُب ؿبٌياه كيلمع ُب عينيو, كالٌسركربالًغٍبطة

 .(جبينو     : محياه.   مليئا: مشبعا .     إشراؽ   :     بهاء من بهو.    كضع القبلدة ُب العنق  : تقلده:     )    مفردات

 .(.     هبرم: يتدفق .     يلمع   :     يتألق.    النعمة كالسركر سبِن الشيء دكف سبِن زكالو عن الغري: الغبطة)    

 .( كجهو:المحيا, .  يشرؽ : يلمع :  يتألق, .  نورا :  البهاء ).  لما يأتي استخرج من الفقرة الثانية كلمات مقاربة**

طئ مىٍن يظٌن أٌف أسباب الٌسركر كلها ُب الظٌركؼ اػبارجٌية(.3)الفقرة رقم  ؛  فيشرتط لًييسىرَّ ماالن كبنني كصحة , ىبي
, كمنهم من ينعم ُب الٌشقاء , كُب الٌناس من يشقي ُب الٌنعيم ,فالٌسركر يعتمد على الٌنفس أكثر فبٌا يعتمد على الظٌركؼ 

كفيهم من يستطيع أف يشرتم ضحكات عالية ,  بكٌل مالو كىو كثري  عميقةن ةن كُب الٌناس من ال يستطيع أف يشرتم ضحك
 .كخرياتنا كثرية, فجوُّنا صبيل , كال تنقصنا الوسائل , كببل شبن , عميقة كاسعة بأقل األشباف 

 .( حسن اغباؿ    : النعيم .     يكد كيتعب   :     يشقى.    أبناء  : بنين:     )    مفردات

 .( طوع    : استطا  .     عمق   :     عميقة.    كسل  : وسائل:     )    جذر
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 :في الفقرة الثالثة لون بديعي ىو المقابلة .(من أسئلة الكتاب )

 .الٌشقاء ُب ينعم من كمنهم النعيم, ُب يشقى من الٌناس كُب .استخرجو- أ

 اؼبتلقي نفس من كتقريبو كتوضيحو, اؼبعىن, توكيد ُب الكاتب عةراب على تديؿٌ  .بين داللتو- ب

 , أحدنبا قادر على خلق السركر كاآلخر في ضوء فهمك النص , وازن بين صفات شخصين .(من أسئلة الكتاب )
ا متفائبلن  سيكوف األكؿ .شديد الضسق على نفسو  سباما؛ النقيض على الصعاب كالثاين صبيع ربمل على راقاد بنفسو كاثقا سعيدن

ا حزيننا سيكوف إذ  . كإرادة الصعاب ٌّٔمة مواجهة يستطيع ال متشائمن

 .تيشرتل سلعة الضحكة صٌور .ضحكة عميقةال يستطيع أن يشتري : وضح الصورة الفنية  .(من أسئلة الكتاب )

استثمره كاستفاد منو , كالٌسركر كسائر شؤكف اغبياة فٌن ؛ فمن عرؼ كيف ينتفع ّٔذا الفٌن ,  اغبياة فٌن (.4)الفقرة رقم 
 .كمىٍن ٓبٍ يعرفو ٓب يعرؼ أف يستثمره, كحىًظي بو 

 .(.     حظو كجذرىا. ناؿ منو  :     ححي بو.     شبر كجذرىايو فو  : يستثمره :     )    مفردات

لم عد الكاتب السرور فنًا؟  .(من أسئلة الكتاب )

 يعرفو ٓبٍ  كمنٍ  بو, كحىًظي منو كاستفاد الفٌن استثمره ّٔذا ينتفع كيف عرؼ فمن فٌن؛ اغبياة شؤكف كسائر كالٌسركر فىنّّ, اغبياة ألفٌ 
. يستثمره أف يعرؼ ٓب

الٌتافو من األمر حىت تراه بٍف يصاب اؼبرء إفما , ٍف يػيتىعلَّم ُب فٌن السركر قٌوة االحتماؿ أ أٌكؿ درس هبب (.5)الفقرة رقم 
ٍفنو, كتقٌض مضجعو ,تتناجي اؽبمـو ُب صدره, صر بناكس اؿ, كاسف الوجو ,حىرًجى الٌصدر   كىي إذا حدثت , كتؤٌرؽ جى

. كٓب ربيىرّْؾ منو نػىفىسنا كناـ ملء جفونو رًضيَّ الباؿ فارغ الٌصدر, ٓب ييلًق ؽبا باالن ,ؼبن ىو أقول احتماالن 

 .(ذليل  :ناكس,عابس   : كاسف.   ضيق: حرج .     ال قيمة لو   :     التافو.    الصرب  : االحتمال:     )    مفردات

ٓب يهتم  : لم يلق لها باال.  تبادؿ األسرار بني اثننيمن نجو:  التناجي.  امتناع النـو   :    األرق.    مكاف النـو: مضجع) 
 .(.     سبنعو من النـو كالراحة  : تقض مضجعو.  خاؿ من اؽبم   :    فارغ الصدر. قرير العني : ملء جفونو. ّٔا 

 

 

 



 شعيب اللوزي.                                                                       د3 الصواعق م 
                                                                     0796367252 مهارات االتصال

 

                                                                     
 شعيب اللوزي.                                                              د3  الصواعق م 

                    0796367252                           38                              مهارات االتصال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستبدل بكل تركيب من التركييبين اللذين تحتهما خط في العبارة اآلتية كلمة تؤدي المعني ا .(من أسئلة الكتاب )
 .(عابس الوجو حزين / ضائق الصدر   )    "كاسف الوجو      , , ؽبيف القلبحرج الصدرتراه "      :نفسو

 .وضح ذلك. إن قوة اإلحتمال لدي المرء تجعلو أقدر على جلب السرور لنفسو  .(من أسئلة الكتاب )

 األمر من بالٌتافو يصاب إفٍ  ما الضعيف ألٌف اإلنساف ذلك ؽبا؛ يأبو أف غري من اؽبمـو يتخٌطى صاحبها ذبعل االحتماؿ قٌوة إفٌ 
ٍفنو, كتؤرؽ مضجعو, كتقضُّ  صدره, ُب اؽبمـو تتناجى البصر, الوجو ناكس كاسف الٌصدر, حىرًجى  راهت حىت  إذا حدثت كىي جى
, أقول ىو ؼبن , ؽبا يلق ٓب احتماالن . الٌصدر فارغ الباؿ جفونو رًضيَّ  ملء كناـ نػىفىسنا, منو ربيىرّْؾ كٓبٍ  باالن

 .رىمارسكأ عواطفهم على بعضنا بعضهم ييٍطلعوف أشخاصنا اؽبمـو صٌور .تتناجى الهموم في صدره: صورة فنية **

 كجزء كبري من .كىبلق الٌسركر حولو,  كمع ىذا كٌلو ففي إستطاعة اإلنساف أف يتغلب على اؼبصاعب (.6)الفقرة رقم 
 بدليل أنٌا نرل الظٌركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألٌمة الواحدة من  ,اإلخفاؽ ُب خلق الٌسركر يرجع إٔب الفرد نفسو

 لو -ال شلك-فالعامل الشخصٌي ؛  أخوه الذل ىبلق من كل شئ حزنان قكإٔب جانب, يستطيع أف ىبلق من كٌل شئ سركرنا 
 كعامل داخلٌي . كىو كٌل العآب عامل خارجيٌ : ثنافا ففي الٌدنيا عامبلف  ؛  اعبٌو الذم يتنٌفس منودعبلقة كبرية ُب إهبا

  , كإذنا فرجحاف كفتها قريب االحتماؿ ؛جتهد أٍف تكسب النصف على األقلٌ اؼ, نصف العوامل  نفسكؼ , كىو نفسك
 فهي الىت تلوّْنو كذبمّْلو كتقٌبحو فإذا جلوت  ؛ إال دبركره دبشاعرؾإليكىو العآب ال قيمة لو بالنسبة كبل إف النصف اآلخر 

 .كأعددت مشاعرؾ للٌسركر فالعآب اػبارجٌي يتفاعل مع نفسك فيكوف سركرنا  ,  كأرىفت ظبعك ,عينك

 .(اصغيت بانتباه:أرىفت,كشفتها   : جلوت.  يثقل كيزيد: رجحان .     تربح  :  تكسب.  الفشل  : اإلخفاق: ) مفردات

ىل ترى أن الكاتب وفق في توضيح أثر العاملين الداخلي والخارجي في جلب السرور للنسان ؟  .(من أسئلة الكتاب )
 أفٌ  ُب الكاتب إتعاسو كأكافق أك اإلنساف إسعاد ُب منهما كلٌ  أثر الكاتب بنٌي  فقد ذلك؛ ُب كٌفقراه  أ نعم .علل إجابتك

 عامل كجود رغم الٌسعادة خلق ؽبا يبكن اإلنساف إٌف نفس إذ اإلنساف؛ سعادة لتحقيق األساس العامل ىو الٌداخلي العامل
 .صعب خارجي

: وضح الكنايات في كل مما تحتو خط فيما يأتي .(من أسئلة الكتاب )

كالطُّمأنينة  حة رااؿ عن  كناية.فارغ الصدرناـ ملء جفونو رضي الباؿ - أ
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. النـو كقٌلة القلق عن  كناية.تقض مضجعو- ب

. كالعيبوس اغبزف عن  كناية.ناكس البصر- جػ

ٍلق الٌسركر اختبلؼ مصابيح الكهرباء ُب القدرة على اإلضاءة (.7)الفقرة رقم  ؛ إنٌا لنرل الٌناس ىبتلفوف ُب القدرة على خى
غىريّْ ؼى  , كمنهم ذك القدرة اؽبائلة كمصباح اغبفبلت , كمصباح النـو بقىٍدر كمنهم اؼبضيء ,  احملرتؽ فمنهم اؼبظلم كاؼبصباح

 .صباحو قومٍّ ينري لنفسك كللٌناسمب عنومصباحك إف ضعف , كإستعض 

 .(.    عوضا , استبدؿ  : استعض. من ىوؿ كىي  العظيمة   :   الهائلة.    مقدار  : قدر :     )    مفردات

فمنهم المحلم كالمصباح المحترق, ومنهم المضي, بقدر كمصباح : وضح الصورة الفنية  .(من أسئلة الكتاب )
. النوم, ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت

 .ا ؿبرتقا مصباح السركرمن نوع أمٌ  خلق يستطيع ال من صّور

 .ليبلن  اػبافت بضوء اؼبصباح الٌسركر من قليل فيو من وصّور 

ا حولو اآلخرين كبٌثو ُب السركر خلق على يقدر من وصّور  .كبرية بطاقة اغبفبلت ُب ينري مصباحن

    .يتشريو فيشرؽ ُب ؿبياه كيلمع ُب عينيو, كيتألق ُب جبينو, كيتدفق من كجهو يخلق حولو جوًا مشعاً بالغطبة والسرو ,

 منو نبعنا يتدفق الوجو وصور ,اؼبسركر كجو من يتدفق ماءن  الٌسركر صورك. صاحبو كجو نورا يضيء الٌسركر الكاتب صور
 .اؼباء ىذا

 ككثرة تكفري اإلنساف ُب نفسو حىٌت كأهٌنا مركز العآب , ككأٌف  ,  ضيق األفقف كلعٌل من أىٌم أسباب اغبز(.8)الفقرة رقم 
 فهو يقيس كٌل اؼبسائل دبقياس  , الٌشمس كالقمر كالٌنجـو كالبحار كاألهنار كاألٌمة كالٌسعادة كالرخاء كٌلها خيلقت لشخصو

يسبب البؤس اغبزف, فمحاؿ أف هبرل العآب - من غري ريب- كىذا , كيدَي الٌتفكري ُب نفسو كعبلقة العآب ّٔا , نفسو 
كنظر إٔب العآب , فإف ىو كسَّع أفقو , كإمٌبا ىي نقطة صغرية على احمليط العظيم , ألٌف نفسو ليست اؼبركز ؛ كىٍفق نفسو 
 كالقيود الىت تثقل ّٔا نفسو قد خٌفٍت شيئنا فشيئنا  ,كنًسيى نفسو أحياننا أك كثرينا شعر بأٌف األعباء الىت تثقل كاىلو, الفسيح 

.  شيئنا فشيئنا كربلٌلتٍ , 
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. شك  : ريب.  السعة كالرغد ُب العيش: الرخاء .     ؿبور   :  مركز.   ؿبدكدية التفكري  : ضيق األفق: )    مفردات
 . أعلى الظهر:كاىل . اغبمل الثقيل :  جمع عبء:  األعباء.  الواسع   :    الفسيح.    طبقا ؽبا : وفق. الفقر: البؤس :

: من أسباب ضيق اإلنسان إنغالقو على نفسو .(من أسئلة الكتاب )

  .ذكر أبرز محاىر ىذا االنغالقا- أ

 كالٌرخاء كالٌسعادة كاألمة كاألهنار كالٌنجـو كالبحار كالقمر الٌشمس ككأفٌ  العآب, مركز كأهنا حىٌت  نفسو, ُب اإلنساف تفكري كثرة
 - ريب غري من - كىذا ّٔا, العآب كعبلقة نفسو ُب التفكري كيدَي نفسو, اؼبسائل دبقياس كلٌ  يقيس فهو لشخصو؛ خيلقت كٌلها

 .العظيم احمليط على صغرية ىي نقطة كإمٌبا اؼبركز, ليست نفسو ألف نفسو؛ كفق العآب هبرم أف فمحاؿ كاغبزف؛ يسبب البؤس

 تثقل كاىلو, الِت األعباء بأفٌ  يشعر حىت نفسو, كنسياف الفسيح, العآب إٔب كنظره أفقو, بتوسيع كيف يستطيع تجاوزه؟- ب
 .فشيئنا شيئنا كربلَّلتٍ  فشيئنا, شيئنا خٌفتٍ  قد نفسو ّٔا تثقل الِت كالقيود

, والقيود التى تثقل بها نفسو قد خفت تثقل كاىلوشعر بأن األعباء التي وضح الصورة الفنية  .(من أسئلة الكتاب )
 .كالعمل االنطبلؽ عن صاحبها تقيد الوزف ثقيلة بقيود األعباء  صٌور.شيئاً فشيئا

 .البحار ، النجوم ، القمر ،  الشمس. منها عدد:وظف الكاتب في النص بعض عناصر الطبيعة .(من أسئلة الكتاب )

: وضح داللة كل عبارة مما يأتي كما وردت في النص .(من أسئلة الكتاب )

افتقدىا  كٌلما السركر أسباب عن كيبحث النفسية حياتو من اؼبرء يغري أف ضركرة على يديؿُّ  .غير مصباحك إن ضعف- أ

اآلخرين  مع عبلقتو ُب تفكريه ؿبور كجعلها بذاتو  اىتمامو .كثرة تفكير اإلنسان في نفسو حتى كأنها مركز العالم- ب

ا  هبد من زمنو ما يطيل التفكري فيوقألف؛  كىذا ىو الٌسبب ُب أٌف أكثر الناس فراغنا أشٌدىم ضيقان بنفسو (.9)الفقرة رقم 
 .لٌذه الفكر كاؽبمل كلٌذه نسياف النفس: كاف لو من ذلك لٌذه مزدكجة  , كفٌكر ُب ما حولو  ,ستغرؽ ُب عملوا فإف ىو , 

 (.     ثنائية : من زكج   :  مزدوجة.   من غرؽ أم مؤل كقتو   :استغرق : )    مفردات
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 فإف ىو  تعٌرض  ؛  فيصرّْفو كما يشاء ,  كلعٌل من دركس فٌن الٌسركر أف يقبض اؼبرء على زماـ تفكريه(.10)الفقرة رقم 
  -أك هبادؿ شريكو أك صديقو ُب ما يؤٌدم إٔب الغضب, كر احملزنة ـ كأف يناقش أسرتو ُب أمر من األ -ؼبوضوع ميٍقًبضٍ 

  ,  فإف تضايٍقت من أمر فتكٌلٍم ُب غريه ؛ثار مسألة أخرل سارٌة ينسى ّٔا مسألتو األكٔب احملزنةأ ك , حوَّؿ ناحية تفكريه
 .كانقل تفكريؾ كما تنقل بيادؽ الشطرنج

 :كىو :البػىٍيدىؽ : مفردىا:البيادقالنعمة كالسركر , : الِغبحة.   ثنائية : من زكج .  مزعج يضيق الصدر  : مقبض: ) مفردات
 كزماـ .بو ييشدُّ   خيط:الزِّيمام, ىنا اؼبقصود كىو )الشٍّْطرىٍنج جندم( الشٍّْطرىٍنج بيدؽ كمنو جل,رااؿ كاعبندم الٌسفر ُب الٌدليل
 .( .الدائرة من الضوء ربيط جبـر ظباكم : الهالة .األساسيٌ  كعنصره قوامو :أم ًمبلكيو, :األمر

 بالسركر يستمتع   القدرة على السرور نعمو كبري , بم يستطيع اإلنسان تحقيقا وفق رأي الكاتب ؟ .(من أسئلة الكتاب )
 .تكن ٓب إفٍ  كىبليقها أسبابو, كجدت إفٍ 

 .يعتمد تحقيق السعادة على النفس أكثر مما يعتمد على الحروف المحيطة بالشخص , بين رأيك  .(من أسئلة الكتاب )

 ذىب ما ُب الكاتب أكافق .احمليطة على الظركؼ يعتمد فبا أكثر كباطنو اإلنساف نفس على -الكاتب رم أ ُب – الٌسركر يعتمد
. كرضاه بقناعتو نفسو إسعاد فيستطيع نا, حزم ؿبيطو كاف كإف كجوىره اإلنساف من داخل ينبعاف كالرضا السركر أفٌ  ذلك إليو؛

 ما يتوافق كمعىن ىذا استخرج من النص.  إف الشباب كالقراغ كاعبده     مفسدة للمرء أم مفسدة    :قال أو العتاىية
 أشغلى  ىو إفٍ  راغالف أك بالٌضيق وبسٌ  ال اإلنساف أف ذلك "بنفسو ضيقنا أشٌدىم رغنا ا ؼ الناس أكثر  .مبيناً رأيك فيوالبيت 
 .تعبو شبر كوبصد إقبازه بلٌذة اؼبفيد فيشعر بالعمل كاستثمره كقتىوي,

 :مزدكجة لٌذة ذلك من لو كاف حولو, ما ُب كفٌكر عملو, ُب اإلنساف استغرؽ إذا كيف يحقق العمل السعادة للنسان؟- 7
. النفس نسياف كلٌذة كالعمل, لٌذة الفكر

 فإف يشاء؛ كما فيصرّْفو تفكريه؛ زماـ على اؼبرء يقبض  أف.على اإلنسان أن يوجو تفكيره نحو الفرح والبهجة, بين ذلك- 8
 الغضب إٔب يؤٌدم ما صديقو ُب أك شريكو, هبادؿ أك احملزنة, األمور من أمر ُب أسرتو يناقش كأفٍ  - ؼبوضوع ميٍقًبضو  تعٌرض ىو
 كانقل غريه, ُب فتكٌلم أمر من تضايٍقت فإف احملزنة؛ األكٔب ّٔا مسألتو ينسى سارَّةن  أخرل مسألة كأثار تفكريه, ناحية حوَّؿ -

 .الشٍّْطرنج تنقل بيادؽ كما تفكريىؾ
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عمل اػبري ما ستطعت كافرح ما افاغبياة ىيّْنة ؼ؛  كمن ىذه الٌدركس أيضنا أاٌل تقٌدر اغبياة فوؽ قيمتها (.11)الفقرة رقم 
 .فيكفي ُب ىذه اغبياة أٓب كاحد للٌشٌر الواحد,  بوقوعو ٓب ٍبٌ األ , استطعت كال ذبمع على نفسك األٓب بتوٌقع الٌشرٌ 

 كيتكاتب حِت ,ا  خطيبن يركيتخاطب حىت يص,  ا فالرجل ال يزاؿ يتشاعر حىت يكوف شاعرن  , كلتفعل ما يفعلو الفٌنانوف
 .افتصنَّع الفرح كالٌسركر كاإلبتساـ للحياة حىٌت يكوف التَّطبُّع طبعن ,  اكاتبن ير يص

يتصنع  : يتخاطب.  يتصنع الشعر كيتكلفو: يتشاعر .     تعطيها قيمتها   :  تقدر الحياة.   سهلة  : ىينة: )    مفردات
 . .(.اكتساب الطبع كالطبع ىو الفطرة كالعادة :  التطبع.  يتصنع الكتابة: يتكاتب . اػبطابة 

نَيَيا"قال تعالى   .(من أسئلة الكتاب )  .(33سورة لقمان, اآلية )"  َفاَل تَيُغرَّننَّنُكُم اْلَحَياُة الدُّ

  .لآلخرة الصاّب العمل عن زائل كنعيم رغد عيش من فيها دبا الدنيا اغبياة تلهكم ال : اآلية فسر- أ

 ."استطعت ما اػبري فاعمل ىيّْنة, فاغبياة قيمتها؛ فوؽ اغبياة تقدر أاٌل " . من النص ما يقارّٔا ُب اؼبعىنستخرجا- ب

ما ٕب كللدنيا , ما أنا ُب الدنيا إال كراكب استظل "  ما استخرجتو ُب ضوء قوؿ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم  ناقش-جػ
 ال شجرة ربت يستظلٌ  الذم كبراكاؿ سبيل, عابر الدنيا اغبياة ىذه ُب  اإلنساف.ركاه الرتمذم" ربت ضل شجرة ٍب راح كتركها

 سبيل كعابر حلرا ألنٌو فيها ـك لو يد ما لنفسو يصنع فبل كسهل, تيٌسر ما إٔب كإمٌبا الشجرة,  لٌ  ُب يضعو فخم إٔب أثاث يعمد
 .الٌدنيا ىذه ُب

 حىت كيتعٌودىا حياتو مواقف ُب كاالبتساـ الٌسركر الفرح  يتصٌنع؟كيف يجعل المرء السرور عادة في رأي الكاتب-10
 خطيبنا, حىت يصري كيتخاطب ,راشاع يكوف حىت يتشاعر زاؿم ال فالرجل الفنانوف, يفعلو ما طبعنا, فيفعل التكٌلف يصٌبح

  .كاتبنا يصري حىت كيتكاتب

 : اقنرح حاًل يحقق السعادة لكل من  .(من أسئلة الكتاب )

 العقبات كربٌدم اجتياز بعد إال النجاح إٔب يصل ال فاؼبرء بأفكاره, كينطلق كهبٌرب يتدٌرب أفٍ  .شخص يخاف من اإلخفاق- أ
 .الصعوبات

 .ربتمل ال ما وبٌملها فبل بسيطة ىٌينة اغبياة أفٌ  .شخص ينحر إلى الحياة بمنحار أسود- ب

 .يسعده ما إٔب تفكريه ناحية وبٌوؿ أف .شخص غارق في الهموم- جَي                        
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 ..ما تبقى من أسئلة الدرس

 جو ُب الٌسركر  خبلق. لألسرة أثر كبير في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء , بين كيف يتحقق ىذا في رأيك ***
 فيصبح أعماؽبا, ُب كالنجاح اػبري كترٌقب كاألماف, كاحملبة كإشاعة األلفة دىا,راأؼ بني العبلقة يفسد ما كلٌ  عن كاالبتعاد األسرٌة,

 .العطاء على راقاد النفس, ساكن مطمئن الباؿ, فيها فرد كل

على قدر ما تتسع نافذتك : " اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبيناً التوافق فيما بينهما وبين الفقرة الثامنة من النص ***
 من العآب سريل ا كاسعن  كأفقنا منفتحة كبصرية كاعينا عقبلن  اإلنساف امتلك إذا ".أو تضيق يتسع الكون الذي تعيش فيو أو يضيق

 ان  أسي سيبقى ذاتو ُب إال كٓب يفٌكر نفسو على اإلنساف انغلق إذا أٌما فشيئنا, شيئنا كتتحٌلل كنبومو أعباؤه فتخفٌ   رحبا,اكاسعن  حولو
. تشقيو أك اغبياة ستسعده أفقو اإلنساف كمدل رؤية فبقدر .كتؤٌرقو نبومو منو كستتمٌكن لنفسو ر

 ..الرسم , الرياضة .  يرتؾ للطالب .اقترح وسائل أخرى تجدىا أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم السرور***

الشمس  توٌىج ففي الكاتب, عاعبو الذم )الٌسركر( موضوع مع منسجمة  جاءت؟إلى أي مدى نجح في توظيفها برأيك***
 كٌ فها عناصر كالشمس كالقمر كالبحار كالنجـو كاألهنار ىالة تقٌلده ُب القمر ككذلك الٌسركر, على يبعث كبريقه  ألقه  كالنجـو
 .فقط لو خيًلقت العناصر ىذه كأفٌ  حىت بنفسو تفكري اإلنساف كثرة ُب دىاار أ الِت للفكرة خدمة الكاتب

: أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل- 6

 .(أقول أشٌد, أكثر, ).استخرج مثالين على ىذا من النص- أ

 .كأفضليتها سبٌيزىا لبياف األشياء بني اؼبقارنة .علل كثرة إستخدامو- ب

نبزة ُب أكؿ الكلمة كنبزة الوصل كنبزة القطع كاؽبمزة اؼبتوسطة : اؽبمزة ثبلثة أقساـ حبسب موقعها.   الهمزة  قضايا لغوية
 .كاؽبمزة اؼبتطرفة ُب آخر الكلمة

 .ىمزتا الوصل والقطع- 1

:  وال تنطق في درج الكالم ومواضعها (ا  )ىي التى تكتب بصورة : ىمزة الوصل - أ

 .ابن كابنة , اسم , اثنني كاثنتاف , امرء , امرأة: األظباء اآلتية- 1
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 .اكتب: أمر الفعل الثبلثي, كبو - 2

 .اقتصدى كاقتصٍد كاقتصاد: ماضي الفعل اػبماسي كأمره كمصدره , كبو - 3

ـٍ , استخداـ: ماضي الفعل السداسي كأمره كمصدره, كبو- 4 . استخدـى, استخد

. إذا إتصلت باالسم (أؿ التعريف )نبزة - 5

 :وتنطبق دائماً ومواضعها (أ, إ )ىي التى تكتب صورة :ىمزة القطع - ب

. أكل, أخذ: الفعل الثبلثي اؼبهموز الفاء, كبو . 1

, أحًسٍن, إحساف: كأمره ك مصدره, كبو  ماضي الفعل الرباعي اؼبهموز. 2 . أحسنى

كتب أ: الفعل اؼبضارع اؼبستند إٔب اؼبتكلم , كبو . 3

. إف: أف, كحرؼ الشرط, كبو : كحركؼ النصب, كبو’ أك: اغبركؼ اؼبهموزة, مثل حركؼ العطف, كبو. 4

. األظباء ما عدا الىت ذكرت ُب نبزة الوصل. 5

تعتمد كتابتها على حركة اؽبمزة كحركة اغبرؼ الذم قبلها فتكتب على حرؼ يناسب اغبركة . الهمزة المتوسطة- 2
ذئب, مؤتة, :األقول منهما, علمان بأف الكسرة أقول اغبركات تليها الضمة فالفتحة فالسكوف الىت ليست حبركة, كبو

 .مأموف

تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها فتكتب على حرؼ يناسب تلك اغبركة, كعلى السطر إذا كاف . الهمزة المتطرفة- 3
 .قرأ, هتيؤ, شاطئ, ملء, دعاء: ما قبلها ساكنان أك حرؼ مد, كبو

كاغبرؼ الذم قبلها من اغبركؼ الىت يبكن كصلها دبا " النصب"كإذا كانت اؽبمزة متطرفة ُب كلمة منونة بتنوين الفتح 
أما إذا كاف اغبرؼ الذم قبل اؽبمزة ال يبكن كصلو دبا بعده بقيت اؽبمزة . شيئان, دفئان :بعدىا فإهنا تكتب على نربة, كبو 
    .ضوءان, جزءان : كما ىي مفردة على السطر كبو 

 (موسي حسن ىديب, موسوعة الشامل ُب الكتابة كاإلمبلء, بتصرؼ)                                                                        

تدريبات 
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نشىأ, منًشئ, منشىأة, ناًشئ, نٍشء, ينًشئوف, منشىأ, مٍسؤكؿ,  :اضبط حرف الشين أو السين في الكلمات اآلتية- 1
 .مسىائل, سيئل

: اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي- 2

( مبلئمة/ مبلءمة ). للمحتوم التعليمي............... سرتاتيجيات التدريس إيستخدـ اؼبعلم - أ

( مكافأة/ مكافئة). مالية لتميزه................... صيرًفىٍت للطٌالب اعبامعٌي - ب

(  ابذؿ / أبذؿ ).جهدؾ تشعر بالسعادة- ..............جػ

 :بين سبب كتابة الهمزة بالصورة التى جاءت عليها في ما تحتو خط في العبارات اآلتية-3

       .ساكن حرؼ قبلها كما متطرفة . كبريعبءاؼبسؤكلية  - أ
 .ساكن حرؼ قبلها كما متطرفة.  يذكر بالشئٍمءالش- ب  - ب
 .)اقتصاد -اقتصد( طباسي لفعل مصدر /كصل نبزة . اؼبعرُباالقتصاد تطور التعليم كبو  - ت
           .الفاء مهموز ثبلثي فعل.  أكىًت اؼبربة اليتيم - ث

 .سداسي ماضو  فعل /كصل نبزة . اسرتاح العامل بعد عملو - ج

, كاستخرج منها الكلمات  من نص القراءة" كربللت شيئان فشيئان ... إٔب .. كلعل من أىم " عد إٔب الفقرة الثامنة الىت تبدأ بػ - 5
. اؼبهموزة, كبني سبب كتابة اؽبمزة بالصورة الىت رظبت عليها

  .مضمـو قبلها كما ساكنة ألهنا كاك؛ على كتبت :البَيْؤس    .ساكن مدٌ  قبلها كما مكسورة ألهنا نربة؛ على كتبت :المسائل

  .ساكن مدٌ  بعد متطرفة ألهنا السطر؛ على منفردة كتبت :األعباء

 يبكن الِت اغبركؼ من قبلها كاغبرؼ الذم ,"النصب" الفتح بتنوين منونة كلمة ُب متطرفة اؽبمزة ألف نربة؛ على كتبت :شيًئا  
 .بعدىا دبا كصلها
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إْب  ..األنهار البحار, النجوم, القمر, الشمس, العالم, اإلنسان, األفق, الحزن,

. أظباء على دخلت كصل نبزهتا التعريف)أؿ( 

 إْب ... أعباء أفقو, أسباب, أىم, إنسان, أفق,

 كاثنتاف كاثناف رة أ كاـ امرؤ :كىي كصل نبزة فيها الِت األظباء ؾبموعة من أظباء ليست ألهنا/االسم بداية ُب قطع نبزة 
 .كاسم كابن كابنة

مهموزة  حركؼ ألهنا قطع نبزة إّن, إلى, إْن, أْن, ألّن, كأّن,

   . الكتابة

: درست سابقاً خطوات إعداد المقالة, ويمكن إيجازىا في   المقالة 

. صبع اغبقائق كاآلراء ُب موضوع اؼبقالة: اإلعداد كالتحضري- 1

. ترتيب األفكار كعرضها ُب فقرات متسلسلة كمرتابطة: التنفيذ- 2

نبا اػبطوة األخرية الىت ينظر فيها الكاتب ُب لغة مقالتو كصحة تراكيبها كرصانة عباراهتا : التنقيح كالتحرير - 3

: اكتب مقالة ُب كاحد من اؼبوضوعني اآلتيني دبا ال يقل عن مئة كطبسني كلمة مراعيان اػبطوات الىت درستها

 . أثر اإلبتسامة ُب حياة األفراد.2                .سعادة اؼبرء ُب عطائو.1

 قلباه واحرّ 

ٌر قػىٍلباهي فٌبٍن قػىٍلبيوي .1 ًبمي كىاحى هي                                         شى  .سىقىمي كىمىٍن جًبٍسمي كىحإب ًعندى

تّْمي ما ٕب.2 ٌبان قىٍد بػىرىل جىسىدم أيكى يًف الٌدٍكلًة األيمىمي                                 حي  . كىتىٌدعي حيبَّ سى

 . اغبيٌب نػىٍقتىًسمي  ًبقىٍدرً  فػىلىٍيتى أنٌا                                      إٍف كىافى هبىٍمىعينىا حيبّّ ًلغيٌرتًوً .3

 

 

 

 .تنبو لضبط ما تحتو خط *
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ـي فيكى                              يا أعدىؿى الٌناًس إالٌ ُب ميعامىلىِت .4  . كىأنتى اػبٍصمي كىاغبكىمي  اػًبصا

ـي                                     أيًعيذيىا نىظىراتو ًمٍنكى صاًدقىةن .5  .أف ربسىبى الٌشحمى فيمن شحميوي كىرى

هي األٍنواري                             كىمىا انًٍتفىاعي أخي الٌدنٍػيىا بًنىاً رًًه .6  . كىالظُّلىمي إذا اٍستػىوىٍت ًعٍندى

 .كىأظٍبىعىٍت كىًلماٌب مىٍن بًو صىمىمي                                  أنىا الذم نىظىرى األٍعمىى إٔب أدىيب.7

ـي ًمٍلءى جيفيوين عىٍن شىوىارًًدىىا.8 ٌراىىا كىىٍبتىًصمي                                   أنىا  .كىيىٍسهىري اػبىٍلقي جى

نىا أٍف نػيفىارًقػىهيمٍ .9 ـي                                    يىا مىٍن يىًعٌز عىلىيػٍ  .ًكجدانينا كيلَّ شيءو بىعدىكٍم عىدى

 .أمىمي لىٍو أٌف أٍمرىكيمي ًمن أمرًنىا                              ًمنكيٍم بتىكرًمىةو أخلىقىنىامىا كافى .10

نىا .11  .فىمىا عبيرٍحو إذا أٍرضاكيمي أٓبىي                             إٍف كافى سىرٌكيمي ما قاؿى حاًسدي

نػىنىا لىٍو رىعىٍيتيٍم ذاؾى مىعرًفىةه .12 ىعاًرؼى ُب أٍىًل النػُّهىى ًذمىمي                            كىبػىيػٍ
 .إٌف اؼب

ـي                            كم تىٍطليبيوفى لىنىا عىٍيبان فييعًجزيكٍم .13  .كىيىٍكرىهي اهلل ما تىأتيوفى كىالكىرى

ـى الذم عندم صىواًعقيوي .14 ا هي                             لىٍيتى الغىمى َيىي ييزيليهيٌن إٔب مىٍن ًعٍندى  .الدّْ

لىةو .15  .ال تىٍستىًقٌل ّٔا الوىٌخادىةي الرُّسيمي                               أرىل النٌػوىل يىقتىضيِن كلَّ مىٍرحى

ثىٌن                              ضيمىريان عىٍن مىياًمًننا  تػىرىٍكنى لىًئنٍ .16 ـي لَمنْ لىيىٍحدي  . كىٌدٍعتػيهيٍم نىدى

ريكا .17  .أٍف ال تيفارًقػىهيٍم فالٌراًحلوفى ىيمي                            إذا تػىرىٌحٍلتى عن قػىٍوـو كىقىد قىدى

 . يىًصمي كىشىرُّ ما يىكًسبي اإلنسافي ما                             شىرُّ الًببلًد مىكافه ال صىديقى ًبًو   .18

ًلمي                                       ًمقىةه ىىذا ًعتابيكى إالٌ أنٌوي .19  .قد ضيٌمنى الدُّرَّ إالٌ أنٌوي كى

 

 

 

 .أبيات. (8)ال تغفل عن حفظ 
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 (الشاعر الحكيم)ىو أضبد بن اغبسني اعبعفي الكوُب الكندم  ( ىػ354-303)أبو الطيب اؼبتنيب  .    بالشاعر عرؼ
كإليها نسبتو , عاش أفضل أياـ حياتو كأكثرىا عطاء ُب  (كندة)كأحد مفاخر األدب العريب كلد ُب الكوفة ُب ؿبلة تسمي 

ببلط سيف الدكلة اغبمداين ُب حلب ككاف من أعظم شعراء العرب كأكثرىم سبكنان من اللغة العربية كأعلمهم بقواعدىا 
. كمفرداهتا كلو مكانة سامية ٓب تتح مثلها لغري من شعراء العربية

العريب فناؿ عنده اغبظوة كالرعاية كخصو  اتصل اؼبتنيب بسيف الدكلة اغبمداين ككجد فيو طموحو القائد  النص جو
كاتب فيها اؼبتنيب سيف الدكلة :  فقد ىذه القصيدةبالعطف كقربو فمدحو اؼبتنيب ُب قصائد من عيوف الشعر العريب كأما 

حب آب.1على 
ي
ستعطف, عظباعو أقواؿ الواشني كخطابو حبديث اؼب

ي
ستجدم اؼب

ي
كطلب إٔب سيف .2اتب, ال حديث اؼب

كأكد ُب هنايتها اف عتابو لسيف الدكلة ما ىو إال .4كدعاه إٔب الوفاء بعهوده لو , .3الدكلة أف يكوف عادالن ُب معاملتو 
. ؿببة ككد كأ هر اؼبتنيب ُب ىذه القصيدة براعة فائقة ُب نظم الشعر

 .َوَمْن بِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقمُ                                    َواَحّر قَيْلباُه مّمْن قَيْلُبُو َشِبُم .1

 .اؼبرض اؼبزمن كالعلة:السقم . بارد: شبم . أسلوب ندبة  : واحر قلباه : مفردات

 حارٌ  فقليب علي, إقباؿ لو كال يب, لو اعتناء ال بارد عِن قلبو دبن ,اقوكاحرت قليب كاحرٌ  :يقوؿ )ندبة( كاحرٌ  :النثر األدبي
 من جفاء سيف الدكلة كبركد قلبو كمن سقم كحرقة قلب يشكو.اعبسم معتلٌ  عنده كأنا حيب, من بارد كقلبو حبو, من

 .عنو كصٌده باؼبتنيٌب, الدكلة سيف اىتماـ قٌلة عن  كناية:قلبو شبم:الكناية في البيت *     .أؼبت بو بسبب ىذا اعبفاء

 .(شبم / حر  ): طباق .     األٓب كالتحسر: العاطفة*.     كناية عن عدـ اعتنائو بالشاعر : قلبو شبم*

 . َوَتّدعي ُحبَّن َسيِف الّدْولِة األَُممُ                                 ُحّباً َقْد بَيَرى َجَسدي ُأَكتِّيمُ ما لي.2

 .دىعىوى   : جذرىا يظهر خبلؼ ما يظمر:تدعي . أضعف  :  برى .  أخفي  : أكتم    :   مفردات

 ّٔم, بح إليو قوفملكغريم يت حبٌبو, التمٌلق ألذبٌنب لو, كاًب كأنا جسمي أكبلى  قد الدكلة لسيف حيب : يقوؿ:النثر األدبي
 .االستفهام إنشائي للتعجب.  أكٌتم/    تٌدعي :طباق**          .حب سيف الدكلة : العاطفة      *.كيتكٌلفونو

 أكبلو كقد تكٌلف أك سبٌلق فيو ليس صادؽ الٌدكلة لسيف الٌشاعر  حبٌ .وازن الشاعر بين حبو لسيف الدولة وحب اآلخرين لو, وضح ذلك**
 .متكٌلف كباطنو صادؽ  اىره الٌدكلة لسيف اآلخرين كحبٌ  كأبرل جسده,
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 كما حٌبو ُب ليتجٌنب التمٌلق لو, كاًب كىو كأكبلو جسده أبرل الذم اغببٌ  ىذا لو, حٌبو مدل بإ هار عاتبو: في البيت 
 .صادقة غري يٌاتفك خالصة, غري بقلوب غريه, يٌدعيو

 . الُحّب نَيْقَتِسمُ  ِبَقْدرِ  فَيَلْيَت أنّا                                      إْن َكاَن َيْجَمُعَنا ُحبٌّب ِلُغّرتِوِ .3

 .حبجم أك دبقدار :  بقدر  .  (كجهو)مقدمة رأسو  : غّرتو    :   مفردات

 بو,ح كما نقتسم كعطاياه برٌه نقتسم أنا فليت الٌدكلة, لسيف حبٌ  اؼبتباعدة الببلد آفاؽ من هبمعنا كاف إف أم :النثر األدبي
 .حب سيف الدكلة : العاطفة*               .عطاياه تكوف لو حٌبنا قٍدرً  كعلى

 . َوأنَت الخْصُم َوالحَكمُ  الِخصامُ فيكَ                             يا أعَدَل الّناِس إالّ في ُمعاَمَلتي .4

 (. أسلوب إنشائي).االستعطاؼ ىنا النداء كيفيد .     األٓب كاغبزف : العاطفة*.      اؼبخاصمة  : الخصام    :   مفردات

 خصمي كأنت كفيك خصامي يشملِن؛ ال عدلك فإف عاملتِن إذا إاٌل  الناس أعدؿ أنت :الدكلة لسيف يقوؿ :النثر األدبي
 .(حكم / خصم  ):  طباق .نفسك إٔب أخاصمك فأنا غريؾ, إٔب أحاكمك ال ملك ألنك كحكمي,

 .أن تحَسَب الّشحَم فيمن شحُمُو َوَرمُ                                    ُأِعيُذىا َنَحراٍت ِمْنَك صاِدَقةً .5

 .األٓب كاغبزف : العاطفة*.     انتفاخ من أٓب كمرض :  ورم.التجيء  : أعيذ    :   مفردات

 الٌسقم وبسب كمن  فتكوفاشحمن  الوـر ربسب كأف عليو, ىو ما خببلؼ الشيء ترل أف دقةاالصٌ  راتكنظ أعيذ :النثر األدبي
 .كقوةنة سم كالوـر صحة,

 "إستئمنت ذا كـر: "مضمون المثليوافق البيت 

 . َوالحَُّلمُ إذا اْستَيََوْت ِعْنَدُه األْنوارُ                             َوَما انِْتَفاُ  أخي الّدنَيَيا بَِناِظرِِه .6

 .النفي االستفهام ويفيد .(األنوار / الظلم  ): طباق .   صبع الظبلـ  :  الحلم. تساكت : استوت. نظره : ناظره  : مفردات

 يبلغ ٓب فٌبن غريم كبني بيِن أف سبيز هبب أم بصره, ُب لو نفع فأمُّ  كالظُّلمة, نورؿا بني البصري اإلنساف يبيز ٓب إذا :النثر األدبي
 .كالظٌلمة النور بني سبيزي  دبا درجِت
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 أك سبٌلق فيو ليس صادؽ الٌدكلة لسيف الٌشاعر  حبٌ .وازن الشاعر بين حبو لسيف الدولة وحب اآلخرين لو, وضح ذلك** 
 .متكٌلف كباطنو صادؽ  اىره الٌدكلة لسيف اآلخرين كحبٌ  كأبرل جسده, أكبلو كقد تكٌلف

. ُب بصره لو نفع فأمٌ  كالظٌلمة, لنورا بني البصري اإلنساف يبٌيز ٓب إذا : ىي حكمة:السادس البيتفي 

 .َوأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِو َصَممُ                                  أنَا الذي َنَحَر األْعَمى إلى أَدبي.7 

 ..(كالشاعر يعتد بشعره )الفخر  : العاطفة*.     ذىاب السمع :  صمم.شعرم  : أدبي    :   مفردات

. كثبوتو معنانبا ربٌقق لبياف : (نحر, أسمعت)لماذا عبر الشاعر بالفعل الماضي **

 أنا :الٌدكلة لسيف يقوؿ أف يريد ككأنٌو .أدبو كاألصم األعمى عند ربٌقق حىت كاشتهر آفاؽ الببلد ُب سار شعره  أفٌ :النثر األدبي
 أقوؿ؟ ما أفبل تفهم ظبيع, كأنت , األصمٌ  كلماٌب كأظبعت مبصر؟ كأنت إليو تنظر أفبل أديب, إٔب األعمى الذم ينظر

 .َوَيْسَهُر الَخْلُق َجّراَىا َويْخَتِصمُ                                   أنَاُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَوارِِدَىا.8

 .صبع شاردة, قصائد سائرة تركل بكل مكاف : الشوارد.   عن راحة الفكر كاالطمئنافكناية : ملء جفوني :   مفردات

 .  يتنازع :  يختصم.   الناس : الخلق.   بسببها  اءىاراألصل ج: جراىا 

 فكر, إتعاب غري من شئت بسهولة مىت أدركها ألين الشعر قصائد عن الفكر مرتاح مطمئننا أم جفوين؛ ملء نام أ:النثر األدبي
 .مبانيها كجودة معانيها, ُب دقيق كيتنازعوف كيتعبوف ألجلها يسهركف هنم فإ  عراءالش من غريم أما

 .الفخر كاالعتداد بالنفس : العاطفة *. يعود على الشواردوضمير جراىا/  يعود على كلماٌب  ضمير شواردىا*

َنا أْن نَيَفارِقَيُهمْ .9  .ِوجدانُنا ُكلَّن شيٍء بَعدَكْم َعَدمُ                                    يَا َمْن يَِعّز َعَليَيْ

 .معدـك,   ال شيء :عدم .      كل شئ قبده أك ندركومصدر كجد أم :كل شئ ننا اوجد.يشق كيصعب: يعز :مفردات

         .بدؿ منكم يكوف لنا كال أحد ىبلفكم ال يعِن ,اعدـن  بعدكم دناهكجى  شيء كلٌ  قهم,راؼ علينا يشتدٌ  من يا :النثر األدبي
 يستطيع ال يبني ُب لبق في العتاب. )اغببٌ  عاطفة:العاطفة (     .االستعطاؼ  يفيد ىنا - أسلوب إنشائي  - النداء**

 .بدؿ منو للشاعر يكوف أف أك عند اؼبتنيب, الدكلة سيف ىبلف أف يبكن أحد كال الٌدكلة, سيف عن االفرتاؽ
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 (.عدـ  /        كًجداف : )طباق في** 

 .َأَممُ َلْو أّن أْمرَُكُم ِمن أمرِنَا                              ِمنُكْم بَتكرَِمٍة أخَلَقَناَما كاَن .10

  اعتقادنا : أمرنا .  اعتقادكم حببنا:أمركم  . (موضع فراش يعد إلكراـ الرجل)إكراـ :  تكرمة.أكالنا: أخلقنا :مفردات
 .  قريب: أمم .حببكم

 عليو كبن كما لكم, ُب االعتقاد أمرنا كبو على لنا االعتقاد ُب أمركم أف لو كإيثاركم, كتكرمتكم, بربٌكم, أجدرنا ما :النثر األدبي
. تكرموننا لكنتم كببكم, كما رببوننا, كنتم لو :دبعىن .بكم الثقة من

 .َفَما لُجْرٍح إذا أْرضاُكُم أَلمُ                             إْن كاَن َسرُّكُم ما قاَل حاِسُدنَا .11

 .    كجع:  ألم.  أفرحكم:   سركم  :مفردات

 فيو قبد ال يرضيكم الذم فإٌف اعبرح سركر, بو لكم كاف إف بذلك رضينا فقد فينا كطعنو حاسدنا بقوؿ سررًب  إفٍ :النثر األدبي
 .أٓبن 

نَيَنا َلْو َرَعْيُتْم ذاَك َمعرَِفٌة .12  .إّن الَمعاِرَف في أْىِل النَيَُّهى ِذَممُ                                        َوبَييَيْ

 .  صبع معرفة:المعارف .مفردىا ذمة كىي العهود: الذمم. كمنهم سيف الدكلةالعقل أىلالنػٍُّهية, :مفردىا:النهي :مفردات

 ال كذمم عهود عندىم اؼبعرفة فاؼبعارؼ حقٌ  عوفرم العقل كأىل اؼبعرفة, صبعتنا فقد اغببٌ  هبمٍعنا ٓب إفٍ  يقوؿ :النثر األدبي
 .(التذكري بالواجب:الشاعر ُب عتابو أسلوباستخدم ) .فلن تضيع عاهتاامر أحسنتم إفٍ  معرفة, كصائل كبيننا :أم .يضيعوهنا

 .يضيعوهنا ال كذمم عهود العقوؿ أىل عند اؼبعارؼ : في البيت حكمة ىي

 .َوَيْكَرُه اهلل ما تَأُتوَن َوالَكَرمُ                                        كم َتْطلُُبوَن لََنا َعْيباً فُيعِجزُكْم .13

 .  فعلكم بطلبكم للعيب:ما تأتون . يوقفكم فبل تقدركف عليو :  يعجزكم.خربية تكثريية  : كم :مفردات

 كفيو عتاب كراـاؿ كعند اهلل عند مكركه  لونوتفع الذم كىذا كجوده, فيعجزكم بو تعيبوننا  يباع بنا تلحقوا أف تطلبوف يقوؿ :النثر األدبي

 ..كتعنيف لسيف الدكلة لسماعو كبلـ اغباسدين
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َيمُ يُزيُلُهّن إلى َمْن ِعْنَدُه                                        لَْيَت الَغَماَم الذي عندي َصواِعُقوُ .14    .الدِّي

صبع صاعقة كىي النار تسقط من السماء بسبب الرعد :  صواعق.السحاب  مفردىا غمامة وىي : الغمام :مفردات
 . صبع ديبة كيقصد اؼبطر يطوؿ زمانو ُب سكوف من غري برؽ أك رعد:الديم . الشديد 

 الشاعر كقصد .بالصواعق شبهها منو, األذية من يلحقو ما :كبالصواعق الدكلة, سيفماـ بالغى   يعِن:النثر األدبي
 .غريه عند الدكلة سيف عطاء )َي الدٌ (ك للشاعر الدكلة سيف إيذاء ) صواعقو(ك الدكلة سيف )بالغماـ(

 برٌه (مطره غريم كيصيب ) كسخطو أذاه (صواعقو تصيبِن كالذم -الغماـ يشبو الذم اؼبمدكح ليت : يقوؿ
 .الفريقاف فينتصف الربٌ  ذلك عنده من إٔب األذل ذلك يزيل( قكرضا

 صٌور كما ىذا الٌسحاب, عن تنتج صواعق الدكلة سيف إيذاء كصٌور سحابنا, الدكلة سيف الٌشاعر  صٌور:صور فنية 
. ماطرة غيومنا غريه إٔب الدكلة سيف عطايا

 .ال َتْسَتِقّل بها الَوّخاَدُة الرُُّسمُ                               أَرى النَيَوى يَقَتضيني كلَّن َمْرَحَلٍة .15

 .كل مسافة:  كل مرحلة .  فعلكم بطلبكم للعيب:ما تأتون . يطالبِن كيكٌلفِن :  يقتضيني.البعد  : النوى :مفردات

, كىي الناقة :الرسم . سريع الٌسري من ضرب كىو الوىٍخد, تسري الِت اإلبل كىي الواخدة, :مفردىا:الوخادة  مفردىا رسـو
.  من سري اإلبل سريع , فتؤثر ُب األرض بأخفافها لسريىا الشديدوالرسيم ضربالىت تسري الرسني , 

 لشٌدة تطيقها كال مناؽبا, لبعد اؼبسرعة, اإلبل بقطعها تقـو ال مرحلة كلٌ  قطع عنكم البعد يكلفِن أم :النثر األدبي
 (.التعريض بالرحيل: استخدم الشاعر في عتابو أسلوب )                                           .أىواؽبا

 . البعد إنسانا يكلفو برحلة ال يستطيعها لبعد مسافتهاالٌشاعر صٌور :صور فنية 

 .َلَيْحُدَثّن لَمْن َوّدْعتَيُهْم َنَدمُ                              ُضَميراً َعْن َمياِمِننا  تَيرَْكنَ َلِئنْ .16

 .يبيننا:  ميامننا ..جبل على يبني قاصد مصر من الشاـ: ضمير  :مفردات
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 بذلك يشري عنهم, رحيلي على كأسف ؽبم, مفارقِت على ندـ كٌدعتهم ليحدثٌن ؼبن مصر قصٍدتي  إف :النثر األدبي  
 (.التعريض بالرحيل: استخدم الشاعر في عتابو أسلوب )            .قفراؽ يندـ على أنو الدكلة سيف إٔب

 .أْن ال تُفارِقَيُهْم فالّراِحلوَن ُىمُ                            إذا تَيَرّحْلَت عن قَيْوٍم َوَقد َقَدُروا .17

 .(كال غري عاملة/ كالفاء كاقعة ُب جواب الشرط/ إذا شرطية )        .صباعة من الناس:  قوم ..رحلت: ترحلت  :مفردات

 .االررباؿ اختاركا الذين فهم مفارقتهم إٔب ربتاج ال حىت كرامكإ على قادركف كىم قـو عن سرتى   إذا:النثر األدبي
 يذمَّو ال حىت الدكلة, سيف إٔب كيشري ىباطب نفسو, أنو :كاؼبعىن .إليو أعبأسبوين إذا راؽالفً  زبتاركف أنتم :ّٔذا يريد
 (.التعريض بالرحيل: استخدم الشاعر في عتابو أسلوب )             .حبجتو نفسو عن ذلك ا قائمن  رحيلو, ُب

 . َيِصمُ َوَشرُّ ما َيكِسُب اإلنساُن ما                             َشرُّ الِبالِد َمكاٌن ال َصديَق ِبِو   .18

 .(يعل)يعيب كزف :  يصم من وصم ..يربح: يكسب  :مفردات

 .كاؼبذٌمة لصاحبو العيب هبلب ما األعماؿ كشرٌ  صديق, فيو يوجد ال مكاف الببلد شرٌ   إفٌ :النثر األدبي

 .لصاحبها كاؼبذٌمة ذبلب العيب الِت تلك األعماؿ كأقبح فيو, صديق ال مكاف الببلد أسوأ  : حكمة في البيت للمتنبي:

 .قد ُضّمَن الدُّرَّن إالّ أنُّو َكِلمُ                                       ِمَقٌة َىذا ِعتاُبَك إالّ أنُّو .19

 . صبع كلمة :كلم. اللؤلؤ: الّدر .  حول:ضمن .   ككزهنا علةاحملبةمن كمق كىي : مقة .لـو: عتاب  :مفردات

 درٌ  كىو احملٌبني, هبرم بني العتاب ألفٌ  ككٌد؛ ؿبٌبة أنٌو إاٌل  إليك مٌِن  عتاب الٌشعر من أتاؾ الذم  ىذا:النثر األدبي
 .كموٌدة صادقة خالصة ؿبٌبة فهي أزعجىٍتكى  كإف كلمات, أنٌو إاٌل  كنظمو لفظو حبسن

 بالٌدر قصيدتو ُب كبلـ من نظمو ما الٌشاعر صٌور :صورة فنية   "العتاب ىدية األحباب"  :يشير البيت إلى مقولة **
دٌر  كىو احملٌبني, بني هبرم العتاب ألفٌ  ,محبة إاّل  ىو ما عتابو أنّ   ُب البيتالٌشاعر أٌكد      **.كنظمو لفظو غبسن
 .صادقة خالصة كموٌدة ؿبٌبة فهي الدكلة سيف أزعجىتٍ  كإف كلمات, أنٌو إاٌل  كنظمو لفظو حبسن
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 .3. الناس معاملة ُب العدؿ .2. ؽالٌصدم احرتاـ.1 .استخلص ثالثاً من القيم اإليجابية التى حملتها القصيدة**
 .باؼبظاىر االلبداع عدـ كبالعهود االلتزاـ

. ثمة فرق بين اإلعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها والغرور, بين رأيك في ىذا**

 أٌما .كالتقٌدـ الرقيٌ  كبو اإلنساف إهبايب يدفع أمر كىو أىدافو, ربقيق على كبقدرتو بنفسو, اإلنساف زازعت كابالنفس الثقة
 .سليبٌ  سلوؾ كىو بالكماؿ كالعظمة, الشعور اإلنساف توٌىم فهو الغركر

:  هر عتاب الشاعر لسيف الدكلة جليان   **.(العتاب) ؽبذه القصيدة ؟ ما الغرض الشعري**

 .فيو الواشني كبلـ ظباعو على عاتبو  عالم عاتبو ؟

. (غرر : ة رغ/خصـو    : خصم  / أسقاـ  : سقم )  :ما جمع كل من .(من أسئلة الكتاب )

:  فرق في المعنى بين كل كلمتين تحتهما خط في المجموعتين األتيتين .(من أسئلة الكتاب )

: قاؿ البحرتم               ك.(أجدرنا ) منكم بتكرمة     لو أف أمركم من أمرنا أمم       أخلقناما كاف- أ

. (أبليت ).   ثوب الغزؿ  كأصبحت عن عني الغيور دبغزؿ أخلقتلعمرم لئن

. (البعد).    يقتضيِن كل مرحلة    ال تستقل ّٔا الوخادة الرسمالنولأرل - ب

صبع نواة ). لدابتوالنولتزكجت أظباء بنت أيب بكرا الزبري بن العواـ كليس لو ماؿ كال مورد, فكانت تعلفي فرسو كتدؽ - 
. (كىي نواة التمر أم بذرهتا

ككم من كفيف بصري الفؤاد    ككم من فؤاد كفيف البصر       : قاؿ أبو العتاىية**

(. 6بيت رقم  ). أشر إٔب البيت الذم ينسجم مع قوؿ أيب العتاىية- أ

  ال.البصر يرم اإلنساف  اىر األشياء, كالبصرية تريو حقائقها, كضح رأيك ُب ذلك ُب ضوء البيت الذم أشرت إليو- ب
ا فطننا متعقبلن  اإلنساف يكوف هبب أف دبعىن .األمور حقائق بصريتو لو تكشف ٓب إف بصره, ُب لئلنساف فائدة  ذا مدركن
. نظر كبعد بصرية
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 كثريا اإلنساف  هبٌنبما أنبية أف يتحقق اإلنساف من صدؽ ما يسمع ُب بناء عبلقات إنسانية مستقرة ُب تصويرؾ؟- 13
 .يسمع ما من صدؽ يتحقق ٓب إذا تقع قد الِت كاػبصومات اػببلفات من

": إذا رأيت من أخيك زلة فإطلب لو سبعني عذران, فإف ٓب ذبد فلم نفسك" قيل - 14

 كصٌدقو, الواشني كبلـ إٔب استمع الدكلة  سيفإٔب أم مدل ذبد الشاعر كصديقو قد سبثبل ىذا اؼبعىن من كجهو نظرؾ؟-أ
احملٌب  عتاب فعاتبو الٌدكلة, بسيف صلتو على حريصنا كاف اؼبتنيب كاؼبتنيٌب  عن كأعرض

 .اػبري ترٌقب النفس,راجعة ـ للٌصديق, العذر  التماس ما القيم اإلهبابية الىت تركها ىذا القوؿ ُب نفسك؟**

 النفس ُب احملاسن كاىب تعأب اهلل أفٌ  .كيف تنظر إٔب من يكثر من ذكر ؿباسنو؟ قدـ لو نصحان مقنعان لتثنيو عن ىذا**
 لديك دبا تغرتٌ  البشر فبل عند من ليست كىي اإلنسانٌية,

:  أكثر الشاعر من إستخداـ األساليب اإلنشائية من إستفهاـ كنداء كسبن**

. اذكر مثاالن لكل منها ُب القصيدة-أ

هي  اٍستػىوىتٍ  إذا بًناً رًه الٌدنٍيا أخي انًٍتفاعي  كىما     :االستفهاـ  .النفي ىنا االستفهاـ كيفيد       كىالظُّلىمي  األٍنواري  ًعٍندى

عينا كافى  إفٍ         :التمٌِن  . نػىٍقتىًسم اغبيبّْ  ًبقىٍدرً  أنٌا فػىلىٍيتى  ًلغيرًٌتوً  حيبّّ  هبىٍمى

هي  مىنٍ  إٔب ييزيليهينٌ  صىواًعقيوي  عندم اٌلذم الغماـ لىٍيتى                  .الٌتحٌسر ىنا التمٌِن  كيفيد      .الدَّْيىي  ًعٍندى

 القصيدة, كغرض الٌشاعر حالة مع منسجمة اإلنشائية األساليب جاءت  .ما داللة استخدام مثل ىذه األساليب- ب
 الظُّلىم   /  األنوار ( . فبا كرد ُب القصيدةاستخرج مثالين على الطباق   **.عتابو كيبث آالمو, ينفث ّٔا أف فاستطاع

 الٌدَي, الغماـ, الظُّلىم,  األنوار,.  : وظف المتنبي بعض المحاىر الطبيعة في قصيدتو**  (.يسهر / أناـ  حرٌ   /شبم
  .   الصواعق

ا معها, الشاعر, عند الشعورية للتجربة خدمة جاء الطبيعة عناصر  تو يفما القيمة الفنية لتوظيفها؟**  فمثبل كمنسجمن
 مضموف ُب إيصاؽبا الشاعر أراد الِت الفكرة مع كالظلم تنسجم كاألنوار كعتابو, الشاعر, حبزف يشي كمتعلقاتو اؼبطر كصف
 .شعرية صور ُب الطبيعة عناصر استلهاـ قدرتو ُب على يدؿٌ  دبا البيت,
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قضايا لغوية    الشرط  أسلوب الشرط جملة مركبة من جملتين متالزمتين مسبوقتين بأداة شرط ال يتم عن معني  
. أوالىما إال بالثانية

 .(جواب الشرط / فعل الشرط / أداة الشرط : عناصر الشرط **

:  , فمنهاأما أدوات الشرط الجازمةكأدكات الشرط منها اعباـز كغري اعباـز 

ومن .   إف, مىت, من, ما, مهما, أياف, حيثما,, أين,كيفما, أم, أينما, كذبـز ىذه األدكات فعل الشرط كجوابو
. لو,لوال, لوما, إذا, كلما: األدوات غير الجازمة

تدريبات  

: استخرج ما يأٌب أدكات الشرط اعبازمة كغري اعبازمة, مبينان فعل الشرط كجوابو- 1

ًديدو  "قولو تعأب - أ ٍأ ييٍذًىٍبكيٍم كىيىٍأًت خبىٍلقو جى ( 16سورة فاطر, اآلية )"    ًإف يىشى

الشرط  جواب/      ييذىبٍ . ؾبزـك بالسكوفالشرط فعل/ جازمة    يشأٍ  :إفٍ 

ًت اأٍلىٍرضي كىلٰىًكنَّ اللَّوى ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمنيى  "قاؿ تعأب - ب سورة البقرة, )" كىلىٍوالى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيم بًبػىٍعضو لَّفىسىدى
(. 251اآلية 

 بعضهم الناس اهلل دفع أم لوال :موجود تقديره ؿبذكؼ كخربه )دفع (اؼببتدأ من اظبية صبلة /الشرط فعل   جازمة غري :لوال
 . كالبلـ كاقعة ُب جواب الشرط.)األرض فسدت( فعلية صبلة /الشرط موجود  جواب

" . إذا حدث كذب, كإذا كعد أخلف, كإذا اؤسبن خاف: آيات اؼبنافق ثبلث" قاؿ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم - جػ 
 (متفق عليو)

 /أخلف :جوابو    كعد :الشرط    فعل/كذىبى  :   جوابو حٌدث :الشرط فعل   .جازمة غري :إذا

 /خاف :    جوابو اؤسبن :الشرط فعل
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من يفعل اػبري ال يعدـ جوازيو      ال يذىب العرؼ بني اهلل كالناس   :قاؿ اغبطيئة- د

الشرط  جواب /يعدـٍ  ال .  كالكسر ؼبنع التقا الساكنني .   الشرط فعل/يفعلٍ          جازمة :منٍ 

. مىت يكثر كبلمك يكثر سقطك- ىػ

 .الشرط جواب/ يكثرٍ          .الشرط فعل/يكثرٍ        .جازمةأداة  :مىت

2 - , استخرج أسلوب الشرط الوارد ُب كل من البيتني اآلتيني, ٍب صنفو إٔب جاـز كغري جاـز

. إف كاف هبمعنا حب لغرتو      فليت أنا بقدر اغبب نقتسم-أ

. نقتسمي  أنٌا ليتؼ /)الشرط جواب( حٌب    صبلة هبمعنا كاف /)الشرط فعل( صبلة  جازمة /الشرط أداة :إفٍ 

. إذا ترحلت عت قـو كقد قدركا    أف ال نفارقهم فالراحلوف ىم- ب

 )ىم رحلوفؿا( االظبية اعبملة :الشرط ترٌحلت     جواب/الشرط فعل    جازمة غري /الشرط أداة :إذا

 

 على األفعاؿ اآلتية, ٍب ك فها ُب صبلة مفيدة من إنشائك مع إجراء التغري أدخل إحدى أدوات الشرط الجازمة- 3
: البلـز

, وبافظوف, يلقى  . وبرـت

. مبلىغىكم تنالوا ذبتهدكا إفٍ                              .وبرتموهي  الناسى  وبرتـً  مىنٍ 

 .اخري تلقى  ربسنٍ  مىت               .ًكربىًؾى  ُب تلقى  ًصغىرؾى  ُب تفعلٍ  مهما

: أعرب ما تحتو خط في العبارة اآلتيو- 4

 مسترت تقديره ضمري كالفاعل الشرط, فعل كىو السكوف جزمو كعبلمة ؾبزـك مضارع فعل  . للناس يرفعوؾتتواضعإف 
 .)أنت(
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الصفة المشبهة وضيغة المبالغة 

 .ٕب حبيب بطل شهم شجاع ال جباف لبق كجهو رياف أبيض) :الصفة المشبهة

.  اسم مشتق يدؿ على من يتصف بالفعل اتصافان دائمان أك غالبان, كىي تدؿ على اؼبزايا  كالطبائع أك العيوف أك األلواف
: كتصاغ ُب الغالب من الفعل الثبلثي البلـز كأشهر أكزاهنا

/  زيالؿشجاع,:  كفػيعىاؿ / , حرياف, حريل: كفعبلف الذم مؤنثو فعلى, كبو , أضبر, ضبراء : , كبوء أفعل الذم مؤنثو فعبل)
بافرزاف, :  كفىعاؿ/, صبيلكسيم,: ؿم كفىع/ عذب شىٍهم,:  كفػىٍعل/ حسن بطل,: كفػىعىل / لبق, : كفىًعل  .(جى

 .الفاركؼ ابن اػبطاب شكور رحيم مضياؼ فىًهمه كالصديق/ اهلل غفور غفار رحيم كأنت معطاء حذر ): وصيغة المبالغة

.  اسم مشتق يدؿ على اغبدث كمن أك ما يقـو بو على كجو الكثرة كاؼببالغة كتشتق ُب األغلب من الفعل الثبلثي اؼبتعدم
:  كأشهر أكزاف ضيغ اؼببالغة

 /.مهذار, مكثار, مدرار: ًمفعاؿ / .فعيل, رحيم, ظبيع, عليم/  لعوب  فعوؿ, عفور, سؤكؿ, / غٌفار قرٌاء, قواؿ,: فٌعاؿ
  ..ًصٌديق:  ًفٌعيل / ناطور فاركؽ ,:  فاعوؿ/ فهم, حذر,: فىًعل 

 /,. سىٍهل سىهيل/ ,عىٍطشى  عىٍطشافعطش /  .صبيلصبىيل,   ) :صغ الصفة اؼبشبهة من األفعاؿ اآلتية. 1   تدريبات
 .رعناء / أرعنرىعين/  , .زرقاء / أزرؽؽزر

( . صٌواـ صاـ شىكور شكر, ًمضياؼضاؼ,):   ىات صيغة مبالغة من األفعاؿ اآلتية- 2

: ميز صيغة اؼببالغة من الصفة اؼبشبهة ُب ما يأٌب- 3

ا مىًن اٍلكىذَّاب اأٍلىًشر" قاؿ تعأب  - أ يػىٍعلىميوفى غىدن  .(26سورة القمر, اآلية  )" سى

 مشبهة صفة :األىًشر .مبالغة صيغة :الكٌذاب

اًف اٍختىصىميوا ُب رىًّّْٔمٍ  "قاؿ تعأب  - ب اًف خىٍصمى ذى  .(19سورة اغبج, اآلية  )" ىٰى
 .مشبهة صفة :) خٍصم( خصماف
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يلي ,           جىوىاده عىلى الًعبٌلًت باؼباًؿ كيٌلوً      :قاؿ اؼبتنيب- جػ . كىلىًكٌنوي بالٌدارًًعنيى خبى

 .مشبهة صفة :خبيل جىواد,

 .مشٌبهة صفة : سىٍهل. ننت أف اغبل سهل- د

. عد إٔب األبيات األربعة  اآلكٔب من القصيدة, كاستخرج منها صفتني متشابتهني مبينا كزهنما- 4

 .فػىٍعل :اػبىٍصم .فىًعل :شىًبم

درست سابقان أف الرسالة الشخصية كبلـ مكتوب يتبادلو شخصاف بينهما صداقة شخصية .   الرسالة الشخصية  الكتابة
أك قرابة أك كبونبا يكشف الكاتب  فيها عن اؼبشاعر كانفعاالتو, كقد اختلفت موضوعاهتا كفق اؼبواقف اغبياتية فكانت 

 رسائل العتاب كالتهنئة, كاإلعتذار كالعزاء كاإلىداء كالشكر 

الوضوح كالبساطة كاإلهباز من غري إخبلؿ باؼبعِن كغلبة العاطفة بقالب بسيط من غري غموض : أما أىم ظباهتا الفنية فهي 
. فيو 

: من الشاعر القركم إٔب عباس ؿبمود العقاد      :اقرأ الرسالة اآلتية ٍب أجب عن األسئلة الىت تليها

: أخي, أديب العربية, األستاذ اعبليل, السيد عباس ؿبمود العقاد, أعزة اهلل, أما بعد

فقد قرأت حديثكم اؼبنشور ُب جريدة األىراـ تعلنوف فيو رأيكم اعبميل ُب شعر أخيكم كربلونو احملل الذم يؤىلو إٔب جائزة 
نوبل, فتبني ٔب أف ما أسديتم إٔب األيادم األدبية ُب رسائلكم ٓب يكن إال كشبل من حبر تقديركم كأنكم قد عنيتم دبطالعة 

ديواين عناية جدية خرجتم منها دبا أكسبِن ىذا الشرؼ لو أين أ فرت حقان جبائزة نوبل كٓب تصدقوىا بظنكم كقركىا 
دبوافقتكم كؼبا إغتبطت ّٔا اغتباطي برأيكم كأكاد أكقن أنكم لوال إخبلصكم للغة الىت كسعت رسالة الرضبن ؼبا فزت منكم 

ّٔذا التصريح لو أين أشعر الناس فلقد نرضي جلة أعبلـ األدب ُب الشرؽ كالغرب كلكننا لن نرضي عربيان مرتطنان يلفظ 
حفظكم اهلل كإيانا لقوؿ ما نراه خقان كلو ٓب يدع ال صديقان  . الضاد دادان كالعني أينان 

 (سحيع اعببلي, تقنيات التعبري ُب اللغة العربية , بتصرؼ)                 رشيد سليم اػبورم: أخوكم الشاعر القركم
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  اعبميل رأيو  أعلن الذم العقاد ؿبمود عباس إٔب القركم الشاعر من كتقدير شكر  رسالةما مضموف الرسالة؟- 1
 .القركمٌ  شعر ُب

 .العاطفة غلبة الوضوح, اإلهباز,  .ىات ثبلث خصائص للرسالة  هرت ُب ما قرأت- 2

 . قليبلن  ماءن  :كىشىبلن     .كما دؿ عليها السياؽ (كشبل)بني معِن كلمة - 3

: إكتب رسالة دبا ال يقل عن مئة كلمة ُب كاحد من اؼبوضوعات اآلتية 

 .(ىذه من موضوعات الرسالة بالعمـو)       .شكر على معركؼ, عتاب, اعتذار, هتنئة

التقوَي الذاٌب 

بعد كتابِت الرسالة الشخصية أتأكد من أنِن 

حددت الغرض الرئيس من الرسالة - 1

. بدأت الرسالة بالبسملة كتوجيو  التحية إٔب اؼبرسل إليو كالسؤاؿ عن أحوالو- 2

. راعيت البساطة كالتعبري بأسلوب شائق- 3

. راعيت الوضوح ُب اؼبعاين كالبعد عن الغموض كاإلّٔاـ- 4

. ختمت الرسالة دبشاعر تفيض شوقان كؿببة كأهنيتها بالسبلـ- 5

فتح عمورية         مختارات من لغتنا الجميلة

السٍَّيفي أىٍصدىؽي ًإنٍػبىاءن ًمنى الكيتيًب ُب حدًه اغبدُّ بنيى اعبدّْ كاللَّعًب 

بيضي الصَّفائًح الى سودي الصَّحائًف ُب ميتيوهًننَّ جبلءي الشَّك كالريىًب 

يطى ًبًو نىٍظمه ًمن الشٍعًر أىٍك نػىثٍػره ًمنى اػبيطىًب  فػىٍتحي الفيتوًح تػىعىأبى أىٍف وبي

 

 

 



 شعيب اللوزي.                                                                       د3 الصواعق م 
                                                                     0796367252 مهارات االتصال

 

                                                                     
 شعيب اللوزي.                                                              د3  الصواعق م 

                    0796367252                           61                              مهارات االتصال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتربزي األرضي ُب أثوأّا القيشيًب                 فتحه تفتَّحي أبوابي السَّماًء لوي 

يىن حيفَّبلن معسولة اغبلًب            يىا يػىٍوـى كىقٍػعىة عىمُّوريَّة  اٍنصىرىفىٍت 
 منكى اؼب

يٍشرًكنيى كدىارى الشٍرًؾ ُب صىبىًب      أبقٍيتى جدَّ بِن اإلسبلـً ُب صعدو 
    كاؼب

للنَّاًر يومان ذليلى الصَّخًر كاػبشًب                  لقد تركتى أمريى اؼبؤمننيى ّٔا 

هلًل مرتقبو ُب اهلل ميرتغًب                  تىٍدبريي ميٍعتىًصمو بًاللًَّو ميٍنتىًقًم 

كلٍو رمى بكى غريي اهلًل ٍٓب يصًب                 رمى بكى اهللي بػيٍرجىٍيها فهدَّمها 

       عىٍن جيٍرثيومىة  الدٍيًن كاإًلٍسبلىـً كاغبىسىًب   خىًليفىة اللًَّو جازىل اللَّوي سىٍعيىكى       

 تيناؿي إالَّ على جسرو منى التَّعًب           بصيٍرتى بالرَّاحة الكيربل فلٍم ترىا

 موصولة  أٍك ذماـو غرًي مينقضًب       إف كاف بنيى صيريكًؼ الدَّىًر من رحمو 

 كبػىنٍيى أيَّاـً بىٍدر أىقٍػرىبي النَّسىًب           فبػىنٍيى أيَّاًمكى البلٌَّب نيًصٍرتى ًّٔىا    

 صيٍفرى الوجيوًه كجلٍَّت أىٍكجيوى العىرىًب        أىبٍػقىٍت بىِن األٍصفىر اؼبًٍمرىاًض كاظًبًهمي 

 

: النشاط

أليب حياف التوحيدم كإستفد منو ُب تصميم مطوية عن موضوع الصداقة " الصداقة كالصديق"عد إٔب كتاب 
بإستخداـ برنامج الناشر كإعرضها أما زمبلئك 
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 (.الحساسية)

كتنشط ُب , ا أسباب شىٌت لو, اغبساسٌية مرض من أمراض العصر الٌشائعة كال سيما لدم األطفاؿ           
. كُب موسم الٌربيع الذم يكثر فيو غبار الطٌلع, , كخاصة هناية موسم الربد  مواسم معينة

غبار : كاغبساسٌية تفاعل غري طبيعٌي وبدث ُب أنسجة اعبسم اؼبختلفة نتيجة ماٌدة غريبة, مثل          
 أك بعض األدكية مثل اؼبضاٌد اغبيوٌم  ,  أك اؼبواد الٌسامة, أك شىعر اغبيوانات ,الطٌلع, أك مواد التجميل

كعن كائنات صغرية تعيش ُب , كدخاف الٌسجائر ,  الدُّخاف الناتج عن عوادـ الٌسيارات ففضبلن ع, الًبٍنسلني
الفراش داخل الغرؼ اؼبكتظٌة بالكتب كالٌستائر كالٌسجاد كاؼببلبس, كىي تصل إٔب داخل اعبسم عن طريق 

 أجساـ مضاٌدة تولُّدفتهٌيج األماكن الىت كصلت إليها, فيؤٌدم ذلك إٔب , الفم أك األنف أك اللمس أك اغبقن 
. دفاعٌية تؤثر ُب الٌنسيج اؼبصاب كالٌشعريات الٌدمويٌة احمليطة اؼبسبّْبة ألعراض اغبساسية

الىت تشمل حساسٌية ,  منها حساسٌية اعبلد, كحساسٌية اعبهاز الٌتنفسٌي  ؛كللحساسٌية أنواع عٌدة          
كقد ثبت علميِّا كجود عدد من  الفطريات ُب كسائد غرؼ النـو , كحساسية األنف (الرٍَّبو القصيبٌ  )الٌصدر 

 كيزداد األمر  , كقد تسٌبب التهابات ُب العيوف, تٌتجو أبواغها بشكل رئيس إٔب اعبيوب األنفٌية كالٌرئتني 
. خطورة ُب حالة نقص مناعة جسم اؼبريض

ستعماؿ مواد الٌتنظيف اك, كيبكن الوقاية من تلك الفطريات بتغري الوسائد على فرتات متقاربة          
 كضركرة الٌتهوية  , كاستعماؿ القطن الطٌبيعٌي بدالن من الٌصناعٌي ُب الوسائد,  اعبٌيدة أسبوعٌيا اتوالُمطهِّير

لتعقيمها من ؛   من كقت إٔب آخر  الٌشمسكتعريض ؿبتويات الغرؼ ألشعة, الدائمة اؼبستمرٌة للمنازؿ 
ألهٌنا ؛ كذبٌنب ترؾ األحذية فيها , النـو باؼببلبس خارج أماكنها    ذبٌنب تكديس حجرةإضافة إٔب ,اعبرثيم 

 .من أىٌم مصادر التلٌوث الىت يستنشقها النائم ُب أثناء تنفسو

 فأٌم نوع من الربكتينات ؛ كمن أنواع اغبساسٌية أيضا حساسٌية اإلنساف كبو نوع معنٌي من الغذاء            
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  الربكتينات  امتصاصصىعيبكإاٌل ,  قبل كصولو إٔب األمعاء  ييهضىمالغذائٌية الىت يتناكؽبا اإلنساف ال بد من أف
فإف اػبطورة ُب ىذه , أما إذا إستطاعت األمعاء أحياننا امتصاص ىذه الربكتينات بصعوبة . غري اؼبهضومة 

, كعندىا تتكٌوف أجساـ مضاٌدة تتصٌدم ؽبا , اغبالة تكمن ُب تعامل اعبسم معها على أهٌنا أجساـ غريبة 
 من اغبساسٌية ىو عكيبكن القوؿ إٌف ىذا النو, فينتج عن ذلك تفاعبلت كيميائٌية تعرؼ بأمراض اغبساسٌية 

ير ىضم غمعارؾ كيميائٌية  ربدث بني أم بركتني غذائٌي ينجح ُب الوصوؿ إٔب خبليا اعبسم أك أنسجة من 
غبمايتها من ىذا الربكتني الغريب الذم هبب ؛ كبني األجساـ اؼبضاٌدة الىت تتكٌوف من أنسجة اعبسم ,

 .الٌتصٌدم لو

كقد تسٌبب بعض األغذية اغبساسٌية لئلنساف من مثل الٌلنب, فيعٌد جزئ الربكتني ُب اللنب مسؤكالن             
, الذم يسبب انتفاخنا ُب اؼبعدة  (البلكتوز)كقد ربدث من سكر اللنب , عن حدكث اغبساسٌية منو  

 كمن األغذية األخرل الىت تسٌبب اغبساسٌية , كيصاحب االنتفاح مغص كإسهاؿ بعد فرتة كجيزة من تناكلو
. لدم بعض األشخاص البيض كالٌسمك

ؿ درجات اغبرارة العالية أك اؼبنخفضة فضبلن عن أشعة ثكشبٌة عوامل طبيعٌية قد تسبب اغبساسٌية ـ            
كتظهر أعراض اغبساسٌية ىنا بالقئ كاإلسهاؿ كاؼبغص اؼبتكرّْر ُب البطن أك العطس أك الٌرشح أك , الٌشمس 
كقد تظهر أركاـ ,  أك الطٌفح اعبلدٌم اؼبعركؼ باألكزيبا الىت يكثر انتشارىا بني األطفاؿ  الٌرٍبويٌةاألزمات

أما أكثر أنسجة اعبسم تعٌرضنا لئلصابة باغبساسٌية فهي أنسجة . كانتفاخات ُب مناطق ـبتلفة من اعبسم 
. اعبهاز اؽبضمٌي, كاعبهاز الٌتنفسيٌ : اعبلد كاألغشية اؼبخاطٌية للجهازين

كقد أشارت بعض الٌدراسات إٔب , كتصيبي اغبساسٌية اؼببليني من البشر ُب صبيع أرجاء اؼبعمورة             
؛ كحساسٌية اعبهاز التنفسٌي على كبو خاص , أٌف للمرأة دكرنا أساسينا ُب الوقاية من ىذا الٌداء على كبو عاـ 

ألٌف الرتٌكيب اعبيٌِن لؤلـٌ أشٌد تأثرينا من الرتٌكيب اعبيٌِن لؤلب من حيث االستعداد الوراثٌي للمولود لئلصابة 
 كتزداد نسبة اإلصابة ّٔذا اؼبرض كلما كاف األخواؿ كاػباالت اؼبصابوف بو أكثر من. بأمراض اغبساسية 
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كأٌكدت بعض الٌدراسات أف نسبة اإلصابة باألنواع الٌشديدة من حساسية الٌصدر تصيب , األعماـ كالعمات 
 (بتصرؼ. نصر معوض حنفي, الغذاء كالوقاية من األمراض .د)                     الفتيات أكثر من الفتياف

نصر معوض عآب مصرم حاصل على الدكتوراه ُب تكنولوجيا ربلل األضباض األمينية لو   :   التعريف بالكاتب
مؤلفات ككتب منشورة مثل  

 .كمنو أخذ ىذا النص" الغذاء كالوقاية من األمراض" .2, ك "التكنولوجيا اغبيوية ؼبنتجات اللنب الثانوية" .1

اغبساسية مرض من األمراض العصر الشائعة الىت يعاين منها مبليني األشخاص سنويان ألسباب زبتلف  :جو النص 
  :من فرد آلخر كمن مكاف آلخر كيبني الكاتب ُب ىذا النص

 .غبار الطلع كمواد التنظيف كبعض األطعمة: أىم أسباب اغبساسة, مثل.1

 .كتناكؿ الكاتب أىم أعراضها الىت تظهر على اعبلد أك اعبيوب األنفية كاعبهازين اؽبضمي كالتنفسي.2 

كذكر طرؽ الوقاية منها داعيان إٔب ذبنب األطعمة الىت تسببها كالتقليل من التعرض إٔب الربد كدرجات اغبرارة .3 
اؼبرتفعة كغريىا من اؼبسببات اآلخرل 

 .استخداـ اؼبصطلحات العلمية .3.  االستناد للحقائق.2. ـباطبة العقل .1 : خصائص اؼبقالة العلمية

, ا أسباب شىٌت لو,  األطفاؿل اغبساسٌية مرض من أمراض العصر الٌشائعة كال سيما لد(.1)الفقرة رقم 
 .كُب موسم الٌربيع الذم يكثر فيو غبار الطٌلع, , كخاصة هناية موسم الربد  كتنشط ُب مواسم معينة

 مواسمى  ُب كتنشطي  أسباب شىٌت, كؽبا األطفاؿ, لدل سٌيما كال الشائعة العصر أمراض ًمن مرض الحساسّية :مفردات 
 .متنوعة: شتى . خباصة:  ال سيما .الطٌلع غبار فيو الذم يكثر الرٌبيع موسم كُب الربد, موسم هناية ُب كخاصة معينة,

 .(تعريف الحساسية): الفكرة .                            (مفردىا ميٍوًسم : مواسم  ).     ًلقاح األزىار  :ُغبار الطلع

 .األدب كتبى  سٌيما كال الكتبى   أحبٌ .ُب صبلة مفيدة من إنشائك (كال سيما) استعمل تركيب**
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غبار :  كاغبساسٌية تفاعل غري طبيعٌي وبدث ُب أنسجة اعبسم اؼبختلفة نتيجة ماٌدة غريبة, مثل(.2)الفقرة رقم 
 أك بعض األدكية مثل اؼبضاٌد اغبيوٌم  ,  أك اؼبواد الٌسامة, أك شىعر اغبيوانات ,الطٌلع, أك مواد التجميل

كعن كائنات صغرية تعيش ُب , كدخاف الٌسجائر ,  الدُّخاف الناتج عن عوادـ الٌسيارات ففضبلن ع, الًبٍنسلني
الفراش داخل الغرؼ اؼبكتظٌة بالكتب كالٌستائر كالٌسجاد كاؼببلبس, كىي تصل إٔب داخل اعبسم عن طريق 

 أجساـ مضاٌدة تولُّدفتهٌيج األماكن الىت كصلت إليها, فيؤٌدم ذلك إٔب , الفم أك األنف أك اللمس أك اغبقن 
  .دفاعٌية تؤثر ُب الٌنسيج اؼبصاب كالٌشعريات الٌدمويٌة احمليطة اؼبسبّْبة ألعراض اغبساسية

 .(أسباب الحساسية): الفكرة 

 ؿبددة, كالنسيج ك يفة ربمل كالِت اؼبنشأ, نفس من فباثلة خبليا من متكاملة  ؾبموعة :أنسجة الجسم:مفردات
 .الفيٍطر سبلالت بعض تفرزه حيومٌ  مضاده  :الِبْنسلين : البنسلني.اعبسم أنسجة من كغريىا العصيب, كالنسيج الطبلئي,

كٌظ . كظىظى  :جذرىا .اؼبزدضبة: المكتضة . مفردىا عادـ, كىو ما ينتج عن احرتاؽ الوقود ُب السيارة : عوادم السيارات
ا دقيقة قنوات:  الشعيرات الدموية .التأثر حٌدة: التهيج. كاحدة,  خلوية طبقة من جدارىا كيتكوف الشعر, تشبو جدن

 اعبسمٌية كالسوائل الدـ ُب تتواجد بركتينات:  األجسام المضادة .حوؽبا اػببليا بتغذية الصغرية الغذائية للمواد لتسمح
 . مفردىا عىرىض كىي العبلماتأعراض.كغريىا كفريكسات بكترييا من الغريبة إلضعاؼ األجساـ اعبسم يفرزىا األخرل

غبار  :مثل غريبة, مادة نتيجة اؼبختلفة اعبسم أنسجة ُب وبدث طبيعيٌ  غري  تفاعل.أذكر أربعة أسباب للحساسية**
 .الًبٍنسلني اغبيومٌ  مثل اؼبضاد األدكية بعض أك الٌسامة, اؼبواد أك اغبيوانات, شعر أك التجميل, مواد أك الطٌلع,

 اؽبضمي اعبهاز إٔب راثيماِب من نوع أم كصوؿ إمكانية يعِن  التلوث.وضح العالقة بين التلوث ومرض الحساسية**
 .كربٌسسها األنسجة هتٌيج إٔب فبا يؤدم كالتنفسي

الىت تشمل ,  منها حساسٌية اعبلد, كحساسٌية اعبهاز الٌتنفسٌي  ؛ كللحساسٌية أنواع عٌدة(.3)الفقرة رقم 
كقد ثبت علميِّا كجود عدد من  الفطريات ُب كسائد , كحساسية األنف (الرٍَّبو القصيبٌ  )حساسٌية الٌصدر 

 كيزداد  , كقد تسٌبب التهابات ُب العيوف, غرؼ النـو تٌتجو أبواغها بشكل رئيس إٔب اعبيوب األنفٌية كالٌرئتني 
 .األمر خطورة ُب حالة نقص مناعة جسم اؼبريض
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 .(أنوا  الحساسية): الفكرة 

 .ـبتلفة مثريات مع ذباكبنا اؽبوائية, القصبات ُب متغري تضيق يسبب  مرض:الربو القصبي. ـبدات: وسائد :مفردات
 اعبمجمة ضمن عظاـ تقع خاصة, فتحات عرب األنفي بالتجويف تٌتصل باؽبواء, مليئة راغات  ؼ :الجيوب األنفية

النشاط أك العكس,  حالة إٔب الركود حالة من النبات تنقل الجنسي, تكاثر خلية كىي بػىٍوغ, مفردىا:   األبواغ.كالوجو
 .ذباكيف األنف داخل اعبمجمة.الجيوب األنفية.كؽبا أشكاؿ كثرية كـبتلفة ُب الفطريات كالطحالب كاعبراثيم كغريىا

 .ؽبًىبى : التهابات  : جذر

ستعماؿ مواد الٌتنظيف اك, كيبكن الوقاية من تلك الفطريات بتغري الوسائد على فرتات متقاربة (.4)الفقرة رقم 
 كضركرة الٌتهوية  , كاستعماؿ القطن الطٌبيعٌي بدالن من الٌصناعٌي ُب الوسائد,  اعبٌيدة أسبوعٌيا اتوالُمطهِّير

لتعقيمها من ؛   من كقت إٔب آخر  الٌشمسكتعريض ؿبتويات الغرؼ ألشعة, الدائمة اؼبستمرٌة للمنازؿ 
ألهٌنا ؛ كذبٌنب ترؾ األحذية فيها , النـو باؼببلبس خارج أماكنها    ذبٌنب تكديس حجرةإضافة إٔب ,اعبرثيم 

 .(طرق للوقاية من الحساسية):  الفكرة .من أىٌم مصادر التلٌوث الىت يستنشقها النائم ُب أثناء تنفسو

طائفة من البلزىريات خالية من  :الفطريات .يتنفسها: يستنشقها .جعل األشياء بعضها فوؽ بعض: التكديس :مفردات
 .الرٍَّبويٌة  الفيطريات,(الربوية), كالراء ُب كلمة (الفطريات )اضبط بالشكل حرؼ الفاء ُب كلمة ** الكلوركفيل

 أك األنف أك الفم طريق عن اعبسم داخل إٔب اغبساسٌية مسببات  تصلي  ؟كيف تحدث الحساسية داخل الجسم**
 اؼبصاب النسيج تؤثر ُب دفاعٌية مضاٌدة أجساـ تولُّد إٔب يؤدم ما إليها, كصلت الِت األماكن فتهٌيج أك اغبقن, اللمس
 اغبساسٌية ألعراض اؼبسبّْبة احمليطة الدموية رت ا كالشعي

 تقيم بعض مسببات حساسية الصدر واألنف والجلد معنا في البيوت كيف نقي أنفسنا من خطر اإلصابة بها ؟ .**
 كاستعماؿ ,ياأسبوع اعبيدة ىراتالتنظيف كاؼبط مواد كاستعماؿ متقاربة, تراتؼ على الوسائد بتغيري منها الوقاية يبكن
 ألشعة الغرؼ ؿبتويات كتعريض للمنازؿ, رٌة كاؼبستم الدائمة التهوية الوسائد, كضركرة ُب الصناعيٌ  من بدالن  الطٌبيعيٌ  القطن

 كذبٌنب أماكنها, خارج النـو باؼببلبس حجرة تكديس ذبٌنب على عبلكة اعبراثيم, من لتعقيمها آخر, إٔب كقت الٌشمس من
 .فيها األحذية ترؾ
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فأٌم نوع من ؛  كمن أنواع اغبساسٌية أيضا حساسٌية اإلنساف كبو نوع معنٌي من الغذاء (.5)الفقرة رقم 
   امتصاصصىعيبكإاٌل ,  قبل كصولو إٔب األمعاء  ييهضىمالربكتينات الغذائٌية الىت يتناكؽبا اإلنساف ال بد من أف

فإف اػبطورة , أما إذا إستطاعت األمعاء أحياننا امتصاص ىذه الربكتينات بصعوبة . غري اؼبهضومة  الربكتينات
كعندىا تتكٌوف أجساـ مضاٌدة تتصٌدم , ُب ىذه اغبالة تكمن ُب تعامل اعبسم معها على أهٌنا أجساـ غريبة 

 من اغبساسٌية عكيبكن القوؿ إٌف ىذا النو, فينتج عن ذلك تفاعبلت كيميائٌية تعرؼ بأمراض اغبساسٌية , ؽبا 
ير غىو معارؾ كيميائٌية  ربدث بني أم بركتني غذائٌي ينجح ُب الوصوؿ إٔب خبليا اعبسم أك أنسجة من 

غبمايتها من ىذا الربكتني الغريب الذم هبب ؛ كبني األجساـ اؼبضاٌدة الىت تتكٌوف من أنسجة اعبسم ,ىضم 
 .(الحساسية الغذائية ):                                                                      الفكرة .الٌتصٌدم لو

 .الِمَعى/ الَمِعي مفردىا : األمعاء . زبتفي: تكمن . تواجهها: تتصدي لها :مفردات

خبليا  إٔب غذائي بركتني أم لوصوؿ الغذاء, من معنٌي  نوع كبو اإلنساف  حساسٌية.وضح المقصود بالتحسس الغذائي**
 .ىضم غري من أنسجتو أك اعبسم

إف ىذا النوع من اغبساسية ىو معارؾ كيميائية ربدث بني أم بركتني غذائي " :وضح الصور الفنية في العبارة اآلتية**
" ينجح ُب الوصوؿ إٔب خبليا اعبسم أك أنسجتو من غري اؽبضم, كبني األجساـ اؼبضادة لو

 .ىبوضاف ىذه اؼبعركة جيشني اؼبضادة كاألجساـ الغذائي الربكتني كصور معركة, اغبساسية الكاتب  صور

كقد تسٌبب بعض األغذية اغبساسٌية لئلنساف من مثل الٌلنب, فيعٌد جزئ الربكتني ُب اللنب  (.6)الفقرة رقم 
, الذم يسبب انتفاخنا ُب اؼبعدة  (البلكتوز)كقد ربدث من سكر اللنب , مسؤكالن عن حدكث اغبساسٌية منو  

 كمن األغذية األخرل الىت تسٌبب اغبساسٌية , كيصاحب االنتفاح مغص كإسهاؿ بعد فرتة كجيزة من تناكلو
. لدم بعض األشخاص البيض كالٌسمك

 .(أطعمة تسبب الحساسية ): الفكرة .                                      قصرية:وجيزة  :مفردات

 .كًمٍعدة  مىًعدة.بالرجوع إٔب أحد اؼبعاجم مبينان أكجو ضبط الكلمة (معدة)اضبط بالشكل حرُب اؼبيم كالعني ُب كلمة**
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 .كإسهاؿ مغص.2 .اؼبعدة ُب انتفاخ.1 .ساسية اللنبّب ذكر عرضينا**

 .اؼبعمورة أرجاء صبيع ُب البشر من اؼببليني تصيب  ألهنا.اغبساسية مرض من أمراض العصر- أ   :علل ما يأتي 

 .بو يصاب من كلٌ  على  ألخطاره.ال هبوز اإلستهانة دبرض اغبساسية- ب                 

 الِت األطعمة  ذبٌنب.المعدة بيت الداء, والحمية ىي الدواء, ناقش ىذا الرأي في ضوء فهمك النص: يقال **
للطٌالب  أيضنا كيرتؾ .فرد كلٌ  عن اغبساسٌية تسٌبب

ؿ درجات اغبرارة العالية أك اؼبنخفضة فضبلن عن ثكشبٌة عوامل طبيعٌية قد تسبب اغبساسٌية ـ(.7)الفقرة رقم 
كتظهر أعراض اغبساسٌية ىنا بالقئ كاإلسهاؿ كاؼبغص اؼبتكرّْر ُب البطن أك العطس أك الٌرشح , أشعة الٌشمس 

كقد تظهر أركاـ ,  أك الطٌفح اعبلدٌم اؼبعركؼ باألكزيبا الىت يكثر انتشارىا بني األطفاؿ  الٌرٍبويٌةأك األزمات
أما أكثر أنسجة اعبسم تعٌرضنا لئلصابة باغبساسٌية فهي أنسجة . كانتفاخات ُب مناطق ـبتلفة من اعبسم 

  الفكرة عوامل طبيعية تسبب الحساسية.اعبهاز اؽبضمٌي, كاعبهاز الٌتنفسيٌ : اعبلد كاألغشية اؼبخاطٌية للجهازين

 كالفم اعبسم ُب ـبتلفة أماكن ُب تتواجد تبطينات:  األغشية المخاطية. القركح : الطفح. زيادة  : فضال :مفردات
 ضيق ُب التنفس كخلل ُب  اعبهاز التنفسي:الرَّنْبوية األزمات .رازكاإلؼ اؽبضم ُب كاألنف, تستخدـ كاألذنني

 أك البطن ُب اؼبتكرّْر كاؼبغص كاإلسهاؿ  القيء .الحساسية الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضةأثر **
 ـبتلفة مناطق ُب كانتفاخات راـأك تظهر كقد باألكزيبا, اؼبعركؼ اعبلدمٌ  الطٌفح الرٌٍبويٌة أك األزمات أك الٌرشح أك العطس

 .من اعبسم

كقد أشارت بعض الٌدراسات ,  كتصيبي اغبساسٌية اؼببليني من البشر ُب صبيع أرجاء اؼبعمورة (.8)الفقرة رقم 
كحساسٌية اعبهاز التنفسٌي على كبو خاص , إٔب أٌف للمرأة دكرنا أساسينا ُب الوقاية من ىذا الٌداء على كبو عاـ 

ألٌف الرتٌكيب اعبيٌِن لؤلـٌ أشٌد تأثرينا من الرتٌكيب اعبيٌِن لؤلب من حيث االستعداد الوراثٌي للمولود لئلصابة ؛ 
كتزداد نسبة اإلصابة ّٔذا اؼبرض كلما كاف األخواؿ كاػباالت اؼبصابوف بو أكثر من . بأمراض اغبساسية 
كأٌكدت بعض الٌدراسات أف نسبة اإلصابة باألنواع الٌشديدة من حساسية الٌصدر تصيب , األعماـ كالعمات 

 .                     الفتيات أكثر من الفتياف
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 (.المرأة الحساسية)الفكرة 

 وبملها الِت ثيةاالور اؼبعلومات  ؾبموعة.التركيب الجيني .اؼبرض : الداء .اؼبسكونة أك اؼببنٌية  األرض  :المعمورة :مفردات
 .حيٌ  كائن كلٌ 

. جيٍرثـو" جراثيم" كلمة استخرج مفرد**.  عدٌ / عدىدى .   االستعدادكلمة ؿما الجذر اللغوي**

 من تأثريا أشد لؤلـ اعبيِن الرتكيب  ألفَّ .هبب على اؼبرأة أف تكوف أكثر حرصان على كقاية نفسها من اغبساسية :علل **
 .اغبساسٌية مراضبأ لئلصابة للمولود  كراثياؿ. االستعداد حيث من لؤلب اعبيِن الرتكيب

 اؽبضمٌي, اعبهاز :للجهازين اؼبخاطٌية كاألغشية اعبلد  أنسجةما أكثر أنسجة الجسم عرضة للصابة بالحساسية ؟**
 .التٌنفسيٌ  كاعبهاز

 األعماـ من أكثرى  بو اؼبصابوفى  كاػباالت األخواؿ كاف  كٌلمامتى تزداد نسبة إصابة الطفل بمرض الحساسية ؟**
 .كالعٌمات

 :مراض أ.اذكر أىم الموضوعات الصحية التى ينبغي أن نمتلك ثقافة كافية عنها كي نتجنب أضرارىا في رأيك**
 .كغريىا كالٌسمنة, الدـ, ضغط كارتفاع كالسرطاف, الٌسكرم,

 الوجبات كؿ تنا التدخني, :سلًبا . اذكر سلوكيات يقوم بها اإلنسان يمكن أن تؤثر في صحتو سلباً أو إيجاباً **
 .الرياضة فبارسة اؼبتوازف, الغذاء تناكؿ الكاُب, اؼباء شرب :إيجابًاالسريعة 

 نفيد من منجزاهتا كنتجنب حققت الثورة الصناعية للبشرية فوائد كثيرة جلبت معها أضرارًا صحية بين كيف**
 الناذبة كاألخبرة الٌسامة الصناعات ىا,راركأض الببلستيك أكياس ,رارىاكأض اغبديثة االٌتصاؿ  أجهزةأضرارىا من كجهة نظرؾ

 .للطالب أيضا كيرتؾ .رارىاأض كذبٌنب منها لبلستفادة منها كلٌ  مع حبذر  الٌتعامل.ىاراركأض عنها

بعد دراستك النص, إقرتح تدابري يبكن أف ذبنبنا اإلصابة دبرض اغبساسية ُب حياتنا اليومية ُب كل حالة من اغباالت **
 كاستخداـ اؼبنظفات استخداـ ُب الصحيحة كالتعليمات اإلرشادات  اتباع :  سوء استخداـ اؼبنظفات- أ      :اآلتية 

. ازاتكالقف الكمامات
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 انبعاث من للتقليل اؼبصانع مداخن على الفبلتر  كضع : انتشار سحب دخاف اؼبصانع بالقرب من أماكن السكن- ب
عة را ز بو, اؼبسموح اغبدٌ  تتجاكز بنسبة زت ا الغا إطبلؽ من اؼبصانع ؼبنع كؿبلٌية قوانني دكلٌية سنٌ  الٌسامة, زت الغا

 .اؼبستطاع قدر اؼبصانع عن بعيدة أماكن ُب السكن اؽبواء, لتنقية األشجار

,  رارةاّب درجات البفاض حالة ُب الواقية كاؼببلبس اؼبناسبة التدفئة  استخداـ:   ارتفاع درجات اغبرارة أك إلبفاضها- جػ
 .اؼبباشرة ألشعة الشمس التعٌرض كذبٌنب ,رارةاّب ارتفاع حالة ُب اؼبناسبة التكييف أجهزة كاستخداـ

 استخداـ اؼبصطلحات العلمية, كاإلستناد إٔب اغبقائق, كـباطبة العقل, مثل لكل كاحدة  من خصائص المقالة العلمية**
 إٔب إْب االستناد ...اللنب سكر الفيطريات, القصيب, الرٌٍبو :مثل العلمٌية,  اؼبصطلحات.من ىذه اػبصائص من النص

الفنٌية  الصور كندرة مباشرة, علمٌية لغة استخداـ :العقل لئلنساف ـباطبة اغبساسٌية األغذية بعض تسبب :مثل :اغبقائق

, كُب تثقيف اؼبتلقي صحيان كالتأثري فيوبين إلى أي مدى وفق الكاتب**   كاف. ُب عرض اؼبوضوع بشكل كاضح كمفهـو
 على كاالعتماد األفكار, تسلسل من حيث العلمي اؼبقاؿ ظبات التـز ألنو كبري؛ حدٌ  إٔب فكرتو إيصاؿ ُب موفٌػقنا الكاتب
 رؼ ع إذ العاطفة؛ ال العقل ـباطبنا اؼبباشرة كاؼبعاين رت ا العبا مع قصر كاضحة سهلة بلغة ذلك كعرض العلمية, اغبقائق

 .منها الوقاية كطرؽ ضهاراكأع مسبباهتا كأنواعها كذكر اغبساسية

بدؿ منو, كيعمل على إيضاحو   قضايا لغوية
ي
. البدؿ  البدؿ تابع مقصود باغبكم يتبع اظبان سابقان لو ُب اإلعراب يسمى اؼب

: أنواع البدؿ

ـى كىاؽٍبىٍدمى  "يدؿ اؼبطابق أك يدؿ كل من كل, كبو قولو تعأب - 1 ـى ًقيىامنا لّْلنَّاًس كىالشٍَّهرى اغبٍىرىا ٍعبىةى اٍلبػىٍيتى اغبٍىرىا جىعىلى اللَّوي اٍلكى
ًئدى  , كىو ىنا يدؿ تفصيلي كيغلب أف يكوف " قلبو كلسانو: اؼبرء بأصغريو : " , كقولنا(97سورة اؼبائدة, اآلية  )" كىاٍلقىبلى

. ىذا الرجل كرَي: االسم اؼبعرؼ بأؿ الواقع بعد اسم اإلشارة بدالن مطابقا كبو قولنا 

ا اٍلميزَّمّْلي " بدؿ بعض كل أك بدؿ اعبزء من كل, كبو قولو تعأب- 2 نٍّْصفىوي أىًك انقيٍص ًمٍنوي  (2)قيًم اللٍَّيلى ًإالَّ قىًليبلن  (1)يىا أىيػُّهى
( 3-1سورة اؼبزمل, اآليات " )(3)قىًليبلن 

يتصل ببدؿ بعض من كل كبدؿ اإلشتماؿ ُب الغالب . يطمئن القارئ إٔب اؼبكتبة جوىا اؽبادئ: بدؿ إشتماؿ, كبو- 3
. ضمري يعود على اؼببدؿ منو كيربطو بو كيطابقو ُب جنسو كعدده
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تدريبات  

: عني البدؿ ُب ما يأٌب, كاذكر نوعو- 1

ًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإٔبىٰ ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو  "قاؿ تعأب- أ اكىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض  (52)كى  أىالى ًإٔبى اللًَّو ۗ  ًصرىاًط اللًَّو الًَّذم لىوي مىا ُب السَّمى
(. 53, 52سورة الشورل, اآليتاف )" تىًصريي اأٍليميوري 

 .مطابق بدؿ /)الثانية( راطص

". عني بكت من خشية, كعني باتت ربرس ُب سبيل: عيناف ال سبسهما النار: "قاؿ رسوؿ الو صل اهلل عليو كسلم - ب
 .تفصيل بدؿ :األكٔب  عنيه (ركاه الرتمذم)

: قاؿ الشاعر- جػ

 .تفصيل بدؿ :  قاسو قاسو كراحيم: أداكم جحود القلب بالرب كالتقى    كال يستوم القلباف

 . كلٌ  من بعض بدؿ :جعهارا ـأفادتِن اؼبكتبة مراجعيها- د

 .اشتماؿ بدؿ : تقٌمصوي .أدىشِن الطالب تقمصو شخصية البطل ُب اؼبسرحية- ىػ

: اضبط بالشكل أكاخر الكلمات الِت ربتها خط- 2

اقىوي ).مذاقواستلذ الضيف الطعاـ - أ . (مىذى

. (خيطٌتىوي ).أعد الطالب البحث خطتو- ب

: أعرب ما ربتو خط ُب ما يأٌب إعرابان تامان - 3

ا " قاؿ تعأب - أ ذى ًبرينا اٍلقيٍرآفى ًإفَّ ىٰى ـي كىيػيبىشّْري اٍلميٍؤًمًننيى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاغبًىاًت أىفَّ ؽبىيٍم أىٍجرنا كى (" 9) يػىٍهًدم لًلًَِّت ًىيى أىقٍػوى
 .آخره على الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصوب مطابق بدؿ  (9سورة اإلسراء, اآلية )

منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ كاؽباء  (بعض من كل )بدؿ .نصفوتصفحت الديواف - ب
. ضمري متصل مبِن على الضم ُب ؿبل جر مضاؼ إليو
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 على الظاىرة الضٌمة رفعو كعبلمة مرفوع تفصيل  بدؿ.كاألدبي كالعفة كاألمانةالعلمي : أربعي خصاؿو يسودي ّٔا اؼبرءي - جػ
 .آخره

 ضمري مضاؼ, كاؽباء كىو آخره, على الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصوب اشتماؿ  بدؿ.أرهبهامشمت الوردة - د
 .باإلضافة جر ؿبلٌ  ُب مبِن مٌتصل

الثانية كالسابعة كاألخرية من النص كاستخرج منها أمثلة على البدؿ : عد إٔب الفقرات - 4

 .مطابق بدؿ : البنسلني.الًبٍنسلني اغبيومٌ  اؼبضاد مثل األدكية بعض :الثانية الفقرة

 .تفصيل بدؿ : اعبهاز.التٌنفسيٌ  كاعبهاز اؽبضمٌي, اعبهاز :للجهازين :السابعة الفقرة

 .مطابق بدؿ : الداء.الٌداء ىذا من الوقاية ُب يا أساس ر ان  دك رة أ للم أفٌ  إٔب ساتراالد بعض أشارت :األخرية الفقرة

اسما المكان والزمان 

: اظباف مشتقاف يدالف على اغبدث كزماف كقوعو أك مكاف كقوعو, كيصاغاف من 

: الفعل الثبلثي على 

. مكتب, مسبح, مرمي: إذا كاف اؼبضارع الفعل مضمـو العني أك مفتوح العني أك معتبلن ناقصان, كبو (مىفعىل)كزف - 1

. ؾبلس, موقف, مولد: إذا كاف مضارعو مسكور العني كمعتبلن مثاالن كاكيان, كبو (مىفًعل)كزف - 2

. مستودع , مرتقب, منتهى: كمن غري الثبلثي على طريقة صياغة اسم اؼبفعوؿ, كبو - 3

: ضع اسم اؼبكاف أك الزماف من األفعاؿ اآلتية مع ضبط عني الكلمة.1      : تدريبات

 . ميلتىقى. التقى مىٍلعىب, لعب,مىٍوًعد كعد  ميستٍوصىف استوصف,.  مىٍأكىلأكل,

, اذكر اللفظ الصحيح, اعتمادان "زرت معرض األلبسة" كما ُب قوؽبم  (معرض)ىبطئ بعض الناس ُب لفظ كلمة - 2
 :عرضى  مضارع ألف )مىفًعل( كزف على أم مىعًرض :)الكلمة عني( راءاؿ كسر  الٌصواب.على ما كرد ُب القواعد السابقة

 .يعًرض
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: ميز اسم اؼبكاف من اسم الزماف ُب ما يأٌب - 3

 .زماف اسم : مطلع(5سورة القدر, اآلية )" سىبلـه ًىيى حىىتَّ مىطٍلىًع اٍلفىٍجرً " قاؿ تعأب  - أ
ا كىيػيلىقٍَّوفى  صىبػىريكا دبىا اٍلغيٍرفىةى  هبيٍزىٍكفى  أيكلىًئكى  - ب يَّةن  ًفيهى منا ربًى اًلًدينى  كىسىبلى ا خى  اسم راميستق. (كىميقىامنا راميٍستىق حىسينىتٍ  ًفيهى

ـن .مكاف  .مكاف اسما  ميقا

: قاؿ الشنفرل- ب

 .مكاف اسم : منألكُب األرض منأل للكرَي عن األذل     كفيها ؼبن خاؼ القلى متعزؿي 

مكاف  اسم : ميلتقى.الشباب ميلتقى الثقاُب النادم- جػ

ٍورًد- د
ى
ٍورًد.الزّْحاـ كثري العىٍذب اؼب

ى
 .مكاف اسم : اؼب

 .زماف اسم : مىٍوًعد.اليـو صباح التاسعة الساعة عند االجتماع  مىٍوًعد.ق

 :كمواسم موسم, :زماف  اسم.عد إٔب الفقرتني األكٔب كالرابعة  من النص, كاستخرج منهما اسم زماف اسم مكاف- 4
 .مىنزًؿ كمفردىا :منازؿ :مكاف  اسم.مىوًسم مفردىا

الكتابة   التلخيص 

درست سابقان أف التلخيص فن نثرم يقـو على قراءة النص, ٍب إعادة صوغو من جديد بلغة الكاتب اػباصة بإهبار 
كتكثيف من غري إخبلؿ بأفكاره كمعانيو الىت أرادىا صاحب النص األصلي, كمن أىم شركطو األمانة ُب نقل األفكار 

كتدكينها بدقة ببل زيادة أك نقص ُب اؼبعاين, كإضهار النص اعبديد ُب حدكد اغبجم احملدد 

: كمن ٍب فإف التلخيص عبارة عن نص قصري وبوم مادة نص أطوؿ منو باتباع اػبطوات اآلتية

. قراءة النص األصلي كفهم اؼبوضوع- 1

. استخراج األفكار الرئيسية كترؾ األفكار الثانوية- 2

. إعادة صياغة النص بلغتنا اػباصة من غري الرجوع إٔب النص األصلي- 3
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. احملافظة على األفكار من غري تدخل أك إصدار أحكاـ- 4

, كػبصو ُب حدكد مئة كلمة ؿبافظان على أفكاره كمراعيان ما تعلمتو من التخليص (اغبساسية)عد إٔب نص 

: أتاكد من أنِن" اغبساسية" بعد تلخيصي نص        :التقوَي الذاٌب

. استخرجت األفكار الرئيسية, كتركت األفكار الثانوية- 2                    .قرأت النص األصلي كفهمتو جيدان - 1

حافظت على األفكار من غري تدخل أك إصدار أحكاـ -4                    .أعدت صياغة النص بلغِت اػباصة- 3

. كتبتو ُب حدكد مئة كلمة-5

 .(سأكتُب عنَك يا وطني)

 

 

 

ريبىاؾى الطٍُّهري تسأليِن     سآٌب كلَّما هنضتٍ 

سآٌب ُب شعاًع الٌشمًس كالظٌٍلماًء كالقمًر 

سأرًجعي للرُّيب طىٍوعنا 

كأضبلي غيربِت شوقنا 

كأطوم رحلةى األيٌاـً كاألكجاع كاؼبًحىًن 

ببل خيلو        سآٌب حالىما تدعو

كال سيفًن      كال طريو 

كنتى كلتٍبقى  عزيزنا 

مدم األياـً يا كطِن 

 *****

 

 

سأكتبي عنكى يا كطِن 

كأرسمي لوحةن للٌشٍوًؽ تسكني رحلةى الٌزمن  

كربمليِن  كأرفعي رايةن للحيبّْ أضبليها

كما وبىٍلو إٔب الوىطىًن    سأكتب كلَّ ما أىول

ككلُّ اػبرًي للبىشىًر     سأذكري أٌنكى البيٍشرل

فآٌب كلَّما ىتفىٍت 

ً بلؿي الشٍَّوؽ تطلبيِن 

كآٌب كٌلما امتٌدٍت ذراعيكى كىٍي تعانقىِن 

بشوؽو ٍبٌ ربضينىِن 
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 ميٍلًهمةن  ُب دياًر آًّد لًتىٍخًفقى 

كؾبدو أنتى صانًعيوي       برؤيا أنتى ربمليها

كرافعي رايًة العرًب 

صى ببل عدًد .. فسٌجٍلنا لكى األظباءى ال ربي

فكيفى أكيوف مغرتبنا ؟        رو ال نظريى ؽباخبف

كأنتى لنا بكلّْ معآًب الٌدنيا كربضينينا  

كأٌنك ُب حنايا القلب تسكينيِن 

نا سهبلن كصحراءى  كخٍفقىةى كادمى العرًب     أيحبُّكى ُب الدُّ

  بذكرى اغبيبّْ خالدةن إٔب األبدً      ترابيكى قٍد زرٍعتى ًبو

لتعلوى ُب ظباًئكى أصبلي الرٌاياًت  

  كالظَّفىرً رمزي الفخًر كاإليبافً 

ًبنا فما أحسٍستي ُب يوـو      بأين كٍنتي  ميٍغرتى

 تنادميِنألنك ٓب تفارقِن    كما ركحي 

كما  ٌلي تسريي معي 

فأنتى الٌداري يا أردفُّ أسكينها كتسكينِن 

سواؾ يا كطِن ... ًسواؾى       فركحي ما رأت سىكىننا

 (ؿبمود فضيل التل, شراع الليل كالطوفاف)

 

 

 

(2 )

سأبقي فيك ال أىول سواؾ مدنل 

ًر  كأحيا فيكى حىت غٍبظة القىدى

سأجعلي مٍن ترابًك إٍذ تسامى خىٍفقةى الصٍَّدًر 

ٍىًر سٍ كأغسلي ُب مياًىك ما يبدُّدي ؽ كةى الدَّ

 العيٍمرً كأنًسجي مٍن ربيًعكى ما ىبلّْدي ٍّٔجىةى 

إذا طٌوفتي ُب الٌدنيا بنا      كلٍستي أكوفي ميغرت

كحبٍّ ال حدكدى لوي      كعٍدتي إليكى ُب شوؽو 

سآٌب ُب رياًح الٌليًل إعصارنا 

كآٌب ُب نسيًم الفجًر أحبلمنا 

فأنتى العآبي اؼبزركعي ُب ذاٌب 

 اػبرًب  ًبشارةي كأنتى        كأنتى أنا 

كأنتى اغببُّ يا أردفُّ 

أنتى الطٍَّيفي كالوًجدافي ُب األفكاًر كالصُّوًر 

 **********

تنامى ُب ؿبٌبًتنا         ضباؾى اهللي يا أردفُّ يا كطننا

  نػيٍعليهالكى الرٌاياتي       كالسّْريىً مىعى الٌتاريًخ كالبينياًف 
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 .(عدد): كىي  مناصبـ تؤب عده 1940كلد الشاعر ؿبمود فضيل التل ُب إربد عاـ  :  بالشاعرعرف

 .كىو عضو رابطى الكتاب األردنيني .3 .كأمني عاـ ُب كزارة الثقافة.2 . ُب الكويتةمستشار ُب السفارة األردين.1

 .ىامش الطريق.4 .كجدار االنتظار.3 .كنداء للغد اآلٌب.2 .أغنيات الصمت كاإلغرتاب.1 : دواوينوعدد 
 .كشراع الليل كالطوفاف الذم أخذ منو النص.5

  .(علل) يعشق الشاعر األردف, كيفخر دبحبتو لو, كيعتز بإنتمائو إليو كتعلقو بو :جو النص

 .ؼبا لآلردف من حضور دكٕب متميز, يؤكد إحرتامو لئلنساف.1

 . كما قدمو للمجتمع اإلنساين من إقبازات ُب ـبتلف آّاالت.2

كأشار الشاعر ُب القصيدة إٔب أياـ اغرتابو عن الوطن مؤكدان أف األردف يعيش ُب داخلو كيسكن كل منهما اآلخر 
 ألف األردف معو ُب ركحو الىت ال تفارقو أينما حل (علل) الشاعر ال يشعر بالغربةكما داـ األمر كذلك فإف 

. رربل, كىو هبد ُب طبيعة الوطن اؼبنزؿ الذم يطمئن إليواك

 

 

 

 

 

كأرسمي لوحةن للٌشٍوًؽ .2.   سأكتبي عنكى يا كطِن.1
 كأرفعي رايةن للحيبّْ أضبليها.3.  تسكني رحلةى الٌزمن

كما وبىٍلو إٔب .5   سأكتب كلَّ ما أىول.4. كربمليِن
ككلُّ اػبرًي للبىشىًر .7. سأذكري أٌنكى البيٍشرل.6. الوىطىنً 

 .ً بلؿي الشٍَّوؽ تطلبيِن.9. فآٌب كلَّما ىتفىتٍ .8

. كآٌب كٌلما امتٌدٍت ذراعيكى كىٍي تعانقىِن.10
.  سآٌب كلَّما هنضتٍ .12 .بشوؽو ٍبٌ ربضينىِن.11
 سآٌب ُب شعاًع .14.ريبىاؾى الطٍُّهري تسأليِن.  13

 .الٌشمًس كالظٌٍلماًء كالقمرً 

 

 

كأضبلي غيربِت شوقنا .16. سأرًجعي للرُّيب طىٍوعنا.15

 .كأطوم رحلةى األيٌاـً كاألكجاع كاؼبًحىنً .17

    .ببل خيلو .19.    سآٌب حالىما تدعو.18

 .    كال طريو .20

 .كال سيفنً .21 

 .كنتى كلتٍبقى  عزيزنا .22

 .مدم األياـً يا كطِن.23

 

 

 

 .المقطع األول
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صبع  ل كىو ظالل .نادت : ىتفت. خرب مفرح كاعبمع بشريات : البشرى. أحبٌ  :  أىوى.صورة : لوحة :المفردات
 .أثِن: أطوي .طواؿ: مدى .منيع: عزيز . الظبلـ : الحلماء.ما ارتفع من األرض: مفردىا ربوة رباك.الفيء

 :النثر الفني

ا كاف حني كطنو إٔب شوقو عن الٌشاعر يعرٌب . (1) . ُب كطنو قصيدة كتابة إٔب شوقو فيدفعو عنو, بعيدن

. حلٌ  كجدانو أينما يسكن الذم الوطن إٔب عبارات يبعثها من فيها دبا صبيلة لوحة القصيدة ىذه كصٌور. (2)

. إليو كانتمائو حنينو عن تعبريا لؤلردفٌ  حٌبو كيرفع راية. (3)

. صبيلة من عبارات ببلده يليق ما كلٌ  كيكتب. (5(.)4)

. كاألمل البيشرل فهو وبتاجو, من لكلٌ  كالعطاء اػبري بلد األردفٌ  أفٌ  الٌشاعر كيذكر. (7(.)6)

ا ,ارانو أك ليبل األكقات كل ُب يناديو, عندما كطنو دعوة الشاعر كيليٌب . (8) . أكجاع غربتو لينهيى   لمة, أك مشسن

 .ككلما امتدت ذراعك ؼبعانقِت كاحتضاين بشوؽ.إليو كشوقو الغإب كطنو إٔب بانقياده مدفوعنا  فيأٌب(.11)(.10(.)9)

 .كسآتيمع ضوء الشمس كالظبلـ كالقمر. (14.)كسآٌب كلما ناداين رباؾ الطاىر.(13()12)

 .سأعود للمرتفعات طائعا حامبل غربِت كمشتاقا للوطن.(16()15)

 .فأكقف رحلة األياـ الِت مضت ُب الغربة كأكجاعها.(17)

 .سآٌب فورا عندما تدعوين ببل خيل كال طري أك سفن.(21(.)20(.)19(.)18)

 .كالعزٌة بالبقاء لوطنو الٌشاعر يدعو اؼبقطع هناية كُب, لقد كنت منيعا كستبقى .(23()22()21)

 .( لماء: شعاع ) : طباق*.     (عاطفة كطنٌية)الشوؽ كاغبنني : العاطفة 

 :       "الزمن رحلة تسكن للٌشوؽ لوحة كأرسم.1        .(كضح الصورة الفنية )"

 .كتابتها إٔب شوقو صبيلة, دفعو لوحة  )كتبها الِت القصيدة(  كطنو ُب كبلمو صّور
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 تناديو أشخاصنا الظبلؿ كصٌور تبلزمو,  بلالن  لوطنو شوقو الٌشاعر صّور:  كآتى كلما ىتف  بلؿ الشوؽ تطلبِن.2
 .ليعانقو عوراذ يبدٌ  إنساننا الوطن الٌشاعر صّور .آٌب كلما امتدت ذراعك كي تعانقِن.3        .كتطلبو

 .العودة تسألو أشخاصنا كطنو ُب اعبباؿ الٌشاعر صّور . سآٌب كلما هنضت رباؾ الطهر تسألِن.4

 . رحلة األياـ بشيء يطولشبو: كأطوم رحلة األياـ .6.    الغربة بشيء وبملصور. كأضبل غربِت .5

 ك "للشوؽ رحلة كأرسم " ..عبر الشاعر من بداية القصيدة عن شوقو لوطنو, اذكر محهرين لهذا الشوق**
 إٔب كالعودة كطنو, إٔب شوقو ُب لوحةن  كرظبو كطنو, ُب راشع  كتابتو."ربضنِن ٍب بشوؽ" ك "تطلبِن الشوؽ  بلؿ"

 .ناداه كٌلما كطنو

   ؟ انتقى الشاعر كل ما ىو جميل من الكلمات ليعبر بها عن حبو لوطنو أين تجد ذلك في القصيدة**

 ."الوطن إٔب وبلو كما أىول, ما كلٌ  سأكتب" :قولو

 اػبري ككلٌ  البشرل, أٌنك سأذكري  " قولو  ُب ؟األردن بلد الخير مع قلو موارده أين ورد ما يدل على ىذا**
 .إليو كيلجأ وبتاجو من لكلٌ  كاؼبساعدة كالعطاء اػبري بلد  األردفٌ ."للبىشىر

 العريب, الوطن مناطق ـبتلف من البلجئني األردف  يستقبل.ذكر ثالث صور من ىذا الخير في وقتنا الحاضرا **
 .كالٌدعم العوف ؽبم كيقٌدـ

 سآٌب " :قولو  ُب ؟ ال تقف العوائق أمام الشاعر في تلبية نداء الوطن كيف عبر الشاعر عن ىذا المعنى**
 حىت يدعوه, حاؼبا كطنو نداء تلبية ُب أماـ الٌشاعر تقف ال العوائق أفٌ  دبعىن "سفن كال طري كال خيل ببل تدعو حاؼبا
 .أمامو زاحاج يقف ال العائق فهذا كطنو, إٔب تقٌلو  أك جوارا أك برابح للنقل كسيلة لديو تتوافر ٓب كإف

 .بو كتعٌلقو لوطنو, شوقو شٌدة على ذلك  يديؿُّ  ؟عالم يدل ذلك

 :الًبشارة  .البيشىر :البيٍشرل:, كتبني صبع كل من عد إلى المعجم الوسيط      **.(الرٍَّبوة )الرىب :ما مفرد كل فبا يأٌب
 .(المقطع الثاني )                                    .البىشائر
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 . سآٌب ُب رياًح الٌليًل إعصارنا.33.                              سأبقي فيك ال أىول سواؾ مدنل.24

 . كآٌب ُب نسيًم الفجًر أحبلمنا.34.                                     كأحيا فيكى حىت غٍبظة القىدىرً .25

 . فأنتى العآبي اؼبزركعي ُب ذاٌب.35.                      سأجعلي مٍن ترابًك إٍذ تسامى خىٍفقةى الصٍَّدرً .26

ٍىرً سٍ كأغسلي ُب مياًىك ما يبدُّدي ؽ.27  .   اػبربً  ًبشارةي كأنتى .37        .كأنتى أنا. 36.                      كةى الدَّ

 . كأنتى اغببُّ يا أردفُّ .38.                         العيٍمرً كأنًسجي مٍن ربيًعكى ما ىبلّْدي ٍّٔجىةى .28

 . أنتى الطٍَّيفي كالوًجدافي ُب األفكاًر كالصُّورً . 39.              إذا طٌوفتي ُب الٌدنيا.30.بنا  كلٍستي أكوفي ميغرت.29

 .كحبٍّ ال حدكدى لوي .32.  كعٍدتي إليكى ُب شوؽو .31

 كما  الطائف:  الخيال..خيوط  : أنسج.  يبعد : يبدد. عبل كارتفع  : تسامى .اؼبوت : لححة القدر: مفردات
 . يبقي:يخلد.اغبركة كاالضطراب: الخفقة  .الشعور منبع: الوجدان  .أطياؼ كاعبمع .النائم يراه

 :الشرح.                  الحب للوطن:العاطفة*

ره غبظة حىت كطنو ُب ربيا الٌشاعر فذات كالوطن, ذاتو بني التوٌحد عن الٌشاعر  يعرٌب (.25()24) ا كاف كإف)موًتو( قىدى  بعيدن
ا الشاعر أماـ مرآة فالوطن الوطن, كذات الشاعر ذات بني التحاـ حالة كىي عنو, . غريه يهول ال دائمن

 قلبو, ينبض تراب الوطن فبعلوٌ  انتمائو للوطن؛ عن ّٔا يعرٌب  صورا كربيعو كمياىو كطنو تراب   كجعل(.28(.)27)(26)
. أيامو تبهج كبربيعو غربتو, قسوة يزيل كدبياىو

 تنقٌلت إذا كطِن عن مغرتبا أكوف ال :كيقوؿ كطنو, عن النفسي ربو ا اغت فكرة كيرفض الشاعر (.32)إٔب .(29)
ا عنو, كترٌحلت  ُب للعودة متلهفنا الشاعر. إٔب هناية اؼبقطع(32).لو حدكد ال الذم كحيٌب  أشواقي حامبلن  إليو عدت ٍب بعيدن

 عن كيعرٌب  .ُب نفسو كاػبري الٌسارة البشارة كىو الٌشاعر, ذات ُب مزركع كاإلعصار فاألردفٌ  كقت أمٌ  كُب أك الفجر الليل
 كلٌ  كىو كاؼبلهم, الشعور منبع ىو الٌشاعر كالوطن ىو فالوطن "أنا أنت" التوٌحد بينهما كعن بوطنو ارتباطو عمق مدل

ا كاف كإفٍ  ُب كجدانو حاضر كىو الٌشاعر, ـبيلة ُب كالصور األفكار  .عنو بعيدن
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    .(كضح الصورة الفنية )"

 .صور الربيع بشيء ينسج. كأنسج من ربيعك.(1 )

 .صور األردف بالشجرة اؼبزركعة كذاتو بأرض يزرع فيها. أنت العآب اؼبزركع ُب ذاٌب(2)

 .كشبو نفسو باإلصار كاألحبلـ(3)

. عبر الشاعر عن التوحد بين الذات والوطن, وضح ذلك في ضوء فهمك األسطر الشعرية في المقطع **

ا كاف كإف قىدىره, غبظة حىت كطنو ُب ربيا عراالش ذات  كذات الشاعر كامتزاج بني ذات التحاـ حالة كىي عنو, بعيدن
 ."أنا أنت " :فيو الٌشاعر كىو ُب مٌتحد كالوطن غريه, يهول ال الشاعر دائمنا لرأـ أماـ فالوطن الوطن,

 ُب سآٌب " :قولو  ُب, أين ذبد ذلك ؟تضمن المقطع ما يدل على لهفة الشاعر, وشوقو إلى العودة إلى وطنو**
 ."أحبلما الفجر نسيم ُب كآٌب ,راإعصا الليل رياح

 ُب الطٌيف أنت " , "أردفٌ  يا اغببٌ  كأنت " : قولو. استنتج ما يدل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنو**
 كلٌ  كىو للشاعر, كاؼبلهم الشعور منبع ىو فالوطن بوطنو, ارتباطو مدل عمق عن يعرٌب  "كالٌصور كاألفكار الوجداف
ا كاف كإفٍ  الٌشاعر كجداف ُب حاضر كىو الٌشاعر, ُب ـبيلة كالصور األفكار  .عنو بعيدن

: فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في ما يأتي**

      . يا كطِنًسواؾى ... سواؾ        فركحي ما رأت سكنان - أ 

 )غريؾى ( :   دبعىن 

 .    كا اخرتت من دكف األناـ سواؾًسواؾً لو صرت من سقمي شبيو          :قاؿ صفي الدين اغبلي- ب

 .)بو ييستاؾ ككبوه راؾاأل شجر من يتخذ عود(

 .(المقطع الثالث )                                                      
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تنامى ُب ؿبٌبًتنا .41.    ضباؾى اهللي يا أردفُّ يا كطننا.40

 لكى الرٌاياتي .43.كالسّْريىً مىعى الٌتاريًخ كالبينياًف .42
 .ميٍلًهمةن  ُب دياًر آًّد لًتىٍخًفقى .44.  نػيٍعليها

 .كؾبدو أنتى صانًعيوي .46.      برؤيا أنتى ربمليها.45

 .كرافعي رايًة العربً .47

 

 

 

 

 

 

صى ببل عددً .48  .فسٌجٍلنا لكى األظباءى ال ربي

فكيفى أكيوف مغرتبنا ؟ .50       رو ال نظريى ؽباخبف.49

كأٌنك .52  .كأنتى لنا بكلّْ معآًب الٌدنيا كربضينينا.51
نا سهبلن .53.   ُب حنايا القلب تسكينيِن أيحبُّكى ُب الدُّ

كخٍفقىةى كادمى العرًب .54.     كصحراءى 

 

 

 

 

 

 

صبع : سيرال  .األعبلـ :  راياتال..نرفعها  : نعليها.  موحية: ملهمة .العمارة  : البنيان .كرب: تنامى:مفردات
 : (َمْعَلم)معالم مفردىا . مثيل : نظري .حلم  : رؤيا.  تتحرؾ:تخفق..سرية كىي كتابة عن اغبية للذات أك للغري

.                  الحب والفخر بالوطن:العاطفة*.                      مفردىا حىنية كجذرىا حنو: أعماؽ : حنايا . مظاىر
 .فأحٌبهم كأحبوه أبنائو, حببٌ  كرب الذم الوطن ىذا. (41).  األردفٌ  وبمي أف تعأب اهلل الٌشاعر يدعو.(40)  :الشرح

 كسري أبنائو, كبطوالت مشٌرفة دبواقفو تارىبٌية سرية فلؤلردفٌ  كحاضره, ماضيو ُب زز ا كاالعت للفخر مبعث كىو. (42)
 ارتبطت الِت التاريخ كأظبائو ُب كرفعتو كمكانتو كؾبده األردفٌ  يةابر الٌشاعر كيفخر. (49)إٔب.(43).   العظماء أبطالو

. العزة كأردفٌ  ,رامةالك كأردفٌ  ببطوالتو,

 ببدكه كسهولو, رئو ا بصح داخلو ُب يسكن كالوطن مغرتبنا يكوف كيف كيتساءؿ الٌشاعر. إٔب هناية اؼبقطع.(50)
 .العرب كحضره, كبوادم

 .شبو القلب باؼبسكن كاألردف بالشخص الذم يسكن.    ُب حنايا القلب تسكينيِن   .(كضح الصورة الفنية )"

: (رؤية ), و (رؤيا)يخطئ بعض الناس في استخدام كلمتي**

 )الَمْرئيّ  دراكإ( اليقظة ُب ييرل ما : رؤية.الٌنـو ُب ييرل ما : رؤيا.عيد إٔب اؼبعجم, كبني معىن كل منهما- أ 

 رادكأ ) رؤيا( الٌشاعر  استخدـ.لتحقيق اؼبعىن الذل أراده ؟ كضح ذلك (رؤيا)ىل كفق الشاعر ُب استخداـ - ب 
. رادهأ الذم اؼبعىن ٓب وبٌقق الصورة ّٔذه فاستعماؽبا لذا ما, أمر كبو التطٌلع ّٔا
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. (اغبدٌ ), اغبدكد  (الٌسرية) , السري (اؼبًٍحنة) احملن: ما مفرد كل مما يأتي**

مى  / شعاع شٌع    :ما الجذر اللغوي لكل من** . , امتدت مٌد مدىدى /   شعىعى , ميلهمة ؽبًى

 لؤلردفٌ  أفٌ  الشاعر بني  .وصف الشاعر األردن أنو مبعث للفخر واإلعتزاز في ماضيو وحاضره بين ذلك**
 إٔب مؤتة معركة من كماضيو كرفعتو, األردٌف كؾبده رايةب الٌشاعر كيفخر أبنائو, كبطوالت دبواقفو مشٌرفة تارىبٌية سرية
 كسري التاريخ, ُب األردف مكانة على تديؿٌ  الِت البطوالت من كغريىاكرامة اؿ بطوالت إٔب الكربل العربية الثورة معارؾ
 .ـ 1920 عاـ فلسطني أرض على أردين شهيد أكؿ عبيدات كايد مفلح مثل من العظماء أبطالو

 كالفضائل الىت يبتاز ّٔا إلى عدد من الصفات" فسجلنا لك األسماء ال تحصى " أشار الشاعر بقولو **
. أردف الكرامة, إذكر صفات آخرل تعرفها ارتبطت باألردف مبني داللتها: األردف, كيسمي ّٔا مثل قولنا 

  .القويٌة أىلورادة  إ على داللة :العـز أرض أردفٌ  .كعٌزىم رجاؽبا شهامة على داللة كالنخوة, العزٌة أردفٌ 

 .االستقبلؿ رمز األردنية رايةاؿ رفع؟  الوطن مزرو  بالخير, ما ثمرة ذلك**

 ال كظٌلو الٌشاعر مع يسري  الوطن.يشعر الشاعر بأنو بعيد وقريب من وطنو في الوقت نفسو, وضح ىذا**
 .يانفس منو لكٌنو قريب كطنو, عن رافياجغ بعيد فهو كركحو, يفارقو كهبالسو

 إليو يأكم سكننا الٌشاعر هبد  ٓب؟"سواك يا وطني. سواك.... فروحي ما رأت سكناً "ماذا قصد الشاعر بقولو **
 ىذه فإفٌ  -ركح غري من للجسد حياة ال ألنو -ليعيش جسده تسكن الٌشاعر ركح كانت فإذا كطنو, من أفضل
 .الوطن أرض ُب إال اغبياة ترل ال الٌركح

: استخرج من القصيدة ما يدل على**

. رفض الشاعر فكرة االغرتاب النفسي- أ 

 ."مغرتبنا أكوف فكيف " ."مغرتبا كنت بأين يـو ُب أحسست فما "
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. أف الوطن باعث السركر ُب نفس الشاعر, كـبفف كطأة أؼبو- ب

 ."كاؼبًحىن األكجاع رحلة كأطوم "

. أف حب الوطن يتنامى ُب نفس الشاعر حىت فباتو- جػ

 ."القىدىر غبظة حىٌت  فيك كأحيا مدل, سواؾ أحيا ال فيك سأبقى"

. أف الشاعر جعل الرتاب كاؼباء كالربيع صوران يعرب ّٔا عن انتمائو إٔب كطنو- د

 ىبٌلد ما ربيعك من العمر كأنسج قسوة يبٌدد ما مياىك ُب الٌصدر كأغسل خفقة تسامى إذٍ  ترابك من سأجعل "
 ."العمر ّٔجة

 كأنت" ,"تسكنِن القلب حنايا ُب كأٌنك   :.أعط مثاالن من القصيدة على التكرار ُب اؼبعاين كاألفكار, معلبلن - 6
 . الٌشاعر ذات ُب يسكن الوطن أفٌ  داللة على , "سكننا رت أ ما فركحي " ,"كتسكنِن أسكنها أردفٌ  يا الدار

 .الوطن ذات مع التوٌحد تأكيد على داللة "أنا أنت " ك "فيك سأبقى " ك "فيك أحيا"

 لبلستقبلؿ رمز ياتا الر.غري مرة ُب القصيدة, بني القيم الوطنية السامية التبل ترتبط ّٔا (الرايات)كردت لفظة - 7
 .الوطنٌية كاؽبيويٌة كالٌنصر مةراكالك كالشرؼ كالٌرفعة

عن أنس رضي اهلل عنو أف النيب صل اهلل عليو كسلم كاف إذا قدـ من سفر فنظر إٔب جيذرات اؼبدينة أكضع - 8
 (ركاه البخارم). راحلتو كإف كاف على دابة جركها من حيبها

 :الٌشاعر كقوؿ .إليو العودة كتعٌجل إليو, كاغبنني الوطن, حبٌ   العبلقة.بني العبلقة النص دبضموف اغبديث الشريف
. اراإعص الٌليلً  رياحً  ُب سنِت

ما الذم زاد من تعلق الشاعر بوطنو, من كجهة نظرؾ ؟ - 9

 .إليو كاشتياقو عنو, البعد ُب الشاعر كمعاناة الوطن, عن كاالبتعاد الغربة ذبربة
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 .ترابيكى قٍد زرٍعتى ًبو.55. المقطع الرابع

لتعلوى ُب .57.  بذكرى اغبيبّْ خالدةن إٔب األبدً .56
 رمزي الفخًر كاإليبافً .58  .ظباًئكى أصبلي الرٌاياًت 

بأين .60      .فما أحسٍستي ُب يوـو .59   .كالظَّفىرً 
ًبناكٍنتي   .ميٍغرتى

 

 

 

 

 

 .تنادميِنكما ركحي .62    .ألنك ٓب تفارقِن.61

 .كما  ٌلي تسريي معي.63

فأنتى الٌداري يا أردفُّ أسكينها كتسكينِن .64

سواؾ يا ... ًسواؾى 66. فركحي ما رأت سىكىننا.65
 .كطِن

 

 

 

 

 

 

  . .تسامرين كذبالسِن: تنادمِن :  تنادمني ..الفوز  : الحفر. الدىر  : األبد .باقية: خالدة:مفردات

 .  الحب والفخر بالوطن:العاطفة*

 للنصر رمزا يتوار عنو لتعلو كيدافعوف األردف يعشقوف أبناء اغببٌ  ىذا كشبرة كاػبري, باغببٌ  مزركع الوطن تراب   :الشرح
ا كاف كإف أنو أخرل مرٌة كيؤٌكد كالفخر, كاإليباف  ككركحو معو, يسري كظٌلو فهو يومنا, يفارقو ٓب كطنو, فاألردفٌ  عن بعيدن
 .مثلو سكننا يومنا رأت  ما الِت كركحو الٌشاعر كجداف يسكن فالوطن الوطن, مع فكرٌة التوٌحد إٔب كيعود كتبلزمو, ذبالسو

 بأمو أك ؿبب حبيبتو, ىل يباثل الوطن األـ اك اغببيب ُب ىذا ؟ بدت عالقة الشاعر بوطنو كأنها عالقة طفل **
. بني رأيك

 اػبري الذم وبمل اغببيب كىو كاحد, بيت ُب أطفاؽبا األـ ربتضن كما كاحدة, أرض ُب أبناءه وبتضن الوطن
 .للطالب أيضنا كيرتؾ .الذكريات كمنبع كاألصل اعبذر كىو كاألماف,

.  وبتاج الوطن إٔب مسوغات ؽبذا اغبب ؟ بني كجهة نظرؾ أحب الشاعر وطنو بمسوغ ومن غير مسوغ فهل**

  .ربوعها ُب مائها, كلعبوا من كشربوا أبناؤىا, عليها نشأ الِت األرض فهو أبناؤه, وبٌبو حىت ؼبسوٌغ الوطن وبتاج ال

 اغببٌ  كصٌور األرض, يزرع إنساننا الوطن الٌشاعر صّور . ترابك قد زرعت بو بذكر اغبب خالدة:صورة فنية **
 .كشبو األردف بالساكن ُب قلبو. األردف باؼبنزؿ الذم يسكنصور...       فأنت الدار يا أردف .تيزرع رابذك
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ىل تعد ىذه اغبالة من اؼببالغات الشعرية؟   : هرت حالة التوحد بني الشاعر ككطنو كاضحة ُب القصيدة- 14
. علل إجابتك موافقان كـبالفان 

 أف الطبيعي إليو, كمن كشوقو عنو البتعاده نتيجة جاءت الوطن مع توٌحده ُب الٌشاعر فمبالغة مقبولة, مبالغة أجدىا
 .عنها ينفصل ال جزءا كيصبح عليها, نشأ الِت األرض اإلنساف وببٌ 

: ما داللة كل من**

 .الغربة أتعبتو أن بعد الوطن إلى العودة رارق .كأطوم رحلة األياـ كاألكجاع كاحملن- أ

 .بوطنو الّشاعر تعّلق مدى .أنك ُب حنايا القلب تسكنِن- ب

 .الحروف كلّ  في وطنو إلى الّشاعر عودة .سآٌب ُب شعاع الشمس كالظلماء كالقمر- جػ

 .وعقلو مخيلتو وفي الّشاعر نفس في الوطن حضور .أنت الطيف كالوجداف ُب األفكار كالصور- د

 .ووطنو الّشاعر بين متبادل الوطن حبّ  .كأرفع راية للحب أضبلها كربملِن- ىػ

:  ما الغرض من**

 مع متحققة كطنو إٔب الٌشاعر عودة دبعىن النفي,  تأكيد"ببل خيل, كال طري, كال سفن"تكرار ال النافية ُب قولو - أ
 .تقٌلو كسيلة كجود نفي

 ربقق دبعىن القريب, اؼبستقبل على تديؿُّ   السني.سأذكر, سآٌب, سأجعل, سأبقى: استخداـ السني ُب قولو- ب
 .القريب ُب األفعاؿ ىذه إقباز

 كالرفعة السموٌ  معىن فيها األفعاؿ ىذه  كلٌ ؟" تسامي, تعلو, تنامى: "ما قيمة تو يف الشاعر أفعاالن من مثل**
 .األردفٌ  اغببيب كطنو إليو الٌشاعر؛ اشتاؽ الذم الوطن صفات كىي , كالنموٌ 

 . هر االتكاء على عناصر الطبيعة جليان ُب القصيدة, كضح داللة ذلك**
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 التجربة مع جاءت منسجمة الطبيعة عناصر ,"رء ا صح سهبل, الليل, ربيعك, الٌرىب, القمر, الٌشمس, رباؾ,"
 عن ككشفت الوطن, حدكد خارج ُب غربتو يكوف ما أشدٌ  كالذم الٌشاعر, شوؽ فأ هرت الٌشاعر, لدل الشعورية
 .قريبا أـ كاف بعيدا لوطنو حٌبو ّٔا عن فعرٌب  كطنو, من جزء العناصر ىذه ألفٌ  بو تعٌلقو

: برزت صورة الوطن ببعديو الوجداين كاغبركي**

 أنت" ,"كالٌصور األفكار ُب كالوجداف الطٌيف أنت" ,"تفارقِن ٓب" :منها : الوجداين.دلل على ذلك من النص- أ
 ,"الشمس شعاع ُب سنِت ":منها : اغبركي."ذاٌب ُب اؼبزركع العآب فأنت " ,"تنادمِن ركحي كما" ,"يا أردف اغببٌ 

 ."آّد ديار ُب لتخفق" ,"العرب كادم كخفقة" ,"ُب الدنيا طٌوفت إذا" ,"ر ان  إعصا الليل رياح ُب سنِت"

 صبالية صور ُب الشاعر عواطف بو امتزجت الوجداين  البعدما األثر الفِن لؤلبعاد اغبركية كالوجدانية ُب النص ؟- ب
 لبث لو, ملبٌيا الوجداين البعد مع منسجمنا جاء اغبركي  كالبعد.كصدؽ ينتمي بإخبلص الذم كطنو ذباه ملتـز فهو

الشعرية  الصورة ُب اغبيوية

  هر فقد ,  نعم.ىل قبح الشاعر ُب اؼبراكةحة بني عواطف الشوؽ كالفخر كاإلنتماء ُب رأيك ؟ بني ذلك**
إليو  انتمائو ُب صادقا ببطوالتو, ر ا فخو لوطنو, مشتاقا الشاعر

 أفٌ   دبعىن؟" أحبك ُب الدنا سهبلن كصحراء"  مادالة كجود السهل كالصحراء معان ُب كطن كاحد ُب قوؿ الشاعر **
 .فئاتو ككل كحضره ببدكه رء, ا كصح سهبلن  اؼبتنوعة؛ بلده رفية ا جغ وببٌ  الشاعر

 .باغبماية لوطنو  الٌدعاء؟" ضباؾ اهلل يا أردف"ما اؼبعىن الذل أفادتو صبلة -9

 خاطب الشاعر كطنو ـباطبة االنساف لئلنساف ما الذم يضفيو ىذا األسلوب على القصيدة من كجو نظرؾ ؟- 10
 نفس ُب حضور الوطن مدل كعن كارتباطو, بو, كإحساسو باؼبكاف العميق الٌشاعر كعي عن يكشف اػبطاب ىذا

اذباىنا  بلغتو يتجو أف إٔب دفع الشاعر فبا يكلمو, شخص كأنٌو حىت ككطنو الشاعر بني االٌتصاؿ كعمق الٌشاعر,
 كهبعلها القصيدة, ُب الشعرية الٌصورة على صبالية يضفي  كىذا.للوطن ذاتٌية ـباطبة أك مناجاة شكل ُب يا تشخيص

 .اؼبشاعر الداخلٌية عن التعبري على قدرة أكثر
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قضايا لغوية    إعراب الفعل المضار  المعتل اآلخر  

, مرفوعاً تعلمت سابقان أف الفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر يكوف  إذا ٓب ييسبق بواحدة من أدكات النصب أك اعبـز
جربني: كعبلمو رفعو الضمة اؼبقدرة على آخره, كبو

ي
.  يهتدم العاقلي بنصح اؼب

خيًلقى اإلنساف ليسعى إٔب : كيكوف منصوبان إذا سبق بأداة نصب, كعبلمة نصبو الفتحة اؼبقدرة على األلف, كبو
هبب أف نتوحد لنعليى من شأف أمتنا, أحب أف أدعوى أصدقائي : طاعة ربو, كالظاىرة على كل من الواك كالياء, كبو

. غبفل قباحي

, كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره, كبو همبلت ُب ساحة : كيكوف ؾبزكمان إذا سبق بأداة جـز
ي
ال ترـً اؼب

 تدريبات                                          .اؼبدرسة

: أعرب ما ربتو خط ُب ما يأٌب- 1

ليغى اعٍبًبىاؿى طيوالن  ۖ  ُب اأٍلىٍرًض مىرىحنا  سبىٍشً كىالى "قولو تعأب -- أ سورة اإلسراء, اآلية )"  ًإنَّكى لىن زبىٍرًؽى اأٍلىٍرضى كىلىن تػىبػٍ
37 .)

 .أنت تقديره ضمري مسترت كالفاعل آخره, من )الياء( العٌلة حرؼ حذؼ جزمو كعبلمة ؾبزـك مضارع فعل

ًإمَّا أىف نَّكيوفى أىكَّؿى مىٍن أىٍلقىىٰ تػيٍلًقيى قىاليوا يىا ميوسىٰى ًإمَّا أىف "قاؿ تعأب  - أ (. 75سورة طو, اآليو )"  كى

. تقديره أنت مسترت ضمري كالفاعل آخره, على الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصوب مضارع فعل

(. 28سورة فاطر, اآليو )"  اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه غىفيوره ىبىٍشىىًإمبَّىا "قاؿ تعأب - جػ

 .التعذر  هورىا من منع آخره, على اؼبقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع مضارع فعل

 : يوصي(متفق عليو)" ما زاؿ جربيل يوصيِن باعبار حىت  ننت أنو سيورثو"قاؿ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم - د
 .ىو تقدير مسترت ضمري الثقل, كالفاعل  هورىا من منع آخره على اؼبقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع مضارع فعل
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: قاؿ أبو العتاىية- ىػ

يساًمحي يٍصفي إذا ضاؽى صىٍدري اؼبرًء ٍٓب 
.  عىٍيشيوي           كمىا يستًطيبي العىٍيشى إالَّ اؼب

 .آخره من )الواك( العٌلة حرؼ حذؼ جزمو كعبلمة ؾبزـك مضارع فعل

: علل حذؼ ألف الفعل الذم ربتو خط ُب قوؿ أيب األسود الدكٕب- 2

.  عىن خيليقو كىتىأٌبى ًمثلىوي                      عاره عىلىيكى ًإذا فػىعىلتى عىظيمي  تىنوى ال

. من آخره العلة حرؼ حذؼ اآلخر اؼبعتل اؼبضارع الفعل جـز عبلمة /الناىية )ال( ب ؾبزـك ألنو

: اضبط آخر ما ربتو خط ضبطان سليمان - 3

.  كاجباتك بانتظاـتؤٌدمى احرص على أف 

. عد إٔب اؼبقطعني الشعريني األكؿ كالرابع, كاستخرج منهما الفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر كأعربو- 4

 مسترت ضمري التعذر, كالفاعل  هورىا من منع آخره, على اؼبقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع مضارع فعل :أىوى
 .أنا تقديره

 مسترت ضمري الثقل, كالفاعل  هورىا من منع آخره, على اؼبقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع مضارع فعل :يحلو
 .ىو تقديره

 مسترت ضمري الثقل, كالفاعل  هورىا من منع آخره, على اؼبقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع مضارع فعل :آتي
 .أنا تقديره

 مسترت ضمري الثقل, كالفاعل  هورىا من منع آخره, على اؼبقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع مضارع فعل :أطوي
الثقل,   هورىا من منع آخره, على اؼبقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع مضارع فعل :تدعو               .أنا تقديره
 .أنت تقديره مسترت ضمري كالفاعل
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 كعبلمة ؾبزـك مضارع فعل : تبقى .رب ا اإلع من لو ؿبلٌ  ال الكسر, على مبِن جـز حرؼ األمر, الـ :البلـ :لتبقَ 
 .أنت تقديره ضمري مسترت كالفاعل آخره, من )األلف( العٌلة حرؼ حذؼ جزمو

 كعبلمة منصوب مضارع فعل : تعلوى .رب ا اإلع من لو ؿبلٌ  ال الكسر, على مبِن حرؼ التعليل, الـ :البلـ :لتعلوَ 
 .آخره على الظاىرة الفتحة نصبو

اسم يدؿ على كقوع اغبدث مرة كاحدة, كيصاغ من الفعل الثبلثي   :مصدر المرة  مصدر المرة ومصدر الهيئة 
 :على كزف فعلو, مثل

, طىرقىة, قىولة, أما إذا كاف مصدر الفعل الثبلثي ُب األصل على كزف فػىٍعلة, فنصفو بكلمة  ليدؿ على  (كاحدة)طىرىؽى
. دعوة كاحدة: رحم, رضبة كاحدة, دعا : اؼبرة مثل

 :كىقف : , مثل(ًفٍعلىة)اسم يدؿ على ىيئة حصوؿ الفعل, كيصاغ من الفعل الثبلثي على كزف    مصدر الهيئة

. تعجبِن لًبسة الكشافة: لًبسة : تدؿ ًكقفة العامل على أنو مريض, لبس: ًكقفة 

كمن الفعل غري الثبلثي يضاغ مصدر اؽبيئة باإلتياف دبصدر الفعل , كزيادة تاء على مصدره, أك بغري زيادة, ٍب 
. اطلق اؼبتسابق إنطبلقة الصقر: إستقبلنا الضيوؼ استقباؿ اغبفاكة, انطلق : استقبل : إضافتو إٔب إسم بعده, مثل 

تدريبات  

: صيٍغ مصدر اؼبرة من األفعاؿ اآلتية - 1

نزؿ, أجاب, باع, غطي, زار, سعى 

 .سىٍعية زىٍكرة, كاحدة, تغطية بػىٍيعة, كاحدة, إجابة نػىٍزلة,

, ىٌز, كقفى    :صيغ مصدر اؽبيئة من األفعاؿ اآلتية- 2 . ماتى

 .ًكقٍػفىة ًىزَّة, ًميتة,
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: عني مصدر اؽبيئة كمصدر اؼبرة ُب ما يأٌب- 3

يٍػنىا ؿبيٍضىريكفى " قولو تعأب  - أ يع لىدى  .مرٌة /كاحدة  صىٍيحة"ًإٍف كىانىٍت ًإالَّ صىٍيحىة كىاًحدىة فىًإذىا ىيٍم صبًى

 .ىيئة /ًخيفة.    عليم بغبلـ كبٌشركهي  زبفٍ  ال قالوا ًخيفة منهم أكجس

 .مرٌة/ زٌلة.ال ذباؼ أخاؾ إف بدت منو زلةن - ب

 .مرٌة /رىٍمية.   رب رمية من غري راـو - جػ

 .ىيئة/ ًكيلةو أحشفا كسوء كلية ؟- د

 .ىيئة /يشة عً .يعيش اؼبؤمن عيشة كريبة- ىػ

: كل كلمة ربتها خط دبا يناسب اؼبعِن اؼبقصود ُب ما يأٌب (فاء)اضبط- 4

 .ىيئة اسم ألهنا :  ًمٍشيىةى . التذلل كالرب ّٔماًمشيةمشى الرجل ذباه كلديو - أ

: قاؿ على بن اعبهم- ب

أىنفي ًّٔا اؽبىمَّ أىك ًاستىجًلبي الطىرىبا ,     مىع أىديبو ُب ميذاكىرىةو لسىةه ِبىى 

 .مرة اسم ألهنا : عبىىٍلسىةو 

 منهما, كبٌل  عنٌي  مرٌة, اظبا البيت ىذا ُب. حالِ  إلى حالٍ  من اهللُ  دل يب وانْتباىِتها عين َغْمضةِ  بينَ   ما-ج
 .فعلو كاذكر

 . انٍػتىبىوى  / انتباىة. غىمىضى  :غىٍمضىة

عد إٔب اؼبقطع الشعرم الثالث, كاستخرج منو مصدر مرة - 5

 .خىٍفقىة
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الكتابة 

الكتابة الو يفية 

الكتابة الو يفية شكل كتايب ىدفو نقل فكرة إٔب اؼبتلقي بوضوح تاـ لتحقيق غرض وبتاجو األشخاص ُب اؼبواقف 
اغبياتية, كيعتمد على األسلوب التقريرم اعباد اػبإب من تدفق العاطفة كاػبياؿ بعبارات موجزة دقيقة اؼبعىن ال 

اإلعبلنات التجارية, كعقود الزكاج, كالسري : غموض فيها, كال أنبية فيو لؤلسلوب البياين أك البديعي, كمن ؾباالتو
العملية, كتقارير العمل, كبطافات الدعوة, كالتهمنئة كاالعتذار, كاالستدعاءات, كاإلرشادات التعليمية اؼبستخدمة 

فالتعبري الو يفي يبارسو الناس ُب شؤكف حياهتم احملتلفة, كال يستغِن عنو الطالب بعد زبرجو . ُب اؼبلصقات ككبوىا
. كيعد ىذا اللوف من التعبري ضركريان, الرتباطو باغباجات الضركرية للناس. ُب اؼبدرسة كاندماجو ُب آّتمع

. (ماىر شعباف عبد البارم, التحرير العريب مكوناتو, أنواعو, اسرتاتيجياتو, بتصرؼ)

 

مباذج من كتابة االعبلنات 

ك ائف شاغرة 

تعلن كزارة العمل عن توافر عدد معني من الشواغر للعمل ُب مؤسسة الشركة اغبديثة للميكانيك الكائنة ُب اؼبدينة 
الصناعية ُب مدينة سحاب, فعلي من لديو الرغبة ُب ملء أحد ىذه الشةاغر أف يراجع مكتب العمل مصطحبان معو 

. شهادات اػبربة

شقة مفركشة لئلهبار أك البيع 

, كصالوف كسفرة مع حديقة تقع على الشارع الرئيس اؼبقابل للجامعة  شقة ُب طابق أكؿ تتكوف من ثبلث غرؼ نـو
. األردنية

 (.................)للمراجعة يرجى االتصاؿ باؼبالك مباشر على ىاتف 
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 مبوذج استدعاء

وبتاج اؼبواطنوف إٔب طلب امر ما من إحدل مؤسسات الدكلة, كمن الطرؽ اؼبتبعة من أجل ربقيق ىذا الطلب أف 
: يتقدـ بإستدعاء إٔب اؼبسؤكؿ, على النحو اآلٌب 

" الشباب"كتب أحد الطلبة استدعاه يعرب فيو عن رغبتو ُب اإلشرتاؾ ُب ؾبلة 

بسم اهلل الرضبن الرحيم 

عماف : البلدة

 ـ 14/8/2017: التاريخ

ىػ 22/7/1438: اؼبوافق

السيد رئيس ربرير ؾبلة الشباب احملرـت 

كزارة الشباب, عماف 

" الشباب"طل االشرتاؾ ُب ؾبلة : اؼبوضوع

السبلـ عليكم كرضبو اهلل كبركاتو, كبعد 

. فأرجو اؼبوافقة على اشرتاكي ُب ؾبلتكم الغراء, مرفقان أيضا مع رسالِت حوالة بريدية دببلغ ثبلثة دنانري

                           كاقبلوا فائق اإلحرتاـ 

مالك فاركؽ :                                                                     اؼبستدعي

:..........                                                                  رقم اؽباتف

األردف / ب عٌماف.ص                                                                 
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: اكتب ُب كاحد من اؼبوضوعني اآلتيني**

. إعبلف سياحي تركج فيو لزيارة منطقة سياحية ُب األردف- 1

. استدعاء إلحدل اؼبؤسسات ُب طلب منحة دراسية- 2

 

التقويم الذاتي 

 

: بعد كتابِت االستدعاء كاإلعبلف السياحي أتأكد من أنِن

 

. حددت الغرض الرئيس من اإلستدعاء كاالعبلف السياحي- 1

 

. نقلت الفكرة للمتلقي بوضوح تاـ- 2

 

. استخدمت أسلوبان تقريريان جادان خاليان من العاطفة- 3

. ذبنبت الصور اػبيالية كالفنية- 4

. ٓب استخدـ احملسنات اللفظية أك اؼبعنوية- 5

أكجزت ُب العبارات من غري تكلف أك غموض - 6
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 (.الثراث والمعاصرة)

 دبعطياتو يػيعىدٌ كىو , الذم يربط اؼباضي باغباضر السٌُّرٌم اث اغبٌي ُب أبسط تفسري لو ىو الٌرباط تيراؿ           
كمن ىنا فاغبديث عنو ,  األماف الذم يشيٌد اؼبسافر جيبلن بعد جيل إٔب لغتو ككطنو ًحزاـاغبضاريٌة كالفكريٌة 

, إذ بدأ عصر النهضة ُب أكركبا بإعادة إكتشاؼ الرٌتاث األديٌب  كاالىتماـ بو يشٌكل البداية الٌصحيحة كبو النهضة
كما بدأت حركة اإلحياء األدبٌية ُب الوطن العريٌب معتمدة النماذج الٌشعرية , كالعلمٌي للعرب كالٌركماف كاليوناف 

الٌرآئعة لعصور اإلزدىار اؼبتمثٌلة ُب أشعار العرب ُب الٌشرؽ كاألندلس من أمثاؿ أيب سباـ كالبحرتم كاؼبتنيٌب كابن 
. زيدكف كابن خفاجة كغريىم من قمم الٌشعر العريٌب ُب عصور اإلزدىار

 مواقف ـبتلفة, فمنهم من يراه أمانة ال يبكن ذباىلها أك إغفاؽبا, ثإزاء الٌثرا- اآلف-كللمثٌقفني العرب            
 ألهنا تراث فحسب, كمنهم من يرل أف الرٌتاث ىو الٌصلة الِت تربط األجياؿ اؼباضية  ؛أك الرتٌدد ُب العناية ّٔا

 فالرٌتاث ىو اؼباضي, كاؼبعاصرة ىي اغباضر, كال حاضر من غري  ؛ بالبلحقة دبا يضٌمو من ألواف الثقافة ك اؼبعرفة
, كال ماضيى من غري أف تكوف لو أفكاره كثقافتو الىت تسهم ُب صنع اغباضر, كًب البناء الذم تظٌل ُب  لو لبنة ٌثلماضو

. البشرية تقيم عليو أبنيتها العلمٌية كالثقافٌية

 ألنو ال تناقض بني األصل الذم ىو الرٌتاث كبني الفرع  ؛كالٌتوازف قائم بني الٌطرفنٍي كال أقوؿ بني الٌنقيضنٍي            
كما يعيش فيخ , الذل ىو اؼبعاصرة, كحني يغيب ىذا الٌتوازف ربدث اؼبشكلة, فن ينظر بالعني العابرة إٔب كاقعنا 

إنساننا من بعض  ركؼ األٓب النفسٌي كالفكرٌم كالوجدايٌن هبد من أسبابو الرئيسة االنفصاؿ بني حاضره كما فيو من 
اؼبعاصرة كبني الرٌتاث, بني فكره اؼبشٌوش اؼبنقطع عن جذكره كبني الواقع الذم يدفع برياحو القادرة على اقتبلع كل 

 .األجساـ اؼبعٌلقة ُب الفضاء

نرل أٌف إعبلف التحٌلل من الرتاث  اىرة غري جديدة, بل ىي  ستقراء سريع للماضي القريب كالبعيداكب          
 اىرة تبلـز التحٌوؿ اغبضارٌم, كال تتعارض مع إقباؿ بعض اؼبثٌقفني على اعبديد كنفورىم من القدَي ُب سلسلة 

. متكٌررة عرب العصور
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ككثريان ما يكوف اؼبيل إٔب اؼبعاصرة, أك األخذ بأسلوب اغبياة اعبديدة أقرب إٔب ميوؿ اإلنساف كأكثر              
, كلكن ىذا ال يستدعي ضركرة مناصبة اإلنساف اؼبعاصر الرتاث  تعبرينا عن نبوىو كانسجامو مع تطٌلعاتو كبو اعبديد

 ؽبذا ليس أف ؛العداء, أك يقف من كٌل أثر يعود إٔب اؼباضي موقف آّأّة كاإلنكار, ٍب إٌف الرتاث ليس اؼباضي عينو
ؼباذا ال ننصرؼ : ما شأننا بو كقد ذىبت أسبابو ؟ كباؼبقابل ليست اؼبعاصرة ىي اغباضر نفسو فنتساءؿ : نتساءؿ

بكٌل جهودنا كبوه ؟ إف الرٌتاث كاؼبعاصرة كليهما من دمائنا, ُب الٌلغة الىت نتكٌلم ّٔا كنكتبها, كُب اؼباء الٌنظيف الذم 
ُب ,كاألعياد كالتقاليد , نشربو, كُب القيم الىت نسري على ضوء توجيهاهتا, كنبا معنا ُب الٌسيارة كُب الٌشعر كاؼبوسيقا 

. الفنوف كالٌدكاء ُب األزىار كالٌتماثيل

إٌف اؼبفهـو الضٌيق للمعاصرة كاؼبفهـو الضٌيق للرتاث وبصر كٌل منهما نفسو ُب مساحة ضٌيقة ال تٌتسع             
إاٌل للخصومات كاؼبشاحنة بني أتباع الفريقنٍيً اؼبتعصبنٍيً للماضي أك للحاضر, فحني تسود اػبصومة تضيق رقعة 

كيبكننا القوؿ إٌف ؾبأّة من اؼبثل ىذا الٌنوع مرٌدىا إٔب اعبهل . الفهم بني الٌطرفيني, كيضيع العقل, كتتشابك النظرات
. كالتعٌصب, كفقداف اؼبنظور الفكرٌم النابع من الواقع كمن العناصر الثقافٌية لؤلٌمة الواحدة

كلكٌل قطر من أقطارنا العربٌية رصيده الٌثمني من الرٌتاث العريٌب الذم هبمع بني الرتاث الديٌِن كاألديٌب كبني            
 ذات قيمة حضاريٌة  كىحدة كالفنوف األخرل دبختلف أنواعهما, كيكٌوف مع تراث سائر األقطاركالًعمارةالٌنقوش 

كقد بقي ىذا الرتاث عرضة للٌتلف كالٌضياع, فما كاف منو خطوطنا فهو ُب كثري من األحياف حبيس .إنسانٌية كربل
. اػبزائن, كما كاف نقشنا أك معمارنا فهو عرضة للٌرياح كاألمطار كاألتربة كاأليدم العابثة الىت ال تقيم كزننا للرتاث

كم ىو مفزع كبلـ شاب طائش يسخر من الرتاث بدعول االنتماء إٔب العصر, كيرل االىتماـ بو نوعنا من         ك
كيقيِن أٌف انتماءه إٔب اغباضر ال يزيد على كبلـ, فهو ال يكٌن أدين , االنقياد إٔب اؼباضي كالوقوؼ على األطبلؿ 

 إذ إف اغباضر دبا فيو سيكوف ماضينا, كفيو من اعبوانب اؼبضيئة ُب بعض آّاالت ؛تعاطف مع اغباضر أك اؼبستقبل
ما سوؼ يصبح ؿبل اعتبار كتقدير من األجياؿ القادمة, كإف اإلسراؼ ُب رفض الرتاث كاهٌتاـ اؼبنتمي إليو بالرجعية 

 منافية ؼبناقب اؼباضي, فكبل اؼبوقفني  ًبٍدعةال يقٌل ُب ؿبصلتو النهائية خطرنا عن اإلسراؼ ُب رفض اؼبعاصرة, كعٌدىا
 .إدانة غري علمٌية كال موضوعٌية للماضي كاغباضر معان, كال ىبدماف سول اعبهل كالتخٌلف كاالنسبلخ عن الذات
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كلعٌل من الضركرٌم أٍف نتذٌكر أٌف تقدـ الٌطٌب ٓب يأًت فجأة, كأٌف كثرينا من مكاسب اإلنساف ُب العصر               
اغبديث ليس نبتنا عصريِّا مبا كترعرع كازدىر ُب سنوات, إنو حصيلة الٌرحلة الٌطويلة الىت قطعها اإلنساف ُب آالؼ 

السنني, كمن اؼبعلومات الٌصغرية كمن اػبربات احملدكدة تكٌونت اؼبعارؼ اإلنسانٌية, كاٌتسعت بذلك التطورات 
العلمٌية, كاستطاع اإلنساف أف يبتلك ُب مناطق عٌدة من العآب زماـ التطٌور اغبضارٌم كاعبمإٌب, كأٍف يقٌدـ للبشريٌة من 

.  كنوعنا من األساطرياػبيرافةاؼبخرتعات اغبديثة الكثرية كاؼبختلفة ما كاف اغبديث عنها يعدُّ ضربنا من 

كبعدي ؛ فإٌف تراثنا عظيم كؾبيد, كلكن أعظم منو أف نسعى إٔب إحياء ىذا الرتاث كربويلو إٔب أداة نافعة           
كدافعة للخلق كاالبتكار, كإٌف حظ البشريٌة اليـو من اؼبعاصرة عظيم كؾبيد, فلم يعد أمامنا إزاء االختيارات الىت 
طرحها عصرنا سول االقتناع اعباٌد بضركرة التوازف بني تراث حضارم كبافظ بو على جذكرنا, كمعاصرة تقبل ّٔا 

. حضارة العصر

. (عبد العزيز اؼبقاّب, من كتاب نصوص كدراسات أدبية, دز اضبد نعيم الكراعني, بتصرؼ.د)

ـ ُب قرية اؼبقاّب, لو عدة دراسات 1937عبد العزيز اؼبقاّب أديب يبِن معاصر كلد عاـ    : التعريف بالكاتب
:  ككتب نقدية, منها

كأزمة القصيدة اعبديدة, .4. كيوميات يبانية ُب األدب كالفن.3. كعمالقة عند مطلع القرف.2.  إضاءات نقدبة.1
. كغريىا, إٔب جانب ؾبموعة كبرية من الدكاكين الشعرية

: تناكؿ الكاتب ُب مقالتوجو النص  

.  موضوع الرتاث كاؼبعاصرة, من حيث مفهـو كل منها الصلة بينهما.1 

 ألنو ٓب يعد صاغبان غبياتنا اؼبعاصرة (علل),فريق بدعو إٔب التحلل منو: كتعرض ؼبوقف فريقني من الرتاث.2
كاؼبستقبلية, كيدعو إٔب ثقافة جديدة مهما كاف مصدرىا, كفريق يدعو إٔب التمسك بو, فهو األصل الذم يبنحنا 

ككقف الكاتب منهما موقفا معتدالن يقضي بأف نأخذ من الرتاث ما يناسب حياتنا اؼبعاصرة, .3   .اغبياة كاالستمرار
. كينسجم مع كل جديد يؤدم إٔب التقدَي كالتطور من غري ربيز ألحدنبا
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 يػيعىدٌ كىو , الذم يربط اؼباضي باغباضر السٌُّرٌم اث اغبٌي ُب أبسط تفسري لو ىو الٌرباط تيراؿ  (.1)الفقرة رقم 
كمن ىنا فاغبديث عنو ,  األماف الذم يشيٌد اؼبسافر جيبلن بعد جيل إٔب لغتو ككطنو ًحزاـدبعطياتو اغبضاريٌة كالفكريٌة 

, إذ بدأ عصر النهضة ُب أكركبا بإعادة إكتشاؼ الرٌتاث األديٌب  كاالىتماـ بو يشٌكل البداية الٌصحيحة كبو النهضة
كما بدأت حركة اإلحياء األدبٌية ُب الوطن العريٌب معتمدة النماذج الٌشعرية , كالعلمٌي للعرب كالٌركماف كاليوناف 

الٌرآئعة لعصور اإلزدىار اؼبتمثٌلة ُب أشعار العرب ُب الٌشرؽ كاألندلس من أمثاؿ أيب سباـ كالبحرتم كاؼبتنيٌب كابن 
. زيدكف كابن خفاجة كغريىم من قمم الٌشعر العريٌب ُب عصور االزدىار

 .سىرَّ , سىرىرى :  الُسري.كىًرثى  : التراث. / زىر. االزدىارجذر .    *التعريف بالرتاث كأنبيتو :الفكرة الرئيسة**

 .التقدـ:النهضة.ما اكبدر إلينا من عادات كآداب كعلـو كغنوف كينتقل من جيل إٔب جيل: التراث  : مفردات

حركة أدبية هتتم بإحياء الرتاث  :حركة اإلحياء.التتطور كالتميز :  االزدىار.مفردىا قمة كىي أعلى الشيءقمم 
 .األديب األديب كاالقتداء بو

  .تراث أي أمة أحد أبرز أسباب نهضتها, ىاِت من النص ما يؤكد ىذا**

 .االزدىار عصور ُب العريب الشعر قمم.......  اكتشاؼ بإعادة أكركبا ُب النهضة عصر بدأ

 ُب كجدكا األكركبيني أفٌ  على يدؿٌ     عالم يدل إسهام التراث العربي في صناعة النهضة الحديثة في أوروبا؟**
 كانت بينما الوسطى, العصور غياىب ُب اؼبنشودة, اإلسبلمية ضالتهم العربية الثقافة كُب اإلسبلمي العريب الرتاث
 .كغريىا كالفلسفة, كالطب العلم تقٌدـ ُب ر ان  كثي العرب العلماء أسهم فقد أكج ازدىارىا, ُب اإلسبلمية اغبضارة

 البناء ُب لبنة لو ؿكتشكٌ  اغباضر, صنع ُب تسهم الِت أفكاره لو كانت  إذا؟ متى يكون الماضي جديراً بالعناية**
 .كالثقافٌية العلمٌية أبنيتها عليو تقيم تظٌل البشرية الذم

 ., من كجهة نظرؾسم ثالثة من العادات السلبية المورقة التى يجب التخلص منها في مجتمعنا األردني**
 .الطعاـ تقدَي ُب اؼببالغة ح,رااألؼ ُب النارية ترا العيا إطبلؽ الٌزكاج, تغريب ذبٌنب
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:  وضح الصورة الفنية في ما تحتو خط مما يأتي**

الرتاث اغبي ُب أبسط تفسري لو ىو الرباط السرم الذم يربط اؼباضي باغباضر, كىو يشكل دبعطياتو اغبضارية - أ
 .كالفكرية حزاـ األماف الذم يشد اؼبسافر جيبلن بعد جيل إٔب لغتو ككطنو

 صور/ باعبنني األـ يربط الذم السُّرم باغببل باغباضر اؼباضي يربط الذم الرتاث صٌور/ اغبيٌ  بالكائن ثاالرت  صٌور
ا ككطنو أىلو إٔب كيعيده اؼبسافر وبمي الذم األماف ـاحبز ثاالرت معطيات

ن
. ساؼب

: ما داللة العبارات التى تحتها خط في ما يأتي

. كفحولتهم شهرهتم على داللة       .قمم الشعر العريب أبو سباـ كالبحرتم كاؼبتنيب كابن زيدكف كغريىم من 

 مواقف ـبتلفة, فمنهم من يراه أمانة ال يبكن ذباىلها أك ثإزاء الٌثرا- اآلف-كللمثٌقفني العرب   (.2)الفقرة رقم 
 ألهنا تراث فحسب, كمنهم من يرل أف الرٌتاث ىو الٌصلة الِت تربط األجياؿ  ؛إغفاؽبا, أك الرتٌدد ُب العناية ّٔا

 فالرٌتاث ىو اؼباضي, كاؼبعاصرة ىي اغباضر, كال حاضر من  ؛ اؼباضية بالبلحقة دبا يضٌمو من ألواف الثقافة ك اؼبعرفة
, كال ماضيى من غري أف تكوف لو أفكاره كثقافتو الىت تسهم ُب صنع اغباضر, كًب البناء الذم ُب  لو لبنة ٌثلغري ماضو

. تظٌل البشرية تقيم عليو أبنيتها العلمٌية كالثقافٌية

 .عصر : المعاصرة. / كصل. الصلةجذر . *اؼبثقفوف كموقفهم من الرتاث :الفكرة الرئيسة**

 .تشارؾ: تسهم.ذباه :  إزاء : مفردات

    :وضح الصورة الفنية في ما تحتو خط مما يأتي**

كال ماضي من غري أف تكوف لو أفكاره كثقافتو الىت تسهم ُب صنع اغباضر, كتشكل لو لبنة ُب البناء الذم تضل 
. البشرية تقيم عليو أبنيتها العلمية كالثقافية

. منازؽبم اآلخركف عليو ليبِن األرض ُب يوضع الذم األساس حبجر الماضي صور
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إف الرتاث ىو الصلة الىت تربط األجياؿ اؼباضية باألجياؿ    :ما داللة العبارات التى تحتها خط في ما يأتي**
 .كاختبلفها ثيةاالرت اؼبشارب تنوٌع على داللة      .دبا يضمو من ألواف اؼبعرفة كالثقافةالبلحقة 

 ألنو ال تناقض بني األصل الذم ىو الرٌتاث  ؛ كالٌتوازف قائم بني الٌطرفنٍي كال أقوؿ بني الٌنقيضنٍي (.3)الفقرة رقم 
كما , كبني الفرع الذل ىو اؼبعاصرة, كحني يغيب ىذا الٌتوازف ربدث اؼبشكلة, فن ينظر بالعني العابرة إٔب كاقعنا 

يعيش فيخ إنساننا من بعض  ركؼ األٓب النفسٌي كالفكرٌم كالوجدايٌن هبد من أسبابو الرئيسة االنفصاؿ بني حاضره 
كما فيو من اؼبعاصرة كبني الرٌتاث, بني فكره اؼبشٌوش اؼبنقطع عن جذكره كبني الواقع الذم يدفع برياحو القادرة على 

 .اقتبلع كل األجساـ اؼبعٌلقة ُب الفضاء

 .حضر : حاضره. / كجد. الوجدانيجذر . *ضركرة التوازف بني الرتاث كاؼبعاصرة  :الفكرة الرئيسة**

 .اؼبتضادين:  مفردىا نقيض  النقيضين.اؼبلتبس: المشوش.السريعة  :  العابرة : مفردات

 كفكرىا ماضيها عن حاضرىا  النفصاؿ.تعاني بعض الشعوب من األلم النفسي والفكري والوجدانيعلل **
 .جذكره عن اؼبنقطع اؼبشوش

 اؼبنقطع عن جذكره كبني فكره اؼبشوش االنفصاؿ بني      :ما داللة العبارات التى تحتها خط في ما يأتي**
 .الواقع الذم يدفع برياحو القادرة على اقتبلع كل األجساـ اؼبعلقة ُب الفضاء

 ُب اؼبعٌلقة األجساـ كل اقتبلع على القادرة برياحو يدفع الذم الواقع       .كزبٌبطها أفكاره اختبلط :اؼبشٌوش فكره
 .األصالة ثوابت عن كابتعادىم التغيري رياح مع الشباب اؼبعاصر سري :الفضاء

نرل أٌف إعبلف التحٌلل من الرتاث  اىرة غري جديدة, بل  ستقراء سريع للماضي القريب كالبعيدا كب(.4)الفقرة رقم 
ىي  اىرة تبلـز التحٌوؿ اغبضارٌم, كال تتعارض مع إقباؿ بعض اؼبثٌقفني على اعبديد كنفورىم من القدَي ُب سلسلة 

 . قرأ. استقراءجذر . *التحلل من الرتاث  :الفكرة الرئيسة**        .متكٌررة عرب العصور

.  تفحصو كتتبو بعناية: اؼباضياالستقراء. إعراض:  نفور.زبالف: تعارض.ترافق  :  تالزم : مفردات
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 كانسجامو نبومو عنا تعبري كأكثر اإلنساف ميوؿ إٔب أقرب  ألهنا.يميل اإلنسان إلى الحداثة والمعاصرةعلل **
. كبو اعبديد تطلعاتو مع

 ككثريان ما يكوف اؼبيل إٔب اؼبعاصرة, أك األخذ بأسلوب اغبياة اعبديدة أقرب إٔب ميوؿ اإلنساف (.5)الفقرة رقم 
, كلكن ىذا ال يستدعي ضركرة مناصبة اإلنساف اؼبعاصر  كأكثر تعبرينا عن نبوىو كانسجامو مع تطٌلعاتو كبو اعبديد

 ؽبذا ؛الرتاث العداء, أك يقف من كٌل أثر يعود إٔب اؼباضي موقف آّأّة كاإلنكار, ٍب إٌف الرتاث ليس اؼباضي عينو
ؼباذا ال : ما شأننا بو كقد ذىبت أسبابو ؟ كباؼبقابل ليست اؼبعاصرة ىي اغباضر نفسو فنتساءؿ : ليس أف نتساءؿ

ننصرؼ بكٌل جهودنا كبوه ؟ إف الرٌتاث كاؼبعاصرة كليهما من دمائنا, ُب الٌلغة الىت نتكٌلم ّٔا كنكتبها, كُب اؼباء 
كاألعياد , الٌنظيف الذم نشربو, كُب القيم الىت نسري على ضوء توجيهاهتا, كنبا معنا ُب الٌسيارة كُب الٌشعر كاؼبوسيقا 

. اؼبوازنة بني الرتاث كاؼبعاصرة  :الفكرة الرئيسة**               .ُب الفنوف كالٌدكاء ُب األزىار كالٌتماثيل,كالتقاليد 
 .آماؿ: تطلعات.رغبات  :  ميول : مفردات.          جبو:المجابهة. سري :  السيارة.مىثىل:التماثيلجذر *

. يظهر لو العداء: يناصب التراث العداء. : اؼبواجهةالمجابهة. نفسو: عينو

 النظيف اؼباء كُب نتكٌلمها, الِت اللغة الرتاث ُب ألفٌ   .يجب أال يعادي محبو الحداثة والمعاصرة التراثعلل **
. كالتماثيل الفنوف ُب كاألعياد, كاؼبوسيقا الٌشعر ُب معنا كىو توجيهاهتا, ضوء نسري على الِت القيم كُب نشربو, الذم

 إٌف اؼبفهـو الضٌيق للمعاصرة كاؼبفهـو الضٌيق للرتاث وبصر كٌل منهما نفسو ُب مساحة ضٌيقة ال (.6)الفقرة رقم 
تٌتسع إاٌل للخصومات كاؼبشاحنة بني أتباع الفريقنٍيً اؼبتعصبنٍيً للماضي أك للحاضر, فحني تسود اػبصومة تضيق 

كيبكننا القوؿ إٌف ؾبأّة من اؼبثل ىذا الٌنوع مرٌدىا إٔب . رقعة الفهم بني الٌطرفيني, كيضيع العقل, كتتشابك النظرات
. اعبهل كالتعٌصب, كفقداف اؼبنظور الفكرٌم النابع من الواقع كمن العناصر الثقافٌية لؤلٌمة الواحدة

           .ريقعة:  الرقعة : اضبط بالشكل كلمة . *خطر ضيق مفهـو الرتاث كاؼبعاصرة  :الفكرة الرئيسة**
 .مرجعها :مردىا. مساحة:  رقعة.ـباصمة: مشاحنة.يقصر  :  يحصر : مفردات

 كالتعٌصب, اعبهل إٔب  يرٌده إالـ يرد ىذا؟*   :أشار الكاتب إلى سلبيات التحيز الُمفرط للتراث أو المعاصرة**
 .الواحدة لؤلٌمة العناصر الثقافٌية كمن الواقع من النابع الفكرم اؼبنظور كفقداف
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 أك للماضي اؼبتعصبنٍيً  الفريقنٍيً  أتباع بني كاؼبشاحنة  اػبصومات. اذكر أبرز تلك السلبيات على الطرفين*
 .راتالنظ كتتشابك العقل, كيضيع الطرفني, بني الفهم رقعة تضيق اػبصومة فحني تسود للحاضر,

 كلكٌل قطر من أقطارنا العربٌية رصيده الٌثمني من الرٌتاث العريٌب الذم هبمع بني الرتاث الديٌِن (.7)الفقرة رقم 
 ذات قيمة  كىحدة كالفنوف األخرل دبختلف أنواعهما, كيكٌوف مع تراث سائر األقطاركالًعمارةكاألديٌب كبني الٌنقوش 
كقد بقي ىذا الرتاث عرضة للٌتلف كالٌضياع, فما كاف منو خطوطنا فهو ُب كثري من األحياف .حضاريٌة إنسانٌية كربل

حبيس اػبزائن, كما كاف نقشنا أك معمارنا فهو عرضة للٌرياح كاألمطار كاألتربة كاأليدم العابثة الىت ال تقيم كزننا 
. للرتاث

 . إنباؿ الرتاث العريب رغم قيمتو الكبرية   :الفكرة الرئيسة**

. نص مكتوب خبط اليد غري اؼبطبوع : المخطوط . اؼبفسدة: العابثة.الرسـو: النقوش.كم  :  رصيد : مفردات

: فرق في المعنى بين كل كلمتين متشابهتين تحتهما خط  في ما يأتي**

 )بلد        ( .من أقطارنا العربية رصيده الثمني من الرتاث العريبقيطر كلكل - أ

را ما متساكيني قسمني كؿبيطها الٌدائرة يقسم الذم اؼبستقيم اػبطٌ (  الدائرة هبب أف يبر دبركزىا؟ قيطرأتعرؼ أف
 .محّقق وغير منشور غير    .حبيس اػبزائنفهو ُب كثري من األحياف  : ما داللة**.                    )دبركزىا

: ألمح الكاتب إلى أن لكل بلد عربي ما يخصع في التراث**

. ذكر اثنين من أشكالوا*

 .أنواعها دبختلف األخرل كالفنوف كالعمارة النقوش كبني كاألديبٌ  الديِنٌ  الرتاث

  . بين قيمة تراث كل بلد في سياق تراث األمة**

 .كربل إنسانٌية حضارية قيمة ذات كحدة األقطار تراث سائر مع يكٌوف 
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: اقترح حالً مناسباً لكل مشكلة يعانيها تراثنا العربي مما يأتي**

 راكد ربقيقو, على بالعمل الرتاث ىذا  إحياء.ما كاف منو ـبطوطان يضل  ُب كثري من األحياف حبيس اػبزائن- أ
 منو تأثٌر ما كإصبلح  ترميم.ما كاف نقشان أك معماران فهو عرضة للرياح كاألمطار كاألتربة- .ب.  كنشره ستو,

 .كميزانية خاصة خاصة جهات قبل من اؼبختلفة بالعوامل

. ما كاف نقشان أك معماران فهو عرضة لؤليدم العابثة الىت ال تقيم كزنان للرتاث- جػ

 .حباجز منها اؼبستطاع كإحاطة التثقيفية, راتالنش خبلؿ من اآلثار ىذه بأنبٌية التوعية

 ."للرتاث كزننا تقيم ال الِت........ كالٌضياع للٌتلف عرضة الرتاث ىذا بقي كقد" :: توجد ُب قولو االشفاق عاطفة 

: اإلعجابمما سبق استخرج مقطع يدل على **

" اؼبتنيب....الٌشعرية النماذج معتمدة العريبٌ  الوطن ُب األدبٌية اإلحياء حركة بدأت" :كمنو. 1

 ."كربل إنسانٌية حضارية قيمة ذات............. الٌثمني رصيده العربٌية أقطارنا من قطر كلكلٌ .2"

كم ىو مفزع كبلـ شاب طائش يسخر من الرتاث بدعول االنتماء إٔب العصر, كيرل االىتماـ بو  ك(.8)الفقرة رقم 
كيقيِن أٌف انتماءه إٔب اغباضر ال يزيد على كبلـ, فهو ال , نوعنا من االنقياد إٔب اؼباضي كالوقوؼ على األطبلؿ 

 إذ إف اغباضر دبا فيو سيكوف ماضينا, كفيو من اعبوانب اؼبضيئة ُب بعض ؛يكٌن أدين تعاطف مع اغباضر أك اؼبستقبل
آّاالت ما سوؼ يصبح ؿبل اعتبار كتقدير من األجياؿ القادمة, كإف اإلسراؼ ُب رفض الرتاث كاهٌتاـ اؼبنتمي إليو 

 منافية ؼبناقب اؼباضي, فكبل  ًبٍدعةبالرجعية ال يقٌل ُب ؿبصلتو النهائية خطرنا عن اإلسراؼ ُب رفض اؼبعاصرة, كعٌدىا
اؼبوقفني إدانة غري علمٌية كال موضوعٌية للماضي كاغباضر معان, كال ىبدماف سول اعبهل كالتخٌلف كاالنسبلخ عن 

 .الذات

 .كىم :  اهتاـ جذر.    خطورة التخلي عن الرتاث   :الفكرة الرئيسة**

 .كاالنفصاؿ  االنكشاؼ:االنسالخ .ذباكز اغبد: سرافاال . اعتقادم: يقيني.متهور: طائش.ـبيف  : مفز  : مفردات
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قىبىة, : مفردىا:المناقب     .ًبدىعه  :صبعها كغريه, الٌدين ُب اٍستيٍحًدث  ما:البدعة ىنػٍ
ٍفخرة الكرَي الفعل كىي اؼب

ى
 .كاؼب

. صبع طلل, كىو ما بقي شاخصان من آثار الديار ككبوىا : األطالل

 نوعنا اثبالرت االىتماـ ركف ُب العصر, إٔب االنتماء  بدعول. موقفان سلبيان من الرتاثيقف الشباب أحياناً : علل **
  يكوف ال فهم كبلـ, على يزيد ال اغباضر إٔب ؤىم انتما فيكوف األطبلؿ, كالوقوؼ على اؼباضي إٔب االنقياد من
 .اؼبستقبل أك مع اغباضر تعاطف أدَّن

 كال علمٌية غري إدانة اؼبوقفني  كبل.يعد اإلفراط في رفض أي تراث والمعاصرة خطراً على األجيال: علل**
 .الذات عن كاالنسبلخ كالتخٌلف سول اعبهل ىبدماف كال معا, كاغباضر للماضي موضوعٌية

ككم ىو مفزع كبلـ شاب طائش يسخر من الرتاث, كيرل    :وضح الكناية في ما تحتو خط في العبارة اآلتية**
 .بو والتعّلق الماضي إلى االنقياد         كالوقوؼ على األطبلؿاالىتماـ بو نوعان من االنقياد إٔب اؼباضي 

 .األطبلؿ على كالوقوؼ....... يسخر طائش شاب كبلـ مفزع ىو ككم" :  : عاطفة الخوف توجد في قولو

 كلعٌل من الضركرٌم أٍف نتذٌكر أٌف تقدـ الٌطٌب ٓب يأًت فجأة, كأٌف كثرينا من مكاسب اإلنساف ُب (.9)الفقرة رقم 
العصر اغبديث ليس نبتنا عصريِّا مبا كترعرع كازدىر ُب سنوات, إنو حصيلة الٌرحلة الٌطويلة الىت قطعها اإلنساف ُب 

آالؼ السنني, كمن اؼبعلومات الٌصغرية كمن اػبربات احملدكدة تكٌونت اؼبعارؼ اإلنسانٌية, كاٌتسعت بذلك التطورات 
العلمٌية, كاستطاع اإلنساف أف يبتلك ُب مناطق عٌدة من العآب زماـ التطٌور اغبضارٌم كاعبمإٌب, كأٍف يقٌدـ للبشريٌة من 

 . كنوعنا من األساطرياػبيرافةاؼبخرتعات اغبديثة الكثرية كاؼبختلفة ما كاف اغبديث عنها يعدُّ ضربنا من 

 كسع:اتسعت.حىًييى :إحياء./ دىًكمى :الدواء/ سىٍلسىل :سلسلة جذر.دكر الرتاث ُب التقدـ العلمي   :الفكرة الرئيسة**

يٍستملىح  اغبديث:الُخرافة . :مفردات
 .نوع:ضرب.العجيبة كاألحاديث  األباطيل:األساطير  .اؼبكذكب اؼب

 .رباط  : زمام. كرب  : ترعر . مرابح  : مكاسب
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: فرؽ ُب اؼبعىن بني كل كلمتني متشأّتني ربتهما خط  ُب ما يأٌب**

 )نوعنا( . من اػبرافة ضربان يقدـ للبشرية من اؼبخرتعات اغبديثة ما كاف اغبديث عنها يعد

ًبيًل اللًَّو الى يىٍستىًطيعيوفى "قاؿ تعأب  "   ُب اأٍلىٍرًض وبىٍسىبػيهيمي اعبٍىاًىلي أىٍغًنيىاءى ًمنى التػَّعىفُّفً  ضىٍربنالًٍلفيقىرىاًء الًَّذينى أيٍحًصريكا ُب سى

 .(راكسف سعينا(

 . فىرع.  (فرع): عد إلى المعجم, واضبط الحرف األول في كل كلمة مما يأتي**

 .يدفعنا التقدـ العلمي الواسع ُب ؾباؿ الطب كغريه إٔب ضركرة االلتفات إٔب اؼباضي ُب صناعة اغباضر : علل**
 حصيلة إنٌو سنوات, كازدىر ُب كترعرع مبا عصرينا نبتنا ليست اغبديث العصر ُب اإلنساف مكاسب من كثريا ألفٌ 

 اؼبعارؼ تكونت احملدكدة اػبربات كمن اؼبعلومات الصغرية كمن السنني, آالؼ ُب اإلنساف قطعها الِت الطويلة الٌرحلة
 .الطبٌ  العلمٌية كمنها تراالتطو بذلك كاٌتسعت اإلنسانية,

 كبعدي ؛ فإٌف تراثنا عظيم كؾبيد, كلكن أعظم منو أف نسعى إٔب إحياء ىذا الرتاث كربويلو إٔب (.10)الفقرة رقم 
أداة نافعة كدافعة للخلق كاالبتكار, كإٌف حظ البشريٌة اليـو من اؼبعاصرة عظيم كؾبيد, فلم يعد أمامنا إزاء 

االختيارات الىت طرحها عصرنا سول االقتناع اعباٌد بضركرة التوازف بني تراث حضارم كبافظ بو على جذكرنا, 
. كمعاصرة تقبل ّٔا حضارة العصر

   .االخرتاع :االبتكار . :مفردات.   اتغبلؿ الرتاث للخلق كاالبتكار   :الفكرة الرئيسة**

 من العدكٌ  يبٌكن األصيل تراثنا عن انسبلخنا  إفٌ .اذكر حججاً أخرى تقنع بضرورة االىتمام بالتراث, في رأيك**
 .التليدة أؾبادنا عن حباؿ ينفصل ال التقدـ اغبإب أف كما يا, ياكثقاؼ ياكعقائد يارفك احتبللنا

 األمم تراث ُب التأمُّل  إفَّ  ُب الرتاث األمم السابقة دافعان إٔب اػبلق كاإلبداع ُب رأيك؟كيف يكون النحر**
 األمم ثافرت .اغباضر إٔب األجياؿ مع ينحدر اغباضر فالرتاث ُب تأثريه فلو اغبضارم, التطٌور ُب مهم جزء السَّابقة,
 .فيها كالتبٌصر منها االستفادة هبب األكلوف تركها كالًعرب كفبتلكات تااػبرب من كبري كعاء السابقة
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 ىيويٌة وبمل ثافالرت كبري, حدٌ   إٔب؟إلى أي مدى يمكن أن يسهم التراث في حفظ ىوية األمة في تصورك**
 .كغريىا كاألدب العمارة فنوف ُب حضارهتا اؽبيويٌة كينقل ىذه كيوٌطد كثقافتها, كتقاليدىا عاداهتا ُب األمة

 الشعبٌية, األمثاؿ العمارة,  فنوف ترغب ُب أف ترتكو لؤلجياؿ القادمة من كجهة نظرؾ؟ما سمة التراث الذي**
 .اغبسنة عاداتنا

 عناصر بني الربط ُب كٌفق قد الكاتب أفٌ   أرل؟ كضح ذلك المقالةىل وفق الكاتب في الربط بين عناصر**
 كاؼبعاصرة, الرتاث من اؼبثقفني مواقف ذكر ٍب أنبيتو, كتوضيح تعريف الرتاث, من بدءنا منطقيا ترتيبنا كرتٌبها مقالتو,
على الرتاث  احملافظة إٔب الدعوة كأخريا اغباضر, من كبري جزء اؼباضي بأفٌ  التذكري ٍبٌ  بلد عريٌب, تراث كل كأنبٌية

 .العصر حضارة تقبلو حباضر كالعيش

 .اؼبتلقي تقنع مقٌدمات من النتائج إٔب  الوصوؿ العقلي أحيانان, فما غايتو من ىذا؟لجأ الكاتب إلى االستدالل**

 زباطب  ألهنا اإلنشائية كاألمر كاإلستفهاـ كالنهي, مب تعلل ذلك؟خلت المقالة التى بين يديك من األساليب**
 .العاطفة إثارة من أكثر العقل

القدَي, ), ك(اؼباضي, كاغباضر), ك(الرتاث, كاؼبعاصرة):  من مثلأكثر الكتاب من ذكر الثنائيات المتضادة**
 الٌرغم على اؼبتضاٌدات فهذه كذباذّٔا, كانسجامها النص, ُب الداخلية العبلقات  لكشفما داللة ذلك؟ (كاعبديد

 غري من جديد كأصالة كال تراث غري من معاصرة فبل كاؼبعاصرة, األصالة بني عبلقات أكجدت أهنا إال من تضادىا
 .بينهما قومٌ  رباط فثٌمة قدَي,

 من كنوعنا فةرااْبي .......... عٌدة مناطق ُب يبتلك أف اإلنساف كاستطاع" : بارزة في قولواإلعجابعاطفة **
 ."األساطري

:   التوكيد تابع يؤكد ما قبلو كيتبعو ُب اغبكم اإلعرايب, كىو نوعافالتوكيد    قضايا لغوية 
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: لفظي بتكرار اللفظ اؼبراد توكيده, كبو- 1

ًىيى الدينيا تىقوؿي دبًلًء فيها          حىذاًر حىذاًر ًمن بىطشي كىفىتكي      :قوؿ أيب الفرج الكاتب

مسبوقة باالسم اؼبؤكد كمتصلة بضمري يربطها  (كبل, ككلتا)كل , كصبيع , كنفس, كعني, ك: معنوم بالكلمات- 2
: بو كتطابقو ُب اعبنس كالعدد, كبو

سورة يس, اآلية )" سيٍبحىافى الًَّذم خىلىقى اأٍلىٍزكىاجى كيلَّهىا فبَّا تػيٍنًبتي اأٍلىٍرضي كىًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىفبَّا الى يػىٍعلىميوفى  "قولو تعأب 
36 .)

: كبل ككلتا اظباف يعرباف باغبركات اؼبقدرة إذا ٓب يضافا إٔب ضمري اؼبثِن, كيعرباف باغبركؼ ملحقني باؼبثىن: فائدة
. باأللف رفعا كبالياء نصبان كجرا إذا أضيفا إٔب ضمري اؼبثىن

. تدريبات

: حدد العبلمة اإلعرابية للكلمتني اللتني ربتهما خط ُب ما يأٌب- 1

ٍيئنا ًكٍلتىا "قاؿ تعأب - أ ؽبىيمىا نػىهىرناۚ   اعبٍىنَّتػىنٍيً آتىٍت أيكيلىهىا كىٓبٍى تىٍظًلم مٍّْنوي شى ٍرنىا ًخبلى  (33سورة الكهف, األية )"   كىفىجَّ
 .اؼبقٌدرة الضمة

رىًغمى أىٍنفي ٍبيَّ رىًغمى أىٍنفي ٍبيَّ رىًغمى أىٍنفي ًقيلى مىٍن يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى مىٍن أىٍدرىؾى " قاؿ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم - ب
 .باؼبثىن ملحق ألنو  الياء؛(ركاه مسلم)".  فػىلىٍم يىٍدخيًل اعبٍىنَّةى ًكلىٍيًهمىاأىبػىوىٍيًو ًعٍندى اٍلًكربىً أىحىدىنبيىا أىٍك 

. (فرع ب ُب الكتاب ؿبذكؼ):     ميز التوكيد اؼبعنوم من اللفظي ُب ما يأٌب- 2

ـى اأٍلىظٍبىاءى "قاؿ تعأب - أ معنوم  /  كٌلها(31سورة البقرة, اآلية )"  كيلَّهىاكىعىلَّمى آدى

معنوم  / عينو. ساعتنيعينواقتصرت احملاضرة على احملاضر - ب

لفظي  /)الثانية(  االجتهاد. طريق النجاحاالجتهاداإلجتهاد - جػ
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: اضبط الكلمتني اللتني ربتهما خط باغبركة االعرابية اؼبناسبة مبينان ما كاف منهما للتوكد- 3

ًسب عىديٌكان صىديقىوي        كىمىن ال ييكىرّْـ    :قاؿ زىري بن أيب سلمى- أ .  ال ييكىرَّـً  نىفسىوي كىمىن يىغرتىًب وبى

ا ليست( بو مفعوؿ /نفسىوي  . )توكيدن

معنوم  توكيد /  نفسيوي . االحتفاؿ اػباص بتكرَي الطلبة الفائزين دبسابقة القصة نفسوحضر الوزير- ب

. عد  إٔب الفقرة اػبامسة من النص, كاستخرج منها ألفاظ التوكيد كأعرّٔا- 4

 ."عينىو اؼباضي ليس ثاالرٌت  إفٌ "

 على مبِن مٌتصل  ضمري:كاؽباء مضاؼ, كىو آخره, على الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصوب معنوم توكيد :عينىو
 .باإلضافة جر ؿبل ُب الضمٌ 

 كىو آخره, على الظاىرة الضمة رفعو كعبلمة مرفوع معنوم توكيد : نفسو."نفسو اغباضر ىي اؼبعاصرة ليست"
 .باإلضافة جر ؿبل ُب الضمٌ  على مبِن مٌتصل كاؽباء ضمري مضاؼ,

 كىو باؼبثىن, ملحق ألنو الياء؛ نصبو كعبلمة منصوب معنوم توكيد : كليهما"دمائنا ُب كليهما كاؼبعاصرة ثاالرٌت  إفٌ "
 .باإلضافة جر ؿبل ُب مبِن متصل ضمري :مضاؼ, كاؽباء

: اسم مشتق يدؿ بصيغتو على أداة يتم ّٔا الفعل, كيأٌب من الفعل الثبلثي على طبسة أكزاف مشهورةاسم اآللة    
 حاسوب: غىسالة, ثبلجة, فاعوؿ: ًمطرقة, ًملعقة, فىعالة: ًمربد, ؾًبهر, ًمفعاؿ, ًمنطارد , ًمفعلة: ًمفعل

: صيغ من األفعاؿ اآلتية اسم اآللة- .1     تدريبات

       .ربط, كول , طرؽ, كزف

 .فاًميز : كزف.ًمٍطرىقىة : طرؽ.ة ًمٍكوا : كول.ًمٍربىط :ربط

: ميز اسم اآللة من صيغة اؼببالغة ُب ما ربتو خط فبا يأٌب- 2
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 كىالى تػىٍبخىسيوا النَّاسى أىٍشيىاءىىيٍم كىالى تػىٍعثػىٍوا ُب اأٍلىٍرًض  ۖ كىيىا قػىٍوـً أىٍكفيوا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى بًاٍلًقٍسًط " قولو تعأب- أ
 .آلة اسم/ فزااؼبي  اؼبكياؿ,(.46سورة فصلت, اآلية " ميٍفًسًدينى 

 .مبالغة صيغة / السٌيارة.تبهرين عظمة اػبالق ُب اتساؽ األجراـ السيارة ُب الفضاء- جػ

 .آلة اسم /ثرا اؼبح.حرث اؼبزارع اغبقل باحملراث- د

 .مبالغة صيغة : معطاء.جدم رجل معطاء- ىػ 

: اضبط بالشكل التاـ الكلمات الىت ربتها خط ُب اعبمل اآلتية مبينان ما كاف منها السم اآللة أك اسم اؼبكاف- 3

 .آلة اسم :ةي   اؼبًٍعصىر.الزيت نقيان خاليان من الشوائباؼبعصرة أخرجت - أ

 .مكاف اسم :  مىٍصعىدي  األنبياء عليهم السبلـ مصعدإنو: قاؿ ابن بطوطة عن جبل قاسيوف - ب

 اسم :  مىٍعبػىره .مضيق جبل طارؽ ىو معرب يصل بني مياه البحر األبيض اؼبتوسط كمياه احمليط األطلسي- جت
 .مكاف

. عد إٔب الفقرة اػبامسة من النص كاستخرج منها اسم آلو كإذكر كزنو- 4

 .فٌعالة :)سٌيارة( الٌسيارة

اغبكاية 

اغبكاية شكل أديب قصصي شفاىي ليس ؽبا مؤلف معركؼ ُب الغالب, تقدـ أحداثان ذات بداية كهناية, كتناقش 
. موضوعات نادرة كغريبة, كال تقف على حوادث صغرية بتفصيبلهتا, كفيها ؾباؿ كاسع للخياؿ الشعيب

كتعتمد على التأثري ُب مشاعر اؼبتلقي, فتعدؿ عباراهتا كمضامينها على لساف الراكم كفق مزاجو أك  ركفو البيئية 
كاالجتماعية, كما تتناكؿ موضوعات متنوعة كالصراع بني اػبري كالشر, أك عبلقة الفرد بآّتمع بأسلوب كعظي أك 

. كتتميز غالبان بالبساطة كاإلهباز كاإلسراع ُب السرد. تعليمي
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مبوذج لفن اغبكاية 

وبكى أف لبؤة كانت ُب غيضة كؽبا شببلف, كأهنا خرجت تطلب الصيد كخلفتها, فمر ّٔما أسوار, فحمل عليها 
فقتلهما كسلخ جلدنبا, فاحتقبهما كانصرؼ ّٔما إٔب منزلو, فلما رجعت اللبؤة, كرأت ما حٌل ّٔما من األمر 

الفظيع اؽبائل اؼبوجع للقلوب, سخنت عينها, كاشتد غيظها, كطاؿ نبها, كاضطربت  هران لبطن كصاحت, ككاف 
ما الذم نزؿ بك كحل بعقوتك, ىلمي كأخربيِن : إٔب جانبها شعهر جار ؽبا, فلما ظبع صيحتها كجزعها قاؿ

. ألشركك فيو أك أسليو عنك

ال ذبزعي : شببلم, مر عليها أسوار فقتلهما, أخذ جلدنبا فاحتقبهما, كألقانبا بالعراء, قاؿ الشعهر: فقالت اللبؤة
كال تصرخي, كأنصفي من نفسك, كاعلمي أف ىذا األسوار ٓب يأت إليك شيئان إال كقد فعلت بغريؾ مثلو, كٓب ذبدم 

من الغيظ كاغبزف على شبليك شيئان, إال كقد كجد غريؾ بأحبابو ؼبا تفعلني, فوجدت اليـو مثلو كأفضل منو, 
فاصربم من غريؾ, على ما صرب منك عليو غريؾ, فإنو قد قيل كما تدين تيداف, كأف شبرة العقل العقاب كالثواب, 

صف : كنبا على قدره ُب الكثرة كالقلة, كالزارع الذم إذا حضر اغبصاد, أعطى كبل على حساب بذره, قالت اللبؤة
. ٕب ما تقوؿ كاشرح ٕب

. مائة سنة: كم أتى لك من العمر؟ قالت اللبؤة: قاؿ الشغهر

ما الذم كاف يعيشك كيقويك؟ : اؿ الشغهر

. غبـو الوحش: قالت اللبؤة

. أىمىا كاف لتلك الوحش آباء كأمهات: قاؿ الشغهر

 .بلى: قالت اللبؤة

أما أنو ٓب يصبك . ما لنا ال نسمع ألكلئك اآلباء كاألمهات من الضجة كالوجع كالصراخ ما نرل منك: فقاؿ الشغهر
. ذلك إال لسوء نظرؾ ُب العواقب كقلة تفكرؾ فيها كجهالتك دبا يرجع عليك من ضرىا
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فلما ظبعت اللبؤة عرفت أهنا ىي الِت جنت ذلك على نفسها كجٌرتو إليها, كأهنا ىي الضالة اعبائرة, كأنو من عمل 
فرتكت الصيد كانصرفت عن أكل اللحم إٔب الثمار كأخذت ُب النسك . بغري العدؿ كاغبق انتقم منو كأديل عليو

. كالعبادة

. فإف ُب ذلك العدؿ, كُب العدؿ رضا اهلل تعأب كرضا الناس: ما ال ترضاه لنفسك ال تصنعو لغريؾ: فإنو قد قيل

 (عبد اهلل بن اؼبقفع, كليلة كدمنة, باب اللبوة كاالسوار كالشغري)

 

: اكتب دبا ال يقل عن مئة كلمة كاحد من اؼبوضوعني اآلتيني

. حكاية شعبية تعرفها بلغتك اػباصة- 1

حكاية من نسج خيالك مراعيان ما تعلمتو سابقان - 2

التقوَي الذاٌب 

. استخدمت لغة سهلة كاضحة- 2   .كضعت عنوانان مناسبان شائقان - 1  :بعد كتابِت اغبكاية أتأكد من أنِن

. سبكنت من التأثري ُب اؼبتلقي-5  .حددت غرضان ىادفان للحكاية-4   .ك فت عنصرم اؼبكاف كالزماف-3

. ك فت عنصر اػبياؿ- 6

 
. تم ىذا العمل بتوفيق من اهلل 

 . القواعد قريبا تبسيطملخص


