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 اإلبداع
غة العربٌية يف اللٌ   

 

 

اين عشر ف الثٌ الصٌ   

 للفركع األكادؽلٌية كادًلهنٌية

 

 الفصل الٌدراسٌي األٌكؿ

 

ليبإعداد ادلعٌلم : أنس الشٌ   

َِٕٖٖٕٕٕٔٗ 
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 الفهرس
 

 ّالصاحلة ............................................... نشئة الوحدة األكىل  : التٌ   .ُ

 ِْالوحدة الثانية : صناعة الٌسركر ................................................... .ِ

 ُٕالوحدة الثٌالثة : يف أدب الٌصداقة ................................................ .ّ

 َُٓالٌصحٌية ................................................الوحدة الٌرابعة : الثٌقافة  .ْ

 ُِّالوحدة اخلامسة : كأنت احلٌب اي أردف .......................................... .ٓ

 ُُٕالوحدة السادسة : الػعىركض .................................................... .ٔ
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 الوحدة األوىل :  

 

 

 

 التنشئة الصاحلة                            
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  .(  ِْآية ) هناية ( إىل ّّآية )بداية من ػلفظ الطٌالب اآلايت :  مقٌرر احلفظ

                                                                                                  اؿ تعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى :ػق
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 ( : ُْإىل آية )  ( ّّمن آية ): ادلناسبة 

لػٌما بٌُت هللا تعاذل أف ٤تبتو ال تتم إاٌل ابتباع الرسل كطاعتهم ، ذكر من أحٌبهم كاصطفاىم من الرسل ، كبٌُت علٌو      
ٍبٌ  ، اثلثنا آبؿ إبراىيم فاندرج فيهم رسوؿ هللا  أتىآبدـ أك٢تم ، كثٌٌت بنوح ، ٍب درجاهتم كشرؼ مناصبهم  ، فبدأ 

، كأعقب ذلك بذكر ثبلث قصص : قصة ميبلد مرمي ، كقٌصة ميبلد ا آبؿ عمراف فاندرج فيو عيسى أتى رابعن 
 ، كما فيها من خوارؽ للعادة تدٌؿ على قدرة العلٌي القدير. الٌسبلـ٭تػِت ، كقصة ميبلد عيسى عليو 
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 قاؿ تعالػػػػػى : 

ـى كىنيوحنا كىآؿى ًإبٍػرىاًىيمى كىآؿى ًعٍمرىافى عىلىى اٍلعىالىًمُتى  )ّّ( "   "ًإفَّ اَّللَّى اٍصطىفىٰى آدى

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
اختار ، أم جعلهم صفوة  ) صفو ( اصطفى

 خلقو
 عشَتة ، أىل ، أقرابء آؿ

   الٌسبلـكالد مرمي عليها  عمراف 
  شيخ  الٌسبلـأم أٌف هللا عٌز كجٌل اختار للنبوة صفوة خلقو ، كىم : آدـ أبو البشر ، كنوح عليو  :اآليةشرح (

ا١ترسلُت ( ،كآؿ إبراىيم ؛ أم عشَتتو كذكم قرابه كىم اٝتاعيل كإسحق كاألنبياء من أكالدىم كمن ٚتلتهم 
 أنبياء بٍت اسرائيل  خاًب ، كآؿ عمراف ، كمنهم ا١تسيح عيسى بن مرمي الرسوؿ ٤تٌمد 

 عٌلل : خٌص هللا تعاىل األنبياء ادلذكورين يف اآلايت ابلذكر ؟  ُس  

 ألٌف األنبياء كالرسل ٚتيعنا من نسلهم    

يعه عىًليمه ) ( ّْذيرًٌيَّةن بػىٍعضيهىا ًمٍن بػىٍعضو ۗ كىاَّللَّي َسًى  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
   اإلنسافنسل  ) ذرأ أك ذرَّ ، ذرر(ذريٌة 

 
 أم اصطفاىم متجانسُت يف الٌدين ، كالتقى كالصبلح ، كأٌف هللا ٝتيعه ألقواؿ العباد عليم    :شرح اآلية

 بضمائرىم .
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 ذيرًٌيَّةن بػىٍعضيهىا ًمٍن بػىٍعضو "قاؿ تعاىل :"  ُس  

  مبى كصف هللا تعاىل ذريٌة األنبياء ؟  - أ
 كصفها أبٌف بعضها من بعض ؛ من ذريٌة آدـ ٍب ذرية نوح ٍب من ذرية إبراىيم 

 :عالـ يدٌؿ ذلك  - ب
 قػى كالصبلح . يدٌؿ على أٌف هللا تعاذل اصطفاىم ألٌّنم متجانسوف يف الٌدين ، كالتٌ 

 هٌية يف إعداد األنبياء كاصطفائهم كصفاهتم ، عالـى يدؿ ذلك ؟ػٰ تكاملت الرعاية األل ِس  

هللا سبحانو كتعاذل ال ٮتتار من ا٠تلق إاٌل أكرمهم كأفضلهم عنده كأكملهم لديو ، فاصطفى آدـ كنوحنا ٍبٌ آؿ         
إبراىيم كآؿ عمراف ألٌف منهم األنبياء ، فكانوا أمناء على رسالتو كبٌلغوىا للناس ، كخٌصهم هللا بصفات الصدؽ 

 كاألمانة ، كخٌصهم ابلنبوة كالرسالة . 

" (  ّٓ)     يعي اٍلعىًليمي قىالىًت اٍمرىأىتي ًعٍمرىافى رىبًٌ ًإيٌنً نىذىٍرتي لىكى مىا يف بىٍطًٍت زليىرَّرنا فػىتػىقىبٍَّل ًمٍتًٌ ۖ ًإنَّكى أىٍنتى السَّمً  ًإذٍ   

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
من النذر كىو ما يوجبو  نذرت

ا١ترء على نفسو من صدقة 
 أك عبادة أك ٨تو٫تا 

 ٥تلصنا للعبادة كا٠تدمة   حٌررناػي م

 
 شرح اآلية:  
 "ًإٍذ قىالىًت اٍمرىأىتي ًعٍمرىافى رىبًٌ ًإيٌنً نىذىٍرتي لىكى مىا يف بىٍطًٍت زليىرَّرنا" 

 أم اذكر ٢تم قوؿ امرأة عمراف : نذرت لعبادتك كطاعتك ما أٛتلو يف بطٍت      

  أم ٥تلصنا للعبادة كا٠تدمة " : " زليىرَّرنا. 

  " أم السميع لدعائي العليم بنٌييت "فػىتػىقىبٍَّل ًمٍتًٌ ۖ ًإنَّكى أىٍنتى السًَّميعي اٍلعىًليمي 
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جراين على عادة أىلها نذرت امرأة عمراف ما يف بطنها خلدمة بيت ادلقدس راجيةن القبوؿ من هللا ، مب  ُس   
 استعانت على حتقيق ذلك ؟

 .ل على هللا استعانت ابلعبادة كالطٌاعة كصدؽ التوكٌ   

هىا قىالىٍت رىبًٌ ًإيٌنً كىضىٍعتػيهىا أينٍػثىٰى كىاَّللَّي أىٍعلىمي ِبىا كىضىعىٍت كىلىٍيسى الذَّكىري كىاأٍلينػٍ  ًإيٌنً "فػىلىمَّا كىضىعىتػٍ تػيهىا مىٍرَىى كى ًإيٌنً َسىَّيػٍ ثىٰى ۖ كى
( ّٔ)أيًعيذيىىا ًبكى كىذيرًٌيػَّتػىهىا ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيًم "  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
معٌت اسم مرمي يف لغتهم  مَر هاػكلدت كضعتها 

 العابدة ، خادمة الرب
أٞتأ إليك لتحفظها  )عوذ(بك  أعيذىا

 كٖتٌصنها
 أكالدىا يتهاذرٌ 

   ٝتٌيت ىذه األنثى َسٌيتها ) َسو ( 
 شرح اآلية:  

  : " هىا قىالىٍت رىبًٌ ًإيٌنً كىضىٍعتػيهىا أينٍػثىٰى كلدهتا قالت على كجو التحٌسر كاالعتذار : اي رٌب  أم لػٌما" فػىلىمَّا كىضىعىتػٍ
 .إٌّنا أنثى ، كقالت ىذا ألنٌو دل يكن ييقبل يف الٌنذر إاٌل الذكور ، فقبل هللا تعاذل مرمي 

  ٍكهللا أعلم ابلشيء الذم كضعت قالت ذلك أـ دل تقلو  كىاَّللَّي أىٍعلىمي ِبىا كىضىعىت : " 

  ٰأم ليس الذكر الذم طلبتو كاألنثى اليت كيًىبتها بل ىذه أفضل ) كالذكر ليس   كىلىٍيسى الذَّكىري كىاأٍلينٍػثىى : "
 كاألنثى يف خدمة الكنيسة كالعباد لضعفها كعورهتا ( 

لشأف ا١تولودة ، كما علق هبا من عظائم األمور ، كجعلها كاٞتملتاف معًتضتاف من كبلمو تعاذل ، تعظيمنا 
 كابنها آية للعا١تُت 

  " تػيهىا مىٍرَىى  " : أم ٝتٌيت ىذه األنثى مرمي  كىًإيٌنً َسىَّيػٍ

  " " ًإيٌنً أيًعيذيىىا ًبكى كىذيرًٌيػَّتػىهىا ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيًم جيم ، : أم أجَتىا ْتفظك كأكالدىا من شٌر الشيطاف الر كى
 فاستجاب هللا ٢تا ذلك .
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 ما ادلعٌت الذم أفادتو اجلملة ادلعًتضة " كهللا أعلم ِبا كضعت " ؟ ُس 

 تعظيم شأف ا١تولودة كجعلها كابنها آية للعا١تُت 

 االستمرار كالتجدُّد الفعل ادلضارع للفعل" أعيذىا " : ما داللة ِس 

 كػػر كاألنثى .   الذٌ  الطٌباؽاستخرج من اآلية مثاالن على  ّس

هىا  زىكىرايَّ اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعٍندىىىا "فػىتػىقىبػَّلىهىا رىبػُّهىا ًبقىبيوؿو حىسىنو كىأىنٍػبػىتػىهىا نػىبىاًتن حىسىننا كىكىفَّلىهىا زىكىًرايَّ ۖ كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍ
ا ۖ قىالىٍت ىيوى ًمٍن ًعٍنًد  (  ّٕ)  " اَّللًَّ ۖ ًإفَّ اَّللَّى يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي ًبغىٍَتً ًحسىابو ًرٍزقنا ۖ قىاؿى ايى مىٍرَىي أىَّنَّٰ لىًك ىٰىذى  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
غرفة عبادهتا يف بيت  احملراب  عهدىا إليو ابلرعاية  كٌفلها زكراي 

 ا١تقدس
   من أين لك ىذا ؟ أٌَّن لك ىذا 

 شرح اآلية: 

  قبوالن حسننا ، كسلك هبا طريق السعداء . أم قبلها هللا":  حىسىنو "فػىتػىقىبػَّلىهىا رىبػُّهىا ًبقىبيوؿو 
  " : " ةن صاٟتةئأم راٌبىا تربية كاملة ، كنٌشأىا تنشكىأىنٍػبػىتػىهىا نػىبىاًتن حىسىننا  
 "  " َّا للقياـ ٔتصاٟتها ، حىت إذا بلغت مبلغ النساء انزكت يف زكراي كافبلن ٢تا كمتعهدن أم جعل كىكىفَّلىهىا زىكىراي

 .٤تراهبا تتعبد 

  "" هىا زىكىرايَّ اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعٍندىىىا ًرٍزقنا ۖ قىاؿى ايى مىٍرَىي أىَّنَّٰ لىًك ىٰىذىا  كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍ

كطعامنا : كجد فاكهة الصيف هة كحجرهتا كمكاف عبادهتا ، كجد عندىا فا   أم كٌلما دخل عليها زكراي
 يف الشتاء ، كفاكهة الشتاء يف الصيف ، قاؿ اي مرمي من أين لك ىذا ؟

 

 "  : "  أم رزقنا كاسعنا بغَت جهد كال تعب قىالىٍت ىيوى ًمٍن ًعٍنًد اَّللًَّ ۖ ًإفَّ اَّللَّى يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي ًبغىٍَتً ًحسىابو
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 نػىبىاًتن حىسىننا "كىأىنٍػبػىتػىهىا "   الصور الفنٌية :
 .ها كتربيتها اٟتسنة ابلٌزرع الٌصاحل عً ر مٌوىا كترعٍ ػيف ن الٌسبلـصٌور مرمي عليها      

للقياـ أبمر عظيم كىو أف  الٌسالـيف ضوء فهمك اآلايت الكرؽلة ، بٌُت كيف ىٌيأ هللا تعاىل مَر عليها  ُس  
 ؟ الٌسالـتلد عيسى عليو 

كافبلن ٢تا ، كأكجد عندىا رزقنا يف غَت أكانو ، كاصطفاىا لعبادتو ، كطٌهرىا على   الٌسبلـهللا جعل زكراي عليو  إفٌ     
 .نساء العا١تُت 

      ما أثر الرعاية احلسنة يف تنشئة جيل صاحل يف رأيك ؟،  " كىأىنٍػبػىتػىهىا نػىبىاًتن حىسىننا " يف ضوء قولو تعاىل "  ِس  

  الرعاية الصاٟتة كالٌزرع الصاحل ٮترج نباًتن طيٌػبنا ، كالًتبية اٟتسنة تنشيء جيبلن سوايِّ   

 عرضت اآلية الكرؽلة أمرنا خارقنا للعادة ، أذكره ؟  ّس

 . الٌسبلـالرزؽ يف غَت أكانو عند مرمي عليها   

يعي الدُّعىاًء" )ىينىاًلكى دىعىا زىكىرايَّ رىبَّوي ۖ قىاؿى رىبًٌ ىىٍب ِل ًمٍن لىدي  ( ٍّٖنكى ذيرًٌيَّةن طىيًٌبىةن ۖ ًإنَّكى َسًى " 

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 كلدن صاٟتنا مباركنا ذريٌة طٌيبة  أعًط كامنح ) كىب ( ىبٍ 

   من عندؾ من لدنك
 
 شرح اآلية:  

  "" زكراي ( كرامة هللا ١ترمي ، دعػػا ربٌػػو متوٌسبلن أم يف ذلك الوقت الذم رأل فيو ) :  ىينىاًلكى دىعىا زىكىًرايَّ رىبَّوي
 متضٌرعنا .

  " " ا صاٟتنا قىاؿى رىبًٌ ىىٍب ِل ًمٍن لىديٍنكى ذيرًٌيَّةن طىيًٌبىةن ككاف شيخنا كبَتنا كامرأتو عجوز  ،أم أعطٍت من عندؾ كلدن
 .عاقر 
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  " : " يعي الدُّعىاًء  أم ٣تيب الٌدعاء من انداؾ ًإنَّكى َسًى

:" ربًٌ ىٍب ِل من لدنك ذريٌةن  الٌسالـدلاذا جاء الطلب بلفظ اذلبػػة يف قولو تعاىل على لساف زكراي عليو  ُس  
 صاحلةن " 

؛ فهو كبَت  الٌسبلـألٌف ا٢تبػػة ىي عطاء من غَت عوض أك مقابل ، كمن غَت سبب أك تدٌخل أك كسيط من زكراي عليو 
كامرأتو عاقر ، فا٢تبة إحساف ٤تض من عند هللا تعاذل ) من لدنك ( من غَت . كيف ذلك صدؽ زكراي يف توٌكلو على 

 هللا كإٯتانو الصادؽ كحسن ظٌنو بربٌػػػو .

ريؾى بًيى  " ًئكىةي كىىيوى قىاًئمه ييصىلًٌي يف اٍلًمٍحرىاًب أىفَّ اَّللَّى يػيبىشًٌ ًلمىةو ًمنى اَّللًَّ كىسىيًٌدنا كىحىصيورنا فػىنىادىٍتوي اٍلمىالى ٍحِتىٰ ميصىدًٌقنا ًبكى
( ّٗ) "كىنىًبيِّا ًمنى الصَّاحًلًُتى   

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 الٌسبلـعيسى عليو  كلمة من هللا جربيل  ادلالئكة 
من يعصم نفسو عن النساء  حصورنا 

 عػٌفة 
  

 

 شرح اآلية:  

  " : " ًئكىةي كىىيوى قىاًئمه ييصىلًٌي يف اٍلًمٍحرىاًب  .أم انداه جربيل حاؿ كونو قائمنا يف الٌصبلة فػىنىادىٍتوي اٍلمىالى
  " : " ٰريؾى بًيىٍحِتى   أم يبشٌرؾ بغبلـ اٝتو ٭تِتأىفَّ اَّللَّى يػيبىشًٌ
 " ًا كىحىصيورنا كىنىًبيِّا م ًلمىةو ًمنى اَّللًَّ كىسىيًٌدن قنا ًبكى  " نى الصَّاحًلًُتى ميصىدًٌ
مؤمننا برسالتو ، كٌٝتي عيسى " كلمة هللا" ألنٌو خلق بكلمة " كػػن " من غَت أب ،  الٌسبلـأم مصٌدقنا بعيسى عليو    

ا ، كسيكوف نبيِّا من األنبياء ، كىذه بشارة اثنية  كسوؼ يسود قومو كيفوقهم ك٭تبس نفسو عن الشهوات عٌفة كزىدن
 بنبٌوتو بعد البشارة بوالدتو كىي أعلى من األكذل . 
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 كما كردت يف اآلية الكرؽلة ؟   الٌسالـليو ما ىي صفات ػلِت ع ُس  

 مؤمننا برسالتو مصٌدقنا بعيسى  -ُ
ا يف قومو كيفوقهم  -ِ  سٌيدن
ا -ّ  ك٭تبس نفسو عن الشهوات عٌفة كزىدن
  كسيكوف نبيِّا من األنبياء -ْ

 

ـه كىقىٍد بػىلىغىًٍتى اٍلًكبػىري كىاٍمرىأىِت عىاًقره ۖ قىاؿى   ًلكى اَّللَّي يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي"قىاؿى رىبًٌ أىَّنَّٰ يىكيوفي ِل غيالى (َْ)كىذٰى " 

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
عقيم ال تلد سواء أكاف  عاقر 

ذكرنا أـ أنثى ، فالذكر 
 الذم ال يولد لػو كلد 

  

 :شرح اآلية  

ـه "    " *   فرحنا متعٌجبنا كيف أيتيٍت كلد ؟ الٌسبلـقاؿ زكراي عليو قىاؿى رىبًٌ أىَّنَّٰ يىكيوفي ِل غيالى  

كقد أدركتٍت الشيخوخة ، كامرأٌب عقيم ال تلد ككانت زكجتو بنت ٙتاف  " :كىقىٍد بػىلىغىًٍتى اٍلًكبػىري كىاٍمرىأىِت عىاًقره   *
. كتسعُت سنة ، فقد اجتمع فيهما الشيخوخة كالعقم يف الزكجة ، ككبل السببُت مانع من الولد   

 

  ًلكى   أم ال يعجزه شيء كال يتعاظمو أمراَّللَّي يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي" : "قىاؿى كىذٰى
 

 ؟ الٌسالـكيف استقبل زكراي البشرل بيحِت عليهما  ُ س  
ب ، كاستعظاـ قدرة هللا ، كامرأتو عاقر ، كابلدىشة كالتعجٌ ابستبعاد ٖتٌققها يف موازين البشر ؛ ألنٌو كبَت يف الٌسن  

 .تعاذل 
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 لفظ عاقر يستوم فيو ادلذٌكر كادلؤنث ، عػد إىل ادلعجم كتبٌُت مجعو لكٌل منهما  ِس
 قَّر كعواقر للمؤنث ٚتع عاقر : عيقَّر للمذكر ، كعي    

  عرضت اآلية الكرؽلة أمرنا خارقنا للعادة ، أذكره ؟ ّس

 كالدة ٭تِت من أـ عاقر كأب بلغ من الكرب عتٌيا 

ـو ًإالَّ رىٍمزنا ۗ كىاذٍكيٍر رىبَّكى كىًثَتنا كىسىبًٌٍح اًبلٍ "قىاؿى رىبًٌ اٍجعىٍل ِل  ثىةى أىايَّ عىًشيًٌ آيىةن ۖ قىاؿى آيػىتيكى أىالَّ تيكىلًٌمى النَّاسى ثىالى
ٍبكىاًر" ( . ُْ) كىاٍْلً  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 إشارة رمزا عبلمة على ٛتل امرأٌب آيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 أكؿ النهار ) بكر (اْلبكار  آخر النهار العشٌي ) عشو(
 :شرح اآلية  

 "ـو ًإالَّ رىٍمزنا ثىةى أىايَّ  "قىاؿى رىبًٌ اٍجعىٍل ِل آيىةن ۖ قىاؿى آيػىتيكى أىالَّ تيكىلًٌمى النَّاسى ثىالى
م الناس إاٌل ابإلشارة ثبلثة أايـ بلياليها ، مع أٌنك سوٌم مرأٌب ، أم عبلمتك عليو أاٌل تكلٌ أم عبلمة على ٛتل ا 

 صحيح ، كالغرض مانع ٝتاكٌم ٯتنعو من الكبلـ بغَت ذكر هللا . 

 

 "ٍبكىاًر  "كىاذٍكيٍر رىبَّكى كىًثَتنا كىسىبًٌٍح اًبٍلعىًشيًٌ كىاٍْلً

الكبلـ كدل ٯتنع عن ذكر هللا ، كالتسبيح لػػو ، ا على النعمة ، فقد مينع عن أم اذكر هللا ذكرنا كثَتنا بلسانك شكرن      
 كذلك أبلغ يف اإلعجاز . كسٌبح ) عظٌم (  هللا تعاذل يف آخر النهار كيف أٌكلو .

 

 دليالن على محل زكجتو ، كحتٌقق البشرل  الٌسالـبٌُت االمارة اليت منحها هللا تعاىل لزكراي عليو  ُس
 .هللا كثَتنا مسبحنا إايه يف آخر النهار كأٌكلو   اٌدة ثبلثة أايـو بلياليها ، ذاكرن إلشارة ١تاألمارة ىي أاٌل يكٌلم الناس إاٌل اب   
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 ؟ الطٌباؽاستخرج من اآلية الكرؽلة مثاالن على  ِس
 العشٌي كاإلبكار       

 

ًئكىةي ايى مىٍرَىي ًإفَّ اَّللَّى اٍصطىفىاًؾ ......." إىل قولو تعاىل ىذا صراطه مستقيم " من قولو تعاىل :" ًإٍذ قىالىًت اٍلمىالى كى  
( ُٓ( إىل هناية آية )  ِْمن آية )  

 
   *  ادلناسبة :  

ًكرب عتيَّا ، كذلك لػٌما ذكر تعاذل قٌصة كالدة ٭تِت بن زكراي عليهما الٌسبلـ من عجوز عاقر كشيخ قد بلغ من ال     
ٔتقتضى الٌسنن الكونٌية شيء خارؽ للعادة ، أعقبها ٔتا ىو أبلغ كأركع يف خرؽ العادات ، فذكر قٌصة ميبلد الٌسيد 

ا١تسيح عيسى من غَت أب كىي أعجب من األكؿ ، فذكر كالدتو من مرمي البتوؿ ليدٌؿ على بشريٌتو ، كأعقبو بذكر ما 
ليشَت إذل رسالتو ، كأنٌو أحد الرسل الكراـ الذين أظهر هللا على أيديهم خوارؽ العادات أيٌده هللا بو من ا١تعجزات ،  

  

ًئكىةي ايى مىٍرَىي ًإفَّ اَّللَّى اٍصطىفىاًؾ كىطىهَّرىًؾ كىاٍصطىفىاًؾ عىلىٰى ًنسىاًء اٍلعىالىًمُتى ) ًإٍذ قىالىًت اٍلمىالى نييًت ًلرىبًًٌك  (ِْكى ايى مىٍرَىي اقػٍ
(ّْ) كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعُتى   

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 أم من األخبلؽ الرذيلة  طٌهرؾ اختارؾ  اصطفاؾ )صفو (

قنت:أطاع هللا عٌزكجٌل  (اقنيت )قنت
كأطاؿ القياـ يف الصبلة 
كالدعاء ،كاقنيت :الزمي 

على  عبادة هللا شكرنا
 اصطفائو
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 :شرح اآلية  

 " " ًئكىةي ايى مىٍرَىي ًإفَّ اَّللَّى اٍصطىفىاًؾ ًإٍذ قىالىًت اٍلمىالى قوؿ ا١تبلئكة أم جربيل : اي مرمي إٌف هللا اختارؾ من بُت :  كى
 سائر النساء فخٌصك ابلكرامات .

  ": " اليهود من الفاحشة .مك بو ػػػٌهأم طٌهرؾ من األدانس كاألقذار كما ات كىطىهَّرىًؾ 
   أم اختارؾ على سائر نساء العا١تُت لتكوين مظهر قدرة هللا يف إ٧تاب الولد " كاصطفاؾ على نساء العادلُت "

 من غَت أب .

 : "أم الزمي عبادتو كطاعتو شكرنا على اصطفائو "ايى مىٍرَىي اقٍػنييًت ًلرىبًًٌك 

 "  أم صٌلي هلل مع ا١تصٌلُت . ": كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعُتى 

 

 ( : ّْ( ك )ِْيف ضوء فهمك اآليتُت ) ُس 
 على نساء العا١تُت . كطٌهرىاأٌف هللا اصطفاىا ما فضل هللا تعاىل على مَر عليها السالـ ؟     . أ

  أف تطيع هللا كتلـز عبادتواذكر ما يستوجبو ىذا الفضل ؟     . ب
 

 كٌضح داللة التكرار يف " اصطفاؾ " ؟ ِس
 : أم أٌف هللا تعاذل اختار مرمي عليها السبلـ من بُت سائر النساء فخٌصها ابلكرامات) اصطفاؾ ( األكىل  -

: أم أٌف هللا تعاذل اختار مرمي عليها السبلـ على سائر نساء العا١تُت ؛ لتكوف مظهر قدرة  ) اصطفاؾ ( الثانية -
 هللا يف إ٧تاب كلد من غَت أب .
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مىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي مىٍرَىى كىمى ذٰىًلكى ًمٍن "   ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقالى ٍيًهٍم ًإٍذ أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى ۚ كىمىا كيٍنتى لىدى ا كيٍنتى لىدى
ٍتىًصميوفى   (ْْ)"ؼلى

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
نلقي ا١تعٌت يف النفس يف  ) كحي (نوحيو ا٠ترب ا١تهمٌ  ) مجع نبأ( أنباء 

 خفاء 
ا١تقصود ىنا الٌسهاـ اليت ييقًتع  أقالمهم

 هبا 
  

 :شرح اآلية  

 " ذٰىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى" 
أم ىذا الذم قصصناه عليك أيٌها الرسوؿ ، من قصة امرأة عمراف كابنتها مرمي البتوؿ كمن قصة زكراي ك٭تِت إ٪ٌتا 

 األنباء الػميغٌيبة ، كاألخبار ا٢تاٌمة اليت أكحينا هبا إليك اي ٤تٌمد ، ما كنت تعلمها من قبل .ىي من 

 "  "مىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي مىٍرَىى ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقالى  كىمىا كيٍنتى لىدى

كٌل يريدىا يف كنفو أم ما كنت عندىم إذ ٮتتصموف كيتنافسوف على كفالة مرمي حُت ألقوا سهامهم للقرعة ،  
 كرعايتو .

  " " ٍتىًصميوفى ٍيًهٍم ًإٍذ ؼلى  كىمىا كيٍنتى لىدى
أم يتنازعوف فيمن يكفلها منهم ، كالغرض أف ىذه األخبار كانت من عند هللا العليم ا٠تبَت ، كإ٪ٌتا قٌدر هللا كوف 

 زكراي كافبلن ٢تا لسعادهتا لتقتبس منو علمنا ٚتِّا كعمبلن صاٟتنا .

 

 ؟"  ذٰىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى   " يف قولو تعاىل ُس  

   ما ادلشار إليو يف " ذلك " ؟ . أ

 ك٭تِت زكرايٌ  ا١تشار إليو كٌل ما ذكره هللا تعاذل ، من قصة ) امرأة عمراف ( ، كابنتها ) مرمي البتوؿ ( كمن قٌصة  ) 
 عليهما السبلـ (
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  " ؟من ادلخاطب يف  "إليك  . ب

 الرسوؿ ٤تٌمد   

   ملى خاطبتو اآلية ؟ج. 

ا لصدؽ نبوة الرسوؿ الكرمي        ، قٌص هللا تعاذل عليو ىذه األنباء الػميغػيٌػبة ، كاألخبار ا١تهٌمة اليت أكحى هللا أتكيدن
  ذل . تعاذل هبا إذل رسولو ، كما كاف يعٌلمها من قبل ، كما رافقها من معجزات تدٌؿ على قدرة هللا تعا

 

ًلمىةو ًمٍنوي اٍَسيوي اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍرَىى  ريًؾ ًبكى ًئكىةي ايى مىٍرَىي ًإفَّ اَّللَّى يػيبىشًٌ نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىًمنى  ًإٍذ قىالىًت اٍلمىالى كىًجيهنا يف الدُّ
(ْٓاٍلميقىرًَّبُتى )  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
أم ٔتولود ٭تصل بكلمة من هللا  كلمة منو

 أم يقوؿ لو كن
 لو اٞتاه العظيم كجيهنا 

لقب من األلقاب ا١تشرٌفة  ادلسيح  من ا١تقرٌبُت عند هللا  ادلقٌربُت 
 كمعناه ا١تبارؾ

 
 :شرح اآلية  

أم كما كنت اي ٤تٌمد ىناؾ حُت قالت ا١تبلئكة اي مرمي إف هللا يبشٌرؾ ٔتولودو ٭تصل بكلمة من هللا ببل كاسطة     
األب ،اٝتو ) عيسى ( كلقبو ا١تسيح كنٌسبو إذل أٌمو تنبيهنا على أٌّنا تلده ببل أب .كمن صفاتو أنٌو سٌيده كمعظٌم يف 

 .الدنيا كاآلخرة كمن ا١تقرٌبُت عند هللا 

 كما كردت يف اآلية الكرؽلة ؟  –عليو الٌسالـ  –اذكر صفات عيسى  ُس  
 لو اٞتاه العظيم يف الدنيا كاآلخرة .ُ

 من ا١تقرٌبُت عند هللا يـو القيامة . .ِ
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( ؟ ْٓ( ك ) ّٗما داللة تكرار ) بكلمة ( يف اآليتُت )  ِس  
ا على أٌف عيسى عليو السبلـ كلد من غَت أب بكلمة ) كن ( من هللا الذم ال يعسر عليو أمر    أتكيدن  

 

استخرج من اآلية الكرؽلة طباقنا ؟  ّس  
الدنيػػػػػػػا كاآلخرة .    

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

 

(  ْٔ")  كىكىٍهالن كىًمنى الصَّاحًلًُتى  "كىييكىلًٌمي النَّاسى يف اٍلمىٍهدً   

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 ما بُت الشاب كالشيخ الكهل فراش الطفل ادلهد

 
 :شرح اآلية  

أم يكٌلمهم طفبلن قبل كقت الكبلـ ، كيكٌلمهم كهبلن ، فيكٌلم الناس يف ىاتُت اٟتالتُت كبلـ األنبياء ، من غَت   
تفاكت بُت حاؿ الطفولة كحاؿ الكهولة ، كال شٌك أٌف ذلك غاية يف اإلعجاز . كىو من الكاملُت يف الٌتقى 

 كالصبلح  .

 

 الكرؽلة ؟كما كردت يف اآلية  اذكر صفات عيسى  ُس

 أم يكٌلمهم طفبلن قبل كقت الكبلـ ، كيكٌلمهم كهبلن  .ُ
 كىو من الكاملُت يف الٌتقى كالصبلح  . .ِ
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 عد إىل ادلعجم الوسيط كبٌُت الفرؽ بيم كٌل من ) الكهل كالشيخ كاذلـر (  : ِس

 من جاكز الثبلثُت إذل ا٠تمسُت  الكهل : -
 كىو فوؽ الكهل كدكف ا٢تـرمن أدرؾ الشيخوخة كىي غالبا عند ا٠تمسُت الشيخ  : -
 .من بلغ أقصى الكرب كالضعف   اذلـر : -

 

ٍليقي مىا يىشىاءي ۚ ًإذىا قى  ًلًك اللَّػوي ؼلى ضىٰى أىٍمرنا فىًإظلَّىا يػىقيوؿي لىوي كين قىالىٍت رىبًٌ أىَّنَّٰ يىكيوفي ِل كىلىده كىملىٍ ؽلىٍسىٍسًٍت بىشىره ۖ قىاؿى كىذٰى
(ْٕ) فػىيىكيوفي   

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
   لست بذات زكج  ٍت بشر سٍ مل ؽلسى 

 
 :شرح اآلية  
 "  "ۖ أم كيف أيتيٍت الولد كأان لست بذات زكج ؟قىالىٍت رىبًٌ أىَّنَّٰ يىكيوفي ِل كىلىده كىملىٍ ؽلىٍسىٍسًٍت بىشىره 

 " " ٍليقي مىا يىشىاءي ۚ ًإذىا قىضىٰى أىٍمرنا فىًإظلَّىا يػىقيوؿي لىوي كين فػىيىكيوفي ًلًك اللَّػوي ؼلى  قىاؿى كىذٰى
أم ىكذا أمر هللا عظيم ، ال يعجزه شيء ، ٮتلق بسبب من الوالدين كبغَت سبب ، كإذا أراد شيئنا حصل من غَت  

كوف .أتٌخر كال حاجة إذل سبب ، يقوؿ لػو " كػػن " في  

 

اذكره ؟ للعادة،عرضت اآلية الكرؽلة أمرنا خارقنا  ُس    
من غَت أب      كالدة سيدان عيسى 
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صٍلًيلى  (ْٖ" ) كىيػيعىلًٌميوي اٍلًكتىابى كىاحلًٍٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىاٍْلً "  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
السداد يف القوؿ كالعمل  احًلكمة  الكتابة  الكتاب

 ،أك سنن األنبياء 
 :شرح اآلية  

 أم يعلمػػو الكتابة كالسداد يف القوؿ كالعمل ) أك سنن األنبياء ( ، ك٬تعلو ٭تفظ التوراة كاال٧تيل .

 

 
تيكيٍم ًِبيىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم ۖ أىيٌنً أىٍخليقي  ٰ بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىيٌنً قىٍد ًجئػٍ ئىًة الطٍََّتً فىأىنٍػفيخي ًفيًو فػىيىكيوفي " كىرىسيوالن ًإىلى يػٍ لىكيٍم ًمنى الطًًٌُت كىهى

رنا ِبًًٍذًف اَّللًَّ ۖ كىأيٍبًرئي اأٍلىٍكمىوى كىاأٍلىبٍػرىصى كىأيٍحًيي اٍلمىٍوتىٰى ِبًًٍذًف اَّللًَّ ۖ كىأينػىبًٌئيكيٍم ِبى  ا َتىٍكيليوفى كىمىا تىدًَّخريكفى يف بػيييوًتكيٍم ۚ طىيػٍ
تيٍم ميٍؤًمًنُتى "ًإفَّ يف ذىٰ  يىةن لىكيٍم ًإٍف كينػٍ ( ْٗ) ًلكى آلى  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 صورة )ىيأ(ىيػئة  عبلمة تدٌؿ على صدقي آية 

مرض يصيب اٞتلد ، كىو  األبرص  الذم يولد أعمى  ) كمو (األكػمػو 
 بياض يعًتم اٞتلد

   ٗتبئوف لوقت اٟتاجة  تٌدخركف ) ذخر ( 
 
  اآلية:شرح  
  "" ۖ تيكيٍم ًِبيىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم ٰ بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىيٌنً قىٍد ًجئػٍ  كىرىسيوالن ًإىلى

أم يرسلػو رسوالن إذل بٍت إسرائيل ، قائبلن لػهم أيٌن قد جئتكم بعبلمة تدٌؿ على صدقي ، كىي ما أيٌدين هللا بػو من 
 ا١تعجزات كآية صدقي 
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 " رنا ِبًًٍذًف اَّللًَّ ۖ كىأيٍبًرئي اأٍلىٍكمىوى كىاأٍلىبٍػرىصى كىأي أىيٌنً أىٍخليقي لىكيٍم ًمنى ئىًة الطٍََّتً فىأىنٍػفيخي ًفيًو فػىيىكيوفي طىيػٍ يػٍ ٍحًيي الطًًٌُت كىهى
يى  تيٍم ميٍؤًمًنُتى "اٍلمىٍوتىٰى ِبًًٍذًف اَّللًَّ ۖ كىأينػىبًٌئيكيٍم ِبىا َتىٍكيليوفى كىمىا تىدًَّخريكفى يف بػيييوًتكيٍم ۚ ًإفَّ يف ذٰىًلكى آلى  ةن لىكيٍم ًإٍف كينػٍ

فيطَت عياانن ، إبذف هللا عٌز أصٌور لكم من الطُت مثل صورة الطَت ، كأنفخ تلك الصورة فتصبح طَتنا إبذف هللا .  أمٌ    
الذم كلد كجلَّ ، الذم جعل ىذا معجزة لػو تدٌؿ على أنٌػو أرسلو ، كىذه ا١تعجزة األكلػى ، كا١تعجزة الثانية أف أشفي 

أعمى ، كػما أشفي ا١تصاب ابلربص ، كا١تعجزة الثالثة  أف أحيي بعض ا١توتى ال بقدرٌب ، كلكن ٔتشيئة هللا كقدرتو ، 
كقد أحيا أربعة أنفس كما ذكر القرطيب كغَته ، ككٌرر لفظ ) إبذف هللا ( دفعنا لتوٌىم األلوىية عنو ، كا١تعجزة الرابعة 

م اليت ال تشكوف فيها ؛ فكاف ٮترب الشخص ٔتا أكل ، كما اٌدخر يف بيتو ، كيف ما أخربكم اب١تغيبات من أحوالك
 أتيتكم بػو من ا١تعجزات عبلمة كاضحة تدٌؿ على صدقي ، إف كنتم مصٌدقُت آبايت هللا .

 

 ما داللة تكرار ) ِبذف هللا ( الواردة يف اآلية الكرؽلة ؟ ُس

 كانت ٔتشيئة هللا كقدرتو ، دفعنا لتوٌىم األلوىية عنو  .  –ـ عليو السبل –للتأكيد على أٌف معجزات عيسى 

 

  اآلتيتُت:كٌضح داللة ) اخللق ( يف اآليتُت الكرؽلتُت  ِس

 قاؿ تعاىل :" قاؿ كذلكى هللاي ؼللقي ما يشاءي "  . أ
 قاؿ تعاىل :" أيٌن أخلق لكم من الٌطُت كػهيئة الٌطَت "   . ب

 

: يصنع ما يشاء على غَت مثاؿ سابق ؼللق  أ.  

: أصٌور لكم من الٌطُت كشبو الٌطَت أخلق ب .   
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تيكيٍم ِبً  قنا ًلمىا بػىٍُتى يىدىمَّ ًمنى التػٍَّورىاًة كىأًليًحلَّ لىكيٍم بػىٍعضى الًَّذم حيرًٌـى عىلىٍيكيٍم ۚ كىًجئػٍ يىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم فىاتػَّقيوا اَّللَّى " كىميصىدًٌ
( َٓ) " كىأىًطيعيوفً   

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
قنا ا  مصدًٌ  عبلمة ، دليل ،حٌجة  آية  جئتكم مصٌدقنا مؤيٌدن

 
 :شرح اآلية  

ا ١تا جاء بو يف التوراة ، كألحٌل لكم بعض ما كاف ٤تٌرمنا عليكم يف شريعة      أم جئتكم مصٌدقنا لرسالة موسى ، مؤيٌدن
موسى عليو السبلـ ، كلقد جئتكم بعبلمة شاىدة على صٌحة رساليت ، كىي ما أيٌدين هللا بو من ا١تعجزات ، ككٌررىا 

ا ، فخافوا هللا كأطيعوين فيما أبل غكم بو عن هللا عٌز كجٌل أتكيدن  

        

. الطٌباؽاستخرج من اآلية الكرؽلة مثاالن على  ُس    
) أحػػلَّ ، حػرـٌ (     

 

ا ًصرىاطه ميٍستىًقيمه  ( ُٓ" ) ًإفَّ اَّللَّى رىّبًٌ كىرىبُّكيٍم فىاٍعبيديكهي ۗ ىٰىذى "  

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
   طريق صراط

 

 :شرح اآلية  

كعبل ، فإٌف تقول هللا كعبادتو ، كاإلقرار بوحدانيتو ىو الطريق ا١تستقيم الذم  جلَّ  كأنتم سواء يف العبوديٌة لوي  أم أان   
 ال إعوجاج فيو .
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  : أسئلة أخرل من ادلعجم كالداللة 

 
 : ٥تلصنا للعبادة كا٠تدمة  اآلية الكرؽلة (يف زلٌررا )  -
 .منٌقحنا ، خالصنا من األخطاء  :زلٌررا -

 
 : أعًط كامنح  ىٍب ) يف اآلية الكرؽلة ( -
 : احسب ، من أفعاؿ القلوب ، جامد ال أيٌب إاٌل يف صورة األمر ىٍبك  -

 
 : أ٧تبتي  كضعتها ) يف اآلية الكرؽلة ( -
 : أكجدى كضعى  -

 
 الكتابة  الكتاب ) يف اآلية األكىل ( : -
 القرآف الكرمي   الكتاب ) يف اآلية الثانية (: -
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  : أسئلة أخرل من الفهم كالتحليل 

 بعد درستك اآلايت الكرؽلة ، انقش أثر ما أيِت يف رلتمعك موٌضحنا رأيك : ُس

ٕتعلهم أفرادنا قادرين على اإلنتاج كالعطاء ، كتزيد من ثقتهم أبنفسهم ، ك٘تٌكنهم يف  رعاية األيتاـ كاحملتاجُت : . أ
 اجملتمع 

 يسهم يف زايدة عطائها ، كيدفعها ٨تو النجاح يف ٣تاالت اٟتياة كاٌفة  تقدير دكر ادلرأة : . ب

 

 أكثر القرآف الكَر من استخداـ األسلوب القصصي ، فما فائدة ىذا األسلوب ؟ ِس

 بياف عظمة القرآف يف إقامة الدليل  .ُ
 أخذ الًعربة كالًعظة  .ِ
التدبٌر كالتأٌمل ؛ فقصص القرآف ذات أثر إٯتاين كتربوم يف متأمليها ، كٖتمل ماٌدة ٤تبوبة تعُت على تدبٌر القرآف  .ّ

 كفهمو 
 بياف إٯتاف األنبياء ، كقوة صربىم كيقينهم ٔتوعود هللا  .ْ
يف اٟتاضر . " ٨تو عرب ا١تاضي ؛ لييػنتفع هبا  القصص القرآين على كثرتو كتنوعو ٔتثابة جذب لذاكرة النيب  .ٓ

 إليك " .  حيوً و ذلك من أنباء الغيب ن

 هٌية يف إعداد األنبياء كاصطفائهم كصفاهتم ، عالـ يدٌؿ ىذا يف رأيك ؟ػٰ تكاملت الرعاية األل ّس  

هللا سبحانو ال ٮتتار من ا٠تلق إاٌل أكرمهم كأفضلهم عنده كأكملهم لديو ، فاصطفى آدـ كنوحنا ٍبٌ آؿ إبراىيم كآؿ    
أمناء على رسالتو كبٌلغوىا للٌناس ، كخٌصهم هللا بصفات الصدؽ كاألمانة ،  فكانواعمراف ألٌف منهم األنبياء ، 

 كخٌصهم ابلنبٌوة كالرسالة 

 لب كيًتؾ أيضنا للطا
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  : أسئلة أخرل من التذٌكؽ اجلماِل 
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  : ما ادلعٌت البالغي الذم خرج إلػػيو 
 األمر يف قولو تعاىل :"  فتقٌبل مٌٍت "  . أ

 الػػػدعػػػػاء    

 االستفهاـ يف قولو تعاىل :" أٌَّن يكوف ِل غالـ "  . ب

 االستبعاد كالتعٌجػب  

 

 

 
 

 
ا       طفبلن / كليدن
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   النداء : دعوة ادلخاطب بوساطة حرؼ من أحرؼ النداء ، لالنتباه كاْلقباؿ 
 . مثاؿ :  اي مسرعنا ، تػمػٌهٍل 
 منادل مسرعنا :  -           : حرؼ نداء اي  -

 النداء :أحرؼ 

   طفبلن ، أحذر الشارعى  اي. اي :   ُ 

   حافظى العهدى ، اشتقت إليك  أاي :  . أاي ِ

  ٤تمده ، تعاؿى إذل ىناأ . اذلمزة ) أ(  ّ

فسد المعنٍ (  َ فً اللغٌ العربجٌ معظم  حرفا منوااألصل األول للكلمٌ ) أي الحروف األصلجٌ للكلمٌ التً إن أزلت  : الجذر اللغوي

 .الكلمات لوا أصل ثالثً وبعضوا لوا أصل رباعً 

 وحتٍّ نستخرج الجذر للكلمٌ نتّبع الخطوات اآلتجٌ :

 الجمع يردّ إلٍ المفرد ) مسلمون : مسلم (  .1

 نحذف أل التعريف ) الكاتب : كاتب (  .2

 نحذف تاء التأنجث المربوطٌ ) عمارة : عمار (  .3

ثّم ننظر إلٍ الكلمٌ ونزيل منوا أحرف الزيادة المجموعٌ فً كلمٌ ) سألتمونجوا ( َ ولتسوجل ذلك نردّ الفعل إلٍ  .4

 زلزل (  الماضً ونجّرد أحرف الزيادة منى ) نافذة : نفذ ( ) مسموع : سمع ( ) يزلزل :

أو فً نوايتوا يجب أن تردّ  األلف إلٍ أصلوا الواوي أو  الكلمٌ علٌّ ) األلف ( فً وسط إذا جاء فً المجّرد حرف  .5

 الجاًُ .

 . ( يقول) َ  يصبح الجذر ) قول ( ؛ ألن األلف أصلوا واو بدلجل المضارع  ( قال) : قاُل : الفعل الماضً هـو  مثال

الثالثً ) الحروف األصلجٌ ( عطٍ : األلف فً آخر الكلمٌ أصلوا ياء بدلجل المضارع أعطٍ : الجذر  : مثال آخر

 يعطً : فالجذر إذن ) عطً ( وهكذا ..... 
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 حػػكم إعراب ادلنادل : .ُ

 ادلنادل ادلبٍت ) يف زلل نصب ( ادلنادل ادلعرب ) ادلنصوب (
منادل منصوب كعبلمة نصبو الفتحة ) أك تنوين :  يعرب

 الفتح ( الظاىر على آخره 
  منادل مبٍت على الضم يف ٤تل نصب:  يعرب

 :  أيِت ادلنادل معرابن ) منصوابن ( إذا كػاف ادلنادل 
 مضافنا :  . أ
  العلًم ، كاظب على دركسك  طالبى : اي مثاؿ 

 نبلحظ أف ا١تنادل قد جاء مضافنا 
 منادل منصوب كعبلمة نصبو الفتحة . طالبى : -
 . مثاؿ : اي معٌلمي ، أنت نرباسي الوطن 

 ا١تنادل جاء مضاؼ التصالو بياء ا١تتكٌلم 
: منادل منصوب كعبلمة نصبو الفتحة ،  معٌلمي -

حٌرؾ ابلكسر ١تناسبة الياء كىو مضاؼ ، كالياء 
 ضمَت مٌتصل مبٍت يف ٤تل جر ابإلضافة . 

 
كمعٌت شبيهنا اب١تضاؼ ىو أف  : شبيهنا ابدلضاؼ  . ب

 أف يتبع ا١تنادل كبلـ يتٌمم معناه .
 : مثاؿ  

 شعار الوائـ ، جزاؾ هللا خَتنا  رافعنا اي
 نبلحظ أنٌو جاء بعد ا١تنادل كبلمنا يتٌمم ا١تعٌت كيكملو   
 : منادل منصوب كعبلمة نصبو تنوين الفتح رافعنا  -
 
كمعٌت نكرة غَت مقصودة أم  : نكرة غَت مقصودةج.   

أٌف القائل ال يعرؼ ا١تنادل بعينو كال يقصده ابلتحديد ، 
 بل يطلق اٟتكم على العمـو  .

  : أيِت ادلنادل مبنيِّا يف زلل نصب ، إذا كاف 
 : اَسنا علمنا . أ
  : عامري ، اي  قدسي اي مثاؿ  

 
 منادل مبٍت على الضم يف ٤تل نصب قدسي :  -

 
أم أف القائل يعرؼ ا١تنادل  :نكرة مقصودة  . ب

  بعينو كيقصده ابلتحديد
 : مثاؿ 

ابلعي ماءىؾى كاي ٝتاءي  أرضي : " كقيل اي قاؿ تعاىل 
  أقلعي "

كىنا نبلحظ أف هللا سبحانو قد خٌص األرضى بعينها  
 أبف تبلع ا١تاء يف جوفها بعد الطوفاف .

 
 .: منادل مبٍت على الضم يف ٤تل نصب أرضي  -
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 : مثاؿ 
 إٌما عرضت فبٌلغن      راكبنافيا 

 ندامامى من ٧تراف أف ال تبلقيا                         
 نكرة   ىل جاء ا١تنادل نكرة أـ معرفة ؟ -
يقصد راكبنا معيننا أـ يقصد ٚتيع ىل كاف الشاعر  -

 ُت ؟ ٚتيع الراكبُت الراكب
: عندما ينصح ا١تعٌلم الطبٌلب عمومنا  كلزايدة التوضيح

أبف ٬تٌدكا يف الدراسة ، فإنٌو يوٌجو نداءن عامِّا ٢تم دكف أف 
 اي طالبنا جٌد يف دركسك ٭تٌدد طالبنا بعينو فيقوؿ :

 

.   غلوز يف ادلنادل ادلضاؼ إىل ايء ادلتكٌلم حذؼ الياء كإبقاء الكسرة دليالن عليها ، ضلو قولو تعاىل:  ِ
ا بػىلىدنا آًمننا كىاٍرزيٍؽ أىٍىلىوي ًمنى الثَّمىرىاتً " ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي  رىبًٌ  اٍجعىٍل ىٰىذى  "كى

منادل مضاؼ ، أصلو ) ربػٌي ( ك ) ايء ا١تتكٌلم ( ٤تذكفة .ربًٌ :   

 

ٍنًبًك ۖ ًإنًَّك كيٍنًت ًمنى  ا ۚ كىاٍستػىٍغًفًرم ًلذى ّ . قد ػلذؼ حرؼ النداء ، ضلو قولو تعاىل :" ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىٰىذى
 اخٍلىاًطًئُتى  " .

 التقدير : اي يوسفي . 
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  : اْلجابة 
ـي : منادل مبٍت  .أ   ) اسم علم (  آد
 ) مضاؼ (  جامعى : منادل معرب  .ب 
 : منادل معرب ) مضاؼ إىل اي ادلتكٌلم ( عيٍت .ج 
 فلسطُتي : منادل مبٍت ) اسم علم ( ) نالحظ حذؼ أداة النداء ( .د 
 ) نالحظ حذؼ أداة النداء (مجيلي : منادل مبٍت ) اسم علم (  .ق 
 رافعنا : منادل معرب ) نكرة غَت مقصودة (  .ك 
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  : اْلجابة 
 أداة نداء  اي أىلى : اي : . أ

  منادل منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخرهأىلى :  -
  منادل مبٍت على الضم يف ٤تل نصبعمػري :   . ب

  : منادل منصوب كعبلمة نصبو تنوين الفتح الظاىرة على آخره راجينا ج .

 

 
 : اْلجابة 
 نسيمى ب.          غالـي  . أ
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 عرب (نوعو مضاؼ إذل ايء ا١تتكٌلم احملذكفة ) كحكمو مي ربًٌ :  -
َي اي  -    نوعو اسم علم  ) كحكمو مبٍت (: مر

 

 
  اسم الفاعل : اسم مشتق يدؿُّ على احلدث كمن يقـو بو 
 صياغة اسم الفاعل : -
 :٨تو ) فػاعل (كىو الفعل الذم يتكٌوف ماضيو من ثبلثة أحرؼ ، كيصاغ على كزف :  من الفعل الثالثي .ُ
  ) على كزف فاعػل) فهم : فاىم  
    ) كزف فاعل  على) رٌد : راٌد 
  : ) أصلها : )أامن( على كزف فاعل ، فأدغمت ا٢تمزة كاأللف ) أا ( فأصبحت حرؼ مٌد ) آ ( ) أمن : آمن 
   كمثلها      ،  عند صياغة اسم الفاعل يف االسم ا١تقصور ٭تذؼ اٟترؼ األخَت ) األلف ( (    ) سعى : ساعو

 ) قضى : قاضو ( ك ) رمى : راـو ( 
   ابع : ابئع (  ، األجوؼ أيٌب اٟترؼ الثالث ٫تزة ) قاؿ : قائل (( يف الفعل ا١تعتل الثبلثي ) ساؿ : سائل ( 
   ) سأؿ : سائل( 

 
بداؿ ايء كىو الفعل الذم يتكٌوف ماضيو من أكثر من ثبلثة أحرؼ ، كيصاغ إب:  من الفعل غَت الثالثي .ِ

 ، ضلو : ا١تضارعة ميمنا مضمومة ككسر ما قبل اآلخر
   : ) أكالن أنخذ الفعل ا١تضارع من الكلمة كىو ) يػبتسم ( ، ٍبٌ نقلب ايء ا١تضارعة ميمنا  ) ابتسم : ميبتسم

 مضمومة فتصبح ) ميػبتسم (  ، ٍبٌ نكسر اٟترؼ ما قبل اآلخر فتصبح الكلمة ) ميػبتًسم ( . 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 34 
 

 : ا١تضارعة ميمنا ميتوؿٌو (   أكالن أنخذ الفعل ا١تضارع من الكلمة كىو ) يػتولَّػى ( ، ٍبٌ نقلب ايء  ) توىٌل
مضمومة فتصبح ) ميػتوذلَّ (  ، ٍبٌ نكسر اٟترؼ ما قبل اآلخر فتصبح الكلمة ) ميػػتوذلًٌ ( ٍبٌ ٨تذؼ اٟترؼ 

 اسم مقصور فتصبح ) ميػتوؿٌو (  واألخَت ؛ ألنٌ 
 

  اسم ادلفعوؿ : اسم مشتق يدؿُّ على احلدث كمن أك ما يقع عليو 
 :  صياغة اسم ادلفعوؿ -
 : كيصاغ من الفعل الثالثي على كزف ) مفعػوؿ ( ، ضلو :  الثالثيمن الفعل   .ُ

  ) على كزف مفعوؿ) شٌد : مشدكد  
  ) يف الفعل الناقص نضيف ا١تيم كنقلب األلف اليت صورهتا ) ا ( كاكنا مشٌددة) دعا : مدعٌو   
  ( ٌرمى : مرمي  )  ) ايءن مشٌددةيف الفعل الناقص نضيف ا١تيم كنقلب األلف اليت صورهتا ) ل   
 : اذا كاف مضارع الفعل األجوؼ فإٌف اسم ا١تفعوؿ يكوف على كزف ا١تضارع فنقوؿ ابع : مبيع 

 مبيع  يبيع  ابع 

 مقوؿ      يقوؿ    قاؿ 

 

 ، ضلو : كيصاغ إببداؿ ايء ا١تضارعة ميمنا مضمومة كفتح ما قبل اآلخر . الفعل غَت الثالثي : ِ
  ) ـى : ميستخدىـ أكالن أنخذ الفعل ا١تضارع من الكلمة كىو ) يػستخدـ ( ، ٍبٌ نقلب ايء ا١تضارعة ) استخد

 ميمنا مضمومة فتصبح ) ميػستخدـ (  ، ٍبٌ نفتح اٟترؼ ما قبل اآلخر فتصبح الكلمة ) ميستخدىـ ( . 
 مالحظة : إذا كاف الفعل الزمنا حلقت ابسم ادلفعوؿ شبو مجلة ، ضلو :  -
  ميقًتف بػو اقًتف : 
 مرغوب فيو  رغب : 
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 : إذا كانت الكلمة ٚتعنا نرٌدىا إذل ا١تفرد ١تعرفة نوعها ، كنزيل أؿ التعريف إف كيجدت  مالحظة

  : زاىد ) اسم فاعل ( الٌزاىدين مثاؿ : 
 : ٤ترـك ) اسم مفعوؿ ( زلركمُت       

 

 
  : اْلجابة 

 اسم ادلفعوؿ اسم الفاعل الكلمة
 ميلتقى ميلتقو  التقى
 مبيع ابئع ابع

 مينصرىؼ مينصًرؼ انصرؼ
 معدكد عادٌ  عٌد  

 ملـو الئم الـ
 مىركمٌ  راكو  ركل
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  : اْلجابة 
  الزٌاىدين ،  الرٌاغبُت ،  الصاٟتُت ،  الػميذنبُت ،  اندمنا ،  الىينا   أَساء الفاعلُت :

 
ّ . 

 

 

 : اسم فاعل سلتارة  . أ
 : اسم مفعوؿ  سلتارة . ب

 ) حىت نفٌرؽ يف ىذه اٟتالة ننظر إذل معٌت اٞتملة ( 

 

 
 

  : اْلجابة 

 : قائم ، ميصدًٌقنا ، الٌصاٟتُت  اسم الفاعل

ٌررنا  اسم ادلفعوؿ  :  ٤تي
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 : مقٌاس ٌقّدر بثالثة أمٌال  الفرسخ  -: كٌس للنفقة ٌُشدُّ فً الوسط          الهميان -
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 خرج ال ٌدري أٌن ٌتوّجـه هام على وجهه : - 
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  : اْلجابة 
 عناصر القٌصة :  -ُ

 مكاف يف اٟتج ، كبيت الرجل الذم ردَّ األمانة  ادلكاف
 كقت اٟتج كما بعده الزماف 

 عندما زلقت رجل التاجر كامكسر اإلانء كذىب ٚتيع ما فيو العقدة ) احلبكة ( 
 التاجر ، زكجة التاجر ، الرجل الذم ردَّ األمانة  الشخوص
 القصة كأحداثها كما طرأ عليها من تطورات احلدث

 / صراعها مع اٞتوع مثالو : زكجة التاجر كصراعها مع أالـ الوالدة  الصراع الداخلي
 تاجر عندما ىاـ على كجهو كصارع الليلة ا١تطَتةكمثالو : ال الصراع اخلارجي 

 رٌد كيس النقود إذل التاجر احلٌل 
 

 شخصيات القصة : -ِ

 الشخصيات الثابتة الشخصيات النامية الشخصيات الرئيسية
التاجر ، زكجة التاجر ، الرجل الذم 

 رٌد األمانة
زكجة التاجر ، الرجل الذم رٌد  التاجر

 األمانة
 

 العربة ادلستفادة من القصة : -ّ
 رٌد األمانة إذل أصحاهبا .ُ
 حفظ األمانة  .ِ
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 الوحدة الثانية :      

 

 

 صناعة الّسـرور            
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 : الفقرة األكىل كالثانية 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
الدائرة من الضوء ٖتيط  ىالة )ىوؿ( يوجدىا ؼللقها 

 ّتـر ٝتاكم
 النور بػهو (بػهاءن )  تلمع ، تنتشر تشعٌ 

 متلئ بوػي يتشٌربو النعمة كالٌسركر الًغػبطة ) غبط ( 
 يلمع ، يشرؽ يتأٌلق ) ألق (  كجهو مػحٌياه) حيي (

   ٬ترم ، يتصٌبب يتٌدفق
 
 : األثر اٞتميل لنعمة الٌسركر على اإلنساف كحياتػو  الفكرة 
 : الصور الفنٌية 
  مشبعنا ابلغبطة كالٌسركرجوِّا يعجبٍت الرجل أك ادلرأة ؼللق حولو   (ُ

 صٌور الكاتب اٞتٌو إبنساف ٯتتلئ سركرنا كسعادة 
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 التذٌكؽ اٞتمارل         فيشرؽ يف زلٌياهمثٌ يتشٌربو  (ِ
 صٌور الكاتب الٌسركر نورنا يضيء كجو صاحبو  

 التذٌكؽ اٞتمارل               يتدٌفق من كجهػو    (ّ

 صٌور الكاتب الٌسركر ماءن يتدٌفق من كجو ا١تسركر ، كصٌور الوجو نبعنا يتدٌفق منو ىذا ا١تاء    

 

 الفهم كالتحليل   القدرة على الٌسركر نعمة كربل ، مبى يستطيع اْلنساف حتقيقها كفق رأم الكاتب ؟    ُس  

 يستمتع ابلٌسركر إف كجدت أسبابو ، كٮتلقها إف دل تكن    

  ما الشخصية ادلػحٌببة لدل الكاتب حسب ما كردت يف الفقرة السابقة  ؟  ِس 

 يعجبو الرجل أك ا١ترأة الذم يوجد من ٤تيطو أسباب السعادة اليت ٭تتويها لتنعكس على مػيحٌياه فتزيده ٚتاالن كألقنا   

 التذٌكؽ اٞتمارل       كٌظف الكاتب يف النص بعض عناصر الطبيعة . ّس   

 القػػمر  : اذكره  - أ
 إىل أم مدل صلح يف توظيفو يف رأيك  - ب

جاءت منسجمة مع ا١توضوع ) الٌسركر ( ففي تقٌلد القمر ىالةن ، يعطي خدمة للفكرة اليت أرادىا ، يف انعكاس    
 الٌسركر على اإلنساف ، كما ا٢تالة كضياؤىا حوؿ القمر .

 

كردت يف الفقرة الثانية كلمات من مثل : البهاء ، يتأٌلق ، الػمحٌيا ، استخرج كلمات مقاربة ذلا يف ادلعٌت  ْس
 ا١تعجم كالٌداللة              من الفقرة نفسها ؟ 

 ) البهاء : النػور ( ، ) يتأٌلق : يلمع ، يشرؽ ( ، ) الػميحٌيا : كجهو ( 
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  : الفقرة الثالثة كالرابعة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 السعادة عيمالنٌ  تعب كاشتٌد عناؤه يشقى ) شقي (
 الطرؽ الوسائل  انبعة من القلب عميقة 

   حصل عليو حظيى بو )حظو (
 
 : السعادة ال تكمن يف الظركؼ ا٠تارجٌية ا١تػحيطة بنا ، كإ٪ٌتا ىي فنه ييػنتفع بو     الفكرة 
 : الصور الفنٌية 
 التذٌكؽ اٞتمارل              يشًتم ضحكة عميقةال يستطيع أف   (ُ

 صٌور الكاتب الضحكة سلعة تيشًتل
 

 عالـى يعتمد الٌسركر كفق رأم الكاتب ؟ -أ   ُس  

 الٌسركر يعتمد على النفس أكثر ٦تٌا يعتمد على الظركؼ    
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من الناس من يشقى يف النعيم ، كمنهم من ينعم     ضرب الكاتب أمثلة لدعم رأيو ، ىاًت كاحدنا منها ؟ -ب 
يف الشقاء . كيف الناس من ال يستطيع أف يشًتم ضحكة عميقة بكٌل مالو ، كفيهم من يستطيع أف بشًتم 

 ضحكات عميقة أبقل األٙتاف 

 الفهم كالتحليل   مل عدَّ الكاتب الٌسركر فػنِّا ؟    ِس  

ئر شؤكف اٟتياة فنّّ ؛ فمن عرؼ كيف ينتفع هبذا الفن استثمره كاستفاد منو كحظي بو ألٌف اٟتياة فنه ، كالٌسركر كسا  
 ، كمن دل يعرفو دل يعرؼ أف يستثمره 

 التذٌكؽ اٞتمارل    يف الفقرة الثالثة لوف بديعي ىو ادلػقابلة .  ّس  

 استخرجو . - أ

 كيف الناس من يشقى يف النعيم ، كمنهم من ينعم يف الشقاء  

 بٌُت داللتو  - ب

 تدؿُّ على براعة الكاتب يف توكيد ا١تعٌت ، كتوضيحو ، كتقريبو من نفس ا١تتلٌقي 

 

رأيك موافقنا أك  يعتمد حتقيق السعادة على النفس أكثر شلٌا يعتمد على الظركؼ احمليطة الشخص ، بٌُت  ْس  
 الفهم كالتحليل    معارضنا للكاتب ؟   

يعتمد الٌسركر يف رأم الكاتب على نفس اإلنساف  كابطنو أكثر ٦تٌا يعتمد على الظركؼ احمليطة ، أكافق الكاتب    
فيما ذىب إليو ؛ ذلك أٌف الٌسركر كالرضا ينبعاف من داخل اإلنساف كجوىره كإف كاف ٤تيطو حزيننا ، فيستطيع إسعاد 

 نفسو بقناعتو كرضاه .

 كيًتؾ أيضنا للطٌالب ..
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   : الفقرة اخلامسة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 مطأطأ الرأس من الذؿ  انكس الذم ال قيمة لػو الٌتافو ) تفو (
تبادؿ األسرار بُت اثنُت يف  ( وتتناجى ) صل

 أمر ما 
 تقلق  تقضٌ 

   ٘تنعو من النـو  تؤرؽ جفنو ) أرؽ (
 
 : على اإلنساف أف يكوف أقول احتماالن ٕتاه ا١تصاعب ، حىت يبقى فارغ الصدر ، رضٌي الباؿ . الفكرة 
 : الصور الفنية 

 التذٌكؽ اٞتمارل  تتناجػى اذلمـو يف صدره     (ُ

 صٌور الكاتب ا٢تمـو أبشخاص يطلعوف بعضهم بعضنا على عواطفهم كأسرارىم       

 

 الفهم كالتحليل             إٌف قوة االحتماؿ لدل ادلرء جتعلو أقدر على جلب الٌسركر لنفسو ، كٌضح ذلك ؟  ُس 

إٌف قوة االحتماؿ لدل ا١ترء ٕتعل صاحبها يتخٌطى ا٢تمـو من غَت أف أيبو ٢تا ؛ ذلك ألٌف اإلنساف الضعيف ما إف    
كاسف الوجو انكس البصر ، تتناجى ا٢تمـو يف صدره ، كتقٌض   يصاب ابلتافو من األمر حىٌت تراه حرج الصدر ،

مضجعو ، كتؤرؽ جفنو ، كىي إذا حدثت ١تن ىو أقول احتماالن ، دل يلق ٢تا ابالن ، كدل ٖتٌرؾ منو نفسنا ، كانـ ملء 
 جفونو رضي الباؿ فارغ الصدر . 
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 كٌضح الكناايت يف كٌل شلٌا حتتو خط يف ما يلي :  ّس

 التذٌكؽ اٞتمارل      كناية عن الراحة كالطمأنينة:  فارغ الصدرانـ ملء جفونو رضي الباؿ  - أ
 التذٌكؽ اٞتمارل  كناية عن القلق كقٌلة النـو       : تقضُّ مضجعو - ب

 التذٌكؽ اٞتمارل   كناية عن اٟتزف كالعبوس    : انكس البصر  -ج   

  ضيقكناية عن اٟتزف كالكاسف الوجو :   –د   

    : الفقرة السادسة 

 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 ميل رجحاف الفشل اْلخفاؽ

 رققت ٝتعك أرىفت َسعك أزلت عنهما الغشاكة جلوت عينيك )جلو (
   أتىيٌ   )عدد( أعددت

 
 : اٟتديث عن مقدرة اإلنساف على التغٌلب عن ا١تصاعب  الفكرة 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 52 
 

 : الصور الفنٌية 
 قريب االحتماؿ  فرجحاف كٌفتها  (ُ

 صٌور الكاتب النفس بكٌفة ميزاف 
 كجتٌملو كتقٌبحو  فهي اليت تلٌونو (ِ

 صٌور لكاتب النفس ابلريشة اليت تلوف العادل ا٠تارجي 
 

 الفهم كالتحليل   اقًتح حالِّ ػلٌقق السعادة لكٌل من :    ُس  

 شخص ؼلاؼ من اْلخفاؽ : . أ

 إقناعو أبٌف اإلخفاؽ قد يكوف طريقنا للنجاح ، كأنصحو ابالبتعاد عن األسباب اليت قد تؤدم إذل اإلخفاؽ    

 شخص ينظر إىل احلياة ِبنظار أسود  . ب

 أنصحو أبف يكوف متفائبل ، فبل ينظر إذل األمور نظرة تشاـؤ 

  شخص غارؽ يف اذلمـو -ج

 ا ا٢تمـو كعدـ التفكَت فيها كأف يغٌَت تفكَته يف أمور أخرل أنصحو ابالبتعاد عن األمور اليت تسٌبب لو ىذ

 

ىل ترل أفٌ  الكاتب كٌفق يف توضيح أثر العاملُت الداخلي كاخلارجي يف جلب الٌسركر لإلنساف ؟ عٌلل  ِس
 الفهم كالتحليل   إجابتك .     

يف عاملُت داخلي كخارجي ، كقد انقش  نعػػم ، فقد بٌُت الكاتب أٌف العوامل اليت ٕتلب الٌسركر لئلنساف تتمٌثل
 األمرين كغلب كجهة نظره كأبدل احًتامو لوجهة نظر اآلخرين .
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 ذكر الكاتب يف النص السابق عاملُت ، ما علا ؟ كماذا يقصد هبما ؟ ّس 

 العامل األٌكؿ : عامل خارجي ، كيقصد بو العادل كٌلو .ُ
 العامل الثاين : عامل داخلي ، كىو نفس اإلنساف  .ِ

 داخلي / خارجي  ،    ٕتٌمل / تقٌبح  استخرج من الفقرة طباقنا ؟ ْس

   : الفقرة السابعة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 استبدؿ (يضاستعض )ع الكبَتة ، العظيمة اذلائلة ) ىوؿ (
 : بياف اختبلؼ الناس يف القدرة على خلق الٌسركر   الفكرة 
 : الصور الفنٌية 
 التذٌكؽ اٞتمارل  منهم ادلظلم كالػمصباح احملًتؽ      (ُ

 صٌور الكاتب االنساف ا١تتشائم الذم ال يستطيع خلق أم نوع من السركر اب١تصباح الػمحًتؽ الذم ال يبعث الضوء      

 التذٌكؽ اٞتمارل   منهم الػمضيء كمصباح النـو    (ِ
 صٌور الكاتب من فيو قليل من السركر ٔتصباح النـو الذم يبعث الضوء ا٠تافت    

 التذٌكؽ اٞتمارل  كمنهم ذك القدرة اذلائلة كمصباح احلفالت    (ّ

 صٌور الكاتب االنساف  الذم يستطيع خلق السركر كبثٌو يف اآلخرين حولو مصباحنا ينَت يف اٟتفبلت بطاقة كبَتة    
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 التذٌكؽ اٞتمارل  قوؿ الكاتب :  } فغٌَت مػصباحك إف ضعف {    كٌضح داللة ُس  

 يدٌؿ على ضركرة أف يغٌَت ا١ترء من حياتو النفسية كيبحث عن أسباب السركر كٌلما فقدىا     

  :  الفقرة الثامنة كالتاسعة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

أم ٤تدكد التفكَت قليل  ضيق األفق
 ا١تعرفة 

(يدَ   يطيل )دـك

 حسب كفق شكٌ  ريب
ٚتع عبء ، كىو اٟتمل  األعباء ) عبأ (

 الثقيل
 ا١تقصود الكتف كاىلو

 أكثر من االطىبلع كٌسع أفقو  تبلشت حتٌللت
 
 : بياف السبب الرئيسي للحزف ، كضرب أمثلة عليو  الفكرة 
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  : الصور الفنية 
صٌور الكاتب األمور اليت يطيل اإلنساف التفكَت فيها ابٟتمل الثقيل    شعر أبٌف األعباء اليت تثقل كاىلو : (ُ

 الذم يتعب كتفػو 

 التذٌكؽ اٞتمارل  القيود اليت تثقل هبا نفسو قد خٌفت شيئنا فشيئنا.      (   ِ

 صٌور الكاتب األعباء بقيود ثقيلة الوزف تقيد صاحبها عن االنطبلؽ كالعمل    

 الفهم كالتحليل   من أسباب ضيق اْلنساف انغالقو على نفسو .    ُس  

 اذكر أبرز مظاىر ىذا االنغالؽ ؟ (ُ

كثرة تفكَت اإلنساف يف نفسو ، حىٌت كأّنا مركز العادل ، ككأٌف الشمس كالقمر كالنجـو كالبحار كاألّنار            
يس كٌل ا١تسائل ٔتقياس نفسو كيدمي التفكَت يف نفسو كعبلقة كاألمة كالسعادة كالرخاء كٌلها خيلقت لشخصو ، فهو يق

العادل هبا كىذا من غَت ريب يسٌبب البؤس كاٟتزف ، فمحاؿ ف ٬ترم العادل كفق نفسو ألف نفسو ليست ا١تركز كإ٪تا ىي 
 نقطة صغَتة على الػمحيط العظيم 

 كيف يستطيع جتاكزه ؟ (ِ

كنسياف نفسو ، حىت يشعر أبٌف األعباء اليت تثقل كاىلو ، كالقيود اليت  بتوسيع أفقو ، كنظره إذل العادل الفسيح ،   
 تثقل هبا نفسو قد خٌفت شيئنا فشيئنا ، كٖتٌللت شيئنا فشيئنا .

 الفهم كالتحليل   قاؿ أبو العتاىية :   ِس 

هٍ    ٍه         مفسدةه للمٍرًء أمُّ مىٍفسدى  إٌف الشبابى كالفراغى  كالػًجدى

 استخرج من النص ما يتوافق كمعٌت ىذا البيت ، مبيٌػننا رأيك فيو    -

ذلك أٌف اإلنساف ال ٭تسُّ ابلضيق أك الفراغ إف ىو أشغل كقتو ، كاستثمره ابلعمل ا١تفيد ، فيشعر بلٌذة إ٧تازه     
 كيًتؾ أيضنا للطالب .. ك٭تصد ٙترة تعبو .
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 الفهم كالتحليل       كيف ػلٌقق العمل السعادة لإلنساف ؟  ّ س  

إذا استغرؽ اإلنساف يف عملو ، كفٌكر يف ما حولو ، كاف لو من ذلك لٌذة مزدكجة : لذة الفكر كالعمل ، كلٌذة    
 نسياف النفس 

 التذٌكؽ اٞتمارل  كٌظف الكاتب يف النص بعض عناصر الطبيعة .    ْس 

 : القمر كالشمس كالنجـو كالبحار كاألنػهاراذكرىا  - أ
 إىل أم مدل صلح يف توظيفو يف رأيك :  - ب

٧تح الكاتب يف توظيف ىذه العناصر بشكل كبَت ، فقد استطاع أف يعرٌب لنا عن أفكاره مستعيننا هبذه العناصر    
 للتدليل على كجهة نظره 

 

 التذٌكؽ اٞتمارل  كٌضح داللة ما يلي : } كثرة تفكَت اْلنساف يف نفسو حىت كأنٌػها مركز العامل  {    ٓس 

 اىتمامو بذاتو كجعلها ٤تور تفكَته يف عبلقتو مع اآلخرين     

 

 اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبيٌػننا التوافق بينها كبُت الفقرة الثامنة من النص : ٔس

 الفهم كالتحليل   ؟    "على قٍدر ما تٌتسع انفذتك أك تضيق يٌتسع الكوف الذم تعيش فيو أك يضيق "      

إذا امتلك اإلنساف عقبلن كاعينا كبصَتة منفتحة كأفقنا كاسعنا سَتل العادل من حولو كاسعنا رٍحبنا ، فتخٌف أعباؤه     
ك٫تومو فتتحٌلل شيئنا فشيئنا ، أٌما إذا انغلق اإلنساف على نفسو كدل يفٌكر إاٌل يف ذاتو سيبقى أسَتنا لنفسو كستتمٌكن منو 

 ؤرٌقو . فبقدر رؤية اإلنساف كمدل أفقو ستسعده اٟتياة أك تشقيو ٫تومو كت
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 :  الفقرة العاشرة 

 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

الٌزماـ خيط ييشدُّ بػو، كزًماـ األمر ًمبلكو  زماـ )زمم(
 ، أم قوامو كعنصره األساسيٌ 

 شديد ميقبض

مفردىا البٍيدؽ ، كىو الٌدليل يف السفر  البيادؽ
كاٞتندم الراجل ، كمنو بيدؽ الشطرنج 
 ) جندٌم الشطرنج ( كىو ا١تقصود ىػنا 

 سهلة ىٌينة ) ىوف ( 

تكٌلف قوؿ الشعر ، كا١تقصود ٭تاكؿ  يتشاعر
 قوؿ الشعر  

٤تاكلة ٦تارسة األمور حىت  التطبُّع 
 تكوف جزءنا من السجٌية 

 ٤تاكلة إتقاف فن الكتابة  يتكاتب ، السلوؾ ا١تكتسب أك ا١توركثالعادة  الطبػع 
   ٤تاكلة إتقاف فٌن ا٠تطابة  يتخاطب
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 : بياف أىم دركس فٌن الٌسركر  ، مع ضرب أمثلة عليها .   الفكرة 
 : الصور الفنٌية 

 يقبض ادلرء زًماـ تفكَته . (ُ

 صٌور الكاتب التفكَت بدابٌة مربوطة ٯتكن السيطرة عليها     

 كانقل تفكَتؾ كما تنقل بيادؽ الشطرنج .  (ِ

 صٌور الكاتب التنٌقل ابلتفكَت كتنٌقل ببيادؽ الشطرنج    

 

 الفهم كالتحليل   على اْلنساف أف يوٌجو تفكَته ضلو الفرح كالبهجة ، بٌُت ذلك .    ُس  

كأف يناقش أسرتو يف أمر   –أف يقبض ا١ترء زًماـ تفكَته ؛ فيصرفو كما يشاء ؛ فإف ىو تعٌرض ١توضوع مقبض       
حٌوؿ انحية تفكَته ، كأاثر مسألة  –من األمور الػمحزنة ، أك ٬تادؿ شريكو ، أك صديقو يف ما يؤدم إذل الغضب 

ايقت من أمر فتكٌلم يف غَته ، كانقل تفكَتؾ كما تنقل بيادؽ أخرل سارٌة ينسى هبا مسألتو األكذل الػمحزنة ؛ فإف تض
 الشطرنج .

 الفهم كالتحليل        فىالى تػىغيرَّنَّكيمي احلٍىيىاةي الٌدنيا  قاؿ تعاىل :  ِس  

 فٌسر قولو تعاىل يف اآلية السابقة ؟ . أ

 الصاحل لآلخرة .ال تلهكم اٟتياة الٌدنيا بػما فيها من عيشو رغد كنعيم زائل عن العمل 

 استخرج من النص ما يقارهبا يف ادلعٌت ؟ . ب

 " ااٌل تقٌدر اٟتياة فوؽ قيمتها ؛ فاٟتياة ىيٌنة ، فاعمل ا٠تَت ما استطعت .
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:" ما ِل كما للٌدنػيا ، ما أان يف الٌدنيا إاٌل كراكبو استظٌل  انقش ما استخرجتو يف ضوء قوؿ الرسوؿ  –ج 
 ) ركاه الًتمذٌم (  حتت شجرةو مثٌ راح كتركها "

اإلنساف يف ىذه الٌدنيا عابر سبيل ، كالرٌاكب الذم يستظٌل ٖتت شجرة ال يعمد إذل أاثث فخم يضعو يف ظٌل     
 الشجرة ، كإ٪ٌتا إذل ما تيٌسر كسهل ، فبل يصنع لنفسو ما يدـك لػو فيها ألنٌػو راحل كعابر سبيل يف ىذه الٌدنيا 

 الفهم كالتحليل   عادة يف رأم الكاتب ؟     كيف غلعل ادلرء السركر  ّ س  

يتصٌنع الفرح كالسركر كاالبتساـ يف مواقف حياتو كيتعٌودىا حىت يصبح التكٌلف طبعنا ، فيفعل ما يفعلو الفٌنانوف ،   
 فالرجل ال يزاؿ يتشاعر حىٌت يكوف شاعرنا ، كيتخاطب حىت يصَت خطيبنا ، كتكاتب حىت يصَت كاتبنا .

 

 إضافية من ادلعجم كالداللة :أسئلة 

   
 حرًج الصدر : ضائق  -
 كاسف الوجو : عابس أك حزين  -

 
   : أسئلة إضافية من الفهم كالتحليل 

يف ضوء فهمك النٌص ، كازف بُت شخصُت : أحدعلا قادر على خلق السركر ، كاآلخر شديد الضيق   ُِس  
 بنفسو من حيث صفات كٌل منهما  

 سيكوف متفائبلن سعيدن كاثقنا بنفسو قادرنا على ٖتٌمل ٚتيع الٌصعاب األكؿ :
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 على النقيض ٘تامنا ؛ إذ سيكوف حزيننا متشائػمنا ال يستطيع مواجهة الٌصعاب هبٌمة كإرادة  كالثاين :

 

 لألسرة أثر كبَت يف تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ، ٌّب كيف يتحٌقق ىذا يف رأيك ؟ ُّس 

كاالبتعاد عن كل ما يفسد العبلقة بُت أفرادىا ، كإشاعة األلفة كاحملٌبة كاألماف ، ‘ السركر يف جٌو األسرة  ٓتلق   
 كترٌقب ا٠تَت كالنجاح يف أعما٢تا ، فيصبح كل فرد فيها مطمئن الباؿ ، ساكن النفس ، قادرنا على العطاء ، 

  كيًتؾ أيضيا للطالب  

 

 أكثر مناسبة ألبناء جيلك جتلب ذلم السركر ؟اقًتح كسائالن أخرل جتدىا  ُٔس 

 يًتؾ للطٌالب ...  

 

  : أسئلة أخرل من التذٌكؽ اجلماِل 
  أكثر الكاتب من استخداـ أسلوب التفضيل  ٔس

 استخرج مثالُت على ىذا . - أ
 أكثر  ، أشٌد ، أقول 

 
 عٌلل كثرة استخدامو . - ب

 ا١تقارنة بُت األشياء لبياف تػمٌيزىا كأفضليتها 
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 : ىػمزًت الوصل كالقطعأكالن : 

 ىي اليت تكتب بصورة ) ا ( كال تنطق يف درج الكبلـ كتنطق يف أكؿ الكبلـ . : علزة الوصل 
 : مواضعها 
 اسم ، ابن ، ابنة ، اثناف، اثنتاف امرؤ ، امرأة  األَساء ادلخصوصة : -ُ
 األفعاؿ :  -ِ

 العٍب ، لعبى : اشرٍب ، شربى :  اكتبٍ : كتبى :  أمر الفعل الثالثي . أ
 

 ، ٨تو :  ماضي الفعل اخلماسي كأمره كمصدره . ب

 مصدره أمره ماضيو الفعل اخلماسي
 اقتصاد اقتصدٍ  اقتصدى  اقتصد
 انكسار انكسرٍ  انكسرى  انكسر

 
o ٯتكن صياغة ا١تصدر من خبلؿ استخداـ عبارة ) قاـ بعملية ...( ، فمثبلن : مالحظة : 

 اقتصدى : قاـ بعملية االقتصاد كىكذا ...  اجتمعى : قاـ بعملية االجتماع  ،
 

 كأيٌب كزف ا١تصدر ا٠تماسي : افتعاؿ : ٨تو ابتداء ، كانفعاؿ ٨تو :  انصراؼ -
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 ماضي الفعل السداسي كأمره كمصدره ، ضلو : -ج    

 مصدره أمره ماضيو الفعل السداسي
 استخداـ استخدـٍ  استخدـى  استخدـ
 استجابة استجبٍ  استجابى  استجاب

  

 : ٨تو : الكتاب ، الػبطاقة   علزة ) اؿ التعريف ( -ّ
 

 : بٌُت كتابة اذلمزة ابلصورة اليت جاءت عليها يف الكلمات اآلتية : مترين -

 ) اسم ، اركٍض ، انزعاج ، استقبٍل ، الكتاب (    

 : اْلجابة النموذجٌية 
 اسم : ٫تزة كصل ، ألنو من األٝتاء ا١تخصوصة  .ُ
 اركض : ٫تزة كصل ، أمر الفعل الثبلثي  .ِ
 انزعاج : ٫تزة كصل ، مصدر الفعل ا٠تماسي .ّ
 استقبٍل : ٫تزة كصل ، أمر الفعل السداسي .ْ
 الكتاب : ٫تزة كصل ، اؿ التعريف  .ٓ

 
 كىي اليت تكتب على صورة ) أ ، إ ( كتنطق أينما كجدت . علزة القطع : 
  : مواضعها 

 . : ٚتيع األٝتاء ما عدا األٝتاء ا١تخصوصة األَساء   -ُ
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 األفعاؿ :  -ِ
 ، أكل ٨تو : أكل ، أخذ ، أًنسى ، أمرى  الفعل الثالثي ادلهموز الفاء :  . أ

 معٌت مهموز الفاء أم أف فاء الكلمة كقعت ٫تزة ؛ أم بداية الفعل ٫تزة  -

 
 

 
 

 ٨تو:  ماضي الفعل الرابعي ادلهموز  كأمره كمصدره . - ب

 مصدره أمره ماضيو الفعل الرابعي
 إحساف أحًسنٍ  أٍحسنى  أحسن
 إكراـ أكرـٍ  أكرـى  أكـر

 

 ، ٨تو : أىكتبي ، أىشربي ، أتػىمٌرفي ، أيسابقي . الفعل ادلضارع ادلسند إىل ايء ادلتكلم - ج
 

 ٚتيعها كمنها  :  احلركؼ ادلهموزة 
 إٍف ) حرؼ الشرط (  .ُ
 أٍف ) حرؼ نصب (  .ِ
 أك  ) حرؼ العطف (  .ّ

 
 : بٌُت سبب كتابة ا٢تمزة ابلصورة اليت جاءت عليها يف الكلمات اآلتية ) أخذى ، أركضي ، إبداع (  مترين  -

 

 ـــــــــــلــــــــعـــــفـــــــ

 فاء الفعل كــــــــل : نالحظ  الهمزة وقعت فً    أ
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 : اْلجابة النموذجٌية  -
 أخذى : ٫تزة قطع ، فعل ثبلثي مهموز الفاء  .ُ
 أركضي : ٫تزة قطع ، فعل مضارع مسند إذل ايء ا١تتكٌلم  .ِ
 إبداع : ٫تزة قطع ، مصدر لفعل رابعي  .ّ

 

  اذلمزة ادلتوسطة :اثنينا : 

 تعتمد كتابتها على حركة ا٢تمزة كحركة ما قبلها ، فتكتب على ما يناسب اٟترؼ األقول .   

 ) حفظ ( :  قاعدة

أقول اٟتركات يف العربػيػٌػة الكسرة كتناسبها النبػرة ) ػئػ ، ئػػ ( ، تليها  الضمة كتناسبها الواك) ؤ (  ، تليها الفتحة    
 كتناسبها األلف ) أ (  ،ٍبٌ  ) السكوف اليت ليست ْتركة ( .

 قول من السكوف لذا  : حركة ا٢تمزة السكوف  ، كحركة اٟترؼ الذم قبلها الكسرة ، كالكسرة أ ًذٍئب:   مثاؿ
 كتبت ا٢تمزة على نربة .

 ميٍؤتىة : ميػػػػٍؤ تىػػػة   مثاؿ : 

      

                 

 

 كالضٌمة أقول من السكوف لذا كتبت على كاك .  

  :بٌُت سبب كتابة ا٢تمزة  ابلصورة اليت جاءت عليها يف الكلمات اآلتية   ) مبلًئمة ، مٍسؤكؿ ، مكافأة (   سؤاؿ 
 

نالحظ حركة 

 المٌم الضّمة 

 

نالحظ حركة 

 الهمزة السكون
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 اْلجابة النموذجٌية : 
 ا٢تمزة متوسطة ، كتبت على نربة ، ألنػٌها ساكنة كما قبلها حرؼ مٌد ساكن   مالًئمة : .ُ
 : ا٢تمزة متوسطة ، كتبت على كاك، ألنػٌها مضمومة كما قبلها حرؼ ساكن مٍسؤكؿ .ِ
 : ا٢تمزة متوسطة ، كتبت على ألف ، ألنػٌها مفتوحة كما قبلها حرؼ مفتوحمكافىأىة  .ّ

 

 : اذلمزة ادلتطرفةاثلثنا  

 كىي ا٢تمزة اليت تكوف يف نػهاية الكلمة .   

  على حرؼ يناسب ىذه احلركة ضلو :كتعتمد كتابتها على حركة ما قبلها ، فتكتب 
 قػىرىأى ) قبلها فتحة فكتبت على ألف (  -
 تػهيُّػؤ  ) قبلها ضمة فكتبت على كاك ( -
 شاًطئ ) قبلها كسرة فكتبت على ايء ( -
  كتكتب على السطر إذا كاف ما قبلها ساكننا أك حرؼ مٌد ، ضلو : ًمٍلء ، دعاء 

 
 وين الفتح " النصب " كاحلرؼ الذم قبلها من احلركؼ اليت كإذا كانت اذلمزة متطرفة يف كلمة منونة بتن

 ، ٨تو : نربةؽلكن أف كصلها ِبا بعدىا ،فإهنا تكتب على 
ئنا ، دفػئنا  -  شيػٍ
 شػػػػٍيػػػػئنا ، دفػػػئنػػا                    -

 
 نبلحظ أف الياء كالفاء  من اٟتركؼ اليت ٯتكن اتصا٢تا ٔتا بعدا ) ػيػ ( ) ػفػ ( -
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 ، ٨تو : على السطرأٌما إذا كاف اٟترؼ الذم قبل ا٢تمزة ال ٯتكن كصلو ٔتا بعده بقيت ا٢تمزة كما ىي مفردة  -
  

 ضوءنا ،   جزءنا                 
 

 نبلحظ أف حريف الواك كالزام ال ٯتكن كصلهما ابٟترؼ الذم بعد٫تا .    

 
  اٟتركؼ اليت ال تقبل االٌتصاؿ ىي ) د ، ذ ، ر ، ز ، ك ( ، أما ابقي اٟتركؼ تقبل االتصاؿ 
  . األلف يعترب حرؼ مٌد كا٢تمزة ا١تتطرفة بعدىا أتٌب على السطر كما ذيكر آنفنا 

 
ؤ ، دٍؼء : بٌُت سبب كتابة اذلمزة ابلصورة اليت جاءت عليها يف الكلمات اآلتية ) قرىأ ، مقًرئ ، جترُّ مترين -

 ، األعباء ، دفػئنا ( 
 : ا٢تمزة متطرٌفة ، كما قبلها مفتوح قرىأ  .ُ
 : ا٢تمزة متطرٌفة ، كما قبلها مكسور  مقرئ .ِ
 : ا٢تمزة متطرٌفة ، كما قبلها مضمـو  جتػرُّؤ .ّ
 : ا٢تمزة متطرٌفة ، كما قبلها ساكن دٍؼء .ْ
 : ا٢تمزة متطرٌفة ، كما قبلها مٌد ساكن  األعباء .ٓ
: كتبت على نربة ، ألٌف ا٢تمزة متطٌرؼ يف كلمة منٌونة بتنوين الفتح " النصب " ، كاٟترؼ الذم دفػئنا  .ٔ

 قبلها من اٟتركؼ اليت ٯتكن كصلها ٔتا بعدىا 
كتبت على السطر ، ألٌف ا٢تمزة متطرٌفة يف كلمة منٌونة بتنوين الفتح " النصب " كاٟترؼ الذم   :ضوءنا  .ٕ

 كصلها ٔتا بعدىا قبلها من اٟتركؼ اليت ال ٯتكن 
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  : اْلجابة 

ػأ ،  منًشئ ،  منشػىأة ،  انًشئ ،  نٍشء      نشى

 ينًشػئػوف ،  منشىأ ،  مٍسؤكؿ ،  سيػػئًػل   

 

 
  اْلجابة 

 ابذؿ   -مبلئمة             ج - أ
 مكافأة  - ب
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 : اإلجابة 
 اسًتاحى : ٫تزة كصل / فعل ماضو سداسي  -ء : متطرٌفة كما قبلها ساكن                قعبٍ  - أ

 الٌشيء : متطرفة كما قبلها ساكن  - ب

 االقتصاد : ٫تزة كصل / مصدر لفعل ٜتاسي -ج 

 : فعل ثبلثي مهموز الفاء  أكتٍ  -د

 

 
 

 : ٫تزة متوسطة  / كتبت على نربة ألنٌػها ساكنة كما قبلها مكسور   ًشػٍئت -
 : ٫تزة متطرفة / ألٌف ما قبلها ساكن شاءى  -

 

 
 

 : اْلجابة 
 : كتبت على النربة ؛ ألّنا مكسورة كما قبلها مٌد ساكن  ادلسائل .ُ

 : كتبت على كاك ؛ ألٌّنا ساكنة كما قبلها مضمـو  البػيٍؤس .ِ

 : كتبت منفردة على السطر ؛ ألٌّنا متطرٌفة بعد مٌد ساكن األعباء  .ّ
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ئنا .ْ : كتبت على نربة ؛ ألٌف ا٢تمزة متطرفة يف كلمة منونة بتنوين الفتح " النصب " ، كاٟترؼ الذم قبلها  شيػٍ

 من اٟتركؼ اليت ٯتكن كصلها ٔتا بعدىا 

 اٟتزف ، األفق ، اإلنساف ، العادل ، الشمس ، القمر ، النجـو ، البحار ، األّنار ... اخل  .ٓ
 )اؿ( التعريف ٫تزهتا كصل دخلت على األٝتاء 

أفق ، إنساف ، أىم ، أسباب ، أفقو ، أعباء ... اخل ٫تزة قطع يف بداية االسم / ألٌّنا أٝتاء ليست من  .ٔ
 ل ٣تموعة األٝتاء ا١تخصوصة هبمزة كص

 
 ها حركؼ مهموزة ػػػٌ كأٌف ، ألٌف ، أٍف ، إذل ، إٌف   . ٫تزة قطع ألن .ٕ
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 قال تعاىل:   

   ولسَوف ُيعطيَك رّبك َفرِتضى   
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 الوحدة الثالـثة :          

 

                   

 داقة يف أدب الّص                     
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    مثانية أبياتو سلتارة من القصيدةػلفظ الطٌالب 

 

 

 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 73 
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 البيت األٌكؿ :

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 البارد مبً شى  اي حرارة قلبػي كاحًتاقو كاحٌر قلباه 
   مرض  سقم

 
 بة ( دٍ كاحٌر ) نداء ني   الشرح 

كاحٌر قلبػي كاحًتاقو  ، ٔتن قلبو عٌٍت ابرد ال اعتناء لو بػي ، كال إقباؿ لو علٌي ، فقلبػي حاٌر من حٌبو ، كقلبو ابرد   
 من حيٌب ، كأان عنده معتٌل اٞتسم .

 : الصورة الفنٌية 
 ن قلبو شبم كاحٌر قلباه شلٌ  (ْ

 لشيء البارد شٌبو الشاعر قلبو ابلشيء الساخن ، كما شٌبو قلب سيف الدكلة اب   

     الفهم كالتحليل      ما الغرض الشعرم ذلذه القصيدة ؟ ُس   

 ) العتػػػػاب (       

     الفهم كالتحليل       ممَّ يشكو الشاعر يف البيت األٌكؿ ؟  ِس

 من جفاء سيف الٌدكلة كبركد قلبو ، كمن سقم ألػمَّ بػو ، كأحٌر قلبو نتيجة ىذا اٞتفاء .    
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      التذٌكؽ اٞتمارل  كٌضح الكناية يف قوؿ الشاعر ) قلبيوي شبمي ( ؟    ّس  

 كناية عن قٌلة اىتماـ سيف الٌدكلة اب١تتنيٌب ، كصٌده عنػو .

      التذٌكؽ اٞتمارل  ما العاطفة البارزة يف البيت السابق ؟        ْس  

 عاطفة األدل كالتحٌسر   

      التذٌكؽ اٞتمارل  أكثر الشاعر من استخداـ األساليب اْلنشائٌية من استفهاـ كنداء كمتنٌو  :     ٓس

 ىاًت دليالن من البيت السابق ؟ - أ

 (  الندبػػة النداء ،  كأفاد االستفهاـ ىنا ) الغرض الببلغي ( ىو )  

جاءت األساليب اإلنشائٌية منسجمة مع حالة الشاعر كغرض  ما داللة استخداـ ىذه األساليب ؟ - ب
 القصيدة ، فاستطاع أف ينفث آالمو ، كيبٌث عتابو 

 ا١تعجم كالٌداللة             ؟     أسقاـ      ما مجع كلمة ) سقم ( ٔس

 البيت الثاين 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 أ٨تل جسمي برل جسدم أخفي أكٌتم
 تتكٌلف كتتمٌلق تٌدعي ) دعو (  يقصد حاشية سيف الدكلة  األمم

 
 :يقوؿ : حيٌب لسيف الدكلة قد أ٨تل جسمي كأان كاًب لو ، ألٕتٌنب التمٌلق بو ، كغَتم يتمٌلقوف إليو    الشرح

 ْتٌبهم ، كيتكٌلفونو . 
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 : الصور الفنٌية 
 برل جسدم  (ِ

 صٌور الشاعر حٌب سيف الدكلة ابألداة ا١تهلكة اليت أتعبت جسمو    

 

     الفهم كالتحليل       كازف الشاعر بُت حٌبو لسيف الٌدكلة كحٌب اآلخرين لو ، كٌضح ذلك ؟    ُس

حب الشاعر لسيف الٌدكلة صادؽ ليس فيو تػمٌلق أك تكٌلف كقد أ٨تلو كأبرل جسده ، كحٌب اآلخرين لسيف    
 الدكلة ظاىره صادؽ كابطنو متكٌلف .

     الفهم كالتحليل       بدا الشاعر لًبقنا مؤٌدابن يف عتابو ، كٌضح ذلك يف ضوء البيت السابق ؟    ِس 

عاتبو إبظهار مدل حٌبو لو ، ىذا اٟتٌب الذم أبرل جسده كأ٨تلو كىو كاًب لو ، ليتجٌنب التمٌلق يف حٌبو كما    
 يٌدعيو غَته ، بقلوب غَت خالصة ، كنٌيات غَت صادقة  

      التذٌكؽ اٞتمارل  أكثر الشاعر من استخداـ األساليب اْلنشائٌية من استفهاـ كنداء كمتنٌو  :   ّس 

 ىاًت دليالن من البيت السابق ؟ - ت

 (  التعٌجب االستفهاـ ،  كأفاد االستفهاـ ىنا ) الغرض الببلغي ( ىو )  

جاءت األساليب اإلنشائٌية منسجمة مع حالة الشاعر كغرض  ما داللة استخداـ ىذه األساليب ؟ - ث
 القصيدة ، فاستطاع أف ينفث آالمو ، كيبٌث عتابو 

      التذٌكؽ اٞتمارل  ؟   من البيت السابق  اؽالطٌباستخرج مثاالن على  ْس

 ) تٌدعي ، أكٌتم  ( 

 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 77 
 

 البيت الثالث :    

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 مقدار قدر غرٌة الرجل كجهو الغٌرة 
 أسلوب ٘تنٌو  ليت نتقاسم  نقتسم

 
 بقدر ما ٨تن عليو من ٤تٌبتنا ا٠تالصة ، كما نعتقده  ا١تنازؿى  إف كاف ٬تمعنا حٌبو موٌدتو ، فليت أاٌن نقتسمي  :الشرح

 من موٌدتنا الصادقة ، فبل يبخس ا١تخلص حٌقو ، كال يبذؿ للمتصٌنع برٌه 
إف كاف ٬تمعنا من آفاؽ الببلد ا١تتباعدة حٌب سيف الٌدكلة ، فليت أاٌن نقتسم برٌه كعطاايه كما نقتسم حٌبو أم 

 ، على قدر حٌبنا لو تكوف عطاايه 

      التذٌكؽ اٞتمارل  أكثر الشاعر من استخداـ األساليب اْلنشائٌية من استفهاـ كنداء كمتنٌو  :   ّس  

 ىاًت دليالن من البيت السابق ؟ - أ

 .( التحٌسر  التمٍت ،  كأفاد التمٌٍت ىنا ) الغرض الببلغي ( ىو )  

 

جاءت األساليب اإلنشائٌية منسجمة مع حالة الشاعر كغرض  ما داللة استخداـ ىذه األساليب ؟ - ب
 القصيدة ، فاستطاع أف ينفث آالمو ، كيبٌث عتابو 

 ا١تعجم كالٌداللة             ما مجع كلمة ) غٌرة ( ؟     ْس

 غيػػرىر        
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 البيت الرابع :     

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
أنت ا٠تصم يف القضٌية  اخلصمي  كخصومو النزاع بُت ا١تتنيٌب  اخلوصاـ

 ال٨تيازؾ ألعدائي
   القاضي الذم سيحكم بيننا  احلكم

 

 : يقوؿ الشاعر لسيف الٌدكلة : أنت أعدؿ الناس إاٌل إذا عاملتٍت فإف عدلك ال يشملٍت ؛ كفيك  الشرح
 خصامي كأنت خصمي كحكمي ، ألٌنك ملك ال أحاكمك إذل غَتؾ ، فأان أخاصمك إذل نفسك 

 

      التذٌكؽ اٞتمارل  أكثر الشاعر من استخداـ األساليب اْلنشائٌية من استفهاـ كنداء كمتنٌو  :    ُس   

 ىاًت دليالن من البيت السابق ؟ - أ

 (  االستعطاؼ ،  كأفاد النداء ىنا ) الغرض الببلغي ( ىو )  النداء    

جاءت األساليب اإلنشائٌية منسجمة مع حالة الشاعر كغرض  ما داللة استخداـ ىذه األساليب ؟ - ب
 القصيدة ، فاستطاع أف ينفث آالمو ، كيبٌث عتابو 

      التذٌكؽ اٞتمارل  ؟      من البيت السابق  الطٌباؽاستخرج مثاالن على  ِس   

 ) ا٠تصم كاٟتكم (      

 ا١تعجم كالٌداللة                 خصـو       ما مجع كلمة ) خصم ( ؟ ّس  
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 البيت اخلامس  :   

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 منةالسُّ  الشحم تظنٌ  حتسب

   انتفاخ البدف بسبب ا١ترض كـر
 
 : الوـر شحمنا ، فتكوف كمن أعيذ نظراتك الصادقة أف ترل الشيء ٓتبلؼ ما ىو عليو ، كأف ٖتسب  الشرح

 قم صٌحة ، كالوـر ٝتنة كقٌوة سٌ ٭تسب ال
  : الصور الفنٌية 

  شحمو كـرحم فيمن أف حتسب الشٌ  (ُ

 سيف الدكلة شحمنا كسػيٍمػنة حقيقية .شٌبو الشاعر حاشية سيف الدكلة ابلوـر الذم يظػٌنو 

     الفهم كالتحليل       دٌلل على البيت الذم ػلمل مضموف الػمىثل :" استسمنت ذا كرـو "    ُس  

 البيت السابق        

     الفهم كالتحليل       ظهر عتاب الشاعر لسيف الدكلة جلٌيا ، عالـ عاتبو ؟       ِس  

 عاتبو على ٝتاعو كبلـ الواشُت فيػو     

  ما أعلية أف يتحٌقق اْلنساف من صدؽ ما يسمع يف بناء عالقات إنسانية مستقٌرة يف تصٌورؾ ؟ ّس 

                                                                                                                                                                    الفهم كالتحليل     

 ٬تٌنب اإلنساف كثَتنا من ا٠تبلفات كا٠تصومات اليت قد تقع إذا دل يتحٌقق من صدؽ ما ٝتع   

 كيًتؾ أيضنا للطالب   
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 البيت السادس :       

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 استقٌر كثبت استوت اإلنساف أخي الٌدنيا
 
 : إذا دل يػمٌيز اإلنساف البصَت بُت النور كالظلمة  ، فأمُّ نفع لو يف بصره ، أم ٬تب أف تػمٌيز بيٍت كبُت   الشرح

 غَتم مػمػٌن دل يبلغ درجيت بػما تػميٌػزي بُت النور كالظلمة .
  : استوت عنده األنوار كالظٌلم   الصور الفنية 

 ة .شٌبو الشاعر نفسو ابلنور ، كحاشية سيف الدكلة ابلظلم

 

     الفهم كالتحليل       برزت احلكمة يف أشعار ادلتنيب ، كٌضح احلكمة يف البيت السابق ؟  ُس

 إذا دل ٯتٌيز اإلنساف البصَت بُت النور كالظلمة ،فأٌم نفع لو يف بصره     

     الفهم كالتحليل          قاؿ أبو العتاىية :    ِس  

 ككٍم من كفيفو بصَت الفؤاد       ككٍم من فؤادو كفيف البصر         

 أشر إىل البيت الذم ينسجم مع قوؿ أّب العتاىية   ؟  - أ

 البيت السابق      

البصر ييرم اْلنساف ظاىر األشياء ، كالبصَتة تيريو حقائقها ، كٌضح رأيك يف ذلك يف ضوء البيت  - ب
 الذم أشرت إليو ؟  
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ئلنساف يف بصره ، إف دل تكشف لو بصَترتو حقائق األمور . ٔتعٌت ٬تب أف يكوف اإلنساف متعٌقبلن فطننا ال فائدة ل   
 مدركنا ذا بصَتة كبعد نظر .

 كيًتؾ أيضنا للطالب ..

      التذٌكؽ اٞتمارل  أكثر الشاعر من استخداـ األساليب اْلنشائٌية من استفهاـ كنداء كمتنٌو  :      ّس 

 دليالن من البيت السابق ؟ىاًت   - أ

 (  النفي ،  كأفاد االستفهاـ ىنا ) الغرض الببلغي ( ىو )  االستفهاـ    

جاءت األساليب اإلنشائٌية منسجمة مع حالة الشاعر كغرض القصيدة  ما داللة استخداـ ىذه األساليب ؟ - ب
 ، فاستطاع أف ينفث آالمو ، كيبٌث عتابو

      التذٌكؽ اٞتمارل      ؟ الطٌباؽاستخرج من البيت السابق مثاالن على  ْس

 )  األنوار كالظلم  (      

      التذٌكؽ اٞتمارل  كٌظف ادلتنيب بعض مظاىر الطبيعة يف قصيدتو     ٓس

 األنوار كالظلم     أشر إىل ذلك ؟ . أ
 

 ما القيمة الفنٌية لتوظيفها ؟ . ب

توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعوريٌة عند الشاعر ، كمنسجمنا معها ، فمثبلن األنوار كالظلم 
تنسجم مع الفكرة اليت أراد الشاعر إيصا٢تا يف مضموف البيت ، ٔتا يدٌؿ على قدرتو يف استلهاـ عناصر الطبيعة 

 يف صور شعرية 
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 البيت السابع     

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

   فاقد السمع  ممى صى 
 
 إٌف األعمى أبصر أدبػي ، ككذلك األصٌم ٝتع شعرم ، يعٍت : أٌف شعره سار يف آفاؽ الببلد كاشتهر  : الشرح

حىت ٖتٌقق عند األعمى كاألصم أدبو . ككأنٌو يريد أف يقوؿ لسيف الدكلة : أان الذم ينظر األعمى إذل أديب ، 
 أفبل تفهم ما أقوؿ ؟  أفبل تنظر إليو كأنت ميبصر ، كأٝتعت كلماتػي األصٌم ، كأنت ٝتيع ، 

     الفهم كالتحليل        دٌلل على البيت الذم يبٌُت اعتداد الشاعر بشعره ؟   ُس

 البيت السابق    

      التذٌكؽ اٞتمارل  دلاذا عرٌب الشاعر ابلفعل ادلاضي ) نظر ، أَسعت ( يف البيت السابق ؟    ِس

 لبياف ٖتٌقق معناىا كثبوتو   

      التذٌكؽ اٞتمارل  عاطفة الفخػػػػػػػر         العاطفة البارزة يف البيت السابق ؟ما  ّس

 البيت الثامن :     

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
ٚتع شاردة ، قصائد سائرة  الٌشوارد

 تيركل بكٌل مكاف 
األصل جراءىىا ،  جٌراىا 

 ٔتعٌت من أجلها 
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 أانـ ملء جفوين ؛ أم مطمئننا مرًتح الًفكر عن قصائد الشعر أليٌن أدركها مىت شئت بسهولة من غَت   الشرح
 إتعاب فكر ، أما غَتم من الشعراء فإنٌػهم يسهركف ألجلها كيتعبوف كيتنازعوف يف دقيق معانيها ، كجودة مبانيها 

     الفهم كالتحليل       دٌلل ببيت من القصيدة على " اعتداد الشاعر بنفسو "؟   ُس 

 البيت السابق   

     الفهم كالتحليل       مثٌة فرؽ بُت االعتداد ابلنفس الناشئ عن الثقة هبا كالغركر ، بٌُت رأيك يف ذلك ؟     ِس 

الثقة ابلنفس اعتزاز اإلنساف بنفسو ، كبقدرتو على ٖتقيق أىدافو ، كىو أمر إ٬تايٌب يدفو اإلنساف ٖتو الرقٌي كالتقٌدـ ،  
 أٌما الغركر فهو توٌىم اإلنساف الشعور ابلكماؿ كالعظمة ، كىو سلوؾ سليٌب ..... كيًتؾ أيضنا للطالب .

      التذٌكؽ اٞتمارل  عرم   كٌضح الكناية يف ما حتتو خط يف البيت الش ّس  

 عن شواردىا       كيسهري ا٠تلقي جرٌاىا كٮتتصمي  ملءى عيوينأانـ   

 كناية عن إراحة الًفكر كاالطمئناف .    

 

 : البيت التاسع   

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 كٌل شيء ٧تده أك ندركو كجداننا كٌل شيء يشتدٌ  يعزٌ 
   ال قيمة كال بديل لو  عدـ

 
 اي من يشتٌد علينا فراقهم ، كٌل شيء كجدانه بعدكم عدمنا ، يعٍت ال ٮتلفكم أحد كال يكوف لنا منكم  الشرح :

 بدؿ .
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     الفهم كالتحليل       بدا الشاعر لًبقنا مؤٌدابن يف عتابو ، كٌضح ذلك يف ضوء البيت السابق ؟  ُس

ال يستطيع االفًتاؽ عن سيف الدكلة ، كال أحد ٯتكن أف ٮتلف سيف الٌدكلة عند ا١تتنيب أك أف يكوف للشاعر منو    
 بدؿ  

      التذٌكؽ اٞتمارل  أكثر الشاعر من استخداـ األساليب اْلنشائٌية من استفهاـ كنداء كمتنٌو  :    ِس

 ىاًت دليالن من البيت السابق ؟ - أ

 (  االستعطاؼ أفاد النداء ىنا ) الغرض الببلغي ( ىو )،  ك  النداء    

 ما العاطفة البارزة يف البيت السابق ؟  ّس

 عاطفة اٟتٌب     

  

 البيت العاشر :   

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 عطٌية ، ىديٌة  تكرمةو  أجدران أخلقنا 

   القريب  أمىمي 
 
 ما أجدران بربٌكم ، كتكرمتكم ، كإيثاركم ، لو أف أمركم يف االعتقاد لنا على ٨تو أمران يف االعتقاد لكم  الشرح  : 

 كما ٨تن عليو من الثقة بكم . ٔتعٌت : لو كنتم ٖتبوننا ، كما ٨تٌبكم ، لكنتم تكرموننا . 
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 البيت احلادم عشر :  

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
   أسعدكم سرَّكم

 
  إف سررًب بقوؿ حاسدان كطعنو فينا فقد رضينا بذلك إف كاف لكم بو سركر ، فإٌف اٞترح الذم   :الشرح

 يرضيكم ال ٧تد فيو ألػمنا .
   : فما جلرحو  إذا أرضاكمي أمل "  (   "ُ  الصورة الفنٌية 

    صٌور الشاعر قوؿ الواشُت كاٟتاسدين كسركر سيف الدكلة بو ابٞترح الذم ليس لو أدل 

 

 البيت الثاين عشر   

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 مفردىا النُّهية ، العقوؿ النُّهػى حافظتم رعيتم 
   ٚتع ذٌمة ، كىي العهد   ذمم

 
 يقوؿ إف دل ٬تمعنا اٟتٌب فقد ٚتعتنا ا١تعرفة ، كأىل العقل يراعوف حٌق ا١تعرفة ، فا١تعارؼ عندىم عهود   الشرح

 كذمم ال يضيعوّنا . أم : كبيننا كصائل معرفة ، إف أحسنتم مراعاهتا فلن تضيع 
 : الصورة الفنٌية 
 ف الدكلة ابألمانة اليت ٬تب احملافظة عليهاشٌبو الشاعر الػمعرفة بينو كبُت سي إٌف ادلعارؼ يف أىل النُّهػى ذمم :  (ُ
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      التذٌكؽ اٞتمارل  ما داللة الًتكيب الذم حتتو خط يف البيت اآلِت ؟    ُس  

 ذمم  أىل النُّهػىكبيننا لو رعيتم ذاؾ معرفة       إٌف ادلعارؼ يف 

 ذكك العقوؿ الراجحة كمنهم سيف الٌدكلة   

 

     الفهم كالتحليل       برزت احلكمة يف أشعار ادلتنيب ، كٌضح احلكمة يف البيت السابق ؟    ِس

 ا١تعارؼ عند أىل العقوؿ عهود كذمم ال يضيعوّنا  

     الفهم كالتحليل       جلأ الشاعر إىل أساليب شىٌت يف عتابو ، منها التذكَت ابلواجب  ،  كٌضح ذلك     ُس

 يف البيت السابق     

 

 البيت الثالث عشر :

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 الًكراـ  الكىـر  يصعب عليكم يعجزكم

 
 يقوؿ تطلبوف أف تلحقوا بنا عيبنا تعيبوننا بػو فيعجزكم كجوده ، كىذا الذم تفعلونو مكركه عند هللا كعند   الشرح

 الكراـ 
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 البيت الرابع عشر:

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
ٚتع صاعقة كىي النٌار  الصواعق  مفردىا الغمامة ، كىي السحابة  الغماـ

اليت تسقط من السماء يف 
 رعد شديد

مفردىا دٯتة ، كىي ا١تطر يدـك  الدَ ) دَ (
 يف سكوف من غَت برؽ أك رعد 

  

  منو ، شٌبهها ابلصواعق ، كقصد :  يعٍت ابلغماـ سيف الدكلة ، كابلصواعق : ما يلحقو من األذيٌة لشرح
الشاعر ) ابلغماـ ( سيف الدكلة ك ) صواعقو ( إيذاء سيف الدكلة للشاعر ك ) الٌدمي ( عطاء سيف الٌدكلة 

كالذم تصيبٍت صواعقو ) أذاه كسخطو ( كيصيب  –عند غَته  ، يقوؿ : ليت ا١تمدكح الذم يشبو الغماـ 
 عنده ذلك الرٌب فينتصف الفريقاف .غَتم مطره ) الدمي ( كيزيل األذل إذل من 

 الصور الفنٌية  :      التذكؽ اٞتمارل 

صٌور الشاعر سيف الٌدكلة سحاابن ، كصٌور إيذاء سيف الٌدكلة صواعق تنتج عن ىذا الٌسحاب ، كما صٌور عطااي   
 سيف الٌدكلة إذل غَته غيومنا ماطرة . 

 التذكؽ اٞتمارل      كٌظف ادلتنيب بعض مظاىر الطبيعة يف قصيدتو    ُس

 الغماـ ، الٌدمي ، الصواعق      أشر إىل ذلك ؟ . أ
 ما القيمة الفنٌية لتوظيفها ؟ . ب

توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعوريٌة عند الشاعر ، كمنسجمنا معها ، فمثبلن كصف ا١تطر 
 كمتعلقاتو بشيء ٭تزف الشاعر كعتابو  
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 البيت اخلامس عشر :

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 يطالبٍت كيكٌلفٍت يقتضيٍت البعد النول 

مفردىا الواخدة ، كىي  ( الوٌخادة ) كخد
اإلبل اليت تسَت الوخد ، 

 كىو ضرب من السَت سريع 

مفردىا رىسـو ، كىي الناقة اليت  الرسم
تسَت الٌرسيم ، كالرسيم ضرب 
من سَت اإلبل السريع ، فتؤثر 
يف األرض أبخفافها لسَتىا 

 الشديد 
 
  ها ، كال تطيقها ػاإلبل ا١تسرعة ، لبعد منالأم يكٌلفٍت البعد عنكم قطع كٌل مرحلة ال تقـو بقطعها   :الشرح

 لشٌدة أىوا٢تا .
 
 الصور الفنٌية : 

 ما تقطعو الناقة كىي مسرعة .بػصٌور الشاعر البعد عن سيف الدكلة اليت يكٌلفو كل يـو ، 
 

     الفهم كالتحليل       جلأ الشاعر إىل أساليب شىٌت يف عتابو ، منها التعريض ابلرحيل ،  كٌضح ذلك     ُس

 التعريض ابلٌرحيل  يف البيت السابق    
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 البيت السادس عشر :

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
جبل على ٯتُت قاصد مصر  ضيمَتنا

 من الشاـ 
 عن اليمُت  ميامنا

 
  إف قصدتي مصرى ليحدثنَّ ١تن كٌدعتهم ندـ على مفارقيت ٢تم ، كأسف على رحيلي عنهم ، يشَت  : الشرح

 بذلك إذل سيف الدكلة أنٌو يندـ على فراقو 

 

     الفهم كالتحليل       جلأ الشاعر إىل أساليب شىٌت يف عتابو ، منها التعريض ابلرحيل ،  كٌضح ذلك    ُس

 التعريض ابلٌرحيل  يف البيت السابق    

 

 البيت السابع عشر :     

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
   سرت ترٌحلت

  إذا سرت عن قـو كىم قادركف على إكرامك حىٌت ال ٖتتاج إذل مفارقتهم فهم الذين اختاركا االرٖتاؿ ،  :الشرح
يريد هبذا : أنت ٗتتاركف الفراؽ إذا أٞتأتػموين غليو . كا١تعٌت أنٌو ٮتاطب نفسو كيشَت إذل سيف الدكلة حىت ال 

 يذٌمو يف رحيلو ، قائمنا ذلك عن نفسو ْتٌجتو  
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     الفهم كالتحليل       جلأ الشاعر إىل أساليب شىٌت يف عتابو ، منها التعريض ابلرحيل ،  كٌضح ذلك     ُس   

 التعريض ابلٌرحيل  يف البيت السابق    

 

 البيت الثامن عشر  :  

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 يعيب يصم )كصم ( أسوأ شرٌ 

 

 ) حكمة ( إٌف شٌر الببلد مكاف ال يوجد فيو صديق ، كشٌر األعماؿ ما ٬تلب لصاحبو العيب كالػمذٌمة     :الشرح 

 

     الفهم كالتحليل       برزت احلكمة يف أشعار ادلتنيب ، كٌضح احلكمة يف البيت السابق ؟    ُس

 يب كالػمذٌمة لصاحبها أسوأ الببلد مكاف ال صديق فيو ، كأقبح األعماؿ تلك اليت ٕتلب الع  

 

 البيت التاسع عشر  

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 اللؤلؤ الدرٌ  ٤تٌبة  ًمقة )كمق (
   كلمات كلم
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يقوؿ الشاعر : ىذا الذم أًتؾ من الشعر عتاب مٌٍت إليك إاٌل أنٌو ٤تبة ككٌد ، ألٌف العتاب ٬ترم بُت احملٌبُت   :الشرح 
 ، كىو دٌر ْتسن لفظو كنظمو إاٌل أنٌو ٣تٌرد كلمات ، كإف أزعجتك فهي ٤تٌبة خالصة 

 التذٌكؽ اٞتمارل      :   صورة فنٌية

 دتو ابلدٌر ٟتسن لفظو كنظمو صٌور الشاعر ما نظمو من كبلـ يف قصي

 

     الفهم كالتحليل       ييقاؿ " العتاب ىديٌة األحباب "  ُس

 أشر إىل البيت الذم تضٌمن ىذا ادلعٌت  . أ

 البيت السابق      

 بٌُت إىل أم مدل التـز الشاعر ىذه ادلقولة ؟  . ب

 أرل الشاعر ملتزمنا بذلك ، فما عتابو إاٌل ٤تٌبة لسيف الٌدكلة 

 كيًتؾ أيضنا للطالب .. 

 

     الفهم كالتحليل       بدا الشاعر لًبقنا مؤدابن يف عتابو ، كٌضح ذلك يف ضوء البيت السابق ؟     ِس

أكٌد الشاعر أٌف عتابو ما ىو إاٌل ٤تٌبة ، ألٌف العتاب ٬ترم بُت احملبُت ، كىو دٌر ْتسن لفظو كنظمو إاٌل أنٌو  
 كلمات ، كإف أزعجت سيف الدكلة فهي ٤تٌبة خالصة كموٌدة صادقة 
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 أسئلة إضافية من ادلعجم كالداللة :

 
 أجدران  أخلقنا : . أ
 : أبليت أخلقت  -

 : البعد الٌنول  . ب
 : ٚتع نواة ، كىي نواة التمر ، أم : بذرهتا  الٌنول -

 
   : أسئلة إضافية من الفهم كالتحليل 

 
 احًتاـ الصديق ، العدؿ يف معاملة الناس ، االلتزاـ ابلعهود ، عدـ اال٩تداع  اب١تظاىر   

 
 يًتؾ للطٌالب ...     
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 يًتؾ للطالب ....    

 
 

 سيف الٌدكلة استمع إذل كبلـ الواشُت كصٌدقو ، كأعرض عن ا١تتنيب  . أ
 ا١تتنيب كاف حريصنا على صلتو بسيف الدكلة ، فعاتبو عتاب الػمحٌب 

 كيًتؾ أيضنا للطالب 
 التماس العذر للصديق ، مراجعة النفس ، ترٌقب ا٠تَت ....... كيًتؾ أيضنا للطالب  . ب

 

 
 أٌف هللا تعاذل كاىب احملاسن يف النفس اإلنسانية ، كىي ليست من عند البشر ، فبل تغًٌت ٔتا لديك 

 كيًتؾ أيضنا للطٌالب 
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 ٚتلة مركبة من ٚتلتُت متبلزمتُت مسبوقتُت أبداة شرط ، ال يتم معٌت أكالىػما إال ابلثانية . أسلوب الشرط  : 
 
 مثاؿ : إٍف جتتهٍد تفٍز يف حياتك . 

نبلحظ أٌف  اٞتملة مسبوقة أبداة من أدكات الشرط كىي ) إٍف ( ، كإٌف اٞتملتُت ) ٕتتهد ( ك ) تفٍز يف حياتك (  
ٚتلتاف متبلزمتاف ال يتم معٌت األكذل إاٌل ابلثانية ، ، كلو قلت ) إف ٕتتهد ( كتوقفت ما ًٌب ا١تعٌت كال فيهم ا١تراد ، 

  حياتك ( ًبَّ ا١تعٌت كفيهم الػميراد .) تفٍز يف :كلكٌنك إذا أكملت ، فقلت 

كتسٌمى األدكات اليت تربط بُت اٞتملتُت بػػ ) أدكات الشرط ( ، كتسٌمى اٞتملة األكذل  )فعل الشرط ( ، كتسٌمى   
 اٞتملة األخرل )جواب الشرط ( .

 : أداة الشرط  إف -

 ) فعل الشرط ( جتتهدٍ  -

 ) جواب الشرط (  تفزٍ  -

 
  أدكات الشرط : أدكات الشرط منها اجلاـز كغَت اجلاـز 
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 أدكات الشرط اجلازمة : كمعٌت أهٌنا جازمة أم جتزمُت فعلُت إذا جاءا مضارعُت  ، كىػي :  (ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      : غلعٍل ادلعركؼى يف غَت أىلو        يكٍن محديهي ذمِّا عليًو كىيػٍندـً كمٍن مثاؿ 
 : ) يكٍن  ( جواب الشرط -) ٬تعٍل (              فعل الشرط : -)من(          أداة الشرط اجلازمة : -

 
  : مٍن يزرٍع ػلصدٍ مثاؿ آخر   

 كيكوف إعراب أسلوب الشرط كالتارل :  

 مة جزمو السكوف ، كىػو فعل الشرط ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىػو .: فعل مضارع ٣تزـك كعبليزرٍع  -
 : فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو السكوف ، كىو جواب الشرط ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو . ػلصدٍ  -

 احلركؼ األَساء
 إفٍ  مىت

  نٍ مى 
  ما

  مهما
  أاٌيف
  حيثما
  أين

  كيفما
  أمٌ 
  أينما
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 أدكات الشرط غَت اجلازمة  ، كىػػػي :  (ِ
 احلركؼ األَساء

 لو إذا
 لوال كٌلما
 لوما 

 

 مثاؿ : 

 اٟتياءي ٢تاجٍت استعباري      كلىػزيٍرتي قربًؾ كاٟتبيبي ييزارلوال 

 لوال  أداة الشرط غَت اجلازمة :  -
 : اٞتملة االٝتية من ا١تبتدأ ) اٟتياء ( كا٠ترب احملذكؼ الذم تقديره موجود ، أم :لوال اٟتياءي موجود  فعل الشرط -
 :  اٞتملة الفعلية   ) ٢تاجٍت استعبار ( .جواب الشرط  -

 
 
 ا١تطلوب إعرابو يف ىذا الدرس ىو فعل الشرط كجوابو إذا جاءا فعلُت مضارعُت ٣تزكمُت ، أم بعد  الحظةم :

 أداة شرط جازمة ٨تو : 
 
  ـٍ .مثاؿ  : إٍف تسرٍع تند
 حرؼ شرط جاـز ٬تـز فعلُت ، مبٌٍت على السكوف ، ال ٤تل لو من اإلعراب .  إٍف : -
 السكوف ، كىػو فعل الشرط ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنتى  .: فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو تسرٍع  -
ـٍ  -  : فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو السكوف ، كىو جواب الشرط ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت  تند

 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 97 
 

 
  : اْلجابة 

 جواب الشرط فعل الشرط أداة الشرط كنوعها الرقم
 يذىبٍ  يشأ إف ) جازمة ( أ

اٞتملة االٝتية من ا١تبتدأ ) دفعي ( كا٠ترب  جازمة (لوال ) غَت  ب
احملذكؼ الذم تقديره موجود ، أم :لوال  

 دفع هللًا الناسى موجوده 

 اٞتملة الفعلية ) لفسدت األرض ( 

 كذب حٌدث إذا ) غَت جازمة (  ج
 أخلف كعدى   
 خاف  أؤ٘تنى   

 ال يعدـٍ  يفعلٍ  من ) جازمة (  د
 يكثرٍ  يكثرٍ  مىت ) جازمة (  ق
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  : اْلجابة 

 : إٍف ) جازمة (  أداة الشرط -ُ . أ
 : كاف ٬تمعنا حبّّ  مجلة فعل الشرط -ِ
 : ليت أاٌن نقتسم  مجلة جواب الشرط -ّ
 

 : إذا ) غَت جازمة ( أداة الشرط -ُ  . ب
 : ترٌحلت مجلة فعل الشرط -ِ
 : اٞتملة االٝتية ) الراحلوف ىم (  مجلة جواب الشرط -ّ
 

 
 مىت ٭تًتـً الناس ٭تًتموه   : ػلًـت .ُ
 : إف ٕتتهدكا تنالوا مبلغكم  جتتهدكف .ِ

   نبلحظ أف فعل الشرط ) ٕتتهدكا( كجواب الشرط ) تنالوا ( قد جاءا فعبلن مضارعُت من األفعاؿ ا٠تمسة ؛ لذا
 جيزما ْتذؼ النوف من آخر٫تا .

 : مهما تفعٍل يف صغرؾ تلقى يف كربؾ  يلقى .ّ
  تلقى ( قد جاء فعبلن مضارعنا معتٌل اآلخر ؛ لذا جيـز ْتذؼ حرؼ العٌلة من آخرهنبلحظ أٌف جواب الشرط ( 
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 : فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو السكوف ، كىػو فعل الشرط ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنتى .تتواضٍع  -

 
 كىي تدٌؿ على ا١تزااي : اسم مشتق يدٌؿ على من يٌتصف ابلفعل اٌتصافنا دائمنا أك غالبنا  الصفة ادلشٌبهة ،

 . كالطبائع أك العيوب أك األلواف ، كتصاغ يف الغالب من الفعل الثبلثي البلـز 
  أكزاف الصفة ادلشٌبهة: 

 ادلثاؿ  الوزف

 أٛتر كمؤنثو ٛتراء أفعل كمؤنثو فعالء 
 أرعن كمؤنثو رعنػاء

 حَتلكمؤنثو  حَتاف فعالف كمؤنثو فعلػى
 عطشىكمؤنثو  عطشاف

 شيجاع ، زيالؿ فيػعاؿ

 فىػًعل
 ) إذا دٌلت على صفة دائمة كاثبتة(

 لىًبق ، فىرًح 

 بىػطىل ، حىسىن فػىعىل

ػػػٍهم ، ضىػػخػٍػم فىػٍعل  شى

 فىعيل
 ) إذا دٌلت على صفة دائمة كاثبتة(

 كسيم ، كريػم

 رىزاف ، جىباف فىعاؿ
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 اسم مشتقّّ يدٌؿ على اٟتدث كمن أك ما يقـو بو على كجو الكثرة كا١تبالغة  ، كتشتٌق يف  صيغة ادلبالغة :
 األغلب من الفعل الثبلثي ا١تتعٌدم .

 
   : أشهر أكزاف صيغة الػمبالغة 

 ادلثاؿ الوزف

 قرٌاء  ، قٌواؿ فػعَّاؿ

 غفور ، سؤكؿ فىعوؿ

 رحيم ، ٝتيع ، عليم فعيل

 ًمػٍكثار ، ًمٍدرارمٍهذار ،  ًمػٍفعاؿ

 فىػًهػم ، حىًذر فىػػًعل

 فاركؽ ، انطور فاعوؿ

 ًصٌديق ، ًدرٌيس ًفٌعيل

 
 
 
 
 
 

 إذا كانت الكلمة مثنى أو مجع ، لرا جيب زّدها إىل املفسد ملعسفة وشنوا وحتديد نوعوا  جتيء: قد    مالحظة

 طالن : َبَطل حنو : كّرابون : كّراب ، َب   . صفة مشبوة أو صيغة مبالغة
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 اْلجابػػة : (ُ

 صياغة الصفة ا١تشبهة منها الكلمة

 ٚتيل جىػميل
 عطشاف كمؤنثو عطشى عىًطش
 سىٍهل سهيل
 زرقاءكمؤنثو  أزرؽ زىًرؽ
 رعناءكمؤنثو  أرعن رىعين

 

 اْلجابػػة : (ِ

 صياغة صيغة ا١تبالغة منها الكلمة

 ًمٍضياؼ ضاؼ
 شىكور شكرى 
 صىٌواـ صاـ
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  : اْلجابة 
 : صفة مشٌبهةاألىًشر  -: صيغة مبالغة            الكٌذاب   .ُ

 : خٍصم : صفة مشبهة  خصماف .ِ

 ، ٓتيل : صفة مشٌبهة جواد  .ّ

 : صفة مشبهة  سىٍهل .ْ

 

 
 

  : اْلجابة 

ػػبمي     ،   اخلٍصمي      شى
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  : اْلجابػػة 
 رسالة شكر كتقدير من الشاعر القركٌم إذل عباس ٤تمود العٌقاد الذم أعلن رأيو اٞتميل يف الشعر القركٌم  .ُ

 أ. اإل٬تاز        ب. الوضوح        ج. غلبة العاطفة   .ِ

 تعٍت ا١تاء القليل ، كٕتمع على أكشاؿ   .ّ
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 الوحدة الرابعة :      

 

 

ـّقافة الّصحّية              الث
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  : الفقرة األكىل كالثانية 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 خصوصنا كالسٌيما ا١تنتشرة الشائعة

 زايدة عن فضالن عن حٌدة التأثَت هتيُّج )ىيج( 

مفردىا عادـ ، كىو انتج  عوادـ الٌسيارات
 الٌسيارةاحًتاؽ الوقود يف 

 ا١تزدٛتة ادلكتظٌة )كظظ(

٣تموعة متكاملة من خبلاي ٦تاثلة من نفس ا١تنشأ ، كاليت ٖتمل كظيفة ٤تٌددة ،      أنسجة اجلسم 
 كالنسيج الطبلئٌي ، كالنسيج العصيب ، كغَتىا من أنسجة اٞتسم 

بركتينات تتواجد يف الٌدـ كالسوائل اٞتسمٌية األخرل يفرزىا اٞتسم إلضعاؼ األجساـ    األجساـ ادلضاٌدة 
 الغريبة من بكتَتاي كفَتكسات كغَتىا 

قنوات دقيقة جٌدا تشبو الشعر ، كيتكٌوف جدارىا من طبقة خلويٌة كاحدة ، لتسمح     عَتات الٌدمويٌة الشي 
 للمواد الغذائٌية الصغَتة بتغذية ا٠تبلاي من حو٢تا . 
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 : اٟتديث عن مفهـو اٟتساسٌية كاألسباب اليت تسبُّبها  الفكرة 
 

 الفهم كالتحليل   يف ضوء فهمك النٌص ، أجب عٌما أيِت :      ُس  

 ما ادلقصود ابحلساسٌية ؟ . أ

: مرض من أمراض العصر الشائعة كالسٌيما لدل األطفاؿ ، ك٢تا أسباب شىٌت ، كتنشط يف مواسم معٌينة   احلساسٌية   
 ، كخاٌصة يف ّناية موسم الربد ، كيف موسم الرٌبيع الذم يكثر فيو غبار الطٌلع 

 اذكر أربعة أسباب للحساسٌية  ؟  . ب

تفاعل غَت طبيعٌي ٭تدث يف أنسجة اٞتسم ا١تختلفة نتيجة ماٌدة غريبة ، مثل غبار الطٌلع ، أك مواد التجٌمل ،    
 أك شعر اٟتيواانت ، أك ا١تواد الٌسامة ، أك بعض األدكية مثل ا١تضاٌد اٟتيوم البنسلُت 

 ج. كيف حتدث احلساسٌية يف داخل اجلسم ؟     

إذل داخل اٞتسم عن طريق الفم أك األنف أك اللمس أك اٟتقن ، فتهٌيج األماكن اليت  تصل مسٌببات اٟتساسٌية    
كصلت إليها ، كما يؤٌدم إذل توٌلد أجساـ مضاٌدة دفاعٌية تؤثر يف النسيج ا١تصاب كالشعَتات الدمويٌة احمليطة ا١تسٌببة 

 ألعراض اٟتساسٌية . 

 الفهم كالتحليل   احلساسٌية  .     عٌلل ما أيِت : ب: ال غلوز االستهانة ِبرض  ِس  

 بسبب أخطاره على كٌل من يصاب بػو      

 ا١تعجم كالٌداللة             استعمل تركيب ) كال سٌيما ( يف مجلة مفيدة من إنشائك  ؟  ّس  

 أحٌب الكتب كال سٌيما كتب األدب  .ُ
 أحب الطعاـ الساخن كالسٌيما األرز   .ِ
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   : الفقرة الثالثة 

 
 ادلعٌت الكلمة

 متنوعة ، ٥تتلفة  عٌدة )عدد(
 مرض يسٌبب تضيُّق متغٌَت يف القصبات ا٢توائٌية ٕتاكابن مع مثَتات ٥تتلفة  الٌربو القصيب

مفردىا بوغ ، كىي خلٌية تكاثر ال جنسي ، تنقل النبات من حالة الركود إذل حالة  األبواغ 
النشاط أك العكس ، ك٢تا أشكاؿ كثَتة ك٥تتلفة يف الفطرايت كالٌطحالب كاٞتراثيم 

 كغَتىا 
فراغات مليئة اب٢تواء ، تتصل ابلتجويف األنفي عرب فتحات خاٌصة ، تقع ضمن  اجليوب األنفٌية 

 مة كالوجو عظاـ اٞتمج
 
 : اٟتساسٌية .  مرض األنواع ا١تتعٌددة من  بياف   الفكرة 

 

 كٌضح ماذا تشمل حساسية اجلهاز التنفٌسي ؟  ُس

 تشمل حساسٌية اٞتهاز التنفسي حساسٌية الربو القصيب كحساسٌية األنف .   

 كرد يف النٌص إثبات علمٌي يف ؼلٌص اْلصابة ْتساسٌية األنف ، بيٌنو ؟  ِس

لقد ثبت علميِّا كجود عدد من الفطرايت يف كسائد النـو تتجو أبواغها بشكل رئيس إذل اٞتيوب األنفٌية كالرئتُت      
 ، كقد تسٌبب التهاابت يف العيوف ، كيزداد األمر خطورة يف حالة نقص مناعة جسم ا١تريض . 
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   :  الفقرة الرابعة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

جعل األشياء بعضها فوؽ  تكديس )كدس(
 بعض

تَّخذة مي ػٚتيع الوىسائل ال الوقاية )كقي(
 للحماية من األىٍمراض

 
 : بياف أساليب الوقاية من الفطرايت ا١تسٌببة للحساسٌية   الفكرة 
 : الصور الفنية 

تقيم بعض مسٌببات حساسٌية الٌصدر كاألنف كاجللد معنا يف البيوت ، كيف نقي أنفسنا من خطر  ُس 
 الفهم كالتحليل              اْلصابة هبا   ؟ 

ٯتكن الوقاية منها بتغيَت الوسائد على فًتات متقاربة ، كاستعماؿ مواد التنظيف كا١تطٌهرات اٞتٌيدة أسبوعينا ،      
كاستعماؿ القطن الطبيعي بدالن من الصناعي يف الوسائد ، كضركرة التهوية الدائمة كا١تستمرٌة للمنازؿ ، كتعرض 

قيمها من اٞتراثيم ، عبلكة على ٕتٌنب تكديس حجرة النـو ٤تتوايت الغرؼ ألشعة الشمس من كقت آلخر ، لتع
 اب١تبلبس خارج أماكنها ، كٕتنُّب ترؾ األحذية فيها .  

 الفهم كالتحليل              كٌضح العالقة بُت التلٌوث كمرض احلساسٌية ؟   ِس

 ٦تٌا يؤٌدم إذل هتيُّج األنسجة كٖتٌسسها  التلٌوث يعٍت إمكانية كصوؿ أم نوع من اٞتراثيم إذل اٞتهاز ا٢تضمٌي كالتنفسيٌ 
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بعد دراستك النٌص ، اقًتح تدابَت ؽلكن أف جتٌنبنا اْلصابة ِبرض احلساسٌية يف حياتنا اليومٌية يف كٌل حالة  ّس
 الفهم كالتحليل                          من احلاالت اآلتية ؟     

 سوء استخداـ ادلنظٌفات :  . أ

 كالتعليمات الصحيحة يف استخداـ ا١تنظٌفات كاستخداـ الكٌمامات كالقٌفازات . اتٌباع اإلرشادات 

 انتشار سحب دخاف ادلصانع ابلقرب من أماكن الٌسكن . . ب

كضع الفبلتر على مداخن ا١تصانع للتقليل من انبعاث الغازات الٌسامة ، سٌن قوانُت دكلٌية ك٤تلٌية ١تنع ا١تصانع من 
اٟتٌد ا١تسموح بو ، زراعة األشجار لتنقية ا٢تواء ، السكن يف أماكن بعيدة عن  إطبلؽ الغازات بنسبة تتجاكز

 ا١تصانع قدر ا١تستطاع . 

 

    : الفقرة اخلامسة 

 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 ٖتدث تكمن تواجهها  تتصٌدل ذلا )صدم(
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 : بياف نوع معٌُت من اٟتساسٌية ينتج عن الغذاء    الفكرة 
  الفنٌية :الصورة  

" إٌف ىذا النوع من احلساسٌية ىو معارؾ كيميائٌية حتدث بُت أٌم بركتُت غذائي ينجح يف الوصوؿ إىل خالاي 
 اجلسم أك أنسجتو من غَت ىضم ، كبُت األجساـ ادلضاٌدة لو " .

 ا١تعركة  صٌور الكاتب اٟتساسٌية معركة ، كصٌور الربكتُت الغذائي كاألجساـ ا١تضاٌدة جيشُت ٮتوضاف ىذه 

 

 الفهم كالتحليل   كٌضح ادلقصود ابلتحٌسس الغذائي  :    ُس  

: ىو حساسٌية اإلنساف ٨تو نوع معٌُت من الغذاء ، لوصوؿ أم بركتُت غذائي إذل خبلاي اٞتسم  التحٌسس الغذائي 
 أك أنسجتو من غَت ىضم .

 الفهم كالتحليل   الرأم يف ضوء فهمك للنص .يقاؿ : ادلعدة بيت الٌداء ، كاحلمية ىي الدكاء ، انقش ىذا  ِس

 ٕتنُّب األطعمة اليت تسٌبب اٟتساسٌية عند كٌل فرد .  

 

  : الفقرة السادسة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

   القصَتة الوجيزة ) كجز (
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 : بياف بعض األطعمة اليت تسٌبب اٟتساسٌية  الفكرة 

اضبط ابلشكل حريف ادليم كالعُت يف كلمة ) معدة ( ابلرجوع إىل أحد ادلعاجم ، مبيٌػننا أكجو ضبط الكلمة؟  ُس
             ا١تعجم كالٌداللة 

ة   - ة ، ك ًمػٍعػدى  مىػعًػدى

 الفهم كالتحليل   .    اذكر عرضُت حلساسٌية الٌلنب ؟ ِس

 انتفاخ يف الػمعدة   .ُ
 مغص كإسهاؿ  .ِ

 

  :   الفقرة السابعة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 زايدةن  فضالن  ىناؾ ثػٌمة 

تبطينات تتواجد يف أماكن ٥تتلفة يف اٞتسم كالفم كاألذنُت كاألنف تستخدـ يف ا٢تضم   األغشية الػمخاطٌية 
 كاإلفراز 

 
 : اٟتديث عن العوامل الطبيعية الػمسٌببة للحساسٌية   الفكرة  
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 ا١تعجم كالٌداللة              ابلٌشكل حرؼ الفاء يف كلمة ) الفطرايت ( كالٌراء يف كلمة ) الػربوية ( .اضبط  ُس

 الػفيطرايت ) الضٌمة (   ، الرَّبػويٌػة  ) الفتحة ( 

 الفهم كالتحليل   .    اذكر عرضُت للحساسٌية الناجتة عن درجات احلرارة ادلرتفعة أك ادلنخفضة ؟  ؟ ِس

 القيء كاإلسهاؿ  .ُ
 ا١تغص ا١تتكٌرر يف البطن أك العطس  .ِ
 الرشح أك األزمات الربويٌة  .ّ
 الطفح اٞتلدم ا١تعركؼ ابألكزيػما ، كقد تظهر أكراـ كانتفاخات يف مناطق ٥تتلفة من اٞتسم . .ْ

 

 الفهم كالتحليل    ما أكثر أنسجة اجلسم عرضة لإلصابة ابحلساسٌية ؟    ِس  

 أنسجة اٞتلد كاألغشية ا١تخاطٌية للجهازين : اٞتهاز ا٢تضمٌي كاٞتهاز التنفسٌي    

 

بعد دراستك النٌص ، اقًتح تدابَت ؽلكن أف جتٌنبنا اْلصابة ِبرض احلساسٌية يف حياتنا اليومٌية يف حالة ارتفاع  ّس
 الفهم كالتحليل   درجات احلرارة أك اطلفاضها  :  

١تناسبة كا١تبلبس الواقية يف حالة ا٩تفاض درجات اٟترارة ، كاستخداـ أجهزة التكييف ا١تناسبة يف استخداـ التدفئة ا  
 حالة ارتفاع اٟترارة ، كٕتٌنب التعٌرض ألشعة الشمس ا١تباشرة . 
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 :  الفقرة الثامنة 

 
 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 ا١ترض     الٌداء  األرض الػمبنٌية أك ا١تسكونة ابلبشر  ادلعمورة )عػمر(

 ٣تموعة الػمعلومات الوراثٌية اليت ٭تملها كٌل كائن حٌي  الًتكيب اجليٍت 
 
 : بياف دكر ا١ترأة يف الوقاية من مرض اٟتساسٌية    الفكرة 

 الفهم كالتحليل   عٌلل ما أيِت .    ُس  

 احلساسٌية مرض من أمراض العصر .       . أ

 ألٌّنا تصيب ا١تبليُت من البشر يف ٚتيع أرجاء ا١تعمورة 

 غلب على ادلرأة أف تكوف أكثر حرصنا على كقاية نفسها من احلساسٌية  . ب

ألٌف الًتكيب اٞتيٍت لؤلـ أشٌد أتثَتنا من الًتكيب اٞتيٍت لؤلب من حيث االستعداد الوراثي للمولود لئلصابة أبمراض   
 اٟتساسٌية 

 الفهم كالتحليل   سبة إصابة الطفل ِبرض احلساسٌية ؟     مىت تزداد ن ِس  

 كٌلما كاف األخواؿ كا٠تاالت ا١تصابوف بو أكثر من األعماـ كالعٌمات 
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 : أسئلة إضافية من ادلعجم كالداللة 

 ما اجلذر اللغوٌم لكٌل كلمة من الكلمات اآلتية : ْس  

 : لىػًهبى  التهاابت -
 : كٌظ ، كظظمكتٌظ  -
 : عٌد ، عدد االستعداد -

 عيد إىل أحد ادلعاجم كاستخرج مفرد كلمة ) اجلراثيم ( ؟ ٓس

 جيػرثـو     

 
   : أسئلة إضافية من الفهم كالتحليل 

 اذكر أىم ادلوضوعات الصحٌية اليت ينبغي أف ظلتلك ثقافة كافية عنها كي نتجٌنب أضرارىا يف رأيك .   ُُس  

 أمراض الٌسكرم كالٌسرطاف ، كارتفاع ضغط الٌدـ ، كالٌسمنة كغَتىا .    

 اذكر سلوكات يقـو هبا اْلنساف ؽلكن أف تؤثٌر ؼ بصٌحتو إغلاابن كسلبنا  ُِس  

 : التدخُت ، تناكؿ الوجبات الٌسريعة  سلبنا -
 : شرب ا١تاء الكايف ، تناكؿ الغذاء ا١تتوازف ، ٦تارسة الرايضة إغلاابن  -

حٌقفت الثورة الصناعٌية للبشريٌة فوائد كثَتة جلبت معها أضرارنا صحٌية ، بٌُت كيف نفيد من منجزاهتا ،  ُّس 
 كجتنُّب أضرارىا من كجهة نظرؾ 

 أجهزة االتٌصاؿ اٟتديثة كأضرارىا ، أكياس الببلستيك كأضرارىا ، الصناعات كاألجهزة الٌسامة النإتة عنها كأضرارىا 

 كٌل منها لبلستفادة منها كٕتنُّب أضرارىا .التعامل ْتذر مع  
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  : أسئلة أخرل من التذٌكؽ اجلماِل 
 هم (ػػ) م

من خصائص ادلقالة العلمٌية استخداـ ادلصطلحات العلمٌية ، كاالستناد إىل احلقائق ، كسلاطبة العقل ،  ِس   
 مٌثل لكٌل كاحدة من ىذه اخلصائص من النٌص 

  الرٌبو القصيب ، الفطرايت ، سكر اللنباستخداـ ادلصطلحات العلمٌية :  - ت
  : تسٌبب بعض األغذية اٟتساسٌية لئلنسافاالستناد إىل احلقائق  - ث
  استخداـ لغة علمٌية مباشرة ، كندرة الٌصور الفنٌيةسلاطبة العقل :  - ج

 

بٌُت إىل أم مدل كيٌفق الكاتب يف عرض ادلوضوع بشكل كاضح كمفهـو ، كيف تثقيف ادلتلٌقي صحيِّا  ّس  
 كالتأثَت بػو ؟

كاف الكاتب موفٌػقنا يف إيصاؿ فكرتو إذل حدٌو كبَت ؛ ألنٌو التـز ٝتات ا١تقاؿ العلمي من حيث تسلسل األفكار ،  
بلغة سهلة كاضحة مع قصر العبارات كا١تعاين ا١تباشرة ٥تاطبنا العقل ال كاالعتماد على اٟتقائق العلمٌية ، كعرض ذلك 

 العاطفة ؛ إذ عٌرؼ اٟتساسٌية كذكر مسٌبباهتا كأنواعها كأعراضها كطرؽ الوقاية منها . 
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 : جاء ادلهندسي خالده   مثاؿ 
  مبدؿ منػػو   ادلهندس -
  بػػػدؿ   خالده  -

كمعٌت أنٌو ًتبع أم يتبع ا١تبدؿ منو يف اٟتكم اإلعرايب ) اٟتالة اإلعرابيٌة ( رفعنا كنصبنا كجرِّا ، فإذا كاف ا١تبدؿ منو    
مرفوعا كاف البدؿ مرفوعنا ، كإذا كاف ا١تبدؿ منو منصوابن كاف البدؿ منصوابن ، كإذا كاف ا١تبدؿ منو ٣تركرنا كاف البدؿ 

 ٣تركرنا .

كنبلحظ أف البدؿ ) خالد ( قد أزاؿ الغموض عن ا١تبدؿ منو ) ا١تهندس ( كعمل على إيضاحو ، فعندما نقوؿ    
 جاء ا١تهندسي ، ىنػػا ال نعرؼ ا١تهندس ابلتحديد ؛ لذا ٨تتاج إذل كلمة  ) خالد ( للتوضيح كإزالة الغموض . 

كانتبو وعنا ألٌف ا١تبدؿ منو ) ا١تهندس ( قد جاء مرفوعنا ، يف ا١تثاؿ السابق نبلحظ أٌف البدؿ ) خالده ( قد جاء مرف  
 أٌف ا١تبدؿ منو يعرب حسب موقعو يف اٞتملة ، يف حُت أٌف البدؿ يعرب بدالن ...

  جاء ادلهندسي خالده 
 : فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة الظاىرة على آخره .ادلهندسي  -
 اىر على آخره .: بدؿ مرفوع كعبلمة رفعو تنوين الضٌم الظخالده  -

 
  ٝتيَّ البدؿي بدالن ، ألٌف البدؿ ٯتكن أف ٭تلَّ مكاف ا١تبدؿ منو ، فتصبح اٞتملة : جاء خالده ، كىي مالحظة :

 صحيحة .
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 أنػواع البػػػػدؿ                                       
 

 :  البػػػدؿ الػمطابق أك بدؿ كٌل من كل   . أ
 التالية :كأيِت البدؿ مطابقا يف احلاالت 

 كىو عندما يكوف البدؿ كادلبدؿ منو متطابقاف .  (ُ
ٍعبىةى   ٨تو قولو تعاذل : ـى كىا٢ٍتىٍدمى كىاٍلقىبلىًئدى  اٍلبػىٍيتى جىعىلى اّلٌلي اٍلكى ـى ًقيىامنا لًٌلنَّاًس كىالشٍَّهرى اٟتٍىرىا   اٟتٍىرىا

 فالكعبة ىي نفسها البيت احلراـ 
 .بدؿ منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره البيتى :  -

 اسم إشارة كبعده اسم معٌرؼ أبؿ :    (ِ
  : َه   الرجلي ىذا مثاؿ  الرجلي بدؿ مطابق ألنٌو جاء معرٌفنا أبؿ كقبلو اسم إشارة ) ىذا (  .  كر

 .: بدؿ مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة الظاىرة على آخره الرجل  -

  ىي : ىذا ، ىذه ، تلك ،  ىذاف ، ىاًتف ، أكلئك ، ىؤالء .: أٝتاء اإلشارة مالحظة 

 

بدؿ التفصيل : كيكوف عندما يكوف البدؿ مفٌصالن للمبدؿ منو ) يوضع عادة قبل البدؿ نقطتاف   (ّ

 رأسيتاف )  :  (  

 : و كلسانو "  )  قلبو كلسانو ( ىو تفصيل لكلمة ) أصغريو ( ، كلكن عند قلب" ادلرءي أبصغريػو :  مثاؿ
 اْلعراب غلب علينا أف نعرب الكلمة األكىل ) قلبو ( بدالن فقط .
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: بدؿ تفصيل ٣تركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ ، كا٢تاء ضمَت متصل مبٍت يف قلًبو  -
  ٤تل جٌر مضاؼ إليو .

 اسم مكٌرر ، أيِت االسم الثاين ادلكٌرر موٌضحنا لالسم األكؿ .  (ْ
  تعاىل ::  قاؿ مثاؿ    غىًَت ادلىغضيوًب عىلىيًهٍم  الًَّذينى أىنعىمتى عىلىيًهمٍ  ًصرىاطى (6) اىًدنىػػػػا الصًٌرىاطى ادليستىًقيمى

   (7)كىالى الضَّالًٌُتى 

 نبلحظ أف البدؿ ) صراط ( اليت ٖتتها خط قد جاءت مكٌررة كموٌضحة للمبدؿ منو ) الٌصراط ( . 

 

 بدؿ بعض من كل أك بدؿ اجلزء من الكل .   (ٓ
كىو عندما يكوف البدؿ جزء حقيقي ) ماٌدم ، ملموس ( من ادلبدؿ منو ، كيٌتصل ابلبدؿ غالبنا ضمَت 

 يعود على ادلبدؿ منو يطابقو يف جنسو كعدده .
 
  ػها .نصفىػػمثاؿ : أكٍلتي التفاحةى  ىا : ضمَت مٌتصل يعود على ا١تبدؿ منو ) التفاحة (    هانصفػػػػػػػ :  
بدؿ منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ ، كا٢تا ضمَت مٌتصل مبٍت يف ٤تل نصفىها :  -

 .  جٌر مضاؼ إليو

 :  مثاؿ 

ا اٍلميزَّمًٌلي  قاؿ تعاىل :   وي أىًك انٍػقيٍص ًمٍنوي قىًليبلن ًنٍصفى ( ِقيًم اللٍَّيلى ًإالَّ قىًليبلن )  (1)ايى أىيػُّهى

بدؿ منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة ، كىو مضاؼ ، كا٢تاء ضمَت مٌتصل مبٍت يف حلل جٌر نصفىوي :   -

 مضاؼ إليو 
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: كأيِت عندما يكوف البدؿ من متعٌلقات ادلبدؿ منو كلوازمو ، كال يكوف جزءنا معنواين  أم  ج. بػػدؿ االشتماؿ  

 غَت ملموسو )ماٌدم( . كيٌتصل ابلبدؿ ضمَت يعود على ادلبدؿ منو يطابقو يف جنسو كعدده .

  ىا اذلادئ  .جوًٌ مثاؿ :  يطمئنُّ القارئي إىل ادلكتبًة   ًٌىا : ضمَت مٌتصل يعود على ا١تبدؿ منو       ىا جو :
  ) ا١تكتبًة (  

بدؿ اشتماؿ ٣تركر كعبلمة جرٌه الكسرة كىو مضاؼ ، كا٢تاء ضمَت مٌتصل مبٍت يف ٤تل جٌر مضاؼ جوًٌىا :  -
  إليو .
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  : اْلجابػػػػػة 

 نوعو البػػػػػػدؿ الرقم

 بدؿ مطابق  صراط) الثانية ( أ

 بدؿ مطابق ) تفصيل ( عُته ) األكىل (  ب

 بدؿ مطابق ) تفصيل ( قاسو  ج

 بدؿ بعض من كلٌ  مراجعيها د

 بدؿ اشتماؿ  تقٌمصيوي  ق

 

 

 

 

 

  : اْلجابة 
 مذاقىػػػػػػػػػوي       . أ

 ب. خطٌتىػػػػػػػػوي   
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  : اإلجابة 

 : بدؿ منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره  القرآف . أ
: بدؿ منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ ، كا٢تاء ضمَت مٌتصل مبٍت يف نصفىػػوي   . ب

 ٤تل جر مضاؼ إليو 

 : بدؿ تفصيل مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة الظاىرة على آخره . العلمي  -ج

ػػها -د      : بدؿ منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ، كا٢تاء ضمَت مٌتصل مبٍت يف ٤تل جر  أريػجى
 مضاؼ إليو .

 
 : بعض األدكية مثل ا١تضاٌد اٟتيوم البنسلُت  الفقرة الثانية -
 . البنسلُت : بدؿ مطابق 
 : للجهازين : اٞتهاز ا٢تضمٌي ، كاٞتهاز التنفسٌي  الفقرة السابعة -
  اٞتهاز : بدؿ تفصيل 
 : أشارت بعض الدراسات إذل أٌف للػمرأة دكرنا أساسيِّا يف الوقاية من ىذا الٌداء  الفقرة األخَتة -
  الٌداء : بدؿ مطابق 
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 اسم مشتق يدٌؿ على اٟتدث كمكاف كقوعو . اسم ادلكاف : 
 اسم مشتق يدٌؿ على اٟتدث كزماف كقوعو . اسم الزماف : 

 ا١تكاف من :يصاغ اٝتا الزماف ك 
 الفعل الثالثي على :  . أ
( أك  مىكتىب ، مىأكىلكأيٌب إذا كاف مضارع الفعل مضمـو العُت مثل )  بفتح ادليم كالعُت مىفعىل  كزف  (ُ

 (  .مىرمىى ، مىغزىل ، مىسعىى(  أك معتبلن انقصنا مثل ) مىسبىح ، مشرىبمفتوح العُت مثل )
 :  مضارع الفعل الثالثي مضمـو العُت -

ل ( كىو كما نبلحظ قد جاء مضارعو  عي ب ( على كزف ) يفػتي :  ا١تضارع من الفعل ) كتب ( ىو ) يىكتوضيح 
 ( .  مفعىل(  على كزف )  مىكتىبمضمـو العُت ، فعند صياغة اٝتي ا١تكاف كالزماف من ) كتب (  تصبح ) 

 ( مىػخرىج( ك ) خرج : يػخريج :  مىأكىل( ك ) أكل : أيكيل :  مىكتىبفػػ) كتب :يكتيب : 
 : مضارع الفعل الثالثي مفتوح العُت  -

ل ( كىو كما نبلحظ قد جاء مضارعو  عى ح ( على كزف ) يفػبىػ:  ا١تضارع من الفعل ) سبح ( ىو ) يىستوضيح 
 . (  مىفعىلمفتوح العُت ، فعند صياغة اٝتي ا١تكاف كالزماف من ) سبح ( تصبح ) مىسبىح (  على كزف ) 

 ( مىقرىأ( ك ) قرأ : يقرىأ : مشرىب ( ك ) شرب : يشرىب : مىسبىح : يسبىح :  ) سبحفػػ
 

 : الفعل الثالثي معتالِّ انقصنا  -

: الفعل ا١تعتل الناقص ىو الفعل الذم آخره حرؼ عٌلة ، ٨تو : رمى ، غزل ، سعى ، كيصاغ اٝتا الزماف توضيح 
 (  مىسعىى( ك) سعى :  مىغزىل ( ك) غزل : مىرمىى:  رمى مىفعىل( ، فػػ)كا١تكاف على كزف )
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، إذا كاف مضارعو مكسور العُت مثل ) مػىجًلس ، مىعًرض ( أك معتبلِّ  بفتح ادليم ككسر العُت مىفًعل  كزف  (ِ
 مثاالن كاكايِّ مثل )مىوًقف  ، مىوًلد ، مىوًعػد ( 

 :  مضارع الفعل الثالثي مكسور العُت -
ل ( كىو كما نبلحظ قد جاء مضارعو  عً س ( على كزف ) يفػلًػالفعل ) جلس ( ىو ) يىػج:  ا١تضارع من توضيح 

ًلس (  على كزف )   ( .  مىفًعلمكسور العُت ، فعند صياغة اٝتي ا١تكاف كالزماف من ) جلس ( تصبح ) ٣تى
 ٬تًلس : ٣تًلس ( ك ) عرض : يعًرض : معًرض ( . :فػػ) جلس 

 
 :  كاكمالفعل الثالثي معتلّّ مثاؿ  -

: الفعل ا١تعتل ا١تثاؿ الواكم ىو الفعل الذم يكوف أكلو حرؼ عٌلة كىو) الواك ( ، ٨تو : كىقف ، كىلد ، توضيح 
 كىعد  . كيصاغ اٝتا ا١تكاف كالزماف على كزف ) مىفًعل (.

 : مىوًقف ( ك ) كلد : مىوًلد ( ك ) كعد : مىوًعد  ( . فػػ) كقف
 

 جدكؿ لتسهيل الفهم : 

 ي الزماف كادلكاف من الفعل الثالثي  صياغة اَس 

 مثاؿ حاالتو الوزف
 ) كتب : يكتيب : مىكتىب (   إذا جاء مضارعو مضمـو العُت .ُ على كزف ) مىفعىل (

 ) سبح : يسبىح : مىسبىح (   إذا جاء مضارعو مفتوح العُت .ِ
 ) رمى : مىرمىى ( ) سعى : مىسعىى (   إذا جاء معتبلِّ انقصنا  .ّ

 ) جلس : ٬تًلس : مػىجػػًلس (    إذا جاء مضارعو مكسور العُت  .ُ على كزف ) مىفًعل ( 
 ) كقف : مىوقًػف ( ) كلد : مىولػًد ( معتٌل مثاؿ كاكم .ِ
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: يصاغ اٝتا الزماف كا١تكاف من الفعل غَت الثبلثي على طريقة صياغة اسم ا١تفعوؿ .٨تو  من الفعل غَت الثالثي . ب
 ميستودىع ، ميرتقىب ، مينتهىى 

 
 ، ضلو : : يصاغ اسم ا١تفعوؿ  إببداؿ ايء ا١تضارعة ميمنا مضمومة كفتح ما قبل اآلخر تذكَت -

كىو ) يػستودع ( ، ٍبٌ نقلب ايء ا١تضارعة ميمنا أكالن أنخذ الفعل ا١تضارع من الكلمة ) استودىع : ميستودىع ( 
 ( .ميستودىع (  ، ٍبٌ نفتح اٟترؼ ما قبل اآلخر فتصبح الكلمة )  ميػستودعمضمومة فتصبح ) 

 فاٝتي ا١تكاف كالزماف من ) استودع ( ىو )ميستودىع ( ك ) ارتقب : ميرتقىب ( ك ) انتهى : مينتهىى ( .

 
 

: للتفريق بُت اَسي الزماف كادلكاف ننظر إىل القرائن ) مكاف ، زماف ( كإىل ادلعٌت للجملة  ،  مالحظة ىاٌمة
 الحظ معي :

  ألٌّنا دٌلت على مكاف ، قرينة ) أماـ دار ( ، كٯتكن تعويض   اسم مكاف:  البلدية دار أماـ العٌدائُت ميٍنطىلىقي

  البلدية دار أماـ العٌدائُت مكاف(  ٨تو : ميٍنطىلىقي كلمة مكاف بدؿ كلمة )

   ؛ ألٌّنا دٌلت على زماف ، قرينة ) الساعة التاسعة (  اسم زماف: :  صباحا التاسعة الساعة على العٌدائُت ميٍنطىلىقي

 البلدية دار أماـ العٌدائُت زماف . ٨تو : ( ميٍنطىلىقي ، كٯتكن تعويض كلمة زماف بدؿ كلمة )
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 اَسا الزماف كادلكاف  الكلمة
 مىٍأكىل ) ثبلثي ، مىفعىل (  أكل 

 ميستىوصىف ) غَت ثبلثي (  استوصف
 مىوًعد ) مىفًعل (  كعد
 مىلعىب ) ثبلثي ، مىفعىل ( لعب

 ميلتقىى ) غَت ثبلثي (  التقى 
 

 
 

 : الٌصواب كسر الرٌاء ) عُت الكلمة ( : مىعًرض أم على كزف )مىفًعل ( ، ألٌف مضارع عرض : يعًرض  اْلجابة 
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  : اْلجابة 
 : اسم مكاف ميلتقى: اسم زماف                               د.  مىطلىع   . أ

 : اسم مكافالػىموًرد : اسم مكاف                             ق.  ميستقرِّا  . ب
 : اسم زماف مىوًعد : اسم مكاف                            ك.  ميقاما -

 : اسم مكاف  منأنلج.  

  

 
  : اْلجابة 

 : موًسم ، كمواسم : مفردىا مىوًسم  اسم زماف

 : منازؿ : كمفردىا مىنزًؿ  اسم مكاف
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 الوحدة اخلامسة:      

 

 

 وأنت احلّب يا أردّن            
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 عشر أسطر متتالية من القصيدة  . : ادلطلوب حفظو 
 : ا١تقطع األكؿ 
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 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 ا٠ترب الساٌر  البشرل ) بشر ( أحٌب  أىول 

 اندت  ىتفت انبسطت امتٌدت ) مدد ، مٌد (
ٚتع ) ربوة ( كىي ما ارتفع  ربػو (ريابؾ ) 

 من األرض 
 الٌضوء شعاع )شعع ، شٌع (

ٚتع ) ًمػحنة (، كىي الببلء  الػًمحن ) زلن ( أكتم ، أخفي  )طوم ( أطوم
 كالشٌدة .

 
  : شرح ادلقطع الشعرٌم 

ا عنو ، فيدفعو شوقو إذل الكتابة ، كصٌور ىذه القصيدة لوحة        يعرٌب الشاعر عن شوقو إذل كطنو حُت كاف بعيدن
ٚتيلة ٔتا فيها من عبارات يبعثها إذل الوطن الذم يسكن كجدانو أينما حٌل. كيرفع راية حٌبو تعبَتنا عن حنينو كانتمائو 

ن عبارات ٚتيلة ، كيذكر أٌف األردف بلد ا٠تَت كالعطاء لكل من ٭تتاجو ، إليو ، سيكتب الشاعر كل ما يليق ببلده م
فهو البشرل كاألمل . يليٌب الشاعر دعوة  كطنو عندما يناديو يف كٌل األكقات ليبلن أ ّنارنا ، مشسن أك ظلمة ، لينهي 

العوائق ا١تاديٌة ْترنا كبرِّا كجوِّا .كيف ّناية أكجاع غربتو ، فيأٌب مدفوعنا ابنقياده إذل كطنو الغارل كشوقو إليو ، ٣تتازنا كٌل 
 ا١تقطع يدعو الشاعر لوطنو ابلبقاء كالعزٌة . 
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  الصورة الفنٌية : 
 التذٌكؽ اٞتمارٌل                    " كأرسم لوحة للشوؽ تسكن رحلة الزمن "  (ُ

 شٌبو الشاعر كبلمو ) القصيدة ( لوحةن ٚتيلةن ، دفعو شوقو إذل كتابتها .

 التذٌكؽ اٞتمارٌل     .         كآِت كٌلما ىتفت ظالؿ الشوؽ تطلبٍت (ِ

 شٌبو الشاعر شوقو لوطنو ظبلؿ تبلزمو ، كشبو الظبلؿ أشخاصنا تناديو كتطلبو .

 التذٌكؽ اٞتمارٌل     .    آِت كٌلما امتدت ذراعك كي تعانقٍت  (ّ

 شٌبو الشاعر الوطن إنساانن يػمٌد ذراعو ليعانقو        

 التذٌكؽ اٞتمارٌل     سآِت كٌلما هنضت رابؾ الطيٍهر تسألٍت .     (ْ

 شٌبو الشاعر ا١تناطق ا١ترتفعة ) اٞتباؿ ك ىضاب ( أشخاصنا تسألو العودة .     

 

 الفهم كالتحليل     اقرأ ادلقطع الشعرٌم األٌكؿ ، مثٌ أجب عن األسئلة اآلتية :      ُس

 اذكر مظهرين ذلذا الشوؽ ؟عرٌب الشاعر عن شوقو لوطنو ،  - أ

 " كأرسم رحلة للٌشوؽ " ك " ظبلؿ الٌشوؽ تطلبٍت " ك " بشىوؽ ٍبٌ ٖتضنٍت " .    

 كتابتو شعرنا يف كطنو ، كرٝتو لوحةن يف شوقو إذل كطنو ، كالعودة إذل كطنو كٌلما انداه .   

 

 د ذلك يف القصيدة ؟انتقى الشاعر كل ما ىو مجيل من العبارات ليعرٌب عن حٌبو لوطنو ، أين جت - ب
 "سأكتب عنك اي كطٍت ..... كما ٭تلو إذل الوطن "  
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 األردٌف بلد اخلَت مع قٌلة موارده :  -ج

 استخرج من ادلقطع ما يدٌؿ على ىذا ؟  .ُ

 يف قوؿ الشاعر : "سأذكر أٌنك البيشرل ....ككٌل ا٠تَت للبشر"   

 فاألردف بلد ا٠تَت كالعطاء كا١تساعدة لكٌل من ٭تتاجو كيلجأ إليو 

 

 اذكر ثالث صور من ىذا اخلَت يف كقتنا احلاضر . .ِ
 يستقبل األردف البلجئُت من ٥تتلف مناطق الوطن العريب .ُ
 يقٌدـ ٢تم العوف كالٌدعم  .ِ
 إرساؿ قوات حفظ الٌسبلـ  .ّ

 

 ال تقف العوائق أماـ الشاعر يف تلبية نداء الوطن  -د

 . كيف عرٌب الشاعر عن ىذا ادلعٌت ؟ُ

يف قولو : "سآٌب حا١تا تدعو ببل خيل كال طَتو كال سفن" ، ٔتعٌت أف العوائق ال تقف أماـ الشاعر يف تلبية نداء    
كطنو حا١تا يدعوه كيناديو ، حىٌت كإف دل تتوافر لديو كسيلو للنقل ْترا أك برا أك جوا تقٌلو إذل كطنو ، فهذا العائق ال 

 يقف حاجزنا أمامو .

 ك ؟عالـى يدٌؿ ذل   .ِ

 يدٌؿ على شٌدة شوقو لوطنو ، كتعٌلقو بو .   
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 الفهم كالتحليل   استخرج من القصيدة ما يدٌؿ على :      ِس

 ب. أٌف الوطن ابعث الٌسركر يف نفس الشاعر ، كسلٌفف كطأة أدلو . 

 " كأطوم رحلة األايـ كاألكجاع كاحملن " 

 

بدت عالقة الشاعر بوطنو كأهٌنا عالقة طفل أبٌمو أك زلٌب ْتبيبو ، ىل ؽلاثل الوطن األـ أك احلبيب يف ىذا  ّس
 الفهم كالتحليل   ؟ بٌُت رأيك ؟          

الوطن ٭تتضن أبناءه يف أرض كاحدة ، كما ٖتتضن األـٌ أطفا٢تا يف بيت كاحد ، كىو اٟتبيب الذم ٭تمل ا٠تَت      
 كاألماف ، كىو اٞتذر كاألصل كمنبع الذكرايت . 

 

 التذٌكؽ اٞتمارٌل  ما داللة كل من :       ْس 

 كأطوم رحلة األايـ كاألكجاع كالػًمحن . . أ

 ٌرر العودة إذل كطنو ؛ ألٌف الغربة أتعبتو .تدٌؿ على أٌف الشاعر ق

 سآِت يف شعاع الشمس كالظلماء كالقمر . . ب

 تدٌؿ على أٌف الشاعر سيأٌب إذل كطنو رغم كٌل الظركؼ 

 ج. كأرفع راية للحٌب أمحلها كحتملٍت .

 تدٌؿ على أٌف حٌب الوطن متبادؿ بُت الشاعر ككطنو 
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 التذٌكؽ اٞتمارٌل  ما الغرض من :                  ٓس 

 تكرار " ال النافية يف قولو :"بال خيل ، كال طَت ،كال سفن " . . أ

 أتكيد النفي ، يعٍت أنو سيأٌب ال ٤تالة مع نفي كسيلة النقل .

 

 استخداـ السُت يف قولو : سأذكر ، سآِت ، سأجعل ، سأبقى .  . ب

 هللا .تدؿ على ا١تستقبل القريب ، أم سيتحقق ابلقريب العاجل إف شاء 

 

 ا١تعجم كالٌداللة  عٍد إىل ادلعجم الوسيط كتبٌُت مجع كل من البشرل كالًبشارة      ٔس  

 

 اجلمع الكلمة 

 بيشر ، بيشرايت البيشرل 

 بشائر كًبشارات الًبشارة 
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  : ادلقطع الثاين 

 

 
 

 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
 ا١توت حلظة القدر مدل اٟتياة مدنل
 نبض القلب خفقة الصدر تعاذل تسامى

 سعادة هبجة ا١تقصود الغيربة قسوة الٌدىر
 منبع الشعور  الًوجدافا٠تياؿ الطٌائف ، ما يراه  الطٌيف )طيف (
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 النائم ، كاٞتمع أطياؼ 
 : شرح ادلقطع الشعرٌم 

ا      يعرٌب الشاعر عن التوٌحد بُت ذاتو كالوطن ، فذات الشاعر ٖتيا يف كطنو حىت ٟتظة موتو ، حىت كإف كاف بعيدن
عنو ، كىي حالة التحاـ كامتزاج بُت ذات الشاعر كذات الوطن ، فالوطن أماـ مرأل الشاعر دائمنا ال يهول غَته . 

انتمائو لوطنو ؛ فبعلٌو تراب الوطن ينبض قلبو ، كٔتياىو يزيل قسوة كجعل من ترابو كمياىو كربيعو صورنا يعرب هبا عن 
غربتو ، كبربيعو تبهج أايمو ، كما يرفض الشاعر فكرة اغًتابو النفسي عن كطنو ، كيقوؿ : ال أكوف مغًتابن عن كطٍت 

ا عنو ، ٍب عدت إليو حامبلن أشواقي كحيٌب الذم ال حدكد لو . يبد ك الشاعر متلهفنا للعودة إذا تنٌقلت كترٌحلت بعيدن
يف الليل أك الفجر كيف أم كقت كاإلعصار ، فاألردف مزركع يف ذات الشاعر ، كىو الًبشارة الٌسارة كا٠تَت يف نفسو ، 
كيعرٌب الشاعر عن مدل عمق ارتباطو بوطنو كعن التوٌحد بينهما " أنت أان " فالوطن ىو الشاعر ، كالوطن ىو منبع 

 فكار كالصور يف ٥تيلة الشاعر ، كىو حاضر يف ًكجدانو ، كإف كاف بعيد عنو .الشعور ، كىو كٌل األ

 

  : الصور الفنٌية 
 كأنسج من ربيعك ما ؼلٌلد هبجة العمر . (ُ

 صٌور الشاعر الربيع خيوطنا ينسج بو لباسنا ٚتيبلن يسعده 
 فأنت العامل ادلزركع يف ذاِت  .  (ِ

 كعة فيو . صٌور الشاعر ذاتو أبرض خصبو كالوطن نبتة مزر  

 

 الفهم كالتحليل   أنعم النظر يف ادلقطع الشعرٌم الثاين ، مثٌ أجب عن األسئلة اليت تليو :      ُس  

عرٌب الشاعر عن التوٌحد بُت الذات كالوطن ، كٌضح ذلك يف ضوء فهمك األسطر الشعرية يف ادلقطع  . أ
 الثاين ؟
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يعرٌب الشاعر يف ىذا ا١تقطع عن التوٌحد بُت ذاتو كالوطن ، فذات الشاعر ٖتيا يف كطنو حىت ٟتظة موتو ، حىت كإف     
ا عنو ، كىي حالة التحاـ كامتزاج بُت ذات الشاعر كذات الوطن ، فالوطن مٌتحد يف الشاعر كىو فيو "  كاف بعيدن

 أنت أان " .

 عر ، كشوقو إىل العودة إىل كطنو ، أين جتد ذلك ؟تضٌمن ادلقطع ما يدٌؿ على ذلفة الشا . ب

 يف قولو : 

 

 

 ج. استنتج ما يدؿ على عمق ارتباط الشاعر بوطنو ؟   

قولو :" كأنت اٟتٌب اي أردٌف " ، " أنت الطيف يف الوجداف كاألفكار كالصور " يعرٌب عن مدل عمق ارتباطو بوطنو    
ر ، كىو كٌل األفكار كالصور يف ٥تيلة الشاعر ، كىو حاضر يف كجداف ، فالوطن ىو منبع الشعور كالػملهم للشاع

ا عنو .  الشاعر كإف كاف بعيدن

  

 الفهم كالتحليل   استخرج من القصيدة ما يدٌؿ على :    ٓس  

 أٌف حٌب الوطن يتنامى يف نفس الشاعر حىٌت شلاتو .  . أ

 
 عن انتمائو لوطنو :أٌف الشاعر جعل الًتاب كادلاء كالربيع صورنا يعرٌب هبا  . ب
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كاف إذا قدـ من سفر فنظر إىل جيديرات ادلدينة أكضع راحلتو * كإف كاف أٌف النيب  عن أنس  ٔس  
 الفهم كالتحليل   على دابٌة حرٌكها من حٌبها .)ركاه البخارٌم(   ] كضع راحلتها: جعلها تسرع [      

 بٌُت عالقة النص ِبضموف احلديث الشريف : -

 تتمثل العبلقة يف حب الوطن كاٟتنُت إليو ، كتعٌجل العودة إليو .     

   

 الفهم كالتحليل   ظهرت حالة التوٌحد بُت الشاعر ككطنو كاضحة يف القصيدة .       ٕس

 ىل تعٌد ىذه احلالة من ادلبالغات الشعرية ؟ علل إجابتك موافقنا أـ سلالفنا ؟  . أ

لغة الشاعر يف توٌحده مع كطنو جاءت نتيجة الغربة اليت يعانيها كالشوؽ الذم يكابده أجدىا مبالغة مقبولة ، فمبا   
 ، كمن الطبيعٌي أف ٭تٌب اإلنساف األرض اليت نشأ عليها ، كيصبح جزءنا ال ينفصل .

 إىل أم حد تشارؾ الشاعر ىذه احلالة ؟  . ب

 لشيء إاٌل إذا فقده أك ابتعد عنو أتوافق مع الشاعر يف ما ذىب إليو ، ألٌف اإلنساف ال يدرؾ قيمة ا  

 

 التذٌكؽ اٞتمارل  ما داللة كٌل من : أنت الطٌيف كالوجداف يف األفكار كالٌصور        ٖس

 تدٌؿ على حضور الوطن يف نفس الشاعر كيف ٥تيلتو كعقلو .
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 التذٌكؽ اٞتمارل   ما قيمة توظيف الشاعر أفعاالن مثل تسامى ، تعلو ، تنامى :       ٗس  

 كل ىذه األفعاؿ فيها السمو كالرفعة كالنمو ، كىي صفات للوطن الذم اشتاؽ إليو الشاعر ) األردف (    

 

 

 : ادلقطع الشعرٌم الثالث 
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 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة
َت كربي  تنامى  ٚتع سَتة السًٌ

كاٞتمع    ما ييرل يف النـو  رؤاي ميعطية ميٍلًهمةن ) ذلىًم (
 ) رؤل (

 الػًمثل كا١تساكم نظَت ) نظر ( تعدُّ  حتصى
ٚتع حنٌية ، كىي العمق  حنااي

 كالداخل
 ٚتع دنيا الٌدان 

 مآثر معامل اٟتركة كاالضطراب خفقة ) خفق (
 

 : يدعو الشاعر هللا تعاذل أف ٭تمي األردف ، ىذا الوطن الذم كرب ْتب أبنائو ، فأحٌبهم  شرح ادلقطع الشعرٌم
كأحٌبوه ، كىو مبعث للفخر كاالعتزاز يف ماضيو كحاضره ، فلؤلردف سَتة ًترٮتية مشرٌفة ٔتواقفو كبطوالت أبنائو 

يف التاريخ ، كأٝتائو اليت ارتبطت  كسَت أبطالو العظماء . كيفخر الشاعر براية األردٌف ك٣تده كرفعتو ، كمكانتو
 ببطوالتو ، كأردف الكرامة كأردف العزٌة .

 كيتساءؿ الشاعر كيف يكوف مغًتابن كالوطن يسكن يف داخلو بصحرائو كسهولو، ببدكه كحضره، كبوادم العرب .

 

  : صورة فنٌية 
 كأٌنك يف حنااي القلب تسكنٍت : (ُ

ا مطمئنِّا .صٌور الشاعر القلب ابلسكن كالوطن ابلشخص ا  لذم يسكنو سعيدن

 

 الفهم كالتحليل    اقرأ ادلقطع الشعرٌم الثالث ، مثٌ أجب عن األسئلة اليت تليو :       ُس  

 كصف الشعر األردف أبنٌو مبعث للفخر كاالعتزاز يف ماضيو كحاضره ، بٌُت ذلك . أ
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لؤلردف سَتة ًترٮتية مشرٌفو ٔتواقفو كبطوالت أبنائو كسَت أبطالو العظماء مثل كايد مفلح عبيدات أكؿ شهيد أردين    
. كيفخر الشاعر براية األردٌف ك٣تده كرفعتو ، كمكانتو يف التاريخ ، كأٝتائو اليت  َُِٗعلى أرض فلسطُت عاـ 

الكرامة  .كغَتىا من البطوالت اليت تدٌؿ على مكانة األردف يف التاريخ  ارتبطت ببطوالتو كالثورة العربية الكربل كمعركة
 . َُِٗكسَت أبطالو العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أكؿ شهيد أردين على أرض فلسطُت عاـ 

 

أشار الشاعر بقولو :" فسٌجلنا لك األَساء ال حتصى " إىل عدد من الصفات كالفضائل اليت ؽلتاز هبا  . ب
 يسٌمى هبا ، مثل قولنا أردف الكرامة ، اذكر صفات أخرل تعرفها ارتبطت ابألردف مبيٌػننا دالالهتااألردف ، ك 

        الفهم كالتحليل 

 

 

 الفهم كالتحليل   استخرج من القصيدة ما يدٌؿ على :         ِس

 رفض الشاعر فكرة االغًتاب النفسٌي  :   . أ
  " فكيف أكوف مغًتابن "  

 الفهم كالتحليل   كردت لفظة ) الراايت ( غَت مٌرة يف القصيدة ، بٌُت القيم الوطنية السامية اليت ترتبط هبا :   ّس

 الراايت رمز لبلستقبلؿ كالرفعة كالسمٌو كالشرؼ كالكرامة كالنصر كا٢تويٌة الوطنية .  

 الفهم كالتحليل   س اعًط مثاالن من القصيدة على التكرار يف ادلعاين كاألفكار ، معٌلالن .    ْس

 " كأٌنك يف حنااي القلب تسكنٍت " ،" فأنت الدار اي أردٌف أسكنها كتسكنٍت " 

 لى أٌف الوطن يسكن يف ذات الشاعر .داللة ع

 داللتها الصفة
 داللة على شهامة رجا٢تا كعٌزىم اردف العٌزة كالنخوة

 داللة على إرادة أىلها أردف أرض العـز   
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 التذٌكؽ اٞتمارل   ما داللة كٌل من :            ٓس

 أٌنك يف حنااي القلب تسكنٍت  . أ

 تدٌؿ على مدل تعٌلق الشاعر بوطنو .

 التذٌكؽ اٞتمارل   ما قيمة توظيف الشاعر أفعاالن مثل تسامى ، تعلو ، تنامى :            ٔس  

 كل ىذه األفعاؿ فيها السمو كالرفعة كالنمو ، كىي صفات للوطن الذم اشتاؽ إليو الشاعر ) األردف (.   

 

 ما داللة كجود السهل كالصحراء معنا يف كطن كاحد يف قوؿ الشاعر :" أحبٌبك يف الدان سهالن كصحراء"   ٕس
      التذٌكؽ اٞتمارل   

 لده ا١تتنوعة ؛ سهبلن كصحراء ، ببدكه كحضره ككٌل فئاتو تدٌؿ على أٌف الشاعر ٭تٌب جغرافية ب  

 

 ٚتلة فعلية تفيد الدعاء لوطنو ابٟتماية     التذٌكؽ اٞتمارل   ؟   ما ادلعٌت الذم أفادتو مجلة "محاؾ هللا اي أردف "   ٖس

 

 : ادلقطع الشعرٌم الرابع 
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 ادلعٌت الكلمة ادلعٌت الكلمة

 تسامرين كٕتالسٍت تنادمٍت ) ندـ ( الفوز الظٌفر ) ظفر (
   إاٌلؾ ، غَتؾ سواؾ

 
 : يقوؿ الشاعر إٌف تراب الوطن )األردف( مزركع ابٟتب كا٠تَت ، كٙترة ىذا اٟتب أانء    شرح ادلقطع الشعرٌم

ا عن  يعشقوف األردف كيدافعوف  عنو لتعلو رايتو رمزنا للنصر كاإلٯتاف كالفخر ، كيؤكد مرٌة أخرل أنٌو كإف كاف بعيدن
كتبلزمو ، كيعود غلى فكرة التوٌحد مع كطنو ، فالوطن دل يفارقو يومنا ، فهو كظٌلو يسَت معو ، ككركحو ٕتالسو 

 الوطن ، فالوطن يسكن كجداف الشاعر كركحو اليت ما رأت يومنا سكننا مثلو  .

 

  : الصور الفنٌية 
 التذٌكؽ اٞتمارٌل   ترابك قد زرعت بو بذكر احلٌب خالدةن .       (ُ

 صٌور الشاعر الوطن إنساانن يزرع األرض ، كصٌور اٟتب بذكرنا تزرع .
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 الفهم كالتحليل   اقرأ ادلقطع الشعرٌم الرابع ، مثٌ أجب عن األسئلة اآلتية :    ُس

 الوطن مزركع ابخلَت ، ما مثرة ىذا الزرع  . أ

 رفع الراية األردنية رمز االستقبلؿ       

 يرل الشاعر أنٌو بعيد كقريب إىل كطنو يف الوقت نفسو ، كٌضح ذلك ؟ . ب

 يفارقو ، ك٬تالسو كركحو ، فهو بعيد جغرافينا عن كطنو ، لكنو  قريبه منو نفسينا الوطن يسَت مع الشاعر كظٌلو ال 

 ماذا قصد الشاعر بقولو :" فركحي ما رأت سكننا ....سواؾ سواؾ اي كطٍت "؟ ج. 

ألنٌو ال حياة  -يقصد أنٌو دل ٬تد سكننا أيكم إليو أفضل من كطنو ، فإذا ركح الشاعر تسكن جسده ليعيش
 فإٌف ىذه الركح ال ترل اٟتياة إال يف أرض الوطن .  – ركح للجسد من غَت

 

 الفهم كالتحليل   استخرج من القصيدة ما يدٌؿ على :     ِس  

 رفض الشاعر فكرة االغًتاب النفسٌي . . أ

 " فما أحسست يف يـو أبيٌن كنت مغًتابن " 

 الفهم كالتحليل   أعًط مثاالن من القصيدة على التكرار يف ادلعاين كاألفكار ، معٌلالن .   ّس 

" كأٌنك يف حنااي القلب تسكنٍت " ، " فأنت الدار  اي أردف أسكنها كتسكنٍت " ، داللة على أف الوطن يسكن يف 
 ذات الشاعر .

 التذٌكؽ اٞتمارل   و ، تنامى :    ما قيمة توظيف الشاعر أفعاالن مثل تسامى ، تعل ْس  

 كل ىذه األفعاؿ فيها السمو كالرفعة كالنمو ، كىي صفات للوطن الذم اشتاؽ إليو الشاعر ) األردف (.   
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 : أسئلة إضافية من ادلعجم كالداللة 

 ؼلطئ بعض الناس يف استخداـ ) رؤاي( ، ك) رؤية ( : ٔس  

 عد إىل ادلعجم كبٌُت معٌت كل منهما   . أ

 رؤية رؤاي

 ما يرل يف اليقظة ما يرل يف النـو كاٞتمع رؤل

 

 ىل كٌفق الشاعر يف استخداـ ) رؤاي( لتحٌقق ادلعٌت الذم أراده ؟ كٌضح ذلك : . ب

 ٌقق ا١تعٌت الذم أراده .استخدـ الشاعر ) رؤاي ( كأراد هبا التطلع ٨تو أمر ما ، لذا فاستعما٢تا هبذه الصورة دل ٭ت   

 دلعٌت بُت بُت الكلمتُت اللتُت حتتهما خط يف ما أيِت :فٌرؽ يف ا  ٕس  

 ...سواؾ اي كطٍت         ) غَتؾ ( سواؾى فركحي ما رأت  (ُ
 قاؿ صفٌي الٌدين اٟتلٌي: (ِ

 ما اخًتت من دكف األانـ سواؾ            ًسواؾً لو صرت من سقمي شبيو  
 ) السواؾ ( عود يٌتخذ من شجر اآلراؾ ك٨توه يستاؾ بو  
 
   : أسئلة إضافية من الفهم كالتحليل 

 ما الذم زاد من تعٌلق الشاعر بوطنو ، من كجهة نظرؾ ؟ ٗس  

 ٕتربة الغربة كاالبتعاد عن الوطن ، كمعاانة الشاعر يف البعد عنو ، كاشتياقو إليو ، كيًتؾ أيضنا للشاعر .  
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 أم ادلقاطع أحٌبها ليك ، كدلاذا ؟  َُس

 )  يًتؾ للطالب ( 

 اذكر صورنا كمواقف من حياتك ؽلكن أف تعرٌب هبا عن انتمائك إىل كطنك ؟ ُُس

 ) يًتؾ للطٌالب (    

أحٌب الشاعر كطنو ِبسوٌغ كمن غَت مسٌوغ ، فهل ػلتاج الوطن غلى مسٌوغات ذلذا احلٌب ؟ بٌُت كجهة  ُّس
 نظرؾ.

ا أبناؤىا ، كشربوا من مائها ، كلعبوا يف ربوعها ال ٭تتاج الوطن ١تسوٌغ حىت ٭تٌبو أبناؤه ، فهو األرض اليت نشأ عليه   
 . كيًتؾ أيضنا للطٌالب 

 

  : أسئلة أخرل من التذٌكؽ اجلماِل 
 

 ظهر االٌتكاء على عناصر الطبيعة جليِّا يف القصيدة ، كٌضح داللة ذلك ؟  ٓس 

" رابؾ ، الٌشمس القمر ، الٌرىب ، ربيعك ، الليل ، سهبلن ، صحراء " ، عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة 
الشعوريٌة للٌشاعر ، فأظهرت شوؽ الشاعر ، كالذم أشٌد ما يكوف يف غربتو خارج حدكد الوطن ، ككشفت عن تعٌلقو 

ا كاف أـ قريبنا . بو ألٌف ىذه العناصر جزء من كطنو ، فعرٌب هبا عن حبٌ   و لوطنو بعيدن

 برزت صورة الوطن ببعديو الوجداين كاحلركي : ٔس

 دٌلل على ذلك من النص . . أ
 منها : " دل تفارقٍت " ، " أنت الطيف كالوجداف يف األفكار كالصور "، " أنت اٟتٌب اي أردف "، "   الوجداين :

 كما ركحي تنادمٍت "، " فأنت العادل ا١تزركع يف ذاٌب " 
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 منها : " سآٌب يف شعاع الشمس " ، " سآٌب يف رايح الليل إعصارنا " ،" إذا طٌوفت يف الٌدنيا "،"  اٟتركي :
 كخفقة كادم العرب " ،" لتخفق يف داير اجملد " 

 

 ما األثر الفٌٍت لألبعاد احلركٌية كالوجدانٌية يف الٌنص ؟  –ب 

 الية فهو ملتـز ٕتاه كطنو الذم ينتمي إليو إبخبلص كصدؽ امتزجت بو عواطف الشاعر يف صور ٚت البعد الوجداين  

 : جاء منسجمنا مع البعد الوجداين ملبٌػينا لو ، لبٌث اٟتيويٌة يف الصورة الشعرية  كالبعد احلركي

 

 ىل صلح الشاعر يف ادلراكحة بُت عواطف الشوؽ ، كالفخر ، كاالنتماء يف رأيك ؟ بٌُت ذلك  ٕس

 تاقنا لوطنو ، فخورنا ببطوالتو ، صادقنا يف انتمائو إليو ، كيًتؾ أيضنا للطالب نعم فقد ظهر الشاعر مش  

 

خاطب الشاعر كطنو سلاطبة اْلنساف لإلنساف ، ما الذم يضفيو ىذا األسلوب على القصيدة من كجهة  َُس
 نظرؾ ؟

 

 

 الداخلية .                                                                                                    

 

 

 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 156 
 

 

 

 ىو الفعل ا١تضارع الذم أيٌب آخره حرؼ عٌلة  الفعل ادلضارع ادلعتل اآلخر :  ا ، ك ، م  ، ٨تو : يسعى ،
 ك يدنو ، ك يهتدم .

 

 

 

 

 

 

أيٌب الفعل ا١تضارع مرفوعنا إذا دل يسبق بواحدة من أدكات النصب أك :  ادلعتٌل اآلخرأكالن : رفع الفعل ادلضارع 
 اٞتـز . كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة .

 كقبل ا٠توض يف الشرح ال بٌد لنا من معرفة أدكات النصب كاٞتـز كىي مبٌينة كما يف اٞتدكؿ التارل :

 أدكات اجلـز أدكات النصب 

 لػمٍ  الـ التعليل 

 ال ) الناىية (  أفٍ 

 الـ األمر 

 

من : الفعل المضارع هو ما دّل على حدث فً الحاضر أو المستقبل مثل : أدفُع ، ٌدفُع ، تدفُع ، ندفُع ، وٌكون كما تالحظ مسبوقًا بواحٍد  تذكير

 حروف المضارعة المجموعة فً كلمة ) نأتً ( .

كة على هذا الحرف ،  وتقّدر الحركة على الواو والٌاء ، ومعنى التعذّر أي استحالة ظهور الحر للتعذّر : تقّدر الحركة على األلف فائدة مهّمة

 . ةأن الحركة ٌمكن ظهورها ولكن تكون ثقٌلة فً النطق فلذلك ال تنطق للخفّ ، ومعنى الثّقل  قلللثّ 

  لقَ ـ  ث  و،ي                      تَـعَذُّر ) ألف (            ، ى       ا    
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  . عالمة رفع الفعل ادلضارع ادلعتٌل اآلخر 
o الضٌمة ا١تقٌدرة   كالواك كالياء عالمة الرفع على األلف : 

 

 أتٌمل ا١تثاؿ اآلٌب : 

 الشجاعي ميادين القتاؿ . يهول:  مثاؿ 

نبلحظ أف كلمة ) يهول ( ىي فعل مضارع معتٌل اآلخر ، كألنٌو دل يسبقو أبدكات نصب أك جـز فقد جاء مرفوعنا    
 ابلضٌمة ا١تقٌدرة .

 : فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة منع من ظهورىا التعٌذر . يهول -

 

 العاقلي بنصًح الػميجرٌبُت . يهتدم:  مثاؿ 
 مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة منع من ظهورىا الثقل . : فعل مضارع يهتدم -

 
  ا١تؤمني رضا هللا  يبغي: مثاؿ . 
 : فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة منع من ظهورىا الثقل . يبغي -

 

: أيٌب الفعل ا١تضارع ا١تعتٌل اآلخر منصوابن إذا سيبق أبداة نصب كىي     اثنينا : نصب الفعل ادلضارع ادلعتٌل اآلخر
 ) أٍف ،كالـ التعليل ( .

  : عالمة نصب الفعل ادلضارع ادلعتٌل اآلخر 
o الفتحة ا١تقٌدرة  عالمة النصب على األلف : 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 158 
 

o دل أتًت الفتحة مقٌدرة ( انتبو: الفتحة الظٌاىرة )  عالمة النصب على الواك كالياء :   
 َتٌمل ما أيِت : 

   إذل طاعة ربٌػػو . لًػػيسعىخيًلقى اإلنسافي 

نبلحظ أف كلمة ) يسعى ( ىي فعل مضارع معتٌل اآلخر كقد سيبقت أبداة نصبو كىي الـ التعليل . لذا جاء     
 الفعل ا١تضارع منصوابن . 

 

 

: فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو الفتحة ا١تقٌدرة منع من ظهورىا التعٌذر . كالفاعل ضمَت مستًت  يسعى -
 تقديره ىو .

 
 من شأف أمتنا . لًػػػنػيٍعليى : ٬تب أٍف نتوٌحدى  مثاؿ 
 : فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظٌاىرة على آخره . كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ٨تن نػيٍعًليى  -

 
 أصدقائي إذل حفل ٗتٌرجي . أدعوى : أحٌب أف  مثاؿ 
 كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أان . : فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظٌاىرة على آخره .أدعوى  -

 

 

 

 

ىي الـ مكسورة تفيد التعليل ك أتٌب يف اٞتملة بػمعٌت ) كي (، ك أيٌب بعدىا فعل مضارع  : الـ التعليل
 منصوب، مثل أف نقوؿ ) أىجتهدي أًل٧تحى ( أم أٌنك ٕتتهد كٍي تنجح .
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: أيٌب الفعل ا١تضارع ا١تعتٌل اآلخر مػجزكمنا إذا سيبق أبداة جـز كىي ) لػٍم  اثلثنا  : جـز الفعل ادلضارع ادلعتٌل اآلخر 
 ، كال الناىية ، كالـ األمر   ( .

o  حذؼ حرؼ العٌلة . عالمة اجلـز للفعل ادلضارع ادلعتٌل اآلخر : 
 الػميهمبلًت يف ساحة ا١تدرسًة . ً تـر: ال  مثاؿ 

أتٌمل آخر الفعل ا١تضارع ا١تخطوط ٖتتو ٕتده ٤تذكفنا ؛ أم قد حيذؼ حرؼ العٌلة فأصلها ) ترمي (  ، كسبب      
 اٟتذؼ ىو دخوؿ اٟترؼ اٞتاـز عليو ) ال الناىية ( ، كبذلك يكوف ىذا اٟتذؼ عبلمة جـز . 

 

 

 

 
 

 اعل ضمَت مستًت تقديره أنت: فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العٌلة من آخره . كالف تـر ً  -
 

  اٞتوُّ ىذا اليـو . يصفي دل : مثاؿ 
 : فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العٌلة من آخره ) الواك ( . يصفي  -

 

  ال تسعى ٨توى الباطل .: مثاؿ 
: فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العٌلة من آخره ) األلف( كالفاعل ضمَت مستًت تقديره تسعى  -

 أنت

: كىي من أدكات جـز الفعل ا١تضارع ، كىي تفيد الكٌف عن القياـ ابٟتدث فهي تفيد الطلب ال الناىية
 الػميهمبلت على الٌشارع . تـر ً من ا٠تطر ، ال  تىػٍدفي ٨توى الباطل ، ال  تسعى كالنهي ، ٨تو : ال 

ا١تضارع؛ فتجزمو، كٖتوؿ زمنو إذل زمن األمر، كىي الـ مكسورة، كأتٌب ساكنة : تتصل ابلفعل الـ األمر
ا ، ف لٍػتػىٍبقى دائمنا ٨توى ا٠تَت ، ك  لػًتىٍسعى :  إذا سبقت ب)الواك ، الفاء(  ، ٨تو مٌٍت اي  ٍلػتدفي جنداين صامدن

 صديقي 
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  : اْلجابة 
 : فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العٌلة من آخره .كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت تػٍمشً  .أ 

 : فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظٌاىرة على آخره . كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت تلقيى  .ب 

 ظهورىا التعٌذر .: فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة منع من ؼلشى  .ج 

: فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة منع من ظهورىا الثقل . كالفاعل ضمَت مستًت تقديره  يوصي .د 

 ىو

: فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العٌلة من آخره) الواك ( .كالفاعل ضمَت مستًت تقديره  يىٍصفي  .ق 

 ىو .
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  : اْلجابة 

 لناىية / عبلمة جـز الفعل ا١تضارع ا١تعتٌل اآلخر / حذؼ حرؼ العٌلة من آخره ألنٌو ٣تزـك بػ ) ال ( ا

 

 

  مى :  تؤدٌ  ْلجابةا 

 

  : اْلجابة 
: فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة على آخره منع من ظهورىا التعٌذر . كالفاعل ضمَت  أىول -

 مستًت تقديره أان
: فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة على آخره منع من ظهورىا الثقل . كالفاعل ضمَت مستًت  ػللو -

 تقديره ىو .
: فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة على آخره منع من ظهورىا الثقل . كالفاعل ضمَت مستًت  آِت -

 تقديره أان .
الضٌمة ا١تقٌدرة على آخره منع من ظهورىا الثقل . كالفاعل ضمَت  فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعوأطوم :  -

 مستًت تقديره أان .
فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا١تقٌدرة على آخره منع من ظهورىا الثقل . كالفاعل ضمَت تدعو :  -

 مستًت تقديره أنت .
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  اإلعرابالـ األمر حرؼ جـز مبٍت على السكوف ، ال ٤تٌل لو من لًػتػىٍبقى :  -
فعل مضارع ٣تزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العٌلة من آخره) األلف( من آخره .كالفاعل ضمَت مستًت تبقى : 

 تقديره أنت . 

 فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره .لًتعلوى :  -

 

 
 اسم يدٌؿ على كقوع الفعل مرٌة كاحدة . :  اسم الػمػػٌرة 

 : صياغة اسم ادلٌرة  
 بفتح الفاء . ٨تو :   فػىٍعلة  ييصاغ اسم ا١ترٌة من الفعل الثبلثي على كزف من الفعل الثالثي :  (ُ

 ) طرؽى : طىٍرقة ( ، طرقتي البابى طىٍرقة . كمثالو أيضنا  ) شرب : شىٍربىة ( ، ) أكلى : أىٍكلة ( ، ) جلسى : جىٍلسة ( . 

  : أحكاـ متعٌلقة ابسم ادلٌرة 
   ،إذا كاف الفعل الثبلثي اثنيو ألفنا ) أجوؼ ( فإٌّنا ترجع إذل أصلها الواكم أك اليائي ،عند أخذ اسم ا١ترٌة منها

 نػحو : 
 ) ابع ، بػىٍيعة ( ، بعت يف النهار بػىٍيعة ٍب غادرتي . كمثالوي أيضنا . ) قاؿ : قػىٍولة ( ، ) سار : سىٍَتة (  -

 بلؿ أخذ الفعل ا١تضارع أك ا١تصدر ، ٨تو : قاؿ يقوؿ ، ابع يبيع  يعرؼ أصل األلف للفعل األجوؼ من خ 

 

 ) فإٌّنا ترجع إذل أصلها الواكم أك اليائي ، عند أخذ اسم ا١ترٌة منها إذا كاف آخر الفعل الثبلثي ألفنا ) انقص ،    
 نػحو :
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 . كمثالو أيضنا ) سعى : سىٍعية ( ، ) رمى : رىمية (  . التمس لػًهىٍفوىة الصديق عيٍذران ) ىفا : ىىٍفوة (   -

: إذا كاف مصدر الفعل الثبلثي يف األصل على كزف ) فىعلة ( أم آخره ًتء مربوطة ، كحىٌت نستطيع  مالحظة*     
دة ( ،       ،  ٨تو ) دعا : دىعوة كاح كاحدةالتمييز بُت ا١تصدر الصريح للكلمة كاسم ا١ترٌة  ، نصف اسم ا١ترٌة بكلمة 

 ) رحم : رىٛتة كاحدة ( .

 

 : يصاغ اسم ا١ترٌة من الفعل غَت الثبلثي بزايدة ًتء مربوطة على مصدره .  ( من الفعل غَت الثالثيِ

 : ألخذ اسم ا١ترٌة من الفعل ) انطلق ( نٌتبع ما يلي : توضيح   

الكلمة بًتكيب " قاـ بعملية " مثبل أنخذ ا١تصدر الصريح للكلمة : انطبلؽ ) ١تعرفة ا١تصدر الصريح اسبق  .ُ
 ، كىكذا .......... ( االستعماؿ، استعمل قاـ بعملية  االنطبلؽانطلق : قاـ بعملية 

 
 نضيف ًتء مربوطة آخر ا١تصدر ) انطبلؽ + ػة : انطبلقة (  .ِ

: اىتزازة ( ،        ٨تو : انطلق ا١تتسابقي انطبلقة حوؿى الػمضماًر . كمثالو أيضنا ) استعمل : استعمالة ( )اىتزٌ  
 ) سٌبح : تسبيحة ( .

: إذا كاف مصدر الفعل غَت الثبلثي يف األصل ينتهي بتاء مربوطة ، كحىٌت نستطيع التمييز بُت ا١تصدر  مالحظة*  
 . كاحدةالصريح للكلمة كاسم ا١ترٌة  ، نصف اسم ا١ترٌة بكلمة 

دة . كمثالو أيضنا ) رحم : رىٛتة كاحدة ( ، )أجاب : ٨تو ) اسًتاحة كاحدة ( ، اسًتح البٌلعبي اسًتاحةن كاح 
 إجابة كاحدة (  .
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 اسم يدٌؿ على ىيئة حصوؿ الفعل  اسم اذليئة : 
  : صياغة اسم الػهيئة 

 بكسر الفاء . ٨تو   فًػٍعلة  ييصاغ اسم ا١ترٌة من الفعل الثبلثي على كزف من الفعل الثالثي :   (ُ
 ) كقف : ًكٍقفة ( تدٌؿ ًكقفة العامًل على أٌف مريض .   -
 ) لبس : لًػبسة ( تعجبٍت لًػٍبسة الكٌشافة . -
 )ضحك : ًضحكة( ما ىذه الًضٍحكة ؟ ، كمثالو أيضنا ) جلس : ًجٍلسة ( ، ) قعد ، ًقعدة ( . -

 
 : أحكاـ متعٌلقة ابسم اذليئة 
  ايءن ١تناسبة الكسرة ، ٨تو :إذا كاف اٟترؼ الثاين من الفعل ألفنا فإنٌو يقلب 

 ، كمثالو أيضنا )زار : زًيرة ( ، ) حاؿ : ًحيلة (  رىًضيَّةن  ًميتىةن  ماتى الرَّجيلي ) مات : ًميتة (   -
 ) فإٌّنا ترجع إذل أصلها الواكم أك اليائي ، عند أخذ اسم ا١ترٌة منها إذا كاف آخر الفعل الثبلثي ألفنا ) انقص ،    

 نػحو :
 وة ( صحا الرجل ًصحوة ا١تفزكع . كمثالو أيضنا ) غفا : ًغفوة ( .) صحا ، ًصح -

 
يصاغ اسم ا٢تيئة من الفعل غَت الثبلثي ابإلتياف ٔتصدر الفعل ، كزايدة ًتء على من الفعل غَت الثالثي :  (ِ

 . مصدرة أك بغَت زايدة ، ٍبٌ إضافتو إذل اسم بعده
 الٌصقرً  مثاؿ على زايدة التاء : انطلق ا١تتسابقي انطبلقة  -

 مثاؿ على غَت زايدة التاء : استقبٍلنا الضيوؼ استقباؿى اٟتىفاكًة .  -

 ) نبلحظ أٌف اسم ا٢تيئة قد كيصف بػالصقر ، اٟتفاكة ( . 
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  : اإلجابة 

 اسم ادلٌرة منها الكلمة
 نىػٍزلة نزؿ

 إجابة كاحدة أجاب
 بىػٍيعة  ابعى 
 زىٍكرة زار 

ػٍعية سعى   سى
 تغطية كاحدة  غٌطى

 

 
  : اإلجابة 

 اسم اذليئة منها الكلمة
 ًمػيتة مات
 ًىػػزٌة ىزٌ 

 ًكقفة كقف
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*  

  : اْلجابة 
 صىيحة كاحدة : اسم مرٌة  .أ 
 ًخيفة : اسم ىيئة  .ب 
 زىلٌػػة : اسم مرٌة  .ج 
 رىٍمػية : اسم مرٌة  .د 
 ًكيلة : اسم ىيئة  .ق 
 ًعيشة : اسم ىيئة  .ك 
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  : اْلجابة 
 ًمشية : ألنٌػها اسم ىيئة  .ُ
 لػجػىػلسة : ألنٌػها اسم مرٌة  .ِ

 

 
 

  : اْلجابة 
 : غمض غمضة -
 : انتبو  انتباىة -

 

 
 اْلجابة   : 

 خىٍفقة   
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 الَعروض
 : ىو كتابة ما تلفظو فقط من مقاطع صوتٌية  . التقطيع الَعروضّي

 الَعروضّية : إرشادات ضرورّية يف الكتابة

، فا١تقطع الطويل ىو عبارة عن حرفُت أحد٫تا حرؼ  الكتابة العىركضٌية تتكٌوف من مقاطع طويلة كقصَتة  -ُ
( ، كا١تقطع القصَت ىو حرؼ متحٌرؾ يليو  -متحٌرؾ يليو حرؼ ساكن ٨تو : ) قىٍد ( كيرمز ٢تا ابلشكل ) 

 ًؿ ( كيرمز ٢تا ابلشكل ) ب (  حرؼ متحٌرؾ ، ككبل٫تا يعترب مقطعنا قصَتنا  ٨تو ) يىػ 
 

 التنوين ييكتب كتصبح حرفنا  -ِ
 ( -ب -(  / صفحةن : صفحنٍت )-ب -(  / كردةو : كردتٍن )--مثاؿ : كتابه : كتابٍن ) ب 

 الشٌدة تفكك كتصبح حرفُت  -ّ
  ( ب ( ، شدَّ : شٍددى )  -مثاؿ : ضدَّ : ًضٍددى- ) ب 

 ألف ادلد ) آ ( عبارة عن ألفُت  -ْ
  ب ب ( -نى : أامن : ) مثاؿ : آمى 

 أؿ القمريٌة تكتب أٌما أؿ الشمسٌية ال تكتب   -ٓ
  ( ب  -مثاؿ : القمٍر- ) 
  ( : مشٌددنا  - -الٌشمس ) ب ( دائمنا ما يكوف اٟترؼ بعد ) أؿ الشمسية 

 ( -أؿ التعريف عندما تكوف يف بداية الصدر أك العجز تكتب مقطع طويل )   -ٔ
 

 ل الكلمة ادلكتوبة ب ) أؿ القمريٌة ( تشبك مع حذؼ األلف الكلمة ادلتحرؾ آخرىا كجاءت قب -ٕ
   (    ـي  حا  ًض   ري  (-ب -ب - -مثاؿ : عادى الػميحاضري : عا  دىٍؿ  
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أٌما الاٌلـ الٌشمسٌية فنشبك احلرؼ ادلتحرؾ ِبخر الكلمة األكىل ابحلرؼ األٌكؿ من الكلمة الثانية مع  -
 إعلاؿ أؿ التعريف  

   ب ب( ---الطٌائر : م طي رط طا ئ ر  ) بمثاؿ : يطَتي 
 

إذا جاء قبل أؿ التعريف كلمة تنتهي أبحد حركؼ ادلٌد ) ا،ل،ك،م ( ضلو ) سعى الطائف ( ) ابقي   -ٖ
احلياة ( ) شربوا ادلاء ( حتذؼ حركؼ ادلٌد كتشبك ابلالـ إف كانت قمريٌة ، كابحلرؼ بعد الالـ إف كانت 

 مشسٌية 
  : ب ب ( - -سى عٍط طا ًئ ؼ ) بمثاؿ : سعى الطٌائفي 
  ( ب  - -ابقي اٟتياة : اب قٍل ح اي ة– ) ب 
  ب (  - -شربوا الػماءى : شى ًر بٍل ما ءى ) ب ب 

 
 األلف ادلخفية ) األلف اخلنجريٌة ( تيكتب عركضيِّا   -ٗ
  ( ب -( ، ىؤالء : ىاؤالء )  - -( ، لكن : الكن )  - -مثاؿ : ىذا : ىاذا- ) ب 

 
 ل ال تكتب عركضٌيا ؛ ألهٌنا ال تيقرأ علزة الوص   -َُ
  ( ب -ب ب -مثاؿ : فانكسر الٌزجاج : فن ؾى سى رٍز زي جا ج- )ب 

 
 ألف التفريق اخلاٌصة بواك اجلماعة ال تكتب عركضيِّا    -ُُ
  ( -مثاؿ : لعبوا : ؿى ًع بو ) ب ب 

 
 كيصبح حرفُت   غالبناضمَت اذلاء للمفرد الغائب ؽلدُّ    -ُِ
 : ـي ىو ) ب ب  مثاؿ : فىػميوي  (  -ؼى 
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آخر حرؼو يف آخر الكلمة ادلوجودة يف الصدر كالعجز تشبعو ليصبح حرفُت إاٌل إذا جاء احلرؼ    -ُّ
 األخَت ساكننا .

 ػبًػػػ   مي كمٍن ًّتًٍسمي كىحارل ًعػٍندىهي سقىػػػػػػػ           ػػػػمي مثاؿ : كاحرَّ قلباهي مػٌمن قٍلبيوي شى
ػػبًػػػػػمي  -  ( -ب ب  : شى ًب مو  ) شى
ؽى مو   ) ب ب  سقىػػمي  -  (  -: س ى

 
  مصطلحات َعروضّية 

 
  العجيزكالثاين يسٌمى  الصدرالشطر األٌكؿ من البيت الشعرم يسٌمى    -ُ
 : مثاؿ 

ػبًػػػػػػػمي   كمٍن ّتًٍسمي كىحاِل ًعػٍندىهي سقىػػػػػػػمي                  كاحٌر قلباهي مػٌمن قٍلبيوي شى
 (      الػعىجيز  (                        )                الٌصػػػػػػدر )                   

( ىي آخر تفعيلة من العجز ، كاٟتشو  الٌضرب ( ىي آخر تفعيلة من الصدر ، كتفعيلة ) العركضتفعيلة )    -ِ
 ما تبقى من تفعيبلت .

  : مثاؿ 
ػبًػػػ            مي كمٍن بًػًجٍسمي كىحاِل ًعػٍندىهي سقىػػػػػػػ                 ػػػػمي كاحٌر قلباهي مػٌمن قٍلبيوي شى

 كا حٍر رى قٍل اب قي مٍم من قٍل بي ىو شىًب مو           ك مٍن ًب جٍس مي كى حا رل ًعٍن دى ىو سى ؽى مو          

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

 / فاعلن  / مٍستٍفًعلن    / فعلن                 ميتٍفًعلن  / فاعلن   / مٍستٍفًعلن   / فىًعلن             مٍستٍفًعلن   

 ػػػػػػػػػػو  ضربحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                ػػػػػػػػػػػػػػػػػو عىركضحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 مفتاح البحر ا٠تفيف :  

 اي خفيفنا خفَّت بو احلركاتي         فاًعالًتٍن ميٍستػٍفًعليٍن فاًعالتي 

 الوافــر  : مفتاح البحر

 بػػحػػػػوري الػػػٌشعًر كافػػػػريىا جػميػلي                  مفاعىلىُتي   مفاعىلىُتيٍ  فىعولينٍ           

 
 

 
 ليٍن ميفاعىػلىُتيٍ        /    ميفاعىػلىُتيٍ     /  فىعوليٍن                    ميفاعىػلىُتيٍ    /    ميفاعىػٍلُتيٍ  /  فىعو    

 
 ميفاعىػٍلُتيٍ    /    ميفاعىػٍلُتيٍ  /  فىعوليٍن                       ميفاعىػلىُتيٍ      /    ميفاعىػلىُتيٍ    /  فىعوليٍن    
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 /  فىعوليٍن  ميفاعىػٍلُتيٍ    /    ميفاعىػلىُتيٍ       /  فىعوليٍن                    ميفاعىػٍلُتيٍ      /    ميفاعىػلىُتيٍ        

  

 

 يتكٌوف البحر الوافر من ست تفعيالت ثالث منها يف الصدر كثالثه يف العجز  -

 ميفاعىػلىُتيٍ    /    ميفاعىػلىُتيٍ       /  فىعوليٍن ******     ميفاعىػلىُتيٍ      /    ميفاعىػلىُتيٍ   /  فىعوليٍن  

 
ر يتكٌوف من تفعيلتاف رئيسيتاف ك تفعيلة فرعٌية كنالحظ من التقطيع العركضٌي السابق أٌف البحر الواف -

 كاحدة :
 ( - - -كصورتػها الفرعية )  ميفاعىػٍلتيػٍن   ب ميفاعىػلىُتيٍ    :    (ُ
 فىعوليٍن    (ِ
 : مثاؿ 

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

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

         ....................................................................................... 
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 : حٌل التمرين 

           
 سى لو قل يب غى دا ةى سى ال كى ًت اب                               ؿى عٍل ؿى عى لٍل جى ما ًؿ ؿى ىو ًع ًت اب       

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

 ميفاعىػلىُتيٍ      /    ميفاعىػلىُتيٍ    /  فىعوليٍن                          ميفاعىػٍلُتيٍ    /    ميفاعىػلىُتيٍ      /  فىعوليٍن       

 

 

 جمزوء البحر الوافــر  :

 كيتكٌوف من أربعة تفعيبلت ىي :   

 ميفاعىػلىتػيٍن      /    ميفاعىػلىتػينٍ    ميفاعىػلىتػيٍن    /    ميفاعىػلىتػيٍن  ******** 

    

 

           
 ميفاعىػلىتػيٍن    /    ميفاعىػلىتػيٍن                                   ميفاعىػلىتػيٍن      /    ميفاعىػلىتػيٍن                     
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 ميفاعىػلىتػيٍن    /    ميفاعىػلىتػيٍن                             ميفاعىػلىتػيٍن        /    ميفاعىػلىتػيٍن             
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 : اْلجابة 

 
 كى ىا ذٍص صٍب حي ال أٍي ٌب                     كى ال يٍد نو كى ال يىٍق  ربٍ                       

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

 ميفاعىػلىتػيٍن    /    ميفاعىػلىتػيٍن                    ميفاعىػلىتػيٍن        /    ميفاعىػلىتػيٍن                          

 رلزكء الوافر                                                                                                 

 
 اي ؾى حٍظ ظن            ؼى أح سٍن لل غى يٍن ًم كى لٍل ؼى قي رم  إ ذا ما نٍل تى مٍن دفٍ                

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

            ُتيٍ    /  فىعولينٍ ميفاعىػٍلُتيٍ     / ميفاعىػٍلُتيٍ    /  فىعوليٍن            ميفاعىػٍلُتيٍ      /    ميفاعىػلى                  

 الوافر التاـ                                                                                                      

 
 إ ذا دٍل تٍس تى طٍع شٍي ئن ؼى دٍع ىو          كى جا ًكٍز ىيو إ ال ما تٍس تى طي عي                   

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

            ميفاعىػٍلُتيٍ     / ميفاعىػٍلُتيٍ    /  فىعوليٍن            ميفاعىػٍلُتيٍ      /    ميفاعىػٍلُتيٍ    /  فىعولينٍ                   

 الوافر التاـ                                                                                                      
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   - -/ ب  -- -/ب  -ب ب  –ب              - -/ب  -ب ب  –/ب  - - -ب               

            ميفاعىػٍلُتيٍ     / ميفاعىػلىُتيٍ        /  فىعوليٍن              ميفاعىػلىُتيٍ      /    ميفاعىػٍلُتيٍ    /  فىعولينٍ             

 الوافر التاـ                                                                                                      

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

 ميفاعىػٍلتػيٍن     / ميفاعىػٍلتيػٍن                              ميفاعىػٍلتػيٍن    /    ميفاعىػلىتػينٍ 

 رلزكء الوافر                                                                                                

 

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

            ٍن           ميفاعىػٍلُتيٍ      /    ميفاعىػلىُتيٍ    /  فىعولينٍ ميفاعىػلىُتيٍ       / ميفاعىػٍلُتيٍ    /  فىعولي                

 الوافر التاـ                                                                                                      
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  : اْلجابة 

                    

                      

 

                                

                                      

                              
 

 

  اْلجابة 
 ب ) كراءه (      -ّأ ) الغواص (              -ِج ) احلوادث (                 -ُ
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 املتقارب  : مفتاح البحر

                 
  : طريقة سهلة ملعرفة البحر من باقي البحور الشعرّية 

 ( ) ب، ب، ب(  ُ,ْ,ٕننظر إذل ا١تقطع األكؿ كالرابع كالسابع ، حيث ٬تب أف أتٌب ٚتيعها مقاطع قصَتة )
 

 
 

 
 

 نالحظ أٌف ادلقاطع ) األٌكؿ كالرابع كالسابع ( قد جاءت مقاطع قصَتة .
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 فىعوليٍن    فىعوليٍن      فىعوليٍن    فىعوليٍن                    فىعوليٍن     فىعوليٍن     فىعوليٍن      فىعولينٍ    

 
 فىعوليٍن     فعوؿي     فىعوليٍن     فعوؿي                        فعوؿي     فىعوليٍن     فىعوليٍن      فعو    

 

 
 ٍن     فىعوليٍن    فعو                          فىعوليٍن     فىعوليٍن     فىعوليٍن    فعوفعوؿي     فىعولي        

 

 يتكٌوف البحر ادلتقارب من مثاف تفعيالت أربع منها يف الصدر كأربع يف العجز : -

 فىعوليٍن    فىعوليٍن      فىعوليٍن    فىعوليٍن *************  فىعوليٍن     فىعوليٍن     فىعوليٍن      فىعولينٍ      

كنالحظ من التقطيع العىركضٌي السابق أٌف البحر ادلتقارب يتكٌوف من تفعيلة كاحدة متكٌررة    ) فعولين (  -
 ، كذلذه التفعيلة صور فرعٌية أخرل ىي :

 ب ( كتكوف يف احلشو كالعىركض  –عوؿي ) ب ف   (ُ

 ( كتكوف يف العركض كالٌضرب  -فػعػػو ) ب   (ِ

 فعوٍؿ )            ( كتكوف يف الٌضرب فقط . ادلقطع األخَت )       ( تكٌوف من ثالث حركؼ ) عوٍؿ (   (ّ
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   :  مترين 

 
      

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

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

 

 

  : حٌل التمرين 
 

    
/يف/شٍخ/ًص/حىٍي/ين/أي /عي/داأ/حٍل/من/    /ما /نٍن/جى/دم/دف                أ/ مٍل/خٍل/ؽي ـٍ /زى  فى/رل/أ

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

 فىعوليٍن    فىعوليٍن      فىعوليٍن    فىعوليٍن *************    فىعوليٍن     فىعوليٍن     فىعوليٍن      فىعولينٍ        
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 جمزوء البحر املتقارب  

 كيتكٌوف من ست تفعيالت ىي :   
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  : اْلجابة 

            
/يب/رٍف/عى/لٍن/نٍف/ًس/ىا/ذٍؿ/عى/فا/ءي              ك/صٍع/بٍن/عى/لٍل/قٍل/ًب/ىا/ذٍؿ/ق/موذٍ            ؾى

 o-/ب  - -/ب  - -/ ب  - -ب               ب  -/ب  - -/ب - -/ب  - -ب           

 فىعوليٍن     فىعوليٍن      فعوؿٍ      فىعوليٍن    فىعوليٍن      فىعوليٍن    فىعوؿي                  فىعولينٍ          

ـٌ (                                                                                        ) البحر ادلتقارب التا

 تفعيلة ) فعولن ( يف عركض ا١تتقارب يلحقها ) القىٍبضي ( كىو سقوط اٟترؼ ا٠تامس الساكن  : مالحظة ىاٌمة
ا من التفع يلة فتصبح ) فعوؿي ( ، ٔتعٌت أنٌػها ال تشبع يف عىركض ا١تتقارب إذا كاف آخره مقطعنا قصَتنا ) حرفنا كاحدن

متحرٌكنا ( . كتشبع إذا كاف آخر حرؼ يف الشطر األٌكؿ ىو نفسو حرؼ الٌركم يف الشطر الثاين كبصوتو كاحد ،  
 كما يف البيت الوارد يف الكتاب من البحر ا١تتقارب :

 ؿً لقٍد فقتى يف اٟتيٍسًن بدرى الكما             ًؿ كينتى يف الٌسٌن تًٍربى ا٢تبل  لئن
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/عٍي/نٍن/خ /اب          /كٍم /قٍب/ ؿى /ىا/ نو/ري /ىا           ؼى /عٍي/ين /خ /اب /نو /ري /إٍف/ت/ؾي  ؼى

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

 فىعوليٍن    فىعوليٍن      فىعوليٍن     فعو                 فىعوليٍن    فىعوليٍن     فىعوليٍن      فعو          

ـٌ (                                                                                        ) البحر ادلتقارب التا

 

           
ـى/للٍ                     /نٍص/ًب/ري /رٍغ/مٍل/ /ان/ فٍل/ق/كل                     ؼى ٍَ/ًط/ؿي  ك/

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

 فعوؿي         فىعوليٍن     فعو                          فعوؿي       فىعوليٍن      فعو              

 ء ادلتقارب () رلزك                                                                                          

 

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

 فىعوؿي      فىعوليٍن      فىعوليٍن     فعو                 فىعوليٍن    فىعوليٍن     فىعوليٍن      فعو          

ـٌ (                                                                                        ) البحر ادلتقارب التا
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 -/ ب  - -/ ب  - -ب                       -/ ب  - -/ ب  - -ب                

 فعوليٍن      فىعوليٍن     فعو                          فعوليٍن    فىعوليٍن      فعو               

 ) رلزكء ادلتقارب (                                                                                         

 

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

 فىعوؿي    فىعوليٍن     فىعوليٍن    فعو         فىعوؿي     فىعوؿي      فىعوليٍن     فعوؿي                    

ـٌ (                                                                                        ) البحر ادلتقارب التا

  تفعيلة ) فعولن ( يف ) عركض ( الػمتقارب جاءت مقبوضة ) فعوؿي ( . ك ) القبض ( ىو سقوط احلرؼ
 الساكن من التفعيلة فتصبح ) فعوؿي ( يف عركض) الػمتقارب ( .اخلامس 
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  : اْلجابة 

 
ٍحػػ             ػتي موىل الػمىواِل كرىبَّ األيممٍ                                 إذا مدىحوا آدميِّا مدى

 

                     
     

                        

 
 

 

  : اْلجابة 
 د ) جىٍهله (      -ّأ ) الػمرءي (                 -ِب ) ادلكتًب (                 - ُ
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 الرجز   : مفتاح البحر

 

 

  : طريقة سهلة ملعرفة البحر من باقي البحور الشعرّية 
 ( - ننظر إذل ا١تقطع الثالث كالرابع، حيث ٬تب أف أيٌب ا١تقطع الثالث قصَت ) ب ( كا١تقطع الرابع طويل )

 

 
 

 
 

 ا١تقطع الثالث قصَت                 ا١تقطع الرابع طويل     

 ػتىػػػٍفػًعلينميٍستػىٍفًعلين   /   ميٍستػىٍفًعلين    /   ميػتىػػػٍفػًعلين                        ميػٍستىػعًػػلين /    ميػٍستىػعًػػلين   /  مي         
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 ميٍستػىٍفًعلين  / ميتػىٍفعىلٍ     /   ميػتىػػػٍفػًعلين ميػٍستىػعًػػلين    / ميٍستػىٍفعىلٍ ميػتىػػػٍفػًعلين      /  

 

             

     
 ميٍستػىٍفًعلين  / ميٍستػىٍفًعلين  /  ميٍستػىٍفعىلٍ                      ميػٍستىػعًػػلين     /  ميػتىػػػٍفػًعلين    /  ميٍستػىٍفعىل        

 

ـٌ من سٌت تفعيالت ثالث منها يف الصدر كثالثه يف العجز :يتكٌوف البحر  -  الرجز التا

 ميٍستػىٍفًعلين     ميٍستػىٍفًعلين     ميٍستػىٍفًعلين ************** ميٍستػىٍفًعلين   ميٍستػىٍفًعلين   ميٍستػىٍفًعلين

 

( ، ميٍستػىٍفًعلينة    )كنالحظ من التقطيع العىركضٌي السابق أٌف ْتر الرجز  يتكٌوف من تفعيلة كاحدة متكٌرر  -
 كذلذه التفعيلة صور فرعٌية أخرل ىي :

       ( - - -ميٍستػىٍفًعل )   ( ّ               ( -ب  –) ب   ميػتىػػػٍفػًعلين (ُ
 ( - -ب )  ميػتىػٍفًعل( ْ                ( -ب ب  - )  ميػٍستىػعًػػلين (ِ
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 مترين :   

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

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

 

  : حٌل  التمرين 

     
/ان/    /ظٍل/لٍل /ع/ؿ/مي                 تٍح/اي/ؿى ـى/مي عي/شو/ ًؾ/را /من/تٍح/تى  عى/زم/ز/تن/فٍل/أي/

 - -  ب ب  -/  -ب  –/ ب  -ب  - -ب                       -ب    -/  -ب  - -/ -ب– 
 تىًعلن ميٍستػىٍفًعلين    / ميٍستػىٍفًعلين  /   ميػتىػػػٍفػًعلين                            ميٍستػىٍفًعلين /  ميػتىػػػٍفػًعلين    /   مسٍ 

 

 

 جمزوء البحر الرجز   

 كيتكٌوف من أربع تفعيالتو : 

 ميٍستػىٍفًعلين   ميٍستػىٍفًعلين               ميٍستػىٍفًعلين   ميٍستػىٍفًعلين
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 مٍستىًعلن     /  مٍستىًعلن       مٍستىًعلن       /  ميٍستػىٍفًعلين                

 

               
 ميػتىػػػٍفػًعلين     / مٍستىًعلن    ميػتىػػػٍفػًعلين    /  مٍستىًعلن                    

 

             
 ميٍستػىٍفًعلين     / ميػتىػػػٍفػًعلين          ميٍستػىٍفًعلين      /    مٍستىًعلن    
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 يف كل شطرو : كىي تكرار تفعيلة )ميٍستػىٍفًعلين ( كصورىا الفرعٌية ثبلث مرٌات   

ٍفًعلين   ميٍستػىٍفًعلين  ميٍستػىٍفًعلين   ميٍستػى
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/مٍن/دا/ئٍل/ق/كل              إٍذ/ال/دى            /كل/مو/جو/دكمٍن/ذا/مي/دا/كٍؿ/قٍل/بى  /كا/ءى/لٍل/قى

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

 ميػتىػػػٍفػًعلين     / ميٍستػىٍفًعلٍ  ميٍستػىٍفًعلين  / ميٍستػىٍفًعلين                     ميٍستػىٍفًعلين / /     ميٍستػىٍفًعلين  

 البحر الرجز الٌتاـ       

 
/كى   /را/غى/كٍؿ/ًج/دىهإف/نىٍش/ش/اب/بى /دىه   ٍؿ/ؼى /دى/تيٍن/لٍل/مىٍر/ًء/أٍم/مي/مٍف/سى  مٍف/سى

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

 ميػتىػػػٍفػًعلين/  ميٍستػىٍفًعلين / مٍستىًعلن ميػتىػػػٍفػًعلين ميػتىػػػٍفػًعلين   / /     ميٍستػىٍفًعلين

 

 البحر الرجز الٌتاـ       

 

 
ـى/كا/نً             /قيأم/مي / عى  ن/ أٍر/تى / قي               أٍم/مي/  /ظي/من /أٍت/تى

  -ب  - -/ -ب ب  -                        -ب  - -/ -ب ب  -                 
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 ميٍستػىٍفًعلين مٍستىًعلن    /  ميٍستػىٍفًعلين/   ميٍستىعلنٍ  

 رلزكء البحر الرجز       

 
  - -/ ب  -ب  - -/ -ب  –ب            - -/ ب  -ب  –/ ب  -ب  - -           
 ميػتىػػػٍفػًعلٍ /  ميٍستػىٍفًعلين/   ميػتىػػػٍفػًعلين    ميػتىػػػٍفػًعلٍ /   ميػتىػػػٍفػًعلين  /   ميٍستػىٍفًعلين           

 البحر الرجز الٌتاـ       

 

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

   ميػتىػػػٍفػًعلين  /  مٍستىًعلن     ميٍستػىٍفًعلين ميػتىػػػٍفػًعلين  /                    

 رلزكء البحر الرجز       

 

 

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

 مٍستىًعليٍن / مٍستىًعليٍن                   ميٍستػىٍفًعلين  / ميٍستػىٍفًعلين   ميٍستػىٍفًعلين  / ميٍستػىٍفًعلين  /    

 البحر الرجز الٌتاـ                                                                                      
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  : اْلجابة 

 

         

 

           

 

         

 
            

 

 



 7099268000العربيّة                                                                 واتس أب  اإلبداع في اللّغة
 

www.facebook.com/anasarabi11 Page 198 
 

 

 
(                 -   ُ    اْلجابة :  (      -ّب ) ىواهي(                 -ِأ )حليفي  ج ) الٌدٍىري

 

 
  : اْلجابة 

 
/عٍت/يف/نٍق/ضي /اي/رل/أٍس/رى  إٍف/نٍل/ؿى

 - - -/ -ب  - -/ -ب  - -                                        
 ميٍستػىٍفًعلين / ميٍستػىٍفًعلين / ميٍستػىٍفًعلٍ                                        
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/رٍؾ/فى/بٍع/ضي /تى  أ/خٍذ/فى/بٍع/ضي/كى

 - -/ ب –ب ب  -/ -ب  –ب                                       
 ميػتىػػػٍفػًعلٍ /    مٍستىًعلينٍ  /   ميػتىػػػٍفػًعلين                                         

 

 
/طى/كىٍم/فى/ عٍر/ضي  حى/ين/فى/طو/رل/كى

 - -/ب  –ب ب  -/ -ب  –ب  

 ميػتىػػػٍفػًعلٍ /    مٍستىًعلينٍ  /   ميػتىػػػٍفػًعلين                                          
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 لقد أكردت أَساء البحور يف هناية التػمرين (      يًتؾ للطٌالب:   ابةاْلج ( 
 

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

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

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

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

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

 

  ) إجابة أَساء البحور : ) التدريب العاـ 
 

 :  كالبدر ...  البحر الرجز التاـ البيت األٌكؿ (ُ

 :  أتٌمل  ..... البحر ا١تتقارب الٌتاـ  البيت الثاين (ِ

 : كىم أصلي ...... ٣تزكء الوافر  البيت الثالث (ّ

 :  فبل تبتأس ...... البحر ا١تتقارب الٌتاـ البيت الرابع (ْ

 : من حفظ ........ ٣تزكء الرجز  البيت اخلامس (ٓ

 ...... ٣تزكء الػمتقارب: دًع الٌلـو  البيت السادس (ٔ
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 : كدّّ صحيحه ........ البحر الرجز الٌتاـ  البيت السابع (ٕ

 : ىي الٌشمس .......... البحر ا١تتقارب الٌتاـ البيت الثامن (ٖ

 : أمشسه ٕتٌلت .......... ٣تزكء الػمتقارب البيت التاسع (ٗ

 : إذا غامرت يف.......... البحر الوافر الٌتاـ البيت العاشر (َُ

 : ككػم ضرَّ ....... ٣تزكء الوافر ادم عشرالبيت احل (ُُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي عىل صفحة فيس بوك   :صفحة األستاذ أنس الشلب 

www.facebook.com/anasarabi11 

 0788629777واتس أب : 

 

http://www.facebook.com/anasarabi11
http://www.facebook.com/anasarabi11
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 رح حبمد اهلل تعاىلانتهى الّش

 

 املعّلم : أنس الشليب إعداد                 

 7099268000هاتف  :                       
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 مذٌكرات الطٌالب

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