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 :ما يأتي يحفظ الّطلبة

  من سورة آل عمران(22-33)اآليات 

  (واحّر قلباه)ثمانية أبيات من قصيدة 

  (سأكتب عنك ياوطني)عشرة أسطر متتالية من قصيدة 
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ّمريمّابنةّعمران:ّالوحدةّاألولى

َ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِميَن : "قال تعالى ُ َسِميٌع ( 33)إِنَّ َّللاَّ ًة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َوَّللاَّ يَّ ُذرِّ

ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَْنَت السَّ ( 32)َعلِيٌم  ا ( 33)ِميُع اْلَعلِيُم إِْذ َقالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي َنَذْرُت لََك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ َفلَمَّ

ْيُتَها َمْرَيَم َوإِنِّي أُ َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِنِّي وَ  َكُر َكاْْلُْنَثى َوإِنِّي َسمَّ ُ أَْعلَُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّ ِعيُذَها بَِك َضْعُتَها أُْنَثى َوَّللاَّ

ِجيِم  ْيَطاِن الرَّ َتَها ِمَن الشَّ يَّ َها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَْنَبَتَها َنَباًتا حَ ( 33)َوُذرِّ لََها َربُّ ا َفَتَقبَّ ا ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّ َسًنا َوَكفَّلََها َزَكِريَّ

َ َيرْ  ِ إِنَّ َّللاَّ ْيِر ِحَساٍب اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم أَنَّى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ََ ُُ ِب ُُ َمْن َيَشا ُهَنالَِك ( 33)ُز

ُِ َدَعا َزَكِريَّ  َعا َبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ ًة َطيِّ يَّ ُه َقاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ َفَناَدْتُه اْلَمََلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي فِي ( 33)ا َربَّ

ِ َوَسيًِّدا َوَحصُ  ًقا ِبَكلَِمٍة ِمَن َّللاَّ َ ُيَبشُِّرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ الِِحيَن اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ َقاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِي ( 33)وًرا َوَنِبًيّا ِمَن الصَّ

 ُُ ُ َيْفَعُل َما َيَشا نَِي اْلِكَبُر َواْمَرأَِتي َعاقٌِر َقاَل َكَذلَِك َّللاَّ ََ اَس ( 24)ُغََلٌم َوَقْد َبلَ َقاَل َربِّ اْجَعْل لِي آَيًة َقاَل آَيُتَك أََّلَّ ُتَكلَِّم النَّ

اٍم إَِّلَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكِثيًرا َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواْْلِْبَكاِر  َثََلَثةَ  َ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك ( 21)أَيَّ َوإِْذ َقالَِت اْلَمََلئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ َّللاَّ

ُِ اْلَعالَِميَن  اِكِعيَن َيا َمْرَيُم اْقُنِتي لَِربِِّك َوا( 22)َواْصَطَفاِك َعلَى ِنَسا ْيِب ( 23)ْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ ََ ُِ اْل َذلَِك ِمْن أَْنَبا

ُهْم َيْكفُُل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِ  ْرَيُم إِْذ َقالَِت اْلَمََلئَِكُة َيا مَ ( 22)ْذ َيْخَتِصُموَن ُنوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ ُيْلقُوَن أَْقََلَمُهْم أَيُّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َومِ  َ ُيَبشُِّرِك ِبَكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّ ِبيَن إِنَّ َّللاَّ َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي ( 23)َن اْلُمَقرَّ

الِِحيَن  ُُ إَِذا َقَضى  َقالَْت َربِّ أَنَّى َيُكونُ ( 23)اْلَمْهِد َوَكْهًَل َوِمَن الصَّ ُُ َما َيَشا ُ َيْخلُ لِي َولٌَد َولَْم َيْمَسْسنِي َبَشٌر َقاَل َكَذلِِك َّللاَّ

َما َيقُوُل لَُه ُكْن َفَيُكوُن  ْوَراَة َواْْلِْنِجيَل ( 23)أَْمًرا َفإِنَّ أَنِّي َقْد َوَرُسوًَّل إِلَى َبنِي إِْسَراِئيَل ( 23)َوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ

ْيِر َفأَْنفُُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيرً  يِن َكَهْيَئِة الطَّ ُُ لَُكْم ِمَن الطِّ ِ َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمَه َواْْلَْبَرَص َوأُْحِيي ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم أَنِّي أَْخلُ ا بِإِْذِن َّللاَّ

ُئُكْم ِبَما َتأْ  ِ َوأَُنبِّ ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم إِنَّ ِفي َذلَِك آَلَيًة لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن اْلَمْوَتى ِبإِْذِن َّللاَّ ًقا لَِما َبْيَن ( 23)ُكلُوَن َوَما َتدَّ َوُمَصدِّ

قُ  َم َعلَْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َفاتَّ ْوَراِة َوِْلُِحلَّ لَُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ َ َوأَِطيُعوِن َيَديَّ ِمَن التَّ ُكْم ( 34)وا َّللاَّ َ َربِّي َوَربُّ إِنَّ َّللاَّ

 ".(31)َفاْعُبُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتقِيٌم 

ّالمناسبات

ّ(:10-33)اآلياتّ-0

 درجاتهم علوّ  وبّين الّرسل، من واصطفاهم أحّبهم َمنْ  ذكر وطاعتهم، الّرسل باّتباع إَّّل  تتم َّل محّبته أن تعالى بّين لّما

 ثم وسلّم عليه َّللا صلّى َّللا رسول فيهم فاندرج إبراهيم بآل ثالًثا أتى ثم بنوح، وثّنى أولهم، بآدم فبدأ مناصبهم، وشرف

 ميَلد مريم،وقصة ميَلد قصة :قصص ثَلث بذكر ذلك وأعقب الّسَلم، عليه عيسى فيه فاندرج عمران بآل رابًعا  أتى

 .القدير العلي قدرة على تُدلُّ  للعادة خوارُ من فيها وما السَلم، عليهم عيسى ميَلد وقصة يحيى،

ّ(:10-18)اآلياتّ-8

 الكونية الّسنن بمقتضى وذلك الِكَبرعتّيا، من بلغ قد وشيخ عاقر عجوز من "زكريا بن يحيى" وَّلدة قصة تعالى ذكر لّما

 أب، غير من عيسى المسيح السيد ميَلد قصة فذكر العادات، خرُ في وأروع أبلغ هو بما أعقبها للعادة، خارُ شيُ

 المعجزات، من به َّللا أّيده ما بذكر وأعقبه بشرّيته، على ليدلّ  البتول مريم من وَّلدته فذكر اْلول، من أعجب شيُ وهي

 .العادات خوارُ أيديهم على َّللا أظهر الكرام الّذين الرسل أحد وأّنه رسالته، إلى ليشير

 

ّ
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ّ:جوّالن صّ 

 :الّسور المدنّية، وقد تناولت اآليات الّتي بين أيدينا عّدة موضوعاتسورة آل عمران من 

 .علّو درجات الّرسل*

 .قّصة مولد مريم ابنة عمران، وكفالة زكرّيا لها*

 .قّصة مولد يحيى عليه الّسَلم، وبيان صفاته*

 .وتفضيلها على نساُ العالمين -عليها الّسَلم–اصطفاُ مريم *

 .ى قدرة َّللّا، وجاُت تأكيًدا لصدُ نبّوة محّمد صلّى َّللّا عليه وسلّمالمعجزات الّتي تدّل عل*

 .ومعجزاته -عليه الّسَلم–قّصة ميَلد المسيح عيسى ابن مريم *

ّ:تفسيرّاآلياتّوتحليلها

ّ(33-33)اآلياتّالكريمةّ

َ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى       ُ َسِميٌع َعلِيٌم ( 33)اْلَعالَِميَن  إِنَّ َّللاَّ يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َوَّللاَّ ُذرِّ
ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَْنَت السَّ ( 32) ا ( 33)ِميُع اْلَعلِيُم إِْذ َقالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي َنَذْرُت لََك َما فِي َبْطِني ُمَحرَّ َفلَمَّ

ْيُتَهاَوَضَعْتَها َقا َكُر َكاْْلُْنَثى َوإِنِّي َسمَّ ُ أَْعلَُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّ َمْرَيَم َوإِنِّي أُِعيُذَها بَِك  لَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُْنَثى َوَّللاَّ
ِجيِم  ْيَطاِن الرَّ َتَها ِمَن الشَّ يَّ َها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَنْ ( 33)َوُذرِّ لََها َربُّ ا َفَتَقبَّ ا ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّ َبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفَّلََها َزَكِريَّ

َ َيرْ  ِ إِنَّ َّللاَّ ْيِر ِحَسابٍ اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم أَنَّى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ََ ُُ ِب ُُ َمْن َيَشا   .(33)ُز

 

ّ:معانيّالمفرداتّوالت راكيبّالقرآني ة

 (.َصَفوَ )جذرها اللَّوي . اختار وفّضل : اصطفى
 (.َذَررَ )،جذرها اللَّوي (ذرارّي، ذّرّيات)جمعها . الولد والّنسل: ذرّية
 .من الّنذر، وهو ما يوجبه المرُ على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما: نذرتُ 
 (.َحَررَ )جذرها اللَّوّي . تك وخدمة بيت المقدسعتيًقا مفّرًغا لعباد: ُمحّرًرا
 .ولدْتها: وضعتها
ْيُتها   (.َسَموَ )جذرها . جعلُت لها اسًما: سمَّ

نها بك:اعتصم به، والمعنى: عاذ بكذا: أُعيُذها بك  (.َعَوذَ )جذرها . أُجيرها بحفظك، وأُحصِّ
 .اْلرِض الطّيبةتشبيًها لها بنبات . أنشأها نشأًة طّيبةً : أنبتها نباًتا حسًنا

 .عهدها إليه بالّرعاية:هو الّذي ينفُ على إنسان ويهتمُّ بمصالحه والمعنى: الكافل: كّفلها زكرّيا
  .الموضع العالي الّشريف، وسّيد المجالس وأشرفها، وكذلك هو من المسجد: المحراب

 كيَف أو ِمْن أْيَن لِك هذا؟: أّنى لِك هذا

ّ:الت فسيرّوالت حليل

اَدمَ )  َُ أي (: َوآَل إِْبَراِهيمَ )شيخ المرسلين (: َوُنوحاً )أي اختار للنبوة صفوة خلقه منهم آدم أبو البشر (: إِنَّ َّللا اصطفى
عشيرته وذوي قرباه وهم إِسماعيل وإِسحاُ واْلنبياُ من أوَّلدهما ومن جملتهم خاتم المرسلين محمد صلّى َّللّا عليه 

 .أهل عمران ومنهم عيسى بن مريم خاتم أنبياُ بني إِسرائيل أي (: َوآَل ِعْمَران)وسلّم 
 .خصَّ َّللّاُ هؤَّلُ بالذكر من بين اْلنبياُ؛ ْلن اْلنبياُ والرسل جميعاً من نسلهم وقد 
ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض )  يَّ  .أي اصطفاهم متجانسين في الدين والتُّقى والصَلح(: ُذرِّ
 .أي سميع ْلقوال العباد عليٌم بضمائرهم(: وَّللا َسِميٌع َعلِيمٌ ) 
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أي نذرت لعبادتك (: َربِّ إِنِّي َنَذْرُت لََك َما ِفي َبْطنِي) ي اذكر لهم وقت قول امرأة عمران أ(: إِْذ َقالَِت امرأت ِعْمَرانَ ) 
 .وطاعتك ما أحمله في بطني

راً )   .أي مخلصاً للعبادة والخدمة(:ُمَحرَّ

 .السميع لدعائي العليم بنّيتيتقّبل مّني هذا الّنذر إّنك أنَت أي (: َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت السميع العليم)

ا َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَهآ أنثى)  ار يا رب إِّنها أنثى؛ ْلنه لم يكن لما ولدتها قالت على وجه التحسر واَّلعتذ(: َفلَمَّ

 .ُيقبل في النذر إَِّل الذكور، فقبل َّللا مريم

 .أي وَّللا أعلم بالشيُ الذي وضعت، قالت ذلك أولم تقله(: وَّللا أَْعلَُم بَِما َوَضَعتْ ) 

أي أنَّ الّكَر " الّذكر كاْلنثى وليس" -أي ليس الذكر الذي َطلَْبته كاْلنثى التي ُوهِبتها بل هذه أفضل(:َولَْيَس الذكر كاْلنثى)

ُُ به هذا اْلمر العظيم الّذي جعل َّللّا إظهاره على يد هذه اْلنثى الّتي  الّذي كانت تتمّناه امرأة عمران وترجوه، َّل يتحّق

مران ستلُد مولود البشرّية البكر عيسى عليه الّسَلم، فالّتشبيه قائم على مفاضلة بين الّذكر الّذي كانت ترجوه امرأة ع

واْلنثى الّذي وضعتها، فليس الّذكر كاْلنثى لتحقيُ هذا اْلمر العظيم الّذي أراده َّللّا، واختصَّ هذه اْلنثى به، وهي أن تلد 

 -والجملة تعظيم لشأنها. مولوًدا من غير أب، وهو المسيح عليه الّسَلم

َلمه تعالى؛ تعظيماً لشأن هذه المولودة وما معترضتان من ك (وَّللا أعلم بما وضعت وليس الّذكر كاْلنثى) والجملتان 

َُ بها من عظائم اْلمور، وجعلها وابنها آية للعالمين   .ُعلِّ

ْيُتَها َمْرَيمَ ) من تتمة كَلم امرأة عمران واْلصل إِني وضعُتها أنثى وإِني سميُتها مريم؛أي أسميت هذه اْلنثى (: َوإِنِّي َسمَّ

 .ة الربناه في لَتهم العابدة خادممريم ومع

َتَها ِمَن الشيطان الرجيم) يَّ أي أُجيرها بحفظك وأوَّلدها من شر الشيطان الرجيم، فاستجاب َّللا لها (: ِوإِنِّي أُِعيُذَها بَِك َوُذرِّ

َها ِبَقُبوٍل َحَسنٍ )ذلك قال تعالى  لََها َربُّ  .أي قبلها َّللا قبوَّلً حسناً ، وسلك بها طريُ الّسعداُ(:َفَتَقبَّ

أي جعل زكريا كافَلً لها، ومتعهداً (: َوَكفَّلََها َزَكِريَّا)أي رّباها تربية كاملة، ونّشأها تنشئة صالحة، (: َها َنَباتاً َحَسناً َوأَنَبتَ )

 .للقيام بمصالحها، حتى إِذا بلَت مبلغ النساُ انزوت في محرابها؛ تتعبد َّللا

أي كلما دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها، وجد عندها (: ِعنَدَها ِرْزقاً ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا المحراب َوَجَد ) 

أي من أين لك ( :َقاَل يامريم أنى لَِك هذا)فاكهة وطعاماً؛ وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاُ، وفاكهة الشتاُ في الصيف 

ُُ بِ )هذا؟  ُُ َمن َيَشآ ْيِر ِحَسابٍ َقالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد َّللا إِنَّ َّللا َيْرُز  .أي رزقاً واسعاً بَير جهد وَّل تعب(: ََ

ّ(10-32)اآلياتّ

 ) ُِ َعا َبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ يًَّة َطيِّ ُه َقاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ ا َربَّ َفَناَدْتُه اْلَمََلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي ( 33)ُهَنالَِك َدَعا َزَكِريَّ
ِ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبًيّا ِمَن الصَّ  ًقا ِبَكلَِمٍة ِمَن َّللاَّ َ ُيَبشُِّرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ َقاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِي ( 33)الِِحيَن اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ

ُ َيفْ  نَِي اْلِكَبُر َواْمَرأَِتي َعاقٌِر َقاَل َكَذلَِك َّللاَّ ََ ُُ ُغََلٌم َوَقْد َبلَ اَس ( 24)َعُل َما َيَشا َقاَل َربِّ اْجَعْل لِي آَيًة َقاَل آَيُتَك أََّلَّ ُتَكلَِّم النَّ
اٍم إَِّلَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكِثيًرا َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواْْلِْبَكاِر   (21)َثََلَثَة أَيَّ

ّ:معانيّالمفرداتّوالت راكيبّالقرآني ة

َُ : بكلمةٍ   .بَل أب" كن"بكلمة بعيسى ُخلِ
 يسود قومه: سّيًدا

 .َّل يأتي الّنساُ مع القدرة على إتيانهّن تعفًّفا وزهًدا: حصوًرا
 . عقيم َّل تلد، والعاقر َمن َّل ُيولُد له ولٌد من رجٍل أو امرأة :عاقر
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ًُ وإشارةً : رمًزا  .إيما
 .الوقت من زوال الّشمس إلى المَرب: العشيّ 
 .إلى طلوع الّشمسأّول الّنهار : اْلبكار

ّ:لت فسيرّوالت حليلا

ا َربَّهُ )ّ َقاَل َربِّ )؛ أي في ذلك الوقت الذي رأى فيه زكريا كرامة َّللا لمريم دعا ربه متوسَلً ومتضرعاً (ُهَنالَِك َدَعا َزَكِريَّ

َبةً  ًة َطيِّ يَّ ومعنى  -يراً وامرأته عجوزاً وعاقراً وكان شيخاً كب -أي أعطني من عندك ولداً صالحاً ( َهْب لِي ِمن لَُّدْنَك ُذرِّ

 .؛أي مجيب لدعاُ من ناداك(إِنََّك َسِميُع الدعاُ)صالحة مباركة : طيبة

َ ُيَبشُِّرَك )؛ أي ناداه جبريل حال كون زكريا قائماً في الصَلة (َفَناَدْتُه المَلئكة َوُهَو َقائٌِم ُيَصلِّي ِفي المحراب) أَنَّ َّللاَّ

َن َّللا)َلم اسمه يحيى ؛ أي يبشرك بَ(بيحيى قاً ِبَكلَِمٍة مِّ ؛ أي مصدقاً بعيسى مؤمناً برسالته، وسمي عيسى كلمة َّللا؛ (ُمَصدِّ

؛ أي يحبس نفسه عن الشهوات عفَة (َوَحُصوراً )؛ أي يسود قومه ويفوقهم (َوَسيِّداً . )من غير أب« كن»ْلنه خلُ بكلمة 

أي ويكون نبّيًا من اْلنبياُ، وهذه بشارة ثانية بنبّوته (بّيًا من الّصالحينون) .وزهداً وَّل يقرب النساُ مع قدرته على ذلك

 .بعد البشارة بوَّلدته، وهي أعلى من اْلولى

ِني الكبر)؛ أي كيف يأتينا الولد (َقاَل َربِّ أنى َيُكوُن لِي ُغَلَمٌ )  ََ ؛ أي أدركتني الشيخوخة وكان عمره حينذاك مائة (َوَقْد َبلَ

سنة، فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم  تسعين؛ أي عقيم َّل تلد وكانت زوجته بنت ثمان و(وامرأتي َعاقِرٌ )وعشرين سنة 

 .السببين مانٌع من الولدفي الزوجة وكٌل من 

 ( ُُ ؛ أي عَلمة على حمل (َقاَل َربِّ اجعل لي آَيةً .)؛ أي َّل يعجزه شيُ وَّل يتعاظمه أمر(َقاَل َكَذلَِك َّللا َيْفَعُل َما َيَشآ

اٍم إَِّلَّ َرْمزاً )امرأتي  ى كَلم الناس إَِّل باْلِشارة ثَلثة ؛ أي عَلمتك عليه أن َّل تقدر عل(َقاَل آَيُتَك أََّلَّ ُتَكلَِّم الناس َثَلََثَة أَيَّ

 والَرض أنه يأتيه مانع سماوي يمنعه من الكَلم بَير ذكر َّللا. أيام بلياليها مع أنك سويٌّ صحيح

بََّك َكثِيراً ) ؛ أي اذكر َّللا ذكراً كثيراً بلسانك شكراً على النعمة، فقد منع عن الكَلم ولم ُيمنع عن الذكر هلل (واذكر رَّ

 .وذلك أبلغ في اْلِعجازوالتسبيح له 

 .عّظم رّبك بعبادته بالعشّي واْلبكار ؛ أي(َوَسبِّْح بالعشي واْلبكار) 

ّ(11-18)اآلياتّ

ُِ اْلَعالَِميَن  َ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعلَى نَِسا َربِِّك َواْسُجِدي َيا َمْرَيُم اْقُنتِي لِ ( 22)َوإِْذ َقالَِت اْلَمََلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ َّللاَّ
اِكِعيَن  ُهْم َيْكفُُل َمرْ ( 23)َواْرَكِعي َمَع الرَّ ْيِب ُنوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ ُيْلقُوَن أَْقََلَمُهْم أَيُّ ََ ُِ اْل َيَم َوَما ُكْنَت َذلَِك ِمْن أَْنَبا
 (22)لََدْيِهْم إِْذ َيْخَتِصُموَن 

ّ:والت راكيبّالقرآني ةمعانيّالمفرداتّ

 .اختارك: اصطفاكِ 
 .نّزهك عن اْلدناس: وطّهركِ 

 .أخلصي العبادة، وأديمي الّطاعة: اقنتي
 .، وهو الخبر الهامّ (نبأ)جمع مفرده : أنباُ

 .الوحي إلقاُ المعنى في الّنفس في خفاُ: نوحيه
 .يطرحون سهامهم لَلقتراع بها: ُيلقون أقَلمهم

 .عايةيتعّهُد بالرّ : يكفُلُ 
 .يتنازعون: يختصمون
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ّ:الت فسيرّوالت حليل

يا  -والمقصود بالمَلئكة جبريل عليه الّسَلم–؛ أي اذكر وقت قول المَلئكة (َوإِْذ َقالَِت المَلئكة يامريم إِنَّ َّللا اصطفاك)ّ

ِك بالكرامات  ا اتهمِك به اليهود من وممّ  من اْلدناس واْلقذار( َوَطهََّركِ )مريم إِن َّللا اختارك بين سائر النساُ فخصَّ

ُِ العالمين)الفاحشة  ؛ أي اختارك على سائر نساُ العالمين لتكوني مظهر قدرة َّللا في إِنجاب ولد (واصطفاك على نَِسآ

 .بدون أب

 .الّدعاُأطاع َّللّا وأطال القيام في الّصَلة و: قنت .فائهصط؛ أي إِلزمي عبادته وطاعته شكراً على ا(يامريم اقنتي لَِربِّكِ ) 
 .؛ أي صلي هلل مع المصلين(واسجدي واركعي َمَع الراكعين) 
 
ُِ الَيب ُنوِحيِه إِلَيكَ )  من قصة امرأة عمران وابنتها مريم  أّيها الّرسوُل  أي؛ هذا الذي قصصناه عليك( ذلك ِمْن أََنَبآ

التي أوحينا بها إِليك يا محمد، ما كنت  ةمهمّ بة واْلخبار المن اْلنباُ المَيّ  ييحيى إِنما ه و البتول ومن قصة زكريا

 .تعلمها من قبل

ُهْم َيْكفُُل َمْرَيمَ )  ؛ أي ما كنت عندهم إِذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين (َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ ُيْلقُون أَْقَلََمُهْم أَيُّ

 .ألقوا سهامهم للقرعة ،كٌل يريدها في كنفه ورعايته

كانت وحًيا من عند َّللّا  هذه اْلخبار أي يتنازعون فيمن يكفلها منهم، والَرض أنّ { لََدْيِهْم إِْذ َيْخَتِصُمونَ  َوَما ُكْنتَ } 

ا وعمًَل صالًحا. الخبير ر َّللّا كون زكرّيا كافًَل لها لسعادتها لتقتبَس منها علًما جّمً  .وإّنما قدَّ

ّ(10-11)اآلياتّ

ْنَيا َواآْلخِ إِْذ َقالَِت اْلَمََلِئَكُة َيا  َ ُيَبشُِّرِك ِبَكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّ ِبيَن َمْرَيُم إِنَّ َّللاَّ َرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ
الِِحيَن ( 23) ُ َقالَْت َربِّ أَنَّى َيُكو( 23)َوُيَكلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهًَل َوِمَن الصَّ ُن لِي َولٌَد َولَْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َكَذلِِك َّللاَّ

َما َيقُوُل لَُه ُكْن َفَيُكوُن  ُُ إَِذا َقَضى أَْمًرا َفإِنَّ ُُ َما َيَشا ْوَراَة َواْْلِْنِجيَل ( 23)َيْخلُ َوَرُسوًَّل إِلَى ( 23)َوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ
ْيِر َفأَْنفُُخ ِفيِه َفيَ  َبِني إِْسَرائِيلَ  يِن َكَهْيَئِة الطَّ ُُ لَُكْم ِمَن الطِّ ِ َوأُْبِرُئ أَنِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربُِّكْم أَنِّي أَْخلُ ُكوُن َطْيًرا ِبإِْذِن َّللاَّ

ُئُكْم بَِما تَ  ِ َوأَُنبِّ ِخُروَن ِفي ُبُيوتُِكْم إِنَّ ِفي َذلَِك آَلَيًة لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن اْْلَْكَمَه َواْْلَْبَرَص َوأُْحيِي اْلَمْوَتى ِبإِْذِن َّللاَّ أُْكلُوَن َوَما َتدَّ
َم َعلَْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَيةٍ ( 23) ْوَراِة َوِْلُِحلَّ لَُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ ًقا لَِما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّ َ َوأَِطيُعوِن ِمْن َربُِّكْم َفاتَّ  َوُمَصدِّ ( 34)قُوا َّللاَّ

ُكْم َفاْعُبُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتقِيٌم  َ َربِّي َوَربُّ  ".(31)إِنَّ َّللاَّ
 

ّ

ة ّ:معانيّالمفرداتّوالت راكيبّالقرآني 

 .ُيخبرك بخبٍر سار  : يبّشرك
 .المبارك: من اْللقاب المشّرفة، ومعناه لقب: المسيح
 .ذو وجاهٍة وسلطةٍ  شريف :وجيًها
 .سرير الّطفولة: المهد
 .كهولةً : مصدره. جاوز سّن الشباب ولم يصل الّشيخوخة: كهًَل 

 .كيف يكون لي ولد؟ استفهام يفيد اَّلستبعاد والّتعّجب: أّنى يكوُن لي ولد
 .من المّس بمعنى الجماع: يمسسني
 .الكتابة: الكتاب
 .الّسداد في القول والعمل: الحكمة
ل على موسى عليه الّسَلم: ةالّتورا  .الكتاب المنزَّ

 .الكتاب المنّزل على عيسى بن مريم عليه الّسَلم: اْلنجيل
ُُ لكم  .أصّوُر وأقّدُر لرّد إنكاركم:أخل
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َُ )مصدر الفعل . على شكل أو حال: كهيئة  (.ها
 .أوِجُد فيه حياةً : فأنفخُ 
 .من البرُ وهو الّشفاُ من العلّة: أبرئُ 
 .ود خلقًة أعمىالمول: اْلكمه

 .مرض يصيب جلد اْلنسان: اْلبرص
 .ذخر:جذرها. تحتفظون: تّدخرون
ّ.طريُ :صراط

ّ:الت فسيرّوالت حليل

ْنهُ )ّ اسمه المسيح )؛ أي بمولود يحصل بكلمة من َّللا بَل واسطة أب (إذ َقالَِت المَلئكة يامريم إِنَّ َّللا ُيَبشُِّرِك ِبَكلَِمٍة مِّ

 .أي اسمه عيسى ولقبه المسيح، ونسَبه إِلى أمه؛ تنبيهاً على أنها تلده بَل أب؛ (ِعيَسى ابن َمْرَيمَ 

َوُيَكلُِّم الناس فِي المهد . )عند َّللامن المقّربين  (َوِمَن المقربين. )؛ أي سيداً ومعظماً فيهما(َوِجيهاً ِفي الدنيا واآلخرة) 

، ومعناه يكلم الناس في هاتين الحالتين كَلم اْلنبياُ من غير طفَلً قبل وقت الكَلم ويكلمهم كهَلً يكلّمهم ؛ أي (َوَكْهَلً 

 .وَّل شك أن ذلك غاية في اَّلعجاز ،تفاوٍت بين حال الطفولة وحال الكهولة

 .؛ أي وهو من الكاملين في التقى والصَلح(َوِمَن الصالحين) 

ُُ َما )ف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟ ؛أي كي(َقالَْت َربِّ أنى َيُكوُن لِي َولٌَد َولَْم َيْمَسْسِني َبَشرٌ )  َقاَل َكَذلَِك َّللا َيْخلُ

 ُُ  .؛ أي هكذا أمر َّللا عظيم َّل يعجزه شيُ يخلُ بسبٍب من الوالدين وبَير سبب(َيَشآ

َما َيقُوُل لَُه ُكْن َفَيُكونُ )  لى سبب، يقول له كن ؛ أي إِذا أراد شيئاً حصل من غير تأخٍر وَّل حاجٍة إِ (إَِذا قضى أَْمراً َفإِنَّ

 .فيكون

؛ أي ويجعله (والتوراة واْلنجيل)؛ أي السداد في القول والعمل أو سنن اْلنبياُ (والحكمة)؛ أي الكتابة (َوُيَعلُِّمُه الكتاب) 

 .يحفظ التوراة واْلنجيل

بُِّكمْ ): ؛ أي ويرسله رسوَّلً إِلى بني إِسرائيل قائَلً لهم(َوَرُسوَّلً إلى بني إِْسَرائِيلَ ) ؛ أي بأّني قد (أَنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة مِّن رَّ

َن الطين َكَهْيَئِة الطير)دني َّللا به من المعجزات، وآيُة صدقي جئتكم بعَلمٍة تدل على صدقي وهي ما أيّ  ُُ لَُكْم مِّ ؛ (أني أَْخلُ

؛ أي أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيراً (راً ِبإِْذِن َّللاَفأَنفُُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطيْ . )أي أصّور لكم من الطين مثل صورة الطير

 .المعجزة اْلولىوهذه  فيطيُر عياًنا بإذن َّللّا عّزوجّل الّذي جعل هذا معجزة له تدلُّ على أّنه أرسله، بإِذن َّللا،

ُُ اْلكمه واْلبرص)  .الثانيةهذه المعجزة ؛أي أشفي الذي ولد أعمى كما أشفي المصاب بالبرص، و(َوأُْبِرى

قد أحيا أربعة أنفس كما ذكر ؛أي أحيي بعض الموتى َّل بقدرتي ولكن بمشيئة َّللا وقدرته، و(َوأُْحيِ الموتى ِبإِْذِن َّللا) 

 .وهذه المعجزة الثالثة. عنه ؛ دفعاً لتوهم اْللوهية"بإِذن َّللا"كرر لفظ القرطبي وغيره، و

ُئُكْم بَِما َتأُْكلُوَن َوَما َتدَّ )  ون فيها فكان يخبر (ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكمْ َوأَُنبِّ ؛ أي وأخبركم بالمَيبات من أحوالكم التي َّل تشكُّ

 .وهذه هي المعجزة الرابعة خر في بيته الشخص بما أكل وما ادّ 

ْؤِمنِينَ ) نتم ؛ أي فيما أتيتكم به من المعجزات عَلمة واضحة تدل على صدقي إِن ك(إّن في ذلك آليًة لكم إِن ُكنُتم مُّ

قاً لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التوراة:)مصّدقين بآيات َّللا، ثم أخبرهم أنه جاُ مؤيداً لرسالة موسى فقال ؛أي وجئتكم مصدقاً (َوُمَصدِّ

َم َعلَْيُكمْ )لرسالة موسى، مؤيداً لما جاُ به في التوراة  اً ؛ أي وْلحّل لكم بعض ما كان محّرم(َوْلُِحلَّ لَُكم َبْعَض الذي ُحرِّ

 .عليكم في شريعة موسى 
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بُِّكمْ )  ر (َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة مِّن رَّ فاتقوا )؛ أي جئتكم بعَلمة شاهدة على صحة رسالتي وهي ما أيدني َّللا به من المعجزات وكرِّ

 .تأكيًدا؛ أي خافوا َّللا وأطيعوا أمري( َّللا َوأَِطيُعونِ 

ُكْم فاعبدوه)  ْسَتِقيمٌ )وأنتم سواُ في العبودية له جلَّ وعَل  ؛ أي وأنا(إِنَّ َّللا َربِّي َوَربُّ تقوى َّللا  ؛ أي فإِنّ (هذا ِصَراٌط مُّ

ّ.وعبادته، واْلِقرار بوحدانيته هو الطريُ المستقيم الذي َّل اعوجاج فيه

اللة ّالمعجمّوالد 

ّ:أضفّإلىّمعجمكّالل غويّ -0
 .عبادٍة أو نحوهمامن الّنذر، وهو ما يوجبه المرُ على نفسه من صدقٍة أو : نذرتُ -
 .عهدها إليه بالّرعاية: كّفلها زكرّيا-
 .من يعصُم نفسه عن الّنساُ عّفة: الَحصور-
 .ألجأ إليك لتحفظها وتحّصنها: أُعيذها بكَ -
 .الّذي ُيولُد أعمى: اْلكمه-
ّ:ُعْدّإلىّالمعجم،ّواستخرجّمعانيّالمفرداتّاآلتية-8

 .اْلبكار، اصطفى، اقنتي، اْلبرص
 .أّول الّنهار إلى طلوع الّشمس :اْلبكار
 (.َصَفوَ )جذرها . اختار وفّضل: اصطفى
 .أطاع َّللّا وأطال القيام في الّصَلة والّدعاُ: قنت .شكًرا على اصطفائه إلزمي عبادته وطاعته: اقنتي

 .، وهو بياض يعتري الجلدمرٌض يصيب جلد اْلنسان: والَبَرصالمصاب بالَبَرِص، : اْلبرص
قّفيّ-3 ّفيّماّيأتيفر  ّ:المعنىّفيّماّتحتهّخط 

ًراإن يَّنَذْرُتّلَكّماّفيّبْطنيّ:"ّقالّتعالى.أ ّ".ُمحر 
ّمُّ-     ًراأَعْدُتّكتابَةّالن صِّ ّ.بالل غةّالعربي ةّحر 

 .عتيًقا مفّرًغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس( : في اآلية الكريمة)محّرًرا : اْلجابة
  .منّقًحا، خالًصا من اْلخطاُ (:في الجملة الّثانية)محّرًرا            

 
ّ:"ّقالّتعالى.ّب ًةّطي بةًّّهبّْقالَّربِّ ي  ّ"ليّمنّلدنكّذر 

المسألةَّهْبكَّ-     ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّساعدتنيّعلىّحلِّّ
 (.وامنح أعطِ )بمعنى في اآلية الكريمة ( َهبْ :)اْلجابة

 .بمعنى احُسْب، وهي من اْلفعال الجامدة تنصب مفعولين( هبكَ )         
 
ّإن يّوضعتهاّأنثى:"ّقالّتعالى.ج ّ".قالتّربِّ
ّ.الخليلّبنّأحمدّعلمّالعروضّضعو-

 .ولدتها وأنجبتها(: في اآلية الكريمة)وضعتها : اْلجابة
 .أوجد(: في الجملة الّثانية)وضع           

 
ّ"والحكمَةّوالت وراَةّواإلنجيلَّّالكتابَّويعلُِّمُهّ:"ّقالّتعالى.د
ّ".الّريَبّفيهّهدًىّللمت قينالكتاُبّذلَكّ:"ّقالّتعالى-

 : اْلجابة
 .في اآلية اْلولى بمعنى الكتابة( الكتاب)
 .في اآلية الّثانية بمعنى القرآن الكريم( الكتاب)
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منهمايستويّفيهّ(ّعاقر)لفظّّ-1 رّوالمؤن ث،ُّعْدّإلىّالمعجمّوتبي نّجمعهّلكلّ  ّ.المذكَّ
 :اْلجابة

 (.ّقرعواقر، ع)، وللمؤّنث (قَّرٌ عُ )جمعه للمذّكر 
 
ّ:ماّالجذرّالل غويّلماّيأتي-3

خرون يتها،ّتد  ،ّسم  ة،ّالعشي  ي   .الذر 
 ذرر، ذرأَ :الذرّية
 .َعَشوَ : العشيّ 
 .َسَموَ : سّميُتها

ِخرون  .َذَخرَ : تدَّ
 
من-3 ّ:ُعْدّإلىّالمعجمّالوسيط،ّوبي نّالفرقّبينّكلّ 

ّ.الكهل،ّالشيخ،ّالهرم
 .الّثَلثين إلى نحو الخمسينجاوَز : الكهل
 .َمْن أدرك الّشيخوخة، وهي غالًبا عند الخمسين، وهو ما فوُ الكهل ودون الهرم: الّشيخ
 .بلوغ أقصى الِكَبر والّضعف: الَهِرم

 
ّ:الفهمّوالت حليل

لالسؤالّ ّ:"ّقالّتعالى: األو  ًةّبعُضهاّمنّبعض  ي   ".ُذر 
ي ةّاألنبياء؟.أ ّتعالىُّذر  ّبَمّوصَفّهللا 

 بعضها من بعض، من ذرّية آدم ثّم ذرّية نوح ثم من ذّرية إبراهيم وصفهم بأنّ 
ذلك؟.ب ّعالَمّيدلّ 

 .أنَّ َّللّا اصطفاهم ْلّنهم متجانسون في الّدين، والّتقى، والّصَلح
 

ؤالّ انيالس  ،ّبَمّ:ّالث  جرًياّعلىّعادةّأهلهاّنذرتّامرأةُّعمرانّماّفيّبطنهاّلخدمةّبيتّالمقدسّراجيةّالقبولّمنّهللا 
ّاستعانتّعلىّتحقيقّذلك؟

 .بالعبادة والّطاعة وصدُ الّتوّكل على َّللاّ 
 

ؤالّالث الث ّمريمّ:ّّالس  أّهللا  المعليهاّ–فيّضوءّفهمكّاآلياتّالكريمة،ّبي نّكيفّهي  ،ّوهوّأنّتلَدّّ-الس  ّعظيم  للقيامّبأمر 
الم؟ ّعيسىّعليهّالس 

 .جعل َّللّا زكرّيا كافًَل عليها، وأوجَد عندها رزًقا في غير أوانه، واصطفاها لعبادته، وطّهرها على نساُ العالمين
 

ابع ؤالّالر  الم؟:ّالس  اّالبشرىّبيحىّعليهّالس  ّكيفّاستقبلّزكري 
 .ن البشر، ْلّنه كبيٌر في الّسّن، وامرأته عاقر، وبالّدهشة والّتعّجب، واستعظام قدرة َّللاّ باستبعاد تحقّقها في موازي

 
اّ:ّلسؤالّالخامسا ّلزكري  الم–بي نّاألمارةّال تيّمنحهاّهللا  ّ.دلياًلّعلىّحملّزوجته،ّوتحق قّالبشرىّ-عليهّالس 

 .كره في أّول الّنهار وآخرهأَّّل يكلَّم الّناس ثَلثة أياٍم إَّّل رمًزا وأن يسّبح َّللّا ويذ
ّ

ادس ؤالّالس  ّ(:13و18)فيّضوءّفهمكّاآليتين:ّالس 
الم؟.أ ّتعالىّعلىّمريمّعليهاّالس  ّماّفضلُّهللا 

 .اصطفاها على نساُ العالمين وطّهرها
ّ.اذكرّماّيستوجبهّهذاّالفضل.ب

 .أن تلزَم عبادة َّللّا وطاعته
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ابع ّ":أنباءّالغيِبّنوحيهّإليكَّذلكّمنّ:"ّفيّقولهّتعالى:ّالسؤالّالس 
ّ؟"ذلك"ماّالمشارّإليهّفيّ.أ

 .يحيى عليه الّسَلمزكرّيا وامرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قّصة زكرّيا  ما ذكره َّللّا من قّصة كل 
ّ؟"إليكَّ"َّمْنّالمخاطُبّفيّ.ب

 .الّرسول محّمد صلّى َّللّا عليه وسلّم
ّلَِمّخاطَبْتهّالآلية؟.ج

لصدُ نبّوة الّرسول الكريم، قّص َّللّا عليه هذه اْلنباُ المَّيبة، واْلخبار المهّمة الّتي أوحى َّللّا بها إلى رسوله تأكيًدا 
 .الكريم، وما كان يعلمها من قبل، وما رافقها من معجزات تدّل على قدرة َّللاّ 

 
اّعليهماّ:ّالسؤالّالث امن منّمريمّوزكري  الماستخلصّمنّاآلياتّصفاتّكلّ  ّ.الس 

 .، ومخلصة في العبودّيةمن غير أٍب ليكوَن معجزًة لقومه اصطفاها َّللّا وطّهرها ورزقها ابًنا: مريم عليها الّسَلم
 .رجل كبير في الّسّن، رزقه َّللّا ابًنا في ِكَبره، صبور، مطيع هلّل، َكِفل مريم عليها الّسَلم: زكرّيا عليه الّسَلم

 
ؤالّالت اسعا ّ.اذكرّثالثًةّمنها.ّاآلياتّالكريمةّأموًراّخارقةّللعادةعرضتّ:ّلس 
 وَّلدة عيسى عليه الّسَلم من غير أبٍ -
 .وَّلدة يحيى عليه الّسَلم من امرأٍة عاقر، ورجل كبير في الّسنّ -
ُُ يأتي مريم عليها الّسَلم في غير أوانه-  .الرز
 .التي سبُ بيانها–معجزات عيسى عليه الّسَلم -
 

ؤالّ الم:ّالعاشرالس  اّعليهّالس  لبّبلفظّالهبةّفيّقولهّتعالىّعلىّلسانّزكري  ّهْبّليّمنّلدنَكّذري ةّ:"لماذاّجاءّالط  ربِّ
بةًّ ّ؟"طي 

ٌُ بَير مقابل، وَّل يوجد لزكرّيا وامرأته دوٌر في هذا اْلنجاب لكبره وانقطاع اْلنجاب عن زوجته، فكان  ْلنَّ الهبَة عطا
. من غير( من لدنك)والهبة إحساٌن محٌض من عند َّللّا  .العَلقة الزوجّية، هدّيًة لهما من َّللاّ يحيى هبًة خارجًة عن أََثِر 

 .وفي ذلك صدُ زكرّيا في توّكله على َّللّا وإيمانه الّصادُ وحسن ظّنه برّبه
ّ

عايةّالحسنةّفيّ"وأنبتهاّنباًتاّحسًنا:"ّفيّضوءّقولهّتعالى:ّالسؤالّالحاديّعشر تنشئةّجيلّصالح،ّفيّ،ّماّأثُرّالر 
ّرأيك؟

الّرعاية الحسنة والّتربية الّصحيحة ُتسهم في إخراج جيل متوازن في فكره ومعتقده وتجّنبه الّسلوك المنحرف والّطريُ 
 .الخاطئ؛ اْلمر الّذي ينهض بالمجتمع ويرتقي به ويقلّل من فرص ارتكاب الجرائم

 
انيّعشر ًحاّرأيكّ:السؤالّالث  ّ:بعدّدراستكّاآلياتّالكريمة،ّناقشّأثرّماّيأتيّفيّمجتمعكّموض 

ّ.رعايةّاأليتامّوالمحتاجين.أ
ّ.تقديرّدورّالمرأة.ب
رعاية اْليتام والمحتاجين تحّقُ مبدأ الّتكافل اَّلجتماعي ، وتَرُس معاني اْلخّوة اْليمانّية واْلنسانّية بين أبناُ المجتمع، -

ُّ الّرعاية والّنفقة لأليتام الّذين فقدوا آباُهم وأمهاتهم لياخذوا نصيبهم من الحنان والعطف أُسوًة بَيرهم من  وتضمن ح
 .اْلطفال

 .يجعُل المرأة تستشعر مسؤولّيتها ودورها في المجتمع، ويدفعها إلى الّنجاح في جميع مجاَّلت الحياة: تقدير دور المرأة-
 

الثّعشر ّخدامّاألسلوبّالقصصي،ّفماّفائدةّهذاّاألسلوب؟أكثرّالقرآنّمنّاست:ّالسؤالّالث 
 .بيان عظمة القرآن في إقامة الّدليل*
 .أخذ العبرة والعظة*
الّتدّبر والّتأّمل، فقصص القرآن ذات أثر إيماني و تربوّي في متأمليها، وتحمل ماّدة محبوبة تعين على تدّبر القرآن *

 .وفهمه
 .ويقينهم بموعود َّللاّ بيان إيمان اْلنبياُ، وقّوة صبرهم *
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القصص القرآني على كثرته وتنّوعه بمثابة جذب لذاكرة الّنبّي صلّى َّللّا عليه وسلّم، نحو عبر الماضي؛ لُِينتفع بها في *
 .الحاضر

 
ابعّعشر هذاّفيّرأيك؟:ّالسؤالّالر  عايةّاإللهي ةّفيّإعدادّاألنبياءّواصطفائهمّوصفاتهم،ّعالَمّيدلّ  ّتكاملتّالر 

 .على عصمتهم وسَلمة دعوتهم من الّنقص والخطأ وأّنهم يشّكلون القدوة واْلسوة الحسنة فيما يدعون إليهيدّل 
 

قّالجمالي ّالتذو 

ل ؤالّاألو  حّجمالّالت صويرّفيّقولهّتعالى:ّالس  ّ".وأنبتهاّنباًتاّحسًنا:"ّوض 
 .أُنبَِتت في أرٍض طّيبةشّبه َّللّا تعالى نشأة المولودة الّصالحة بالّنبتِة الّطّيبة التي 

 
باقّمنّاآلياتّالكريمة:ّالسؤالّالث اني ّ.استخرجّمثالينّعلىّالط 

 .العشّي واْلبكار
 .الّدنيا واآلخرة

 
ّأخرىّبالغي ة،ّمثلّ:ّالسؤالّالث الث ّ:تخرجّاألساليبّفيّالعربي ةّعنّمعانيهاّالحقيقي ةّإلىّمعان 

 :قول بّشار بن ُبْرد مخاطًبا من َّل يحتمُل الّزلّة من الّصديُ: نحو :األمر.أ
 .َفِعْش واحًدا أو ِصْل أخاَك فإّنُه    مقاِرُف ذنٍب مّرًة ومجانُبه

 (.الّتخيير)اْلمر هنا يفيد 
 (ا رشًداإذ أوى الفتيُة إلى الكهِف فقالوا رّبنا آتنا من لُّدنَك رحمًة وهّيْئ لنا من أمرن:" وفي قوله تعالى
 (.الّدعاُ)اْلمر هنا يفيد 

 :نحو قول المعّري مخاطًبا صدْيقْيهِ : الن هي.ب
َتَفرِ  َْ  َّل تطويا الّسرَّ عّني يوَم نائبٍة      فإنَّ ذلَك أمٌر غيُر ُم

 .؛ ْلّنه صدر من الّشاعر إلى من هما في منزلته(اَّللتماس)فيفيد الّنهي هنا 
ُربي : وفي قول القائل َْ  .ْلنَّ الّشمس غير عاقل، فيستحيل إجابة طلبه( التمّني)أّيُتها الّشمُس، يفيد َّل َت

 :نحو قول المتنّبي في وصف الحّمى :االستفهام.ج
 أبنَت الّدهِر عندي كلُّ بنٍت   فكيَف وصلِت أنِت من الّزحاِم؟

 (.الّتعّجب)ويفيد اَّلستفهام هنا 
 ".ْن له صاحبةٌ أنَّى يكوُن له ولٌد ولم تك:" وفي قوله تعالى
 (اَّلستبعاد)يفيد اَّلستفهام 

داء.د  .يا ْلهِل الخير لمساعدة المحتاج: نحو: الن 
 بأهل الخير( اَّلستَاثة)ويفيد الّنداُ هنا 
 (الّندبة)واكبدي، يفيد الّنداُ :واحرَقَة قلبي، أو : وفي قول أحدهم

ْلّنك َّل تقصد أن تناديه، وإّنما تريد الّتعّجب من حاله  ؛(الّتعّجب)يالَك من رجٍل كريٍم، يفيد الّنداُ: وفي قولك لشخٍص 
 .ومن كرمه

م،ّماّالمعنىّالبالغيّال ذيّخرجّإليه ّ:بناءّعلىّماّتقد 
ّ""فتقب لّمن ي:"ّاألمرّفيّقولهّتعالى.أ

 .الّدعاُ
ّ".أنَّىّيكوُنّليّغالم:"ّاالستفهامّاالستفهامّفيّقولهّتعالى.ّب

 .اَّلستبعاد والّتعّجب
 

ابع ؤالّالر  ّأعلمّبماّوضعت:"ّماّالمعنىّال ذيّأفادتهّالجملةّالمعترضةّفيّقولهّتعالى:ّالس  ّ؟"وهللا 
 .وجعلها وابنها آية للعالمين تعظيم شأن المولودة،
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ؤالّالخامس من:ّالس  ّ:ماّداللةّكلّ 
منّالمضارعّللفعلّ. أ  .دَّللة على اَّلستمرار والّتجّدد  ؟"أُعيُذها"ّالز 
ّ(.12)فيّاآليةّ(ّبإذنّهللاّ )وّ(32،11ّ)فيّاآليتينّ(ّبكلمةّ )،ّو(18)فيّاآليةّ(ّاصطفاك)ّتكرار.ّب
 : اصطفاك-

 .إنَّ َّللّا اختار مريم عليها الّسَلم وخّصها بالمكرمات: اْلولى
وابنها آية اصطفاُ خاّص لتكون مريم عليها الّسَلم موضع قدرة َّللّا في اْلنجاب من غير زوج لتكوَن هي : الّثانية

 للعالمين
 .من َّللّا الّذي َّل يعسر عليه أمر( كن)تأكيًدا على أنَّ عيسى ُولَِد من غيِر أٍب بكلمة ( بكلمةٍ )تكّررت  :بكلمةٍ -
للّتأكيد على أّن معجزات عيسى عليه الّسَلم كانت بمشيئة َّللّا وقدرته، دفًعا لتّوهم اْللوهّية ( بإذن َّللاّ )تكّررت  :بإذن َّللاّ -
 .هعن
 

ادس ُنّّ:السؤالّالس  ّيتضم  الكنايةّلفظّأُْطلَِقّوأُرْيَدّبهّالزمّمعناهّمعّجوازّإيرادّالمعنىّاألصلي؛ّأيّأنّتأتيّبكالم 
ا،ّوالمجازيّهوّالمقصود،ّومثالّذلكّقولنا:ّمعنيين اّوآخرّمجازي ً ّ:معنًىّحقيقي ً

 مرفوَع الّرأسِ َوَقَف الجنديُّ 
 .عالًيارفع الّرأس : المعنى الحقيقيّ 

 (.الفخر واَّلعتزاز)الفخر واَّلعتزاز، فمرفوع الّرأس كناية عن : والمعنى المجازي
بمعنى أّن رماد ناره َّل ينطفئ؛ ْلنَّ كثرَة الّرماد دليل على كثرة إشعال ولي ( كرمه)، كناية عن فَلن كثير الّرماد : وقولنا

 باباهما الواهي الّذي َثِكَل الشَّ      دٌم ولحمٌ بين الّضلوع 
 .الّذي بين ضلوعه( القلب)فدٌم ولحٌم كناية عن 

 :بناُ على ما تقّدم، وّضح الكناية فيما تحته خّط في قوله تعالى
 ".ومن الّصالحينوكهًَل  المهدِ ويكلّم الّناَس في " 

 .كناية عن الّطفولة( المهد)كلمة 
 

ابع ؤالّالس  حّداللةّ:ّالس  ّ:اآلتيتين:ّفيّاآليتينّالكريمتين(ّالخلق)وض 
ُّ:"ّقالّتعالى.أ ٍُ        ".ماّيشاءّيخلقُّقالَّكذلِكّهللا   .إيجاد على غير مثاٍل ساب

يرِّّأخلقُّأن يّ:"ّقالّتعالى.ب يِنّكهيئةّالط   .تصوير على هيئة معهودة      ".لكمّمنّالط 
 

ّقضاياّلَُغِويَّة

 .واْلقبالدعوة المخاطب بوساطة حرف من أحرف الّنداُ، لَلنتباه : الّنداُ

 .مسرًعا: يا، المنادى: حرف الّنداُ: يامسرًعا، تمّهل: مثال

 :حكم إعراب المنادى-1

 :إذا كان( منصوًبا)يأتي المنادى معرًبا (1)

 .يا طالَب العلِم، واظْب على دروسك: مضاًفا-أ

 .يارافًعا شعاَر الوئاِم، جزاَك َّللّا خيًرا: شبيًها بالمضاف-ب

 :نحو قول عبد يَوث الحارثيّ نكرة غير مقصودة، -ج

ْن      نداماَي من نجراَن أْن َّل تَلقيا ََ  فيا راكًبا إّما َعَرْضَت َفَبلِّ

 :يأتي المنادى مبنّيًا في محّل نصب، إذا كان(2)

 .ياقدُس، يا عامرُ : اسًما علًما-أ
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ُُ أقلعي:" نكرة مقصودة، نحو قوله تعالى-ب ِك ويا سما َُ  ".وقيَل يا أرُض ابلعي ما

وإذ قال إبراهيُم :" يجوز في المنادى المضاف إلى ياُ المتكلّم حذف الياُ وإبقاُ الكسرة دليًَل عليها، نحو قوله تعالى-2

ُْ أهلَه من الّثمرات  ".ربِّ اجعْل هذا بلًدا آمًنا وارز

 .محذوفة( ياُ المتكلّم)و( رّبي)منادى مضاف، أصله : ربِّ 

 ".يوسُف أعرْض عن هذا واستَفري لذنبك إنَِّك كنِت من الخاطئين:" تعالى قد ُيحذُف حرف الّنداُ، نحو قوله-3

ّتدريبات

ّفيّماّيأتي-0 ّ:مي زّالمنادىّالمعربّمنّالمنادىّالمبني 

ّ".وياّآدُمّاسكْنّأنَتّوزوُجَكّالجن ة:"ّقالّتعالى-أ
 .منادى مبنيّ : آدمُ 
 
نياّلغيِرّبالغة ّّّّّ:قالّالش اعر-ب نياّوأنتّتموتُّأياّجامَعّالدُّ ّلَِمْنّتجمُعّالد 

 .منادى معرب: جامع
 
ّجوداّوالّتجُمداّّّّّّّأالّتبكياِنّلِصخِرّالنَّدى :قالتّالخنساء-ج ّأعينيَّ

 .منادى معرب: عينيَّ 
 
ّفلسطيُنّالحبيبُةّكيفّأحياّّّّبعيًداّعنّسهولِكّوالهضابِّ :قالّعبدالكريمّالكرمي-د

 .منادى مبنيّ : فلسطينُ 
 
ّ.الّتتهاوْنّفيّأداءّواجبِكَّّجميلُ،-هـ

 .منادى مبنيّ : جميلُ 
 
ّياّرافًعاّرايةّالش ورىّوحارسهاّّّّجزاَكّرب كّخيًراّمنّمحب يها :قالّحافظّإبراهيم-و

 .منادى معرب: رافًعا
 
ّفيّماّيأتي-8 ّ:أعربّماّتحتهّخط 
ّ"يثرَبّالُّمقاَمّلكمّفارجعواياّأهلَّوإْذّقالتّطائفٌةّمنهمّ:"ّقالّتعالى-أ
 .حرف نداُ مبني: يا

 .منادى منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره: أهلَ 
 
ّ:قالّالُحطيئة-ب

ُّّّّزْغُبّالحواِصِلّالّماٌءّوالّشجرُّ ّبذيّمَرخ  ّماذاّتفولُّألفراخ 
ِّيا  عمرُّّألقيَتّكاسبهمّفيَّقْعِرُّمْظلَِمة ّّّفاغفْرّعليَكّسالُمّهللا 

 .ّم في محّل نصبمنادى مبنّي على الضّ : عمرُ 
ْبها راجًيايا -جـ  .رحمَة َّللّاِ، عليَك نفَسك هذِّ

 .منادى منصوب وعَلمة نصبه تنوين الفتح الّظاهر على آخره: راجًيا
 
ّفيّماّيأتي-3 ّ:اضبطّبالش كلّأواخَرّالكلماتّال تيّتحتهاّخطٌّ
ّعليهّوسل مّمخاطًباّعمرّبنّأبيّسلمةّراويّالحديث-أ اّيليكغالمُّياّ:"ّقالّصل ىّهللا  ،َّوُكلّْبيمينك،َّوُكلّْمم  ّ".،ّسمِّّهللا 

ّ:قالّابنّزيدون-ب
اّكاَنّيحييناّنسيمَّوياّ تناَّّّّّمْنّلوّعلىّالُبْعِدّحي ً باّبلِّْغَّتحيَّ ّالصَّ
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دّنوعه-1 ّ.استخرجّالمنادىّفيّاآلياتّالكريمةّمنّسورةّآلّعمرانّال تيّدرستها،ّوحد 
 .المتكلّم محذوفة وحكمه معربنوعه مضاف إلى ياُ : ربِّ 

 .نوعه اسم علم وحكمه مبنيّ : يا مريمُ 
 

ّمراجعةّاسمّالفاعلّواسمّالمفعول

ُّ يدلُّ على الحدث وَمْن أو ما يقوم به، وُيصاُغ من الفعل الّثَلثي على وزن : اسمّالفاعلدرست سابًقا أنَّ  اسم مشت

ومن غير الّثَلثي على وزن الفعل . سائل: سائل، سألَ : ساٍع، سال: آمن، سعى: راّد، أَِمنَ : فاهم، ردَّ : َفِهمَ : ، نحو(فاعل)

 .متول  : ُمبتسم، تولّى: ابتسم: المضارع بإبدال حرف المضارعة ميًما مضمومة، وكسر ما قبل اآلخر، نحو

: ، نحو(مفعول)زن اسم مشتُ يدلُّ على الحدث وَمْن أو ما يقع عليه، ويصاغ من الفعل الّثَلثي على و: واسمّالمفعول

ومن غير الّثَلثي بإبدال حرف المضارعة ميًما مضمومة، وفتح ما . َمبيع: مرمّي، باع: مدعّو، رمى: مشدود، دعا: شدّ 

مقتَرن به، : اقترن: وإذا كان الفعل َّلزًما لحقت اسم المفعول شبه جملة، نحو. ُمستخدضم: استخدم: قبل اآلخر، نحو

 .مرغوب فيه: رغبَ 

ّ:تدريبات

فعلّمنّاألفعالّاآلتية-0 ّ:هاتّاسمّالفاعل،ّواسمّالمفعولّمنّكلّ 
،ّالم،ّروى ّ.التقى،ّباع،ّانصرف،ّعد 

، بائع، ُمْنَصِرف، عاّد، َّلئم، راوٍ : اسم الفاعل ٍُ  .ُمْلَت
 .ُملتقى، َمبيع، ُمنصَرٌف عنه، معدود، ملوم، مرويّ : اسم المفعول

 
ّاآلتي-8 ّ:عي نّأسماءّالفاعلينّفيّالن ص 
نيا بقول ا"  اهدينَّل تكن مّمن يرجو اآلخرة بَير عمل ويرجو الّتوبة بطول اْلمل، يقول في الدُّ ويعمُل فيها بعمل  لز 

اغبين ، إن أُعطَي منها لم يشبع، وإن ُمِنَع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتَي الّزيادة في ما بقي، ينهى وَّل الر 
الحينيحّب  ينتهي، ويأمر الّناس بما َّل يأتي، وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة  الُمذنبينوَّل يعمل عملهم، وُيبَُض  الص 

، ُيعَجُب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا الهًيا، وإْن صّح أمن نادًماذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقم ظّل 
 ".ابُتلي

 َّلهًياالّزاهدين، الّراغبين، الّصالحين، الُمذنبين، نادًما، 
 

ّ:مي زّاسمّالفاعلّمنّاسمّالمفعولّفيّالعبارتينّاآلتيتين
ّرفيعّ -أ  اسم فاعل: مختارة      .الفتاةُّمختارةٌّمالبَسهاّبذوق 

ُةّمختارةٌّبعناية ّفائقةّ -ب  اسم مفعول: مختارة               .الهدي 
 
ّ.سورةّآلّعمرانمنّ(32-33)استخرجّاسمّالفاعلّواسمّالمفعولّمنّاآلياتّالكريمةّ-3

 .قائم، مصّدقا، الّصالحين: اسم الفاعل
 .ُمحّرًرا: اسم المفعول
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ّالكتابةّّ

ةّالقصيرة ّالقص 
ّأدبيّيتناولّحادثةّأوّمجموعةّحوادثّتتعل قّبشخصي ةّأوّمجموعةّمنّدرست سابًقا أّن القّصة القصيرة  فن 

ةّبأسلوبّأدبيّممتعالش خصي اتّاإلنساني ةّفيّبيئةّزماني ةّأوّمكاني ةّ  .ماّتنتهيّإلىّغايةّأوّهدفُّبنيتّمنّأجلهّالقص 
مزوتهدف القّصة إلى  لميحّوالر  أثيرّفيّالقارئّوإمتاعهّوتسليتهّعنّطريقّالت   :، ومن عناصرهاالت 

 .الحدث الّذي يمّثل مجموعة من الوقائع الجزئّية المترابطة والمنّظمة على نحو خاصّ * 
ا، وهي قّمة الحدث في القّصة*   .الحبكة التي تبدأ غامضة ثّم تتكّشف تدريجّيً
 .الّصراعان الّداخلي والخارجيّ *
 .الحوار*
 .الّزمان والمكان*
 .الّشخصّيات الّرئيسة ّوالّثانوّية والّنامية والّثابتة* 
 
والّسلوك، والبعد الّداخلي، ويشمل اْلحداث الّنفسّية تتمّثل في البعد الخارجّي الّذي يمّثل المظهر العام أبعادّالش خصي ةّو 

والفكرّية والّسلوك الّناتج عنها، والجانب اَّلجتماعّي الّذي يشمل المركز الّذي تشَله الّشخصّية في المجتمع وظروفها 
 .اَّلجتماعّية

 (الكتابة بأقسامها، بتصّرف: المستوى الكتابيفهد خليل زايد، )                                                           
 :اقرْأ القّصة اآلتية، ثّم أجب عن اْلسئلة الّتي تليها

 حفظ اْلمانة

قصدُت الحّج في بعض اْلعوام، وكانت تجارتي عظيمة، وأموالي كثيرة، وكان في وسطي ِهْميان مليُ : قال تاجر

الطريُ نزلت ْلقضي بعض شأني، فانحّل الِهْميان من وسطي وسقط، ولم بالّدنانير والجواهر القّيمة، فلّما كنت ببعض 

 .أعلم بذلك إَّّل بعد أن سرُت عن الموضع فراسخ، ولكن ذلك لم يؤّثر في قلبي لما كنُت عليه من غنى

ًبا من بلدي، ولّما قضيت حّجتي وُعْدُت إلى بلدي تتابعت المصائُب علّي، حّتى لم أعد أملُك شيًئا، َفِهمُت على وجهي هار

وما أملك في تلك اللّيلة إَّّل دراهَم معدودة، وكانت اللّيلة مطيرة، فأويُت في بعض القرى إلى خان خراب، فحضرت 

ياهذا، الّساعَة تخرُج روحي، فاّتخْذ لي  طعاًما أتقّوى به، فخرجُت أخبط في : زوجتي الوَّلدة فتحّيرُت، ثّم ولدت، فقالت

إلى بائع فوقفُت عليه، فكلّمني بعد جهٍد، فشرحت له حالي، فرحمني وأعطاني بتلك القطع أكًَل  الّظلمة والمطر حّتى جئتُ 

ًُ جعلُت ذلَك فيه، وجئُت أريد الموضع، فلّما قربت من الخان، َزلَِقت رجلي وانكسر اْلناُ، وذهب  وزبيًبا، وأعارني إنا

َّل أبكي من أجل الّدراهم، : ا شرحُت له حالي، قلُت لهجميع ما فيه، فجعلُت أبكي وأصيُح، فأطّل رجٌل من داره، ولمّ 

ولكن رحمة لزوجي ونفسي، فإّن امرأتي تموت اآلن جوًعا، فقد ذهَب مّني في الحّج ِهْميان فيه ما يساوي ثَلثة آَّلف 

صفة ِهميانك؟ باهلّل يارجل، ما كانت : دينار، فما فّكرت فيه، وأنت تراني الّساعة أبكي بسبب دراهم معدودات، فقال لي

 .وما ينفعني وينفعك من صفة ِهمياني الّذي ضاع منذ كذا وكذا؟ ومشيت: فقلت

ِصف : أّي شيُ تريد؟ فقبض علّي وقال: خذ يا هذا، فظننته يتصّدُ علّي، فجئُت وقلتُ : فإذا بالّرجل قد خرج يصيح بي

 .لي ِهميانك

أتعرف هذا؟ فحين رأيته : ج من وسطه ِهمياني نفسه، وقالإّنه مصنوٌع من ديباٍج أسوَد، فأخر: فوصفُته له وقلُت له

 يا هذا أََملٌك أنَت أم نبّي؟: شهقُت، وقلُت له

أنا أحفظه منذ كذا وكذا سنة، وأبحث عن صاحبه بَل جدوى، فخذ ِهميانك واجعلني في حل  من أمري، فشكرُته : فقال

 .ودعوُت له
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ر، واّتجرُت، فما مضت إَّّل سنوات حّتى صرُت صاحب عشرة آَّلف وأخذت ِهمياني ورجعُت إلى بلدي، فبعُت الجواه

 .دينار

 (.سامر حشيمة، قصص مؤّثرة من واقع الحياة من الماضي والحاضر، بتصّرف)                  

ة-0 دّعناصرّالقص   .حد 

 .اْلمانة ردّ  الذي الرجل وبيت الحج، في مكان :المكان

 .بعده وما الحجّ  وقت :الّزمان

 .فيه ما جميع وذهب اْلناُ وانكسر التاجر رجل زلقت عندما :التأّزم ةوذر ( العقدة(

 .اْلمانة ردّ  الذي الّرجل الّتاجر، زوجة الّتاجر، :الشخوص

 .بتطوراتها القصة أحداث :الحدث

 .الجوع مع صراعها  /الوَّلدة آَّلم مع وصراعها التاجر زوجة :ومثله الداخلي؛ الصراع

 .المطيرة الليلة وصارع وجهه على هام عندما التاجر :ومثله الخارجي؛ الصراع

 .الّتاجر إلى النقود كيس ردّ  :الحل

ّ.نوعها وبين ،القصة في الواردة الشخصيات صنف 8-

 .اْلمانة ردّ  الذي الرجل الّتاجر،  زوجة الّتاجر، :الرئيسة الّشخصيات

 .الّتاجر:النامية الّشخصيات

 .اْلمانة ردّ  الذي الرجل التاجر، زوجة :الثابتة الشخصيات

 القصة؟ من المستفادة العبرة ما 3-

 .اْلمانة حفظ /أصحابها إلى اْلمانات ردّ 

عنّمئتيّكلمةّفيّواحدّمنّالموضوعينّاآلتيين ةّبماّالّيقلّ  ّ:اكتبّقص 

الجّنة هكذا، وأشار بالّسّبابة أنا وكافل اليتيم في :" أهمّية رعاية اْليتام في ضوُ قول الّرسول صلّى َّللّا عليه وسلّم-1

 .رواه البخاريّ ". والوسطى وفّرج بينهما شيًئا

 .امرأة ُوِهَبْت طفًَل بعد صبٍر طويلٍ -2

 :عند كتابة القّصة تأّكد من**

 .اختيار عنوان مناسب وشائُ لمضمون القّصة-1

 .مراعاة عنصري الّزمان والمكان في القّصة-2

 .ثانوّيةرئيسة و: تصنيف الّشخوص نوعين-3

 .استخدام الحوار القصصي-2

 .تحديد العقدة في القّصة-3

 .إنهاُ القّصة بحّل هادف ونبيل-3
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 فّن الّسرور

 .تكنْ  لم إنْ  قهاويخلُ  ه،أسبابُ ُوِجَدْت  إنْ  به يستمتعُ  ر، روالسُّ  على القدرةَ  اْلنسانُ  ُيمنحَ  أنْ  برىكُ  نعمة

 
ًُ  سروًرا تشعُّ  هالةً  هتقلّدِ  في القمرُ  يعجبني َِ  اعً بَ شْ مُ  اجوًّ  هُ حولَ َيخلُ  المرأة أو الّرجلُ  ويعجبني، اونورً  وبها  طةبْ بال

بُ  ثم والّسرور، ُُ  عينيه، في ويلمعُ  محّياه، في ُُ رِ شْ يُ فَ  هُ يتشرَّ ُُ  جبينه، في ويتألّ  .هِ وجهِ  من ويتدّف
 

 على يعتمدُ  فالّسرور ؛ وصحة وبنين ماًَّل  لُيَسرَّ  فيشترطُ  الخارجّية، الّظروف في هاكلَّ  الّسرور أسبابَ  أنّ  يظنّ  َمنْ  ُيخطئ
 َّل من الّناس وفيُ، الّشقا في ينعم من ومنهم الّنعيم، في يشقى من الّناس وفي الّظروف، على يعتمدُ  اممّ  أكثرَ  الّنفس

 بأقلّ  واسعةً  عميقةً  عاليةً  ضحكاتٍ  يشتري أن يستطيع من وفيهم ر، كثي وهو ماله بكلّ  عميقةً  ضحكةً  يشتري أن يستطيع
نا ،الوسائل ناصُ تنقُ  وَّل ،ثمن وبَل اْلثمان،   . كثيرةٌ  ناوخيراتُ  ،جميلٌ  فجوُّ

 
، الحياة  لمْ  وَمنْ  ، به يَ وَحظِ  منه واستفاد استثمره، الفنّ  بهذا ينتفع كيف رفعَ  فمن ؛ فنّ  الحياة شؤون كسائر والّسرور َفنٌّ
 . يستثمره أن يعرفْ  لمْ  يعرفه

 
ُُ  يصابَ  أن فما ؛ اَّلحتمال ةُ قوّ  الّسرور فنّ  في ُيَتعلَّم أن يجبُ  درس أّولُ   ِر، الّصد جَ َحرِ  تراه حتى راْلمْ  من بالّتافه المر

 أقوى هو لمن حدثت إذا وهي ، َجفنه وتؤّرُ عه،جَ ضْ مَ  ضّ قُ وتَ  صدره، في الهمومُ  تتناجى البصر، ناكس الوجه، كاسفَ 
َُ  ونامَ َنَفَساً،  منه تحّركْ  ولمْ ، باًَّل  لها ُِ ُيلْ  لم، احتماًَّل   .درِ الصَّ  فارغَ  البالِ  رضيَّ  هجفونِ  مل

 
ٌُ   .حوله الّسرور ُُ ويخلُ  ،المصاعبِ  على يتَلّبَ  أنْ  اْلنسانِ  استطاعةِ  ففي كلّه هذا ومع ُِ  من كبيرٌ  وجز  ُلْ خَ  في اْلخفا

 َُ لُ خْ يَ  أنْ  يستطيع من الواحدة واْلّمة الواحدة واْلسرة الواحدة الّظروف في نرى أّنا بدليل ه،نفسِ  الفرد إلى يرجع الّسرور
 في كبيرة  عَلقة له -شكّ  َّل -الشخصيّ  فالعامل ؛ ًنازْ حُ  شيُ كلّ  من ُُ يخلُ  الذي أخوه جانبه وإلى سروراً، شيُ كل من

 كفنفسُ  ؛ كنفسُ  وهو داخليّ  وعامل العالم، كلّ  وهو خارجيّ  عاملٌ  :اثنان عامَلن الّدنيا ففي منه؛ يتنفّس الذي الجوّ  إيجاد
 وهو اآلخر صفالنّ  إنّ  بل اَّلحتمال، قريبُ  تهاكفّ  حانجْ رُ فَ إًذا  و؛ اْلقلّ  على صفالنّ  بتكسِ  أنْ  فاجتهدْ  ،العوامل فُ نص

 وأرهفت، عينيك تَ وْ لَ جَ  فإذا ،تقّبحه أو تجّمله و نه،تلوّ  التي فهي بمشاعرك؛ بمروره إَّل إليك بالنسبة له قيمة َّل العالم
 .سروراً  فيكون نفسك مع يتفاعل الخارجيّ  فالعالم ،  للّسرور مشاعرك وأعددت سمعك،

 
ُِ  حِ مصابي اختَلفَ  الّسرور َخلُ على درةالقُ  في يختلفونَ  الّناس لنرى إّنا  مُ لظْ المُ  فمنهم ؛ اْلضاُة على القدرة في الكهربا

ُُ  ومنهم ،ُِ رِ تَ حْ المُ  كالمصباح  إن مصباحك ، فَيِّرْ َلتفَ الحَ  كمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم وم،النّ  كمصباحبقْدٍر  المضي
 .وللّناس لنفسك ينير قوي   بمصباحٍ  عنه ضواستعِ  ،فَ عُ ضَ 
 

َُ  الحزن أسباب أهمّ  من ولعلّ   والقمارَ  الّشامسَ  وكاأنّ  العاالم، زُ كَ رْ مَ  كأّنها حّتى نفسه في اْلنسان تفكير وكثرةَ  ،ُِ فُ اْلُ  ضي
 وياديم نفساه، بمقيااس المساائلِ  كالّ  يقايسُ  فهاو، لشخصاه ُخلقت كلّها اُخوالرّ  والّسعادة واْلّمة واْلنهار والبحار والّنجوم
 نفسه؛ َُ فْ وُ  العالم يجري أن حالٌ مُ فَ  ،نَ زْ والحُ  البؤسَ  بيسبّ  _ ريب غير من _ هذا و بها، العالم وعَلقة نفسه في التفكير

اع هاو فاإنْ  العظايم، المحايط على صَيرةٌ  نقطةٌ  هي ّنما وإ ز،ركَ المَ  ليست نفسه ْلنّ   الفسايح، العاالم إلاى ونظار ،هُ َقافُ أُ  وسَّ
 وتحلَّلاتْ  فشايئا،ً شيئا خّفتْ  قد هنفسُ  بها لقُ ثْ تَ  التي والقيود، كاهله قلُ ثْ تُ  التي اْلعباُ بأنّ  شعر كثيراً  أو ًنا،أحيا نفسه ونسيَ 
 .فشيئا شيئا

 
 استَرُ هو فإنْ  ، فيها التفكير يطيل ما زمنه من يجدُ  هْلنّ ؛ بنفسه اضيقً  مأشّدهُ  افراغً  الّناسِ  أكثرَ  أنّ  في ببالسّ  هو وهذا
 .النفس نسيان ولذة والعمل، كرالفِ  ةُ  لذ :دوجةزْ مُ لّذةٌ  ذلك من له كان ، حوله ما في وفكَّر أمته في وفّكر ه،عملِ  في
 

 كأن-ٍض ُمْقبِ  ٍع لموضو تعّرَض  هو فإن يشاُ؛ كما فيصّرفه ، تفكيره مِ امَ زِ  على ضَ بِ قْ يَ  أن وررالسّ  فنّ  دروس من ولعلّ 
ََ  إلىيؤّدي  ما في هصديقَ  أو هشريكَ  يجادل أو حزنة،المُ  اْلمور من أمر في أسرته يناقش لَ  -بِ ضَ ال  ه،تفكيرِ   ناحيةَ  حوَّ
ةً  أخرى مسألة وأثار  لتنقُ  كما كتفكيرَ  وانقلْ  ه،غيرِ  في فتكلّمْ  أمرٍ  من تضايْقت فإن حزنة؛المُ  اْلولى همسألتَ  بها ينسى سارَّ
 َُ  . الّشطرنج بياد
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َُ  الحياةَ  تقّدرَ  أَّلَّ  أيًضا الّدروس هذه ومن  وَّل ،استطعت ما وافرح، استطعت ما الخير فاعملْ  نة،هيِّ  فالحياةُ  ها؛قيمتِ  فو

 هيفعلُ  ما ولتفعلْ  .الواحد للّشرّ  واحدٌ  ألمٌ  الحياة هذه في فيكفي بوقوعه؛ اْللمَ  ثم ، الّشرّ  وّقعبت اْللمَ  كنفسِ  على جمعتَ 
 ا، كاتبً  يصيرَ  حتى ويتكاتبُ  ، خطيًبا يصيرَ  حتى ويتخاطبُ  شاعًرا،  يكون حتى يتشاعرُ  يزال َّل جلُ فالرَّ  ،الفّنانونَ 
 . اعً بْ طَ  التَّطبُّع يكونَ  حّتى للحياة؛ واَّلبتسامَ  والّسرورَ  الفرحَ  عْ فتصنّ 

 (.أحمد أمين، فيض الخاطر، بتصّرف)                                                                                                                  

 بالكاتب تعريف
 .أديب ومفّكر مصريّ ( م6591-6881 ( أمين أحمد     *

 ".مجلّة الّرسالة"إخراج  ، وشارك في"الّثقافة" مجلة القاهرة، وأنشأ جامعة في عمل     *
 . النصّ  منه أُخذ الذي " الخاطر فيض " و " اْلسَلم ضحى " و " اْلسَلم فجر" :من أهمِّ مؤلّفاته*     
 

 النصّ  جوّ 
 :النصّ  هذا في أمين أحمد يبين

 .به المحيطة الخارجية  الظروف من َّل اْلنسان داخل من ينبع الّسرور ْلن ؛ سعيًدا يكون أن لإلنسان يمكن كيف* 
 :والسرور الفرح يحقُ أن بها يمكن التي والوسائل الّسبل ويذكر*
 .الّصعاب متحمًَل  قوًيا يكون أن. أ

  .العالم مركز وكأنها كثيًرا بنفسه يفكر وأَّل. ب
  .العمل مثل ومفيد نافع هو بما فراغه وقت يمأل وأن .ج
 .إيجابيّ  هو ما كل نحو تفكيَره يوجه بل سلبي هو ما في يفكرَ  أَّّل  الّسرور عن يبحث الذي اْلنسان على أنَّ  يرى وهو.د
 . عيشه يكدر ما في يضيعها وَّل طباعه، من طبًعا السعادة يجعل أن في يجتهدَ  وأن .هـ
 

 تحليلّالن صّ 

ّالفقرةّاألولى
 .تكن لم إنْ  قهاويخلُ  ه،أسبابُ ُوِجَدْت  إنْ  به يستمتع ،رورالسُّ  على القدرة اْلنسانُ  ُيمنحَ  أنْ  كبرى نعمة

 
ًُ  سروًرا تشعّ  هالةً  هتقلّدِ  في القمرُ  يعجبني َِ  اعً بَ شْ مُ  اجوًّ  ُ حولهَيخلُ  المرأة أو الّرجل نيويعجبُ ، اونورً  وبها  ثم والّسرور، طةبْ بال
بُ  ُُ  عينيه، في ويلمعُ  محّياه، في ُُ رِ شْ يُ فَ  هُ يتشرَّ ُُ  جبينه، في ويتألّ  .هِ وجهِ  من ويتدّف

 
 الّنفس على يعتمدُ  فالّسرور ؛ وصحة وبنين ماًَّل  لُيَسرَّ  فيشترطُ  الخارجّية، الّظروف في هاكلَّ  الّسرور أسبابَ  أنّ  يظنّ  َمنْ  ُيخطئ
 أن يستطيع َّل من الّناس وفيُ، الّشقا في ينعم من ومنهم الّنعيم، في يشقى من الّناس وفي الّظروف، على يعتمدُ  اممّ  أكثرَ 

 وبَل اْلثمان، بأقلّ  واسعةً  عميقةً  عاليةً  ضحكاتٍ  يشتري أن يستطيع من وفيهم ر، كثي وهو ماله بكلّ  عميقةً  ضحكةً  يشتري
نا ،الوسائل ناصُ تنقُ  وَّل ،ثمن  . كثيرةٌ  ناوخيراتُ  ،جميلٌ  فجوُّ

 

 

ّ:معانيّالمفردات

رور   .رنفع أو توقعه أو اندفاع ضرارتياح في القلب عند حصول : السُّ
 .يوجدها: يخلقها
  .بمعنى َلِبَس أو وضع القَلدة في عنقه( َتقلَّد)من الفعل : تقلُِّده
 .هاَّلت: جمعها. دارةُ القمر ، أَو دائرةٌ من الضوُ تحيط بِجْرم سماوي : هالة
 .تنشُر وُترسُل شعاًعا: تشعُّ 
 ًُ  .جمال وحسن: بها

 .مليًئا: ُمشبًعا
ْبط َِ  .ُحْسن الحال والمسّرة: ةال
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 .َشِربَ : مصدره. يتشّبع منه: يتشّرُبه
 ُُ َُ : جذرها. ُينير وُيضيُ: َفُيْشِر  .َشَر
 .حيي: مصدر ميمي من الفعل. وجهه: ُمحّياه
 .برُ وأضاُ: يلمع
 .ألُ: جذرها. يتزّين ويلمع: يتألَُّ

 .دفُ: جذرها. يفيض ويتصّبب: يتدفَُّ

 .الحالطيب العيش وحسن : النَّعيم
 .الُعسر والتَّعب والّشّدة والمحنة: الّشقاُ
 .من الفعل َنَقَص بمعنى قلَّل: تنقصنا

ةّفيّالفقرة ي ةُّمهم  ّ:صورّفن 

ًُ  سروًرا تشعّ  هالةً  هتقلّدِ  في القمرُ  يعجبني -1 . شّبه القمر بالّشخص الّذي يضع القَلدة المضيئة في عنقة: اونورً  وبها

 .كناية عن اَّلبتهاج والّسرور

َِ  اعً بَ شْ مُ  اجوًّ  ُ حولهَيخلُ  المرأة أو الّرجل ويعجبني -2  .والّسرور طةبْ بال

بطة والّسرور بالشيُ الماّدي  َِ شّبه الجّو الّذي يخلقه الّرجل أو المرأة بالمكان المملوُ بالَبطة والّسرور وشّبه ال

 .الذذي يمأل المكان

بُ  ثم -3  .والّتشّبعشّبه الّسرور بالّشيُ القابل لَلمتصاص : هُ يتشرَّ

 .شّبه الّسرور بالّشمس الُمشرقة والضوُ الّساطع في وجه صاحبه: فيشرُ في محّياه -2

ٌُ له لمعاٌن في وجه صاحبه: يلمع في عينيه -3  .شّبه الّسرور وكأنه َضو

 .شّبه الّسرور بالمظهر الجميل الّذي يتزيَّن به الوجه: يتألَُّ في جبينه -3

ُُ من وجه المسرور، وشّبه وجه المسرور بالّنبع الّذي يتدفَُّ منه شّبه الّسرور بالما: يتدفَُّ من وجهه -3 ُ الّذي يتدّف

 .الماُ

 .شّبه الّضحكة بسلعٍة ُتشترى: ركثي وهو ماله بكلّ  عميقةً  ضحكةً  يشتري أن -3

ّ:أسئلةّمقترحةّعلىّالفقرة

 لماذا ُيْعَجُب الكاتب بالقمر وهو متقلّد هالة الّسرور؟-1
مكاٌن ُمعتم، لكّنه ُيظهر لنا جانب اْلمل والتفاؤل والّسرور، فالكاتب ُيْعَجُب به ْلّنه يصنع الّسرور ْلنَّ القمَر في ذاته  

 .لنفسه ولآلخرين رغم ظروفه وواقعه
 

َر الكاتُب أثَر الّسرور الّذي يخلقه الّشخص حوله؟ -2  وّضح كيف صوَّ
بُ  ُُ  عينيه، في ويلمعُ  محّياه، في ُُ رِ شْ يُ فَ  هُ يتشرَّ ُُ  جبينه، في ويتألّ  .هِ وجهِ  من ويتدّف

 
 ما هي الّظروف واْلسباب الّتي تحّقُ الّسرور كما يرى الكاتب؟ -3

 الّناس وفي الّظروف، على يعتمدُ  اممّ  أكثر الّنفس على يعتمدُ  فالّسرور أسباب الّسرور ليست كلّها في الّظروف الخارجّية،
ر، كثي وهو ماله بكلّ  عميقةً  ضحكةً  يشتري أن يستطيع َّل من الّناس وفيُ، الّشقا في ينعم من ومنهم الّنعيم، في يشقى من

نا ،الوسائل ناصُ تنقُ  وَّل ،ثمن وبَل اْلثمان، بأقلّ  واسعةً  عميقةً  عاليةً  ضحكاتٍ  يشتري أن يستطيع من وفيهم   ،جميلٌ  فجوُّ
 .كثيرةٌ  ناوخيراتُ 

 
 .هالة، الوسائل: هات الجذر اللَّوي للكلمات اآلتية -2

 . َهَيَل أو َهَولَ : هالة
 .َوَسلَ : الوسائل

 
 .لفعل غير ثَلثيمفعول ؟ اسم (ُمْشَبًعا)ما المعنى الّصرفي لكلمة -3
 .؟ مقابلة"ُالّشقا في ينعم من ومنهم الّنعيم، في يشقى من الّناس وفي:"ما هو المحّسن المعنوّي الّذي يظهر في عبارة -3
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ّ
انية ّالفقرةّالث 

، الحياة  وَمنْ  ، به يَ وَحظِ  منه واستفاد استثمره ، الفنّ  بهذا ينتفع كيف عرف فمن ؛ فنّ  الحياة شؤون كسائر والّسرور َفنٌّ
 . يستثمره أن يعرف لمْ  يعرفه لمْ 
 

ُُ  يصابَ  أن فما ؛ اَّلحتمال ةُ قوّ  الّسرور فنّ  في ُيَتعلَّم أن يجب درس أّول  ِر، الّصد جَ َحرِ  تراه حتى اْلمر من بالّتافه المر
ُُ  ،هُ عَ جَ ضْ مَ  وتقضّ  صدره، في الهمومُ  تتناجى البصر، ناكسَ  الوجه، كاسفَ   أقوى هو لمن حدثت إذا وهي ، َجفنه وتؤّر
ك  ولمْ ، باًَّل  لها ُِ ُيلْ  لم، احتماًَّل  َُ  ونامَ َنَفَساً،  منهُتحرِّ  .الصدرِ  فارغَ  البالِ  رضيَّ  هجفونِ  مل

 
 ُِ لْ خَ  في اْلخفاُ من كبير وجزُ  .حوله الّسرور ُُ ويخلُ  المصاعب، على يتَلّب أنْ  اْلنسان استطاعة ففي كلّه هذا ومع

 يخلُ أنْ  يستطيع من الواحدة واْلّمة الواحدة واْلسرة الواحدة الّظروف في نرى أّنا بدليل ه،نفسِ  الفرد إلى يرجع الّسرور
 في كبيرة  عَلقة له -شكّ  َّل -الشخصيّ  فالعامل ؛ ْزًناحُ  شيُ كلّ  من ُُ يخلُ  الذي أخوه جانبه وإلى سروراً، شيُ كل من

 فنفسك ؛كنفسُ  وهو داخليّ  وعامل م،العالَ  كلّ  وهو خارجيّ  عاملٌ  :اثنان عامَلن الّدنيا ففي منه؛ يتنفّس الذي الجوّ  إيجاد
 وهو اآلخر النصف إنّ  بل اَّلحتمال، قريب كفتها إًذا  َفُرْجحانُ و؛ اْلقلّ  على النصف بسِ كْ تَ  أنْ  فاجتهد ،العوامل نصفُ 
 وأرهفت، عينيك توْ لَ جَ  فإذا ،تقّبحه أو تجّمله و نه،تلوّ  التي فهي بمشاعرك؛ بمروره إَّل إليك بالنسبة له قيمة َّل العالم

 القدرة في يختلفون الّناس لنرى إّنا .سروراً  فيكون نفسك مع يتفاعل الخارجيّ  فالعالم ر،للّسرو مشاعرك وأعددت سمعك،
ُِ  حِ مصابي اختَلفَ  الّسرور َخلُ على  ومنهم المحترُ، كالمصباح المظلم فمنهم ؛ اْلضاُة على القدرة في الكهربا

 عنه ضْ عِ واستَ  ف،عُ ضَ  إن مصباحك ، فَيِّرْ الحفَلت كمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم النوم، كمصباحبقْدٍر  المضيُ
 .وللّناس لنفسك رُ يني قوي   بمصباحٍ 

 

 

ّمعانيّالمفردات

 .فنون: الجمع. مهارة يحكمها الّذوُ والمواهب: َفنّ 
 .أمور وأحوال: شؤون
 .ثمر: جذرها. انتفع به واستَلَّه: استثمره
 .ُحْظوة: ناله وحصل عليه، مصدره: حظي به

 .تفه: الجذر. حقير القيمة: الّتافه
 .ضّيُ: َحِرَج الّصدر
 .عابس، مهموم، حزين: كاسف الوجه
 .ناكسون: الجمع. كناية عن الّذلّ . رأسهطأطأَ : ناكس البصر

 .َنَجوَ : الجذر. باتت الهموم تنفرد به وتعلّله. يكابدها: تتناجى الهموم في صدره
 .جعلته َّل ينام من القلُ: َتقُضُّ مضجعه

ُ جذرها. والجفن غطاُ العين من أعَلها وأسفلها. تمنعه من الّنوم: ُتؤّرُ جفنه  .أرُ: تؤرِّ
ُِ لها با  .هو الحال والّشأن: والبال. َّل يهتمّ : ًَّل لم ُيْل

ْك منه َنَفًسا َنفُّسا: الّنَفس: لم ُتحرِّ ئة وفِمه حاَل التَّ يُح تدخل وتخرج من أَنف الحّي ذي الرَّ والمعنى لم تؤّثْر في داخله، ولم . لرَّ
 .ُتعّكر صفو نفسه
َُ جفوِنه  .فسكناية عن الّنوم العميُ الّذي يدّل على راحة النّ : نام مل
 .قنوع الّنفس والحال: رضيَّ البال
َِّصات: فارغ الّصدر  .خاٍل من الهموم والُمن

 .الفشل وعدم الّظفر بالّشيُ: اْلخفاُ

 .مصدر الفعل رجح: ُرجحان. فاقت غيرها في القيمة واْلهّمّية: كفتها َفُرْجحانُ 
 .تجعله قبيًحا: تقّبحه ،تجعله جميًَل : ُتجّمله
 .رهف: جذرها. أْصَيَت بانتباه: أرهْفَت سمعك ،وأوضحتَ كشفَت : َجَلْوت
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 .فعل: الجذر. يتأّثر: يتفاعل
 .هال: الجذر. العظيمة: الهائلة

 .عوض: الجذر. بمعنى أْخُذ البديل: استعض

ةّفيّالفقرة ي ةّمهم  ّصورّفن 

 :به يَ وَحظِ  منه واستفاد استثمره ، الفنّ  بهذا ينتفع كيف عرف فمن -1

 .الّسرور بالثروة الّتي ُيمكن استثمارهاشّبه الكاتب فّن 

 :تتناجى الهموم فيب صدره  -2

 .شّبه الهموم باْلشخاص الّذين ُيفضي كلٌّ منهما لآلخر

 :المصاعب على يتَلّب أنْ  اْلنسان استطاعة ففي كلّه هذا ومع -3

 .شّبه المصاعب باْلشخاص الّذين يتَلّب عليهم اْلنساُن بإرادته وإصراره

 :اَّلحتمال قريب كفتها َفُرْجحانُ إًذا  و -2

 .شّبه الّنفس بكّفة الميزان الّتي ترجح وتثقل على الكّفة اْلخرى

 :بمشاعرك بمروره -3

 شّبه المشاعر بالمكان الّذي ُيَمرُّ به 

 :تقّبحه أو تجّمله و نه،تلوّ  التي فهي -3

 .ه جميًَل، وتارًة تجعله قبيًحاشّبه مشاعر اْلنسان باْللوان الّتي تؤّثر في العالم الخارجي، فتارةُ تجعل

ُِ  حِ مصابي اختَلفَ  الّسرور َخلُ على القدرة في يختلفون الّناس لنرى إّنا -3  . اْلضاُة على القدرة في الكهربا

 .شّبه تفاُوت الّناس في القدرة على خْلُ الّسرور بتفاوت واختَلف  مصابيح الكهرباُ في درجات اْلضاُة

 .الحفَلت كمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم النوم، كمصباح بقدر المضيُ ومنهم المحترُ، كالمصباح المظلم فمنهم -3

 . محترُال مصباحبال السرور من نوع أي خلُ يستطيع َّل من رصوّ  : المحترُ كالمصباح المظلم فمنهم -

 . ليَلً  الخافت المصباح بضوُ السرور من قليل فيه من رصوّ : النوم كمصباح ر َقدْ ب المضيُ ومنهم -

 ينير مصباحب حوله اآلخرين في وبثه السرور خلُ على يقدر من رصوّ  : الحفَلت كمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم -

 . كبيرة بطاقة الحفَلت في

ّأسئلةّمقترحةّعلىّالفقرة

 .الفّن استثمرهبمعرفته، َفَمْن َعَرَف كيف ُينتفع بهذا  كيف ُيمكن استثمار الّسرور واَّلنتفاع به حسب رأي الكاتب؟ -1

ُُ أّوًَّل في فّن صناعة الّسرور كما يرى الكاتب؟  -2  .قّوة اَّلحتمالما هو الّدرس الّذي يجب أن يتعلّمه المر

 :وّضح الكناية في العبارات اآلتية -3

 .البصر ناكسَ  الوجه، كاسفَ  ِر، الّصد جَ َحرِ  . أ

 .كناية عن الّضيُ: َحِرج الّصدر

 .واَّلحزانكناية عن الهموم : كاسف الوجه

 كناية عن الّذّل وعدم الّراحة : ناكس البصر

ُُ  ،هُ عَ جَ ضْ مَ  وتقضّ  صدره، في الهمومُ  تتناجى . ب  .َجفنه وتؤّر

 .كناية عن القلُ وعدم الّراحة: تتناجى الهموم في صدره

 .كناية عن قلّة الّنوم: تقّض مضجعه

 .كناية عن عدم القدرة على الّنوم: تؤّرُ جفنه

ك  ولمْ  . ت َُ  ونامَ َنَفَساً،  منهُتحرِّ  .الصدرِ  فارغَ  البالِ  رضيَّ  هجفونِ  مل



23 
 

 .كناية عن عدم المباَّلة واَّلهتمام: ولم ُتحّرك منه َنَفًسا

َُ جفونه  .كناية عن اَّلستَراُ في الّنوم: ناَم مل

 .كناية عن الّراحة والطمانينة: فارغ الّصر

 

 

 الّتحّمل كما يرى الكاتب؟ما هو الفرُ بين إنسان قوّي التحّمل وإنسان آخر ضعيف  -2

 في الهمومُ  تتناجى البصر، ناكسَ  الوجه، كاسفَ  ِر، الّصد جَ َحرِ  تراه اْلمر من بالّتافه ضعيف الّتحّمل إذا أُصيبَ 

ُُ  ،هُ عَ جَ ضْ مَ  وتقضّ  صدره،  .َجفنه وتؤّر

ُك  َّلو، باًَّل  لها ، َّل ُيْلقياحتماًَّل  أقوى بينما شخٌص آخر َُ  نامُ يوَنَفَساً،  منهُتحرِّ  الصدرِ  فارغَ  البالِ  رضيَّ  هجفونِ  مل

 .جزُ كبير من اْلخفاُ راجع إلى المرُ نفسهما هو سبب إخفاُ المرُ إحياًنا في صناعة الّسرور كما يرى الكاتب؟  -3

 ما هما؟ وأيُّهما أشدُّ تأثيًرا؟. هناك عامَلن يؤّثراِن في سرور اْلنسان -3

ونفس اْلنسان كّفتها راجحة على العالم . اخلي وهو نفس اْلنسان العامل الخارجي وهو كّل العالم، والعامل الدّ 

 .بأكمله، فهي أشّد تأثيًرا في َخْلُ الّسرور

 .وّضح ذلك. الّناُس مراتب في القدرة على خلُ الّسرور -3

ُِ  حِ مصابي اختَلفَ  الّسرور َخلُ على القدرة في يختلفون الّناس  :اْلضاُة على القدرة في الكهربا

 .الحفَلت كمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم، النوم كمصباحبقْدٍر  المضيُ ومنهم، المحترُ كالمصباح المظلم منهم

 

الثة ّالفقرةّالث 
َُ  الحزن أسباب أهمّ  من ولعلّ   والقمر الّشمس وكأنّ  العالم، زُ كَ رْ مَ  كأّنها حّتى نفسه في اْلنسان تفكير وكثرة اْلفُ، ضي

 نفسه،ويديم بمقياس المسائل كلّ  يقيس فهو، لشخصه ُخلقت كلّها اُخوالرّ  والّسعادة واْلّمة واْلنهار والبحار والّنجوم
 نفسه؛ َُ فْ وَ  العالم يجري أن فمحالٌ  ،والحزن البؤسَ  بيسبّ  _ ريب غير من _ هذا و بها، العالم وعَلقة نفسه في التفكير

ع هو فإنْ  العظيم، المحيط على صَيرة قطةنُ  هي إَنماو ز،كَ رْ المَ  ليست نفسه ْلنّ   ونسيَ  الفسيح، العالم إلى ونظر ،هُ قَ فُ أُ  وسَّ
َُ  بأنّ  شعر كثيراً  أو ًنا،أحيا نفسه  شيئا وتحلَّلتْ  فشيئا،ً  شيئا خّفتْ  قد هنفسُ  بها لقُ ثْ تَ  التي والقيود، كاهله ثقلتُ  التي اْلعبا
 .فشيئا
َُ  هو فإن ، فيها فكيرالتّ  يطيل ما زمنه من يجد هْلنّ ؛ بنفسه اضيقً  أشّدهم فراغا الّناس أكثر أنّ  في ببالسّ  هو وهذا  استَر
 .فسالنَّ  نسيانِ  ولذةُ  والعمل، ركْ الفِ  ة ذّ ل :مزدوجةلّذة  ذلك من له كان ، حوله ما في وفكَّر تهأمّ  في وفّكر عمله، في

 

ّ:معانيّالمفردات

 .آفاُ: وجمعها. الّناحية من البَلد: اْلفُ
خاُ  . بئِسَ : مصدر الفعل. الّشقاُ: البؤسَرَخَو ،   :جذرها. وُحسن الحالسعة العيش : الرَّ
 . ما يَلئمها: َوفُ نفسه،  مستحيل: ُمحالٌ 

 .فسح. الواسع: الفسيححوط   ،  : الجذر. الوسط والبيئة: محيطال
 .جمع مفرده ِعْب، وهو الِحْمل الّثقيل: اْلعباُ
لب: الكاهل  .ما بين كتفه وموصل العنُ في الصُّ

 .تحّمله فوُ طاقته: ُتثقل كاهله
 .زوج: جذرها. مكّونة من شيئين في آن واحد: مزدوجة

 لّذات: جمعها. طيب الّطعم: لّذة
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ةّفيّالفقرة ّصورّمهم 

 .شّبه عالم اْلنسان في داخله باْلفُ        :ُضيُ اْلف -1

 .شّبه الّنفس  بالمركز لهذا العالم    :العالمكأّنها مركز  -2

 .شّبه الّنفس اْلنسانّية بالّنقطة الّصَيرة في المحيط الّذي يعيش به:صَيرة على المحيط العظيم هي نقطةوإّنما  -3

شّبه الهموم والمتاعب بأحمال ثقيلة على كاهل اْلنسان، كما :اْلعباُ الّتي ُتثقُل كاهله والقيود الّتي تثقل بها نفسه -2

 .نطَلُشّبهها بالقيود الّتي تقّيد حرّية الّنفس وتمنعها من اَّل

 

ّأسئلةّمقترحةّعلىّالفقرة

 ما هي أهّم أسباب الحزن الّتي ذكرها الكاتب في الفقرة؟ -1

 واْلنهار والبحار والّنجوم والقمر الّشمس وكأنّ  العالم، زُ كَ رْ مَ  كأّنها حّتى نفسه في اْلنسان تفكير وكثرة اْلفُ، ضيُ

 وعَلقة نفسه في التفكير نفسه،ويديم بمقياس المسائل كلّ  يقيس فهو، لشخصه ُخلقت كلّها اُخوالرّ  والّسعادة واْلّمة

 .والحزن البؤسَ  بيسبّ  _ ريب غير من _ هذا و بها، العالم

 

 كيف يرى بعض الّناس نفسه في هذا العالم؟ وما هي حقيقة نفسه في هذا الوجود؟ -2

 .يراها البعُض مركًزا للعالم، وحقيقتها نقطة صَيرة على هذا المحيط العظيم

 

                                    يمكن لإلنسان أن يتخلَّص من القيود واْلعباُ الّتي ُتثقل كاهله وتثقل بها نفسه؟كيف  -3

، كاهله تثقل التي اْلعباُ بأنّ  شعرعندها ي كثيراً  أو ًنا،أحيا نفسه ىنسيو الفسيح، العالم إلى نظريو أفقه،عندما يوّسع 

 .فشيئا شيئا وتحلَّلتْ  فشيئا،ً  شيئا خفّتْ  قد نفسه بها تثقل التي والقيود

 

 .بنفسه اضيقً  أشّدهم فراغا الّناس أكثر: علّل -2

 .فيها التفكير يطيل ما زمنه من يجد هْلنّ  

 

 ؟مزدوجةلّذة  ذلك من له كان:" ماذا قصد الكاتب بقوله -3

 .النفس نسيان ولذة والعمل، الفكر لّذة 

 

                                    الفكر والعمل ولّذة نسيان نفسه في هذا المحيط؟كيف يمكن لإلنسان أن يحقُّ لنفسه لّذة  -3

 .عند اَّلستَراُ في العمل والّتفكير في أمته وفي ما حوله

 

 .اْلعباُ، مزدوجة: هات الجذر اللَّوي للكلمات اآلتية -3

                                                                                                             .عبُ: اَّلعباُ

 .زوج: مزدوجة
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ابعة ّالفقرةّالر 
 كأن- ضُمْقبِ  لموضوعتعّرض   هو فإن يشاُ؛ كما فيصّرفه ، تفكيره مِ امَ زِ  على يقبض أن وررالسّ  فنّ  دروس من ولعلّ 
ل -الَضب إلىي يؤدّ  ما في صديقه أو شريكه يجادل أو المحزنة، اْلمور من أمر في أسرته يناقش  تفكيره، ناحية حوَّ
ةً  أخرى مسألة وأثار  تنقل كما تفكيرك وانقلْ  غيره، في فتكلّمْ  أمر من تضايْقت فإن نة؛زِ حْ المُ  اْلولى مسألته بها ينسى سارَّ
 . الّشطرنج بيادُ
َُ  الحياة تقّدر أَّلَّ  أيًضا الّدروس هذه ومن  وَّل ،استطعت ما وافرح، استطعت ما الخير فاعمل نة،هيّ  فالحياة ها؛قيمتِ  فو
 يفعله ما ولتفعلْ  .الواحد للّشرّ  واحدٌ  ألمٌ  الحياة هذه في فيكفي بوقوعه؛ اْللم ثم ، الّشرّ  وقعبت اْللم نفسك على تجمع

 ا، كاتبً  يصير حتى ويتكاتب ، خطيًبا يصير حتى ويتخاطب شاعًرا،  يكون حتى يتشاعر يزال َّل فالرجل ،الفّنانون
 . طبعا التَّطبُّع يكون حّتى للحياة؛ واَّلبتسام والّسرور الفرح فتصّنع

ّ

ّ:معانيّالمفردات

 .سيطر عليها، وتحكم بها: يقبض على زمام تفكيره
 .أزّمة: جمعها. ِقوام اْلمر ومَلكه وعنصره اْلساسي: وزمام اْلمر ،خيٌط ُيشدُّ به: زمام

 .ُمزعج أو مثير للَضب: صرف ، ُمقبض: الجذر. يوّجهه: يصّرفه
 .الفعل أثار جذره َثَور. قام بطرحها: أثار مسألة

 .وهو المقصود هنا( رنججندي الّشط)بيدُ، وهو الّدليل في الّسفر والجندي الّراجل ومنه بيدُ الّشطرنج : مفردها: بيادُ
 .لعبة ُتلعُب على رقعة ذات أربعة وسّتين مرّبًعا: الّشطرنج

 .شعر: الجذر. يتكلّف قول الّشعر: هون ،  يتشاعر: الجذر. سهلة: هّينة
 .يتكلّف الكتابة: يتكلّف الخطابة ، يتكاتب: يتخاطب
 .جذر طبعال. الّتخلُُّ: صنع ، الّتطّبع: الجذر. تظاهر بما ليس فيه: تصّنع
بع  .ُخلُُ وسجّية ُجِبَل عليها اْلنسان: الطَّ

ةّفيّالفقرة ّصورّمهم 

 .تفكيره مِ امَ زِ  على يقبض -1

 .شّبه الّتفكير بكائن يقبض المرُ على زمامه

ل -2                                                                                                          .تفكيره ناحية حوَّ

ُُ اّتجاهها  .شّبه الّتفكير بركوبٍة يحّوُل المر

 .الّشطرنج بيادُ تنقل كما تفكيرك وانقلْ  -3

 .شّبه نقل الّتفكير بنقل بيادُ الّشطرنج

 .بوقوعه اْللم ثم ، الّشرّ  وقعبت اْللم نفسك على تجمع وَّل -2

 .شّبه اْللم بالشيُ الّذي يجمعه اْلنسان على نفسه

 

ةّعلىّالفقرة ّأسئلةّمهم 

 بّين كيف يمكن لإلنسان أن يقبَض على زمام تفكيره؟ -1

 المحزنة، اْلمور من أمر في أسرته يناقش كأن- ضُمْقبِ  لموضوعتعّرض   هو فإن يشاُ؛ كما بأن يصّرف تفكيره 

ل -الَضب إلىي يؤدّ  ما في صديقه أو شريكه يجادل أو ةً  أخرى مسألة وأثار تفكيره، ناحية حوَّ  مسألته بها ينسى سارَّ

 .ةنزِ حْ المُ  اْلولى
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كيف يصبح الّسرور والفرح طبًعا في اْلنسان؟                                                                               -2

 حتى ويتكاتب ، خطيًبا يصير حتى ويتخاطب شاعًرا،  يكون حتى يتشاعر يزال َّل فالرجل ،الفّنانون يفعله ما يفعل

 .طبعا التَّطبُّع يكون حّتى للحياة؛ واَّلبتسام والّسرور الفرح فتصّنع ا، كاتبً  يصير

 والداللة المعجم
 : الل غويّ  معجمك إلى أضف .0
 . سماويّ  بجرم تحيط الضوُ من الدائرة : الهالة 
 . النوم من تمنعه : َجْفنه تؤّرُ 
 . ما أمر في اثنين بين اْلسرار تبادل : التناجي 
 
 : اآلتية الكلمات معاني واستخرج ،المعجم إلى ُعد .8

 َِ  . والسرور النعمة : ْبطةال
  هنا وهوالمقصود )الشطرنج جندي( الشطرنج بيدُ ومنه الراجل، السفروالجندي في الدليل:ووه :الَبْيَدُ مفردها :البيادُ
 . اْلساسي وعنصره قوامه : أي ، مَلكه اْلمر وزمام . به يشد خيط : الّزمام

 
 ، البهاء : نفسها الفقرة من المعنى في تقاربها كلمات استخرج ، اآلتية الكلمات الثانية الفقرة في وردت .3

ا ، يتألق  . المحي 
 . وجهه : المحيا // يشرُ ، يلمع: يتألُ // نوًرا : البهاُ

 
ي كلمة اآلتية العبارة في خطّ  تحتهما اللذين التركيبين من تركيب بكل ّ استبدل .1  : نفسه المعنى تؤد 

 " الوجه كاسف ،الّصدر جَحرِ  تراه"
 . حزين أو عابس : الوجه كاسف // ضائُ : الصدر جرِ حَ 

 والتحليل الفهم
رور على القدرة.0ّ  ؟ الكاتب رأي وفق تحقيقها اإلنسان يستطيع بمَّ ، كبرى نعمة الس 

 . تكن لم إن ويخلقها ، أسبابه وجدت إن بالسرور يستمتع     
 
 ؟ انًّف السرور الكاتب عدّ  لمَّ.8ّ
  ، به وحظي منه واستفاد استثمره الفن بهذا ينتفع كيف عرف فمن فن؛ الحياة شؤون كسائر والسرور فن، الحياة ْلن    
 . يستثمره أن يعرف لم يعرفه لم ومن  
 
ح ، لنفسه السرور جلب على أقدر تجعله المرء لدى االحتمال قوة إنّ .3ّ  . هذا وض 
 وعقله نفسه في تجاوزها على قادر وهو لها يأبه أن غير من والمصاعب الهموم يتخّطى صاحبها تجعل اَّلحتمال قّوة إنّ 
 ..البال مطمئن مرتاًحا فيَدو  معها، التعامل على وأقدر أقوى يجعله ما كه،اردوإ
 
عادة تحقيق يعتمد .2 ا أكثر الن فس على الس   معارًضا أو موافًقا رأيك بي ن ، بالش خص المحيطة الظروف على يعتمد مم 

 . الكاتب
 . المحيطة الظروف على يعتمد مما أكثر وباطنه اَّلنسان نفس على الكاتب رأي في السرور يعتمد -

 ، حزينا محيطه كان وإن وجوهره اَّلنسان داخل من ينبعان والرضا السرور أن ذلك ؛ إليه ذهب ما في الكاتب أوافُ
 . للطالب ويترك . ورضاه بقناعته نفسه إسعاد فيستطيع

 
 : نفسه على انغالقه اإلنسان ضيق أسباب من .3
 . االنغالق هذا مظاهر أبرز اذكر -أ

 والّسعادة ةواْلمّ  واْلنهار والبحار والّنجوم والقمر الّشمس وكأنّ  العالم، مركز كأّنها ّتىح نفسه في اْلنسان تفكير كثرة
 _ هذا و بها، العالم وعَلقة نفسه في التفكير ويديم نفسه، بمقياس المسائل كلّ  يقيس فهو ؛ لشخصه ُخلقت كلّها والّرخاُ
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 نقطة هي ّنما وإ المركز، ليست نفسه ْلنّ  نفسه؛ َوفُ العالم يجري أن فمحال ، والحزن البؤس يسبب _ ريب غير من
 . العظيم المحيط على صَيرة

 تجاوزه؟ يستطيع كيف -ب
ع -  والقيود ، كاهله تثقل التي اْلعباُ بأنّ  يشعر حتى ، نفسه ونسيان الفسيح، العالم إلى ونظره أفقه، بتوسَّ

 .فشيئا شيئا وتحلَّلتْ  فشيئا،ً  شيئا ّفتْ د خق نفسه بها تثقل التي
 : العتاهية أبو قال .3

باب إنّ ّّّّّّّّّّّ  مفسدة أيّ  للمرء مفسدة ّّّّّّّّّّّّّّّّّوالجدة والفراغ الش 
 . فيه رأيك مبيًنا ، البيت هذا ومعنى يتوافق ما النص من استخرج

 "بنفسه ضيقا أشدهم فراغا الناس أكثر "     
 إنجازه بلذة فيشعر ، المفيد بالعمل واستثمره ، وقته أشَل هو إن الفراغ أو بالضيُ يحس َّل اَّلنسان أن ذلك      

 . للطالب ويترك . تعبه ثمر ويحصد
 
عادة العمل يحق ق كيف .3  ؟ لإلنسان الس 
  النفس نسيان ولذة ، والعمل الفكر لذة : مزدوجة لذة ذلك من له كان ، حوله ما في وفكر ، عمله في اَّلنسان استَرُ إذا
 
ه أن اإلنسان على .3  . ذلك بي ن ، والبهجة الفرح نحو تفكيره يوج 

فه تفكيره؛ زمام يقود بأن الُمحزنة، اْلفكار حبيس اْلنسان يظلّ  أَّّل  بمعنى  ناحية إلى تفكيره فيحول يشاُ؛ كما فيصرِّ
 .هتسعد بديلة أخرى أفكار إيجاد ويحاول اْلفكار، تلك تنسيه

 
 . ) الدنيا الحياة تغرنكم فال :)ىتعال قال .3
ر -أ  . اآلية هذه في تعالى قوله فس 
 . لآلخرة الصالح العمل عن زائل ونعيم رغد عيش من فيها بما الدنيا الحياة تلهكم َّل
 . المعنى في يقاربها ما النصّ  من استخرج -ب
 . " استطعت ما الخير فاعمل ، هينة فالحياة ؛ قيمتها فوُ الحياة تقدر أَّل "
نيا وما يماّل":لّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالرس قول ضوء في استخرجته ما ناقش ج نيا في أنا ما ، للد   كراكب إال الد 

 ".وتركها راح ثم شجرة تحت استظل
 ظل في يضعه فخم أثاث إلى يعمد َّل شجرة تحت يستظل الذي والراكب ، سبيل عابر الدنيا الحياة هذه في اَّلنسان
 . الدنيا هذه في سبيل وعابر راحل ْلنه فيها له يدوم ما لنفسه يصنع فَل ، وسهل تيسر ما إلى وإنما ، الشجرة

 
 ؟ الكاتب رأي في عادة السرور المرء يجعل كيف .14
 فالرجل ، الفنانون يفعله ما فيفعل ، طبعا التكلف يصبح حتى ويتعودها حياته مواقف في واَّلبتسام السرور الفرح يتصنع 
 . كاتبا يصير حتى ويتكاتب ، خطيبا يصير حتى ويتخاطب ، شاعرا يكون حتى يتشاعر يزال َّل
 

 : من لكل السعادة يحقق حال ًّ اقترح .11
 . اإلخفاق من يخاف شخص -أ

 . الصعوبات وتحدي العقبات اجتياز بعد إَّل النجاح إلى يصل َّل فالمرُ ، بأفكاره وينطلُ ويجرب يتدرب أن
 . أسود بمنظار الحياة إلى ينظر شخص -ب
 . تحتمل َّل ما يحملها فَل بسيطة هينة الحياة أن
 .ّالهموم في غارق شخص ج
 يسعده ما إلى تفكيرة ناحية يحول أن
البّّ ّ.يتركّللط 
 

 الضيق شديد واآلخر ، السرور خلق على قادر أحدهما : شخصين صفات بين وازن ، النص فهمك ضوء في .12
 . بنفسه

 . الصعاب جميع تحمل على قادر بنفسه واثُ سعيد متفائل سيكون اْلول -
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 . وإرادة بهمة الصعاب مواجهة يستطيع َّل متشائم حزين سيكون إذ ؛ تماما النقيض على الثاني -
 

 . رأيك في هذا يتحقق كيف بي ن ، العطاء على قادر متفائل جيل تنشئة في كبير أثر لألسرة .13
 وترقب ، واْلمان والمحبة اْللفة وإشاعة ، أفرادها بين العَلقة يفسد ما كل عن واَّلبتعاد ، اْلسرة جو في السرور بخلُ
 للطالب ويترك ، العطاُ ،قادرعلى النفس ساكن ، البال مطمئن فيها فرد كل فيصبح ، أعمالها في والنجاح الخير

  
ّنافذتك تتسع ما قدر على ((:النص من الثامنة الفقرة وبين بينها التوافق مبيًنا اآلتية نعيمة ميخائيل مقولة اشرح .12
 . )) يضيق أو فيه تعيش الذي الكون يتسع تضيق أو
 وهمومه أعباؤه فتخف ، رحبا واسعا حوله من العالم سيرى واسعا وأفقا منفتحة وبصيرة واعيا عقَل اَّلنسان امتلك إذا

 همومه منه وستتمكن لنفسه أسيرا سيبقى ذاته في إَّل يفكر ولم نفسه على اَّلنسان انَلُ إذا ،أما فشيئا شيئا وتتحلل
 .تشقيه أو الحياة ستسعده أفقه ومدى اَّلنسان رؤية فبقدر . وتؤرقه

 
 . إجابتك علل ؟ لإلنسان السرور جلب في والخارجي الداخلي العاملين أثر توضيح في وفق الكاتب أن ترى هل .13
 هو الداخلي العامل أن في الكاتب ،وأوافُ إتعاسه أو اَّلنسان إسعاد في منهما كل أثر الكاتب بين فقد ، ذلك وفُ أراه نعم

 . صعب خارجي عامل وجود رغم السعادة خلُ لها يمكن اَّلنسان نفس إن إذ ؛ اَّلنسان سعادة لتحقيُ اْلساس العامل
 .للطالب ويترك

 
 . السرور لهم تجلب جيلك ألبناء مناسبة أكثر تجدها أخرى وسائل اقترح .13
ّ للطالب يترك -

 الجماليّ  التذوق
ح (0 ور وض  ا كل ّ في الفنية الص   : يأتي ما في خطّ  تحته مم 
ا حوله َيخلُق- أ بطة اًّمشبع جوَّ به ثم رور،والسّ  بالغِّ اهحم في فيشرق يتشرَّ  جبينه، في ل ق ويتأ عينيه، في ويلمع ،ي 

 .وجهه من ويتدفق
 . صاحبه وجه يضيُ نوًرا السرور الكاتب صور : محّياه في فيشرُ -
 . الماُ هذا منه يتدفُ نبًعا الوجه وصور ، المسرور وجه من يتدفُ ماُ السرور صور : وجهه من فُّدويت -
  .عميقة ضحكة يشتري أن يستطيع ال- ب

 . تشترى سلعة الضحكة صور : عميقة ضحكة يشتري
 .فشيئا شيئا وتحلَّلتّْ فشيئا،ًّ شيئا تّْفخ قد نفسه بها تثقل التي والقيود ، كاهله تثقل التي األعباء بأنّ  شعر -ج

 . والعمل اَّلنطَلُ عن صاحبها تقيد الوزن ثقيلة بقيود اْلعباُ صور : نفسه بها تثقل التي القيود
 
   .صدره في الهموم تتناجى -د
 . وأسرارهم عواطفهم على بعًضا بعضهم يطلعون أشخاًصا الهموم صور : صدره في الهموم تتناجى -
ّكمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم النوم، كمصباح بقدر المضيء ومنهم المحترق، كالمصباح المظلم فمنهم -ه

 .الحفالت
 . محترُ مصباح السرور من نوع أي خلُ يستطيع َّل من صور : المحترُ كالمصباح المظلم فمنهم -
 . ليَلً  الخافت المصباح بضوُ السرور من قليل فيه من صور: النوم كمصباح ر َقدْ ب المضيُ ومنهم -
 في ينير مصباح حوله اآلخرين في وبثه السرور خلُ على يقدر من صور : الحفَلت كمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم -

 . كبيرة بطاقة الحفَلت
 
ح (8 ا كل ّ في الكنايات وض   : يأتي ما في خطّ  تحته مم 
 .....والطمأنينة الراحة عن كناية ....الصدر فارغ البال رضيّ  جفونه ملء نام- أ

  ............النوم وقلة القلُ عن كناية .......مضجعه تقضُّّ- ب
   ........والعبوس الحزن عن كناية ........البصر ناكس -ج
 
 : الطبيعة عناصر بعض النصّ  في الكاتب وظ ف (3
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 . منها اثنين اذكر -أ
 . اْلنهار ، البحار ، النجوم ، القمر ، الشمس

 
 
 
 ؟ رأيك في توظيفها في نجح مدى أي إلى -ب

 على يبعث وبريُ ألُ والنجوم الشمس توهج ففي الكاتب، عالجه الذي ) السرور ( موضوع مع منسجمة جاُت
 للفكرة خدمة الكاتب وظفها عناصر والشمس والقمر والنجوم والبحار واَّلنهار . هالة تقلده في القمر وكذلك السرور،

 . فقط له خلقت العناصر هذه كأن حتى بنفسه اَّلنسان تفكير كثرة في أرادها التي
 
ح (1 ا عبارة كل ّ داللة وض   : النصّ  في وردت كما يأتي مم 
 . ضعف إن مصباحك فغير -أ

 . افتقدها كلما السرور أسباب عن ويبحث النفسية حياته من المرُ يَير أن ضرورة على يدل
 
 . العالم مركز كأنها حتى نفسه في اإلنسان تفكير كثرة -ب

 . اآلخرين مع عَلقته في تفكيره محور وجعلها بذاته اهتمامه
 
 : المقابلة هو بديعي لون الثالثة الفقرة في (1
 . استخرجه -أ

 " . الشقاُ في ينعم من ومنهم ، النعيم في يشقى من الناس وفي "
 . داللته بي ن -ب
 . المتلقي نفس من وتقريبه ، وتوضيحه ، المعنى توكيد في الكاتب براعة على تدل
 
 : التفضيل أسلوب استخدام من الكاتب أكثر (6
 . النصّ  من هذا على مثالين استخرج -أ

 . أقوى ، أشدّ  ، أكثر
 . استخدامه كثرة عل ل -ب

 .وأفضليتها تميزها لبيان اْلشياُ بين المقارنة

 لغوية قضايا
 الهمزة
 والهمزة ، المتوسطة والهمزة ، القطع همزة و الوصل همزة وهي الكلمة أول همزة : لموقعها تبًعا أقسام ثَلثة الهمزة

 . الكلمة آخر في المتطرفة
 والقطع الوصل همزتا  .0

 : ومواضعها ، الكَلم درج في تنطُ وَّل )ا( بصورة تكتب التي هي : الوصل همزة -أ
 . امرأة ، امرؤ ، اثنتان و اثنان ، اسم ، ابنة و ابن : اآلتية اْلسماُ -1
 . اكتبْ  : نحو ، الثَلثي الفعل أمر -2
 . اقتصاد اقتصْد،،  اقتصد: نحو ومصدره، أمره الخماسي الفعل ماضي -3
 . استخدام ، استخدمْ  ، استخدمَ  : نحو ومصدره، أمره السداسي الفعل ماضي -2
 . باَّلسم اتصلت إذا )التعريف أل ( همزة -3
 : ومواضعها دائًما، وتنطُ ) إ ، أ ( بصورة تكتب التي هي : القطع همزة -ب
 . أخذ أكل، : نحو الفاُ، مهموز الثَلثي الفعل -1
 . إحسان أحسْن، أحسَن، : نحو ومصدره، وأمره المهموز الرباعي الفعل ماضي -2
 . أكتبُ  : نحو ، المتكلم إلى المسند المضارع الفعل-3
 . إنْ :ونح ، الشرط وحرف أْن، : نحو ، النصب وحروف أو، : نحو العطف، حروف مثل من المهموزة، الحروف -2
 . الوصل همزة في ذكرت التي عدا ما اْلسماُ -3
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 المتوسطة الهمزة .8
 بأن علًما منهما، اْلقوى الحركة يناسب حرف على فتكتب قبلها، الذي الحرف وحركة الهمزة حركة على كتابتها تعتمد

 . َمأْمون ،ُمْؤتة ذْئب، : نحو بحركة، ليست التي فالسكون فالفتحة الضمة تليها الحركات أقوى الكسرة
 
 

 المتطرفة الهمزة  .3
 حرف أو ساكًنا قبلها ما كان إذا السطر وعلى الحركة، تلك يناسب حرف على فتكتب قبلها، ما حركة على كتابتها تعتمد
 . دعاُ مْلُ، ، طئ شا تهيُّؤ، قَرأ، : نحو مد،
 وصلها يمكن التي الحروف من قبلها الذي والحرف "النصب " الفتح بتنوين منونة كلمة في متطرفة الهمزة كانت وإذا
 بقيت بعده بما وصله يمكن َّل الهمزة قبل الذي الحرف كان إذا أما . دفًئا ، شيًئا نحو ، نبرة على تكتب فإنها ، بعدها بما

ا : نحو ، السطر على مفردة هي كما الهمزة ًُ ا ، ضو ًُ  . جز
 

 تدريبات
 : اآلتية الكلمات في السين أو الشين حرف اضبط -1

 . ئل سُ  ، ؤول مسْ  ، أ منشَ  ، ئون شِ  ُينْ  ، ُ نشْ  ، ئ شِ  نا ، أة منشَ  ، ئ شِ  ُمن ، أ َنشَ 
 
 : يأتي لما الصحيحة اإلجابة اختر -2
 ) مالئمة / مَلُمة (  التعليمي للمحتوى.............................. تدريس إستراتيجيات المعلم يستخدم -أ

 ) مكافأة ، مكافئة (  لتميزه مالية ............................ الجامعي للطالب ُصرفت -ب
  ) ابذل / أبذل ( .ةبالسعاد تشعر جهدك ............... -ج
 
 : اآلتية العبارات في خط تحته ما في عليها جاءت التي بالصورة الهمزة كتابة سبب بي ن --3
  ساكن حرف قبلها وما متطرفة.كبير عْبُ ؤوليةسالم -أ

 .ساكن حرف قبلها وما متطرفة .يذكر بالّشيُ الّشْيُ -ب
   (اقتصاد اقتصد( خماسي لفعل مصدر / وصل همزة.المعرفي اَّلقتصاد نحو التعليم تطور ج
  .الفاء مهموز ثالثي فعل . اليتيم المبرة أَوت -د
ّ فعل / وصل همزة.عمله بعد العامل استراح -ه   .سداسي ماض 
 
 . " شاء " كلمة في ومنفردة " ْئتُّش " كلمة في نبرة على الهمزة تكتب : عل ل -2
 .ْلنَّها ساكنة وما قبلها مكسور : شْئت -
 .تطّرفت بعد اْللف الّساكنة :شاُ -
 
 ، القراءة نص من " فشيًئا شيًئا وتحللت .. إلى ... أهم من ولعل " ب تبدأ التي الثامنة الفقرة إلى عد -3

 . عليها رسمت التي بالصورة الهمزة كتابة سبب وبي ن ، المهموزة الكلمات منها واستخرج
 . ساكن مد قبلها وما مكسورة ْلنها ؛ نبرة على كتبت : المسائل -
 . مضموم قبلها وما ساكنة ْلنها ؛ واو على كتبت : البؤس -
 . ساكن مد بعد متطرفة ْلنها ؛ السطر على منفردة كتبت : اْلعباُ -
 من قبلها الذي والحرف ، "النصب " الفتح بتنوين منونة كلمة في متطرفة الهمزة َّلن ؛ نبرة على كتبت : شيًئا -

 . بعدها بما وصلها يمكن التي الحروف
 وصل همزتها التعريف )أل( إلخ... اْلنهار ، البحار ، النجوم ، القمر ، الشمس ، العالم ، اْلنسان ، اْلفُ ، الحزن-

 . أسماُ على دخلت
 اْلسماُ مجموعة من ليست أسماُ ْلنها / اَّلسم بداية في قطع همزة إلخ ..... أعباُ ، أفقه ، أسباب ، أهم ، إنسان ، أفُ
 . اسم و ابنة و ابن و اثنتان و اثنان و امرأة و امرؤ : وهي وصل همزة فيها التي
 . مهموزة حروف ْلنها قطع همزة ، إنّ  ، إلى ، إن ، أن ، ْلن ، كأن
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ّالكتابة

 المقالة

ّ:خطواتّإعدادّالمقالةّ

 .جمع الحقائُ واآلراُ في موضوع المقالة:اْلعداد والتحضير -1

 .ترتيب اْلفكار وعرضها في فقرات متسلسلة ومترابطة:التنفيذ -2

 .الخطوة اْلخيرة التي ينظر فيها الكاتب في لَة مقالته وصّحة تراكيبها ورصانة عباراتها: الّتنقيح والتحرير -3

 

ّ:فيّواحدّمنّالموضوعينّاآلتيينّبماّالّيقلّعنّمئةّوخمسينّكلمة،ّمراعياًّخطواتّإعدادّالمقالةاكتبّمقالةّ

 .سعادة المرُ في عطائه -1

 .أثر اَّلبتسامة في حياة اْلفراد -2

 :عند كتابة المقالة يجب مراعاة اْلمور اآلتية

 .جمع الحقائُ واآلراُ في موضوع المقالة*

 .متسلسلة ومترابطةترتيب اْلفكار وعرضها في فقرات *

 .تنقيح المقالة وتحريرها من اْلخطاُ اللَّوّية*

 .استبعاد اْلفكار والمعلومات المكررة الخارجة عن الموضوع*

 
 
 

ّ
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ّ

ّالوحدةّالثالثة

داقة"ّ  "فيّأدبّالص 
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ّقلباهُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  واحرَّ

ــنَّّّّقلبــاهَُّّّّّواَحــرَّّ َّشـبِمَُّّّّقْلُبـهُِّّّّّممَّ
ّ

مُّّّلـيّّمـا ـاًّّّأَُكـتِّ َّجَسديَّبـَرىّّقـدُّّحب 
ّ

تِــهُِّّّّحــبٌَّّّّّيجَمُعنــاّّّكــانَّّّّّإِنّْ ّلُِغرَّ
ّ

ُّمعـاَملَتيّّفـيّّإاِلَّّّّالنـاسِّّّأَعـَدلَّّّيــا
ّ

ّصاِدَقـةًِّّّّمْنــكََّّّّّنَظــراتّ ّّّّأُِعيُذهــا
ّ

ّبِنـاظِرهِّّّّالُدنيـاّّّأَخـيّّّانتِفـاعُّّّّومـا
ّ

ذيّّأَنـا ّأََدبيّّإلـىّّاألَعَمـىَّّنَظـرَّّّالَـّ
ّ

َّشـواِرِدهاّّعـنُّّجـفُونيِّّّمـلءَّّّّأَنـامُّ
ّ

ُّنفـاِرَقهمّّأنَّّعلَينـاَّّّيِعـزَُّّّّّمــنّّّيــا
ّ

ّمـةبَِتكرِِّّّّمنُكـمّّّأَخلََقنــاّّّكــانَّّّّمــا
ّ

ُكمُّّّكــانَّّّّإِن ّحاِسـُدناّّقـالَّّّمـاَّّســرَّ
ّ

َّمعِرفـةٌّّّّذاكََّّّّرَعْيُتــمّّّّْلَــوّّّوَبيَننــا
ّ

ّكمفُيعِجـزَُّّّعيبـاًّّّّلَنـاّّّونََّتطلُُبــَّّّكــم
ّ

َّصواِعقُـهُِّّّعنـِديّّالـذيّّالَغمـامَّّّيـتَّلَّ
ّ

َّمْرَحلـةّ ُّّكـلََّّّّيْقَتِضينـيّّالَنــَوىّّأََرى
ّ

َّمياِمنِنـاّّعـنُّّضَمـيراًَّّّّتـَرْكنَّّّّلَئِــن
ّ

ــْلتَّّّّإذا َّقـَدرواّّوقـدَّّقـومّ ّّعـنَّّتَرحَّ
ّ

ّبـهَِّّّّصـديقَّّّّالّّّبالدٌّّّّالبِـالدَِّّّّشــرُّّ
ّ

ــهُّّّّّإاِلَِّّّّّّعتـــابكَّّّّّّاهـــذ ِّمَقــةٌّّّّّأَنَّ

َّسـَقمُِّّّعْنـَدهَُّّّوحـاليّّبِِجسـميّّّوَمــن
ّ

ِعي ّاألَُمـمُّّّالَدولـةَِّّّسـيفُِّّّحـبَّّّّّوَتــدَّ
ّ

ــاَّّّّفلَيــتَّ َّنقَتِسـمُّّّّالُحـبِّّّّّبَِقــْدرِّّّّأَنَّ
ّ

ّوالَحَكمُّّالَخـْصمُّّوأَنـتَّّّالِخصـامُّّّفيـكَّ
ّ

َّوَرمَُّّشـْحُمهُّّفيَمـنّالَشـحمََّّّتْحَسـبَّّّأَنّْ
ّ

ّوالُظلَـمُّّّاألَنـوارُِّّّعنـَدهُّّّاســَتَوتّّّّْإِذا
ّ

َّصَمـمُّّّبِـهَِّّّّمـنَّّّكلِمـاتيّّّوأَســَمَعتّْ
ّ

اهـاّّّالَخــْلقُّّّّوَيْســَهرُّ ّوَيخـَتِصمَُّّّجرَّ
ّ

ّمَُّعـدََّّّّبعـَدُكمَّّّّْشـيءّ ُّّّكـلََّّّّّوجداننــا
ّ

ّأََمـمُّّّأَمِرنـاِّّمــنُّّّكمُّأَمــرَّّّّأَنَّّّّّلَــو
ّ

ّأَلَــمُّّّّأَرضــاُكمُّّّّإِذاّّّلُِجــْرحّ َّّّّفمــا
ّ

ِّذَمـمُّّّالُنَهـىّّأَهـلِّّّفـيّّالَمعـاِرفَّّّإِنَّّ
ّ

ّوالَكـَرمُّّّّتـأُْتونَّّّّمـاّّّاللــهّّّوَيكــَرهُّ
ّ

ّالـِدَيمُّّّّهِعنـدََّّّّمــنّّّإلــىُّّّّيــِزيلُُهنَّّ
ّ

ــادةُّّّّبِهــاَّّّتســَتقِلُّّّّّال ُّسـمُّرُّّالّّّالَوخَّ
ّ

ْعُتُهــمّّّّّّْلَِمــنّّّّّّْلََيْحـــُدَثنَّّ َّنــَدمُّّّّّودَّ
ّ

ُّهــمُّّّفــالراِحلُونَُّّّّتفـــاِرَقهمّّّالّّّأَن
ّ

َّيِصمُّّمـاّّـانُّاإلِنسَّّيْكِسـبُّّّمـاّّوَشـرُّّ
ّ

ــنَّّّّّقــد ـهُّّّّإاِلَّّّّّالــُدرَُّّّّّضمِّ  َكـلِمُّّّّأَنَّ
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 بالشاعر التعريف
 اْلدب مفاخر وأحد، الحكيم الشاعر ،الكندي الكوفي الجعفي الحسين بن أحمد هو( هــ332-  343)المتنبي الطيب أبو

 الدولة سيف بَلط في عطاُ وأكثرها حياته أيام أفضل عاش ،نسبته وإليها )كندة( تسمى محلة في الكوفة في ولد، العربي
 وله ،ومفرداتها بقواعدها وأعلمهم العربية اللَة من تمكًنا أكثرهم و ،العرب شعراُ أعظم من وكان ، حلب في الحمداني

 . العربية شعراُ من لَيره هامثلُ  حْ تَ تُ  لم سامية مكانة
 

 النص جو
 بالعطف هوخصَّ  ،والرعاية ظوةالحُ  عنده فنال ،العربي القائد في هطموحَ  فيه ووجد ،الحمداني الدولة بسيف المتنبي صلاتَّ 

 .العربي الشعر عيون من قصائدَ  في المتنبي فمدحه ،بهوقرَّ 
 

ّمناسبةّالقصيدة
 حديث َّل ،المعاتب بّ حِ المُ  بحديث وخاطبه ،فيه الواشين أقوال سماعه على الدولة سيف المتنبي فيها عاتب القصيدة هذه

 نهايتها في وأكدّ  ،له بعهوده الوفاُ إلى ودعاه ،معاملته في عادًَّل  يكون أن الدولة سيف إلى وطلب ،المستعطف المستجدي
 . الشعر نظم في فائقة براعة القصيدة هذه في المتنبي وأظهر ،ودّ  و إَّلمحبة هو ما الدولة لسيف عتابه أن
 

 . )بالعتا  (للقصيدة الشعري الغرض
ّ

ــنَّقلبــاهَُّّواَحــرَّّ :البيت األول  َسـَقمُِّّعْنـَدهَُّّوحـاليّبِِجسـميّــنومََّّّّّّّشـبِمَُّّقْلُبـهُِّّممَّ

ّ:معانيّالمفردات
 .الن دبةوُيسّمى هذا اْلسلوب في اللَّة أسلوب . الحّر اللّهب والّنار: واحرَّ 
 .بارد: َشِبم
 (.أسقام)جمعها . مرض: َسَقم

ّ:البالغة
برسم صورة  المعنىتجسيم وتوضيح  ، وهذا من بابفيهاه تحرق في قلبه بنارٍ  زنَ ه الحُ ة حيث شبّ استعارة مكنيّ : قلباه حرّ 
 .له 

 .والَرض منه إبراز المعنى وتوضيحه .طباقّإيجاب( م بِ شَ  –حّر ) البديعي في  المحسن
 .عن قلّة اهتمام سيف الّدولة به، وبرود مشاعره ُتجاه المتنّبي كناية: قلبه َشِبم

ّ:شرحّالبيت
 وقلبه ،هحبّ  من حارّ  فقلبي ،عليّ  له إقبال وَّل ،بي له اعتناُ َّل بارد عني قلبه بمن ،واحتراقه قلبي واحرَّ  :الّشاعر يقول
فالّشاعر يشكو عدم اهتمام سيف الّدولة بمشاعره الّتي جعلت جسمه نحيًَل مليًئا   .الجسم معتلّ  عنده وأنا ،يحبّ  من بارد

 .باْلسقام 
اَّقدَّبرىَّجَسدي: البيتّالثاني ُمُّحب ً َّسيِفّالَدولَِةّاألَُممُّّّّّّّّّّّّ ماليّأَُكتِّ عيُّحبَّ َّوَتدَّ

راكيب ّ:معانيّالمفرداتّوالت 
 .َكَتمَ : جذرها. أُبالُغ في إخفاُ  حّبي: أَُكتِّمُ 
 .أنحَل وأهزل وأضناه: برى
 .َدَعوَ : جذرها. تزُعمُ : تّدعي
 .جماعة من الّناس تجمُعهم روابط تاريخّية مشتركة: واْلّمة. جمع أُّمة: اْلَُممُ 

ّ:البالغة
 .خرج لمعنى الّتعّجب...." مالي أَُكتِّمُ : "اَّلستفهام في قوله

أو شّبهه / باآللة الّتي برت جسده وأهزلته" قد برى جسدي" ف الّدولة في قوله شّبه ُحبَّ سي: الّصورة اْلدبّية في البيت
 .بالمرض الّذي تسّبب في نحوله وضعفه

اً "   .كناية عن شّدة الحّب وكثرته" مالي أَُكتُِّم ُحبَّ
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ّ:شرحّالبيت
 ،بحّبهم إليه يتملّقون وغيري ،بحّبه التملُّ ْلتجّنبَ  ،له كاتم وأنا جسمي أنحلَ  قد الدولة لسيف حبي :الّشاعر يقول

 . ويتكلّفونه

ّلِغُّّ:البيتّالثالث تِّإِنّكاَنَّيجَمُعناُّحبٌّ اّ    ّّّّ       هِّــــرَّ َّنقَتِسمُّّبَِقَدرَِّفلَيَتّأَن  ّالُحبِّ

ّ:معانيّالمفردات
ّرة: ُغّرته َُ  .ُغَرر: جمعها. أّوُل الّشيُ ومقّدمته، والمقصود طلّته ووجهه: ال

ّ:البالغة
 .للّتشكيك: كانَ  إنْ 

ته رَّ َُ  .حيُث ذكر الجزُ وهو الوجه وأراد الُكّل وهو سيف الّدولة: مجاز ُمرسل، عَلقته جزئّية: لِ
 .والَرض الّتحّسر. للّتمّني: ليت

 .شّبه الُحبَّ بإنساٍن يجمعهم: يجمعنا ُحبٌّ 
ّ:شرحّالبيت

 مودتنا من نعتقده وما ،الخالصة محبتنا من عليه نحن ما بقدر عنده المنازل نقتسم أّنا فليت ،ومودته حبه يجمعنا كان إن
 حبٌّ  المتباعدة البَلد آفاُ من نايجمعُ  كان إن أي : أي . هبرُّ  عللمتصنِّ  بذلُ يُ  وَّل ، هحقَّ  المخلصُ  سخَ بْ يُ  فَل ،الصادقة
 . عطاياه تكون له حبنا قدر وعلى ،حّبه نقتسم كما وعطاياه هبرَّ  نقتسم أّنا فليت ،الدولة لسيف

ّفيَكّالِخصاُمَّوأَنَتّالَخصُمَّوالَحَكمُّ              ياّأَعَدلَّالناِسّإاِلّفيُّمعاَملَتيّ:البيتّالرابع

ّ:معانيّالمفردات
 .أكثر الّناس إنصاًفا: والمعنى( عدل)اسم تفضيل من الفعل : أعدل

 .الّنزاع والجدال: الِخصام
 .خصوم: جمعها. الُمنازع المجادل: الَخْصم
 ".القاضي"الّذي يفصل بين المتنازعين : الَحَكم

ّ:البالغة
 . غرضه إظهار العتب على سيف الّدولة، وطلب العدل واْلنصاف منه...( يا أعدَل الّناس)الّنداُ في قوله 
 (.الخصام)على المبتدأ ( فيك)جملة تدّل على الحصر من خَلل تقديم الخبر : فيَك الِخصام

 .طباُبينهما : الخصم والحكم
ّ:شرحّالبيت

 ْلنك وحكمي؛ خصمي وأنت خصامي وفيك يشملني، َّل عدلَك فإنَّ  عاملتني إذا إَّل الناس أعدل أنت : الدولة لسيف يقول
 . نفِسك إلى أخاصُمك فأنا غيرك، إلى أحاكمك َّل َملِكٌ 

ِّمنَكّصاِدقَّّ:البيتّالخامس ّفيَمنَّشحُمُهَّوَرمُّأَنَّتحَسَبّالَشحَمّ ًةّّّّّّّّّّّأُعيُذهاَّنَظرات 

ّ:معانيّالمفردات
 .من الفعل َعَوذَ . أُحّصنها: أُعيذها
 .شحوم: الّدهن في الجسم فيبدو سميًنا، جمعها: الّشحم
 .أورام: جمعها. انتفاخ في الجسم: ورم

ّ:البالغة
 .شّبه َمن ُيخطُئ في رأيه كمن يرى الورَم فيحسُبه شحًما: أن تحسَب الّشحم فيمن شحُمُه ورمُ 

 .بينهما طباُ: شحم، ورم
ّ:شرحّالبيت

 ،صحة السقم يحسب كمن فتكون ،شحًما الورم تحسبَ  وأن ،عليه هو ما بخَلف الشيُ ترى أن الصادقة نظراتك أعيذ
 (.أي أّنك َّل تنخدع بالمنافقين الّذين ُيظهرون لك الُحبّ . )وقوة سمًنا الورميحسب و
 (.نظرات)عائٌد على ( أُعيذها)ضمير الهاُ في قوله **
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ّإِذاِّاسَتَوتِّعنَدهُّاألَنواُرَّوالُظلَمُّ  َّّّّّّّّّوماِّانتِفاُعّأَخيّالُدنياّبِناِظِرهِّّ:البيتّالسادس

ّ:معانيّالمفردات
 .كناية عن اْلنسان: أخي الّدنيا

 .سوي: جذره. تساوت: استوت
 .مفردها نور، وهو الّضياُ: اْلنوار
لَم  .انعدام الّضوُ: الظُّ

ّ:لبالغةا
 .يفيد الّنفي...( وما انتفاع أخي الّدنيا)اَّلستفهام في قوله 

لَم  .بينهما طباُ: اْلنوار والظُّ
ّ:شرحّالبيت

 يبلغ لم ممن غيري وبين بيني زتميِّ  أن يجب أي، بصره في له نفع فأيُّ  ،والظلمة ورالنّ  بين البصير نسانُ اْل زيميِّ  لم إذا
فالفرُ بيني وبين غيري ظاهٌر واضٌح كوضوِح الفرُ بين الّنور والّظَلم، فَل  . والظلمة النور بين تميز بما درجتي

 .ينبَي أن َّل تمّيَز بيني وبينهم

َّوأَسَمَعتَّكلِماتيَّمنّبِِهَّصَممُّ                    أَناّالَّذيَّنَظَرّاألَعمىّإِلىّأََدبيّ:البيتّالسابع

ّ:معانيّالمفردات
 .ُعمي، ُعميان: جمعها. بصرهَمن فقَد : اْلعمى
 (.آداب)الجميل من الّشعر والّنثر، جمعها :  أدبي

 .قصائدي وأشعاري: كلماتي
 .فاقد حاّسة الّسمع: ، ومعناه(َصمَّ )مصدر الفعل : َصَمم

ّ:البالغة 
 .صمم بينهما طباُ/أسمعت: وكذلك. بينهما طباُ: نظر/اْلعمى

حساس باْلدب باْلعمى الّذي ينظُر في أدبه، كما شّبه غيَر المستمع للّشعر باْلصّم شّبه فاقد اْل :الّصور اْلدبّية في البيت
 .كناية عن جمال أدبه وكَلمه وشّدة تأثيره وذيوعه بين الّناس. الّذي يسمع شعر المتنّبي رغَم الّصمم الّذي به

ّ:شرحّالبيت
 عند أدُبه َُ تحقَّ  حتى واشتهر البَلد آفاُ في سار شعره أن : يعني ،شعري سمع اْلصم وكذلك، أدبي أبصر اْلعمى إنّ 

 ؟ مبصر وأنت إليه تنظر أفَل ، أدبي إلى اْلعمى ينظر الذي أنا : الدولة لسيف يقولَ  أن يريدُ  هوكأنَّ  ،واْلصم اْلعمى
 .؟ أقول ما تفهم أفَل ،سميع وأنت ،اْلصمَّ  كلماتي وأسمعت

ّ.الفخر:ّالعاطفةّفيّالبيت

اهاَّوَيخَتِصمُّ                   أَناُمِّملَءُّجفونيَّعنَّشواِرِدهاّ:البيتّالثامن َّوَيسَهُرّالَخلُقَّجر 

ّ:معانيّالمفردات
 .والمقصود قصائد المتنّبي الّنادرة والَريبة بين اْلشعار. جمع شاردة: شواردها

 ُُ  .خَلئُ: جمعها. الّناس: الَخل
 .جّراُها: أصلها. من أجلها: جّراها
 .يتنازع: يختصم
ّ:البالغة

ُِ جفوني  .كناية عن راحته وطمأنينته وعدم انشَاله بالبحث عن معانيها: أناُم مل
 .كناية عن انشَال الّناس بمعاني شعره: يسهر الخلُ
 .بينهما طباُ: أنام، يسهر

ورةّاألدبي ةّفيّالبيت  .شّبه الّنوم بالّشيُ الّذي يمألُ جفونه :الص 
ّ:شرحّالبيت

 اأمّ  ، فكر إتعاب غير من بسهولة شئت متى أدركها ْلني الشعر قصائد عن الفكر مرتاح مطمئًنا أي ؛جفوني ملُ أنام 
 . مبانيها وجودة ،معانيها دقيُ في ويتنازعون ويتعبون ْلجلها يسهرون فإنهم الشعراُ من غيري
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َّعلَيناّأَنُّنفاِرَقُهمّّْ:البيتّالتاسع َّبعَدُكمَّعَدمُّ                    ياَّمنَّيِعزُّ َشيء  ِّوجداُنناُّكلَّّ

ّ:معانيّالمفردات
 .َيصُعُب ويشتدّ : َيِعزُّ 

 .كّل شيُ نجده أو ندركه: وجداننا كّل شيُ
 .َّل قيمة له وَّل معنى: َعَدمُ 

ّ:البالغة
 .بينهما طباُ: ِوجداننا، َعَدم
ّ:شرحّالبيت

 لنا يكون وَّل أحد يخلفكم َّل بذلك أّنه يعني َّل معنى وَّل قيمة له،ا،عدمً  بعدكم وجدناه شيُ كل ، فراقهم علينا يشّتد من يا
 . بدل منكم

ّأَمَرُكُمِّمنّأَمِرناّأََممُّ                    َمةّ رِّماّكاَنّأَخلََقناِّمنُكمّبَِتكّّْ:البيتّالعاشر  لَوّأَنَّ

ّ:معانيّالمفردات
َُ : جذرها. أجدَرنا: أْخلََقنا  .َخلُ
 .مّما ُيَعدُّ ْلكراِم الّرجل من المكان والموضع: ِبَتْكِرَمةٍ 

 .القُْرب: أََمم
ّ:شرحّالبيت

ِمكم، وإيثاِركم، ببركم، أجدرنا ما   من عليه نحن وما لكم، اَّلعتقاد في أمرنا نحو على لنا اَّلعتقاد في أمَركم أنَّ  لو وتكرُّ
موَننا لكنتمنحبكم،  كنتم تحبُّوننا كما لو : بمعنى بكم، الثقة  . ُتكرِّ

ُكُمّماّقالَّحاِسُدنا:البيتّالحاديّعشر ّإِذاّأَرضاُكُمّأَلَمُّ                  إِنّكاَنَّسرَّ َّفماّلُِجرح 

ّ:معانيّالمفردات
ُكم  .أفرَح قلوَبكم وأبهجها: َسرَّ
 .الحاسد َمْن يتمّنى زواَل الّنعمة عن محسوده: حاسُدنا
 .رضي: جذره. َقبلتم به: أرضاُكم
ّ:البالغة

 .شّبه قوَل حاسدْيه الّذي قد يكوُن ُمْرِضَياً لسيف الّدولة بالُجْرِح الّذي َّل ُيؤلِمُ : الّصورة الفّنية في البيت
ّ:شرحّالبيت

  .ألًما فيه نجد َّل يرضيكم الذي الجرحَ  فإنَّ  ، سرور به لكم كان إن بذلك رضينا فقد فينا وطعنه حاسدنا بقول سررتم إن
ّالَمعاِرَفّفيّأَهِلّالنُّّ                    َوَبيَنناّلَوَّرَعيُتمّذاَكَّمعِرَفةٌّ:الثانيّعشرالبيتّ ّهىِّذَممُّإِنَّ

ّ:معانيّالمفردات
 .رعي: جذرها. َحِفْظُتم: َرعيتم

 .جمع معرفة، والمعنى بيننا وبينكم موّدة وِصلة: المعارف
 .ُنْهية: العقول، مفردها: الّنهى
 .ذّمة، وهي العهد واْلمانمفردها : ِذَمم

ّ:شرحّالبيت
َُّ  يراعون العقل وأهل المعرفة، جمعتنا فقد الحبُّ  يجمعنا لم إن يقول  َّل وِذممٌ  عهودٌ  عندهم فالمعارف المعرفة، ح

 .تضيع فلن مراعاتها أحسنتم إن معرفة، وصائل وبيننا : أي  .يضّيعونها
َّوَيكَرهُّهللَاُّماَّتأتوَنَّوالَكَرمُّ                   َفُيعِجُزُكمَّْكمَّتطلُبوَنّلَناَّعيًباّ:البيتّالثالثّعشر

                                                                                                                                             :معانيّالمفردات

                                                                                                                   .الّتكثير كم الخبرّية في البيت تفيد    

                                                                                                    .عجز: جذرها. َّل تقدرون عليه: ُيعِجُزكم        
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                                                                                                                        :البالغة 

     .شّبه الكرم بإنساٍن يكره(: يكره َّللّا ما تأتون والكرم: )الّصورة اْلدبّية في قول الّشاعر

:                                                                                                                       شرحّالبيت

.        الكرام وعند َّللا عند مكروه تفعلونه الذي وهذا وجوده، فيعجزكم به تعيبوننا عيًبا بنا تلحقوا أن تطلبون كم: يقول الّشاعر

َُ عيًبا في المتنّبيوالّشاعر في  ّ.هذا البيت ُيظهُر َعتًبا شديًدا على سيف الّدولة الّذي ُيصَي إلى الّطاعنين والوشاة لُِيْلِح

َيمُّ                    لَيَتّالَغماَمّالَّذيِّعنديَّصواِعقُهُّ:البيتّالرابعّعشر ّإِلىَّمنِّعنَدهُّالدِّ ُّيزيلُُهنَّ

 :معانيّالمفردات
  . السحابة وهي : الَمامة مفردها: الَمام

 . شديد رعد في السماُ من تسقط التي النار وهي صاعقة، جمع : الصواعُ
 . رعد أو برُ غير من سكون في يدوم المطر وهي ،ديمة مفردها : الدّيم
  . بالصواعُ ههاشبّ  ،منه اْلذية من يلحقه ما : وبالصواعُ ، الدولة سيف : بالَمام يعني
 .أزال: من الفعل. ُيْذِهبُ : ُيزيلُ 

ّ:البالغة
صّور الّشاعر سيف الّدولة سحاًبا، وصّور إيذاُ سيف الّدولة صواعُ تنتج عن هذا الّسحاب،  :الّصورة اْلدبّية في البيت

 .وصّور عطايا سيف الّدولة إلى غيره غيوًما ماطرة
 .كناية عن إيذاُ سيف الّدولة: الّصواعُ

 .عند غيرهكناية عن عطاُ سيف الّدولة : الّديم
 :شرحّالبيت

 ) ورضاه بّره ( مطره غيري ويصيب ) وسخطه أذاه ( صواعقه تصيبني والذي - الَمام يشبه الذي الممدوح ليت : يقول
 .الفريقان فينتصف الّبر ذلك عنده من إلى اْلذى ذلك يزيل -

َمرَحلَةّ َّيقتضينيّأَرىّالَنوى:ّالبيتّالخامسّعشر ُسمُّّالَّتسَتقِلُّّ                    ُكلَّّ اَدةُّالرُّ ّبِهاّالَوخ 

ّ:معانيّالمفردات
  . عدالبُ  : وىالنّ 

  . ويكلّفني نييطالبُ  : يقتضيني
 .قلل: َّل ترتفع وتنهض، جذرها: َّل تستقلُّ 
 .اْلبل تسيُر سريًعا: الوّخادة
ُسمُ   .اْلرِض من شّدة الَوطُ الّتي تسير يوًما وليلة، وُتؤّثُر في: مفردها َرُسوم، والّناقة الّرسوم: الرُّ
ّ:البالغة

ُسم ْير: َّل تستقلُّ بها الوّخادة الرُّ  .كناية عن ُبْعِد المسافة وطول السَّ
ّ:شرحّالبيت

 .أهوالها لشدة تطيقها وَّل منالها، لبعد المسرعة، اْلبل بقطعها تقوم َّل مرحلة كل قطع عنكم البعد يكلّفني أي
عُتُهمَّنَدمُّ                   ُضَميًراَّعنَّمياِمنِنالَئِنَّتَركَنّ:البيتّالسادسّعشر ّلَِمنَّودَّ ّلََيحُدَثنَّ

ّ:معانيّالمفردات
 . الشام من مصر قاصد يمين على جبل : َميرضُ 

 .يمن: جذرها. جمع ميمنة، والمقصود ناحية اليمين: مياِمننا
عُتُهم  .تركُتُهم: ودَّ

 .أََسفٌ : َنَدم
ّ:البالغة
 .كناية عن سفره ورحيله: ُضَمْيًراَتَرْكَن 
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 :شرحّالبيت
 أنه الدولة سيف إلى بذلك يشير عنهم، رحيلي على وأسف لهم، مفارقتي على ندم وّدعتهم لمن ليحدثن مصر قصدت إن 

 . فراقه على يندم
ُسمُ )يعود على " َتَرْكَن ُضَمْيًرا:" الّضمير في قوله**  .الّتي يستقلّهاوالمقصود رواحلُُه (. الوّخادة الرُّ

َّوَقدَّقَدروا:البيتّالسابعّعشر لَتَّعنَّقوم  ّأالُّتفاِرَقُهْمَّفالراِحلوَنُّهمُّ                   إِذاَّتَرحَّ

ّ:معانيّالمفردات
لتَ   .جذرها َرَحل، بمعنى َتَرَك المكان وسافَر عنه، والمقصود سافَر عنه ُمْكَرًها: َتَرحَّ
 .استطاعوا: َقَدروا

ّ:البالغة
 .للّدَّللة على الحصر( فالّراحلوان ُهمُ )تقديم الخبر في قوله 

ّ:شرحّالبيت
 أنتم : بهذا يريد . اَّلرتحال اختاروا الذين فهم مفارقتهم إلى تحتاجَ  َّل حتى إكرامك على قادرون وهم قوم عن تَ رْ سِ  إذا

 قائًما رحيله، في هيذمَّ  َّل حتى الدولة، سيفِ  إلى وشير ه،نفسَ  يخاطبُ  هأنّ  : والمعنى . إليه ألجأتموني إذا الفراُ تختارون
 . تهبحجّ  نفسه عن ذلك

ّماَّيكِسُبّاإلِنساُنّماَّيِصمُّ                    الباِلِدّبالٌدّالَّصديَقّبِهَِّّشرُّّ:البيتّالثامنّعشر َّوَشرُّ

ّ:معانيّالمفردات
 (.أسوأ)اسم تفضيل بمعنى : َشرّ 
 .بمعنى يعيب( َوَصمَ )من الفعل : َيِصمُ 

ّ:شرحّالبيت
 .والمذمة العيب لصاحبه يجلب ما اْلعمال وشر صديُ، فيه يوجد َّل مكان البَلد شرَّ  إن

ُهِّمَقةٌّ:البيتّالتاسعّعشر ُهَّكلِمُّ      ّّّّّّّ            َهذاِّعتاُبَكّإاِلّأَنَّ ّإاِلّأَنَّ َنّالُدرَّ َّقدُّضمِّ

ّ:معانيّالمفردات
 .اللّوم: العتاب

َُ )محّبة، من الفعل : ِمَقةٌ   .بمعنى أحبّ ( َوَم
رُّ  ة، وهي اللّؤلؤة العظيمة: الدُّ  .مفرده ُدرَّ
 .كلمات، مفردها كلمة: َكلِم

ّ:البالغة
 .صّور َنظَمه وكَلمه بالّدّر إشارًة إلى ُحْسنه وجماله

ّ:شرحّالبيت
 ونظمه لفظه بحسن درّ  وهو المحبين، بين يجري العتاب ْلن ووّد؛ محبة أنه إَّل إليك مني عتاب الشعر من أتاك الذي هذا
 . صادقة ومودة خالصة محبة فهي أزعجتك وإن كلمات، أنه إَّل

 
 
ّ

يةّ                                   ماتّالفن  ّ:األسلوبي ةّفيّالقصيدة/الس 
 .الّتنويع في أساليب الخبر واْلنشاُ-1
 .بروز الحكمة في أبيات القصيدة-2
 .استخدام الّطباُ-3
 .استخدام الكنايات-2
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 والداللة المعجم
 : الل غوي معجمك إلى أضف  -1
بم -  . البارد : الشَّ
-  َُ  . وجهه جلالرَّ  غّرة : ّرةال
 . مكان بكلّ  روىتُ  سائرة قصائد ،شاردة جمع : الّشوارد -
 . أجلها من بمعنى ،جّراُها اْلصل : جّراها -
ٍُ  كلّ  ناوجدانُ  -  . ندركه أو نجده شيُ كلّ  :شي
 . القريب : اْلََمم -
 في فتؤثر ،سريع اْلبل سير من ضرب سيموالرّ  ،الرسيم تسير التي اقةالنّ  وهي ، َرسوم مفردها : مسُ الرُّ  -

 . الشديد هالسيرِ  بأخفافها اْلرض
 . الشام من مصر قاصد يمين على جبلٌ  : َميرضُ  -
 . يعيب : مَيصِ  -
 . المحّبة :ةُ قَ المِ  -
 
 : اآلتية المفردات معاني واستخرج ،العربية الل غة معاجم أحد إلى ُعد -2
 . سريع السير من ضرب وهو ،الوخد تسير التي اْلبل وهي، الواخدة : مفردها : الوّخادة -
 . سكون في يدوم المطر وهي ،الّديمة مفردها : مالّديَ  -
 . العهد وهي ،الّذّمة : مفردها :الّذمم -
 . العقل وهي ،هيةالنُّ  مفردها : هىالنُّ  -
 
 : من لكل ّ الل غويُّّ الجذر ما  -3
 . َُ َومِ  : َقةمِ  -
 . َوَصمَ  : َيصم -
 . َدَعوَ  : تّدعي -
 
 : من كل ّ جمع ما  -2
 .قامأسْ : َسَقم -
  .صومخُ  : مصْ خَ  -
 .َررغُ  : ّرةغُ  -
 
 : اآلتيتين المجموعتين في خطّ  تحتهما كلمتين كل ّ بين المعنى في قفرِّّ  -3
 أجدرنا    . أَممُ  أمرنا من أمركم أنَّ  لو        ةٍ مَ تكرِ بِ  منكم أخلََقنا كان ما- أ

 :البحتري قال -
 أبليت.       لِ زِ عْ مَ بِ  الَيور عين عن وأصبحتُ                       لِ َزُّ التَّ  ثوبَ  أَخلَقتُ  لئن لعمري
 لِ زِ نْ مَ  هِ زَ بأنْ  ىمّ غُ  في نَ يْ وافَ فَ                          ةٍ هَ زْ نُ لِ  نَ رْ كَ بَ  مصوناتٍ  فربَّ 

 
 دعّْالبُّ.               مُ سُ الرُّ  ادةُ الوخّ  بها تستقلُّ  َّل                مرحلةٍ  كلَّ  يقتضيني الّنوى أرى -ب
ُُ  تزوجتْ  -  جمع . تهلدابّ  النَّوى ُُّ وتدُ  ،فرسه تعلفُ  فكانت ،موردٌ  وَّل مالٌ  له وليس العوام بن بيرالزُّ  بكر أبي بنت أسما

ّ.بذرتها : أي ،التمر نواة وهي ، نواة
 

 والتحليل الفهم
 . العتابّّ؟ القصيدة لهذه الشعري الغرض ما  -1
 .الجفاُ هذا نتيجة هقلبَ  وأحرّ  به ألمّ  سقم ومن ،قلبه وبرود الدولة سيف جفاُ من؟ األول البيت في الش اعر يشكو ممَّّ  -2
 . ذلك حوضّ  ،له اآلخرين وحبّ  الدولة لسيف هحبّ  بين اعرالشّ  وازن -3
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ٌُ  الدولة لسيفِ  الشاعر حبّ   ظاهره الدولة لسيف اآلخرين وحبُّ  ،هجسدَ  وأبرى هأنحلَ  وقد فتكلُّ  أو ٌُ تملّ  فيه ليس صاد
 . فمتكلّ  وباطنه صادُ

 
 . حهاووضّ  ، القصيدة في الحكمة نتتضمَّّ أبياتّثالثة اذكر ،المتنبي أشعار في الحكمة برزت  -2
 ؟بصره في له نفع فأيُّ  ،والظلمة النور بين البصير نساناْل زيميّ  لم إذا :السادس البيت -
 . عونهايضيّ  َّل وذمم عهود العقول أهل عند المعارف :الثاني عشر البيت -
 . لصاحبها ةوالمذمّ  العيبَ  لبجْ تَ  التي تلك اْلعمال وأقبح ،فيه صديُ َّل مكان البَلد أسوأ :الّثامن عشر البيت -
 
 : جلًيا الدولة لسيف اعرالشّ  عتابُّ ظهر -3

 . فيه الواشين كَلم سماعه على عاتبهّ؟ هعاتبَّ عالم - أ
 

ّ: اآلتية األبيات ضوء في ذلك حوضّ  ،عتابه في ًبامؤدّ  ًقابِّلَّ الشاعر بداّ-ّب
عي ّّّّّّجسدي برى قد حًبا مأكتِّّ لي ما        •  .األممُّ الدولة سيف بَّّحُّ وتد 

    عيهيدَ  كما هحبَ  في َُ التملّ  بَ ليتجنَّ  ، له كاتم وهو وأنحله جسده أبرى الذي بُّ الحُ  هذا ،له حبه مدى بإظهار عاتبه     
 . صادقة غير ونّيات ،خالصة غير بقلوبٍ  ه،غيرُ 

 عدمُّ بعدكم شيءّ  كلَّّ ناوجدانُّّّّّ همنفارقَّ أن علينا يعزّ  من يا       •
َُ  يستطيع َّل        بدلٌ  منه للشاعر يكون أن أو ،المتنبي عند الدولة سيف خلفيَ  أن يمكن أحد وَّل ،الدولة سيف عن اَّلفترا

 مُّلِّكَّ هنّ أ إال الدرَّّ نمِّّضُّ قد ّّّّّةُّقَّمِّ هأنّ  إال عتابك هذا      •
، كلمات أنه إَّل ونظمه لفظه بحسن درّ  وهو ،ينالمحبّ  بين يجري العتابَ  ْلنّ ؛  ةمحبَّ  إَّل هو ما عتابه أن الشاعرُ  دأكَّ     
 . صادقة ومودة خالصةٌ  ةمحبّ  فهي الدولة سيف أزعجت وإن

 
  . ذلك حوضّ ،ّبالواجب ذكيروالتّ ،ّحيلبالرّ  عريضالتّ  : منها ،عتابه في ىشتّ  أساليبَّ إلى الشاعرُّ لجأَّ -ج
 (.13،  13  ،13 ) بياتاْل : بالرحيل التعريض -
 (.12) البيت : بالواجب التذكير -
 
 : من كل على القصيدة من ببيتّ  لّْدل ّ  -3
 (.3)البيت : بنفسه الشاعر اعتداد -أ

 (.3(البيت : بشعره الشاعر اعتداد -ب
 (.3) البيت :  "ورم ذا استسمنت" المثل مضمون -ج
  
 . القصيدة حملتها التي ةاإليجابيّ  يمالقِّ من ثالًثا استخلص -3
 . بالمظاهر اَّلنخداع عدم، بالعهود اَّللتزام، الناس معاملة في العدل ،الصديُ احترام 
 
 : يأتي اممّ  موقفّ  كل في فُّصرّ تَّتَّ كيف -3
 . صديقك في عيًبا تجد حينما -أ
 . صديقك يجافيك حينما -ب
ّ .للطالب ُيتركُّ**ّ
 
 . هذا في رأيك بين ، والغرور بها الثقة عن الناشئ فسبالنّ  االعتداد بين فرق ثمة -3

 .موالتقدّ  قيالرّ  نحو اَّلنسان يدفع إيجابيٌّ  أمرٌ  وهو ،أهدافه تحقيُ على وبقدرته ،بنفسه نساناْل اعتزاز :بالنفس الثقة
 . سلبيّ  سلوكٌ  وهو، والعظمة بالكمال الشعور نسانْلا متوهّ  فهو الغرور أما 
 

البّّّّّ؟ نظرك وجهة حوضّ  ؟ الدولة سيف عن حيلالرّ  تختار هل ،الشاعر مكان كنت لو -14 ّ.ُيتركّللط 
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   "ألحباباّةهديّ  تابُّالعِّ" : قاليُّ -11
 (.13)البيت . المعنى هذا نتضمّ  الذي البيتِّ إلى رأشِّ -أ   
 . المقولة هذه الشاعر التزم مدى أيّ  إلى بين -بّّّ

 .الدولة لسيف ةمحبّ  إَّل عتابه فما ،ملتزم        
 

 : العتاهية أبو قال  -12
 البصرِّ كفيفِّ فؤادّ  من وكمّّّّّّ فؤادِرّالبصي كفيفّ  من وكم

 (3) البيت .العتاهية أبي قول مع ينسجم الذي البيت إلى أشر -أ
  إليه أشرت الذي البيت ضوء في ذلك في رأيك حوضّ  ،ّحقائقها تريه والبصيرة،ّاألشياء ظاهرَّ نسانإلا يري البصر -ب
َُ  هبصيرتُ  له تكشف لم إن، بصره في لإلنسان فائدة َّل  ذا اكً رِ دْ مُ  ناطِ فَ  َلمتعقّ  نساناْل يكون أن يجب بمعنى . اْلمور حقائ

 .نظر دعْ وبُ  بصيرة
 

 ؟ ركتصوّ  في ةمستقرّ  ةإنسانيّ  عالقات بناء في يسمع ما صدق من نسانُّاإل قَّيتحقّ  أن ةيّ أهمّ  ما -13
 .سمع ما صدُ من ُْ يتحقّ  لم إذا تقع قد التي والخصومات الخَلفات من اكثيرً  نساناْل بيجنّ    
 

 ". كنفسَّ مّْلُّفَّ تجد لم فإن،ّعذًرا سبعين له فاطلبّْ ةًّزل ّ أخيك من رأيت إذا " :قيل -12
 ؟ نظرك وجهة من المعنى هذا التمثّ  قد وصديقه اعرالشّ  أنَّّ تجد مدى أيِّّ إلى -أ
 . يالمتنبّ  عن وأعرض ،قهوصدَّ  الواشيين كَلم إلى استمع الدولة سيف 
 .المحبّ  عتابَ  هفعاتبَ  ، الدولة بسيف صلته على حريًصا كان المتنبي 
 
 .الخير ترقب، النفس مراجعة ،للصديُ العذر التماسّّّّ؟ بنفسك القولُّ هذا تركها التي ةاإليجابيّ  القيم ما -ب
 

 . هذا عن لتثنيه مقنًعا ًحاصّْنُّ له مقدّ  ؟ محاسنه ذكر من يكثر من إلى تنظر كيف -13
 .لديك بما تَترَّ  فَل، البشر عند من ليست وهي ، اْلنسانية فسالنّ  في المحاسن واهب تعالى َّللا أنَّ 
 

 الجمالي قالتذوّ 
 : يأتي اممّ  كل ّ في يةالفنّ  ورةالصّ  حوضّ -1
 مُّيَّالدِّّ دهنّْعِّ من إلى نَّّهُّزيلُّيُّ ّّّّّّّهقُّصواعِّ عندي الذي الغمامَّ ليتَّ -
َُ  ولةالدّ  سيف إيذاُ روصوّ ، حاًباسَ  الدولة سيف اعرالشّ  رصوّ  •  سيف عطايا رصوَّ  كماب، السحا هذا عن تنتج صواع

 . ماطرة غيوًما غيره إلى الدولة
رّ  نَّمِّّضُّ قدّّّّّّّّّةٌّقَّمِّ هنّ أ إال كعتابُّ هذا - ّأن ه الد   مُّلِّكَّ إال 
 . ونظمه لفظه لحسن بالّدر قصيدته في كَلم من نظمه ما اعرالشّ  رصوَّ  •
 
 :البيتينّاآلتيينّفي خط تحته اممّ  كل ّ في الكناية حوضّ -2

 مُّقَّسَّ عنده وحالي بجسمي ومن ّّّّّّمُّبِّشَّ هُّلبُّقَّ ممن قلباهُّ واحرَّّ
 . عنه هوصدّ  ي، بالمتنب الدولة سيف اهتمام قلة عن كناية  

 مُّصِّتَّخّْويَّ اهاجرّ  قُّلّْالخَّ ويسهرُّ ّّّّدهاشوارِّ عن جفوني ملءَّ أنامُّ
 . واَّلطمئنان ، الفكر إراحة عن كناية  
 
 :ّالبيتّاآلتيّفي خط تحته الذي التركيب داللة ما -3

 مُّمَّذِّ هىالنّ  أهل في المعارفَّ إنَّّ ّّّّّمعرفةٌّ ذاك مرعيتُّ لو وبيننا
 . الدولة سيف ومنهم اجحةالرّ  العقول ذو   
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 : وتمنّ  ونداء استفهام من ةنشائيّ اإل األساليب استخدام من الشاعر أكثر -2
ّ. القصيدة في منها لكل مثال اذكرّ-ّأ

عي ُحبَّ سيف الّدولة اْلَمُم     - ، ويفيُد اَّلستفهاُم هنا (استفهام)   مالي أَُكتُِّم ُحّبًا قد برى جسدي     وتدَّ
ب  .التَّعجُّ

لَمُ  - نيا بناظِرِه    إذا استوْت عنَدهُ اْلْنواُر والظُّ  .اَّلستفهاُم هنا النَّْفي ، يفيد(اَّلستفهام.        )وما انتفاُع أخي الدُّ
 (نداُ)يا أعدَل الّناِس إَّّل في معاملتي      فيَك الِخصاُم وأنَت الخصُم والَحَكُم  -
ٍُ َبْعَدُكْم َعَدمُ  -  .، يفيُد اَّلستعطاف(نداُ.          )يا َمْن َيِعزُّ علينا أن نفارَقهم      ِوْجداُننا ُكلَّ شْي
 .يفيد الّندبة( نداُ.         )وَمْن بجسمي وحالي عنَدهُ َسَقمُ        واحرَّ قلباهُ مّمن قلُبُه َشبُِم  -
ِتِه       فليَت أّنا ِبقْدِر الُحبِّ  يقتسُم              - رَّ َُ  ، يفيد الّتحّسر(تمّني)إْن كاَن يجمُعنا ُحبٌّ لِ
َيُم          -  .، يفيد الّتحّسر(تمّني) ليَت الَماَم الّذي عندي صواعقُه    يزيلُُهنَّ إلى من عنده الدِّ

 
 . األساليب هذه مثل استخدام داللة ما - ب

 .جاُت هذه اْلساليب منسجمًة مع حالة الّشاعر وغرض القصيدة، فاستطاَع بها أن ينفَث آَّلَمه، ويبّث عتاَبه
 

 : قوله في ) أسمعت ، نظر ( الماضي بالفعل الشاعرُّ رعبَّّ لماذا -1
 مُّمَّصَّ به منّْ كلماتي وأسمعتّْ أدبيّّّّّّ إلى األعمى نظر الذي أنا

 . وثبوته معناهما تحقُ لبيان   
 
ّ: يأتي اممّ  كل في البارزة العاطفة ما-3

ل ّ.عاطفة اْللم والّتحّسر:ّالبيتّاألو 
ّ.عاطفة الحبّ :ّالبيتّالت اسع
ابع ّ.عاطفة الفخر:ّالبيتّالس 

 
 : قصيدته في الطبيعة مظاهر من بعًضا يالمتنبّ  فوظّ -3
 . ذلك إلى أشر -أ
 . واعُالصّ  ،ميَ الدّ  ، الَمام ،الظلم ،اْلنوار 
 
 ؟ لتوظيفها الفنية القيمة ما -ب
 المطر وصف فمثًَل  ،معها ومنسجًمار، الشاع عند الشعورية للتجربة خدمةً  جاُ الطبيعة عناصر توظيف 

 في هاإيصالَ  الشاعر أراد التي الفكرة مع تنسجم والظلم نواراْلو ،وعتابهر، الشاع زنحُ بِ  يشي ومتعلقاته
 . ةشعريّ  ورصُ  في الطبيعة عناصر استلهام في قدرته على يدلُّ  بما ،البيت مضمون

 
 . القصيدة في ورد مما باقالطّ  على مثالين استخرج -3

 .عدم / وجدان ر، يسه / أنام، حر / مبِ شَ  ،الظلم/نوارْلا ،أكتم / تّدعي، الحكم / الخصم
 

 لغوية قضايا
 

 الش رط
 . بالثانية إَّل أوَّلهما معنى يتم َّل ،شرط بأداة مسبوقتين متَلزمتين جملتين من مركبةٌ  جملةٌ  الشرط أسلوب

 
 : فمنها ، الجازمة الشرط أدوات أما . الجازم وغير الجازم منها الشرط وأدوات 

 اْلدوات هذه وتجزم، (اْلسماُ وهي أينما ،أيّ  ،كيفما ،أينَ  ،ماحيثُ  ،أّيان ،مهما ،ما ،َمن ،ومتى ،-حرف وهو- إنْ  (
 .ندمِ ويَ  عليه اذمًّ  هُ حمدُ  يكنْ         أهله غير في المعروفَ  يجعلِ  وَمن :، نحو قول ُزَهْير بن أبي ُسْلمىوجوابه الشرط فعلَ 
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جرير يرثي ر الشاع قول نحو ،اسمان وهما ما،كلّ  ،وإذا ،-حروف وهي -ا،لوم ،لوَّل، لو : الجازمة غير األدوات ومن
ُُ  لوَّل :زوجَته  .زارُ يُ  والحبيبُ  قبركِ  تُ رْ زُ لَ وَ     استعبارُ  لهاجني الحيا

 
 .َتنَدمْ  رعْ سْ تُ  إنْ  : مثال
 .اْلعراب من له محلّ  َّل، السكون على مبني ،فعلين يجزم جازم شرط حرف : إن

 . أنت تقديره مستتر ضمير والفاعل ،الشرط فعل وهو ،السكون جزمه وعَلمة مجزوم مضارع فعل :ُتْسِرعْ 
 .أنت تقديره مستتر ضمير والفاعل ،الشرط جواب وهو ،السكون جزمه وعَلمة مجزوم مضارع فعل : تندم

 
 التدريبات

 : هوجوابَّ الشرط فعلَّ ًنامبيّ  ،الجازمة وغير الجازمة الشرط أدوات يأتي اممّ  استخرج -1
ٍُ جديدإْن َيَشأْ ُيْذِهْبُكْم ويأِت  (  :تعالى قال -أ  (.ِبَخْل

 . ) الشرط جواب ( ذهبْ يُ  ) طالشر فعل ( يشأ ، (جازمة ( إنْ  -
 
 .) العالمين على فضلٍ  ذو َّللا ولكنَّ  اْلرضُ  لفسدتْ  ببعٍض  همبعضَ  اسَ النَّ  َّللاِ  دفعُ  ولوَّل ( :تعالى قال -ب
 َّللا دفع لوَّل أي : موجود تقديره محذوف وخبره )دفع( المبتدأ من اسمية جملة ( الشرط فعل ، (غيرالجازمة( لوَّل -

 .)اْلرض فسدت فعلية جملة ( الشرط جواب، )موجود بعضهم الناس
 
 . "خان نَ مِ اؤتُ  وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب ثحدّ  إذا : ثَلث المنافُ آية " : وسلم عليه َّللا صلى َّللا رسول قال -ج
 .غير جازمة: إذا 

 .كّذب: حّدَث       جواُبه: فعل الّشرط
 .أخلف: جواُبه.       وعد: فعل الّشرط
 .خان: جواُبه.     اؤُتِمن: فعل الّشرط

 
 . والناس َّللا بين فُ رْ العُ  يذهبُ  َّل       هجوازيَ  َّليعدمْ  الخيرَ  يفعلِ  منْ  : الحطيئة قال -د

 .جواب الّشرط: َّل يعدمْ .        فعل الّشرط: يفعلِ .       جازمة: َمنْ 
 
 .كَلُمَك َيْكُثْر َسَقُطكَ متى َيْكُثْر  -ه

 .جواب الّشرط: َيْكُثرْ .             فعل الّشرط: َيْكُثرْ .      جازمة: متى
 
 : جازم غير أو جازم إلى هفّْصنِّّ ثم ،اآلتيين البيتين من كل في الوارد الشرط أسلوب استخرج -2
 .مُ سِ قتَ نَ  بِّ الحُ  رِ دْ قَ بِ  اأنّ  فليتَ       تهلَرَّ  حبٌّ  نايجمعُ  كان إنْ  -أ

 بقدر الُحبّ أّنا ليتف (: الشرط جواب( جملة    . حب يجمعنا كان(: الشرط فعل( جملة .      جازمة شرط أداة / إنْ  -
 منقتسِ 

 
 .مُ هُ  احلونفالرَّ  همتفارقَ  َّل أن     روادَ قَ  وقد قومٍ  عن لتَ ترحَّ  إذا -ب
 الراحلون) الجملة اَّلسمّية : جواب الّشرط.                 )الشرط فعل( ترحلت .           جازم غير شرط أداة/ إذا -
 (.هم
  
ّ:الالزمّعديلالتّ  مع إنشائك من ةّ مفيد جملةّ  في فهاوظّ  ثم ،اآلتية األفعال على الجازمة الشرط أدوات إحدى أدخلّْ -3
 ) ىيلقَّ ،تجتهدون ،يحترم(
 . يحترموه الناسَ  يحترمِ  َمن -
 . كمََ بلَ مَ  تنالوا تجتهدوا إن -
َُ   َركصِ  في تفعلْ  مهما -  . كبرك في تل
َُ  تحسنْ  متى -  .خيًرا تل
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 : اآلتية العبارة في خط تحته ما أعرب -2
 . روكيقدّ  للناس تتواضعْ  إن
 .  )انت( تقديره مستتر ضمير والفاعل ،الشرط فعل وهو ،السكون جزمه وعَلمة مجزوم مضارع فعل -
 

ّالمبالغة وصيغة المشبهة الصفة
 

ُّ  اسم : المشبهة الصفة  أو والطبائع المزايا على دلُّ تَ  وهي، غالًبا أو دائًما صاًفااتِّ  بالفعل صفيتَّ  من على يدلُّ  مشت
 : أوزانها وأشهرُ ، الَلزم الثَلثي الفعل من الَالب في وتصاغ . ناْللوا أو العيوب

 
 .حمراُ أحمر، : نحو فعَلُ، مؤنثه الذي أفعل

 . َحيرى حيران، : نحو ،َفعلى مؤنثه الذي َلنعْ فَ  
 . جاعشُ  : عالفُ 
 .لَبُِ: لَفعِ 

 . َبَطلْ  : َفَعلْ 
 .َشْهم: َفْعل
 . وسيم : فعيل
 . َرزان : َفعال

 
ُّ وتُ  ،والمبالَة الكثرة وجه على به يقوم وما من أو الحدث على يدل مشتُ اسم : المبالغة صيغة  اْلغلب في شت
 : أوزانها وأشهر ،يالمتعدّ  الثَلثي الفعل من

 . قّوال ،قّراُ : فّعال
 . ؤولسَ  ،غفور : ولَفعُ 

 . عليم ،سميع ،رحيم : فعيل
 .راردْ مِ ، كثارمِ  ،ذارهْ مِ  : عالفْ مِ 
 .َفِهم، َحِذر:  لَفعِ 

 . فاروُ : فاعول
 . صّديُ : فّعيل

 التدريبات
 : اآلتية األفعال من المشبهة فةالصّ  ُصغ -1

  نَ َرعُ ، َُ رِ زَ ، لَسهُ  ،شَعطِ  ،لَجمُ : الفعل
 .رعناُ /أرعن، زرقاُ/أزرُ، َسهل، َعطشى/َعطشان، جميل: الصفة

 
 : االتية األفعال من المبالغة صيغة هات -2

 .صام، شكر، ضافَ :الفعل
 .صّوام، َشكور، مضياف: المبالَة الصيَة

 
 : يأتي ما في هةالمشبّ  فةالصّ  من المبالغة صيغة زميِّّ -3

 .) رُ شِ اْلَ  الكّذابُ  من غًدا سيعلمون (:تعالى قال - أ
 )مشبهة صفة(راْلشِ  ) مبالَة صيَة ( الكّذاب   

 .) همربِّ  في اختصموا خصمان هذان( :تعالى قال - ب
 ) هةمشبّ  صفة: مصْ خَ ( خصمان

 .بالّدارعيَن َبخيلُ  هولكنّ         هكلّ  بالمال تَلّ العِ  على َجوادٌ  : المتنبي قال -ج     
 )هةمشبّ  صفة( بخيل ،جواد        

 .لَسهْ  الحلَّ  أن ظننتُ  -د    
 . ) هةمشبّ  صفة( لهْ سَ       
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 . وزنهما مبيًنا مشبهتين صفتين منها واستخرج ،القصيدة من األولى األربعة بياتألا إلى عد -2
 . )لَفعِ ( مَشبِ    

 (.لَفعْ  ( مالَخصْ 
 

ّالكتابة
 

سالةّالش خصي ة ّالر 
كَلٌم مكتوٌب يتبادلُُه شخصاِن بينهما صداقٌة أو قرابٌة أو نحوهما، يكِشُف الكاتُب فيها َدَرْسَت سابًقا أنَّ الّرسالَة الّشخصّيَة 

َُ المواقف الحياتّية، فكانت رسائُل العتاِب، والّتهنئة، واَّلعتذار،  عن مشاعِره وانفعاَّلِته، وقْد اختلَفْت موضوعاُتها َوْف
 .والعزاُ، واْلهداُ، والّشكر

الوضوح، والبساطة، واْليجاز من غير إخَلل بالمعنى، َوَغلََبْت العاطفُة بقالٍب بسيٍط من غيِر : ة، فهيأّما أهمُّ سماتها الفّنيّ 
 .غموٍض فيه

 :اقرأ الّرسالة اآلتية، ثّم أجب عن اْلسئلة الّتي تليها 
ّإلىّعب اسّمحمودّالعق اد ّ:ِمَنّالش اعرّالقروي 
هُ َّللّاُ، أّما بعدُ أخي، أديب العربّية، اْلستاذ الجليل، الّسّيد   :عّباس محمود العّقاد، أعزَّ

لُُه فقد قرأُت حديَثُكْم المنشور في جريدة اْلهرام ُتْعلِنوَن فيه رأَيُكْم الجميَل في ِشْعِر أخيكم، وُتِحلُّوَنُه المحّل الّذي يَؤهِّ 
ْم لم َيُكْن إَّّل وشًَل من َبحِر تقديِرُكْم، وأّنكم قد َعنيُتْم لجائزِة نوبل، فتبّيَن لي أنَّ ما أسديُتْم إليَّ اْليادي اْلدبّية في رسائلِكُ 

قوها بظنِّكُ  م، بمطالعِة ديواني عنايًة ِجّدّية َخَرْجُتْم منها بما أكسبني هذا الّشرف، لو أّني ظفرُت حقًّا بجائزِة نوبل، ولم ُتصدِّ
أُوِقُن أنَّكم لوَّل إخَلُصُكْم للَِّة الّتي وسعْت رسالة الّرحمن لَما  وأكادُ . وتقّروها بموافقِتُكْم، لَما اغتبْطُت بها اغتباطي برأيكم

 .فزُت منكم بهذا الّتصريح، ولو أّني أشعُر الّناس
ًنا يلفُظ الّضاد داًدا، والعين أيًنا ُِ والَرِب، ولكّننا لن ُنْرِضَي عربّيًا ُمترطِّ  .فلقْد ُنْرضي جلّة أعَلم اْلدِب في الّشر

 .ّيانا لقوِل ما نراهُ حّقًا، ولو لم يدْع لنا صديًقاحفظكم َّللّا وإ
 
 

 .رشيد سليم الخوري: أخوكم الّشاعر القرويّ 
 (.سجيع الجبيلي، تقنيات الّتعبير في اللَّة العربّية، بتصّرف)

 
ّ:األسئلة

أعلَن َرأَيُه الجميَل في ما مضمون هذه الّرسالة؟ رسالة شكر وتقدير من الّشاعر القروّي إلى عّباس محمود العّقاد الّذي -1
 .ِشْعر القرويّ 

 .هاِت ثَلَث خصائص للّرسالة َظهَرت فيما قرأتَ -2
 .اْليجاز، الوضوح، غلبة العاطفة

 .كما دلَّ عليها الّسياُ( َوْشًَل )بيِّْن معنى كلمة -3
 .ماُ قليًَل : َوْشًَل 

 
عنّمئةّكلمةّفيّواحدّمنّالموضوعات ّ:اآلتيةّاكتْبّرسالةّشخصي ةّبماّالّيقلّ 

 .شكر على معروف، عتاب، اعتذار، تهنئة
اتي قويمّالذ  ّ:الت 

 :بعد كتابتي الّرسالة الّشخصّية أتأّكُد من أّنني
 .حّددُت الَرَض الّرئيس من الّرسالة-1
 .بدأت الّرسالة بالبسملة وتوجيه الّتحّية إلى الُمرَسِل إليه والّسؤال عن أحواله-2
ٍُ راعيُت البساطة والّتعبير -3  .بأسلوٍب شائ
 .راعيُت الوضوح في المعاني والُبْعد عن الَموض واْلبهام-2
 .ختمُت الّرسالة بمشاعر تفيُض شوًقا ومحّبة وأنهيُتها بالّسَلم-3
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ّرابعةالوحدةّال

حي ة"ّ قافةّالص   "الث 
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ّالحساسي ة
 ،نةٍ يَّ عَ مُ  مواسمَ  في نشطُ وتَ  شّتى، أسبابٌ  لها  ل،اْلطفا لدى سّيما وَّل الّشائعة العصر أمراض من مرضٌ  الحساسّية
 . الّطلع بارغُ  فيه كثرُ يَ  الذي الّربيعِ  موسمِ  وفي ،البردِ  موسمِ  نهايةِ  في وخاصة

 
 الّتجميل، موادّ  أو الّطلع، بارغُ  : مثل غريبة، ماّدة نتيجة المختلفة الجسم أنسجة في يحدث طبيعيّ  غيرُ  تفاعلٌ  والحساسّيةُ 

 عوادم من الناتج خانالدّ  عن فضًَل  سلين،نْ البِ  الحيويّ  المضادّ  مثل اْلدوية بعض أو الّسامة، المواد أو الحيوانات، َشعر أو
َُ  داخل شارالفِ  في تعيشُ  صَيرةٍ  كائناتٍ  وعن الّسجائر، ودخان الّسيارات،  والّسجاد والّستائر بالكتب كتّظةالمُ  رفال
 إليها، وصلت التي اْلماكن فتهّيج ن،قْ الحَ  أو مس،اللّ  أو اْلنف أو الفم طريُ عن الجسم داخل إلى تصل وهي والمَلبس،

 ْلعراِض  بةسبّ المُ  حيطةالمُ  الّدموية والّشعيرات صابالمُ  الّنسيج في رتؤثّ  دفاعّية ضاّدةمُ  أجسام دتولّ  إلى ذلك فيؤّدي
 .الحساسّية
 ) القصبيّ  الّربو )رالّصد حساسّية تشمل التي الّتنفسّي، الجهاز وحساسّية الجلد، حساسّية منها عّدة؛ أنواع وللحساسّية
 الجيوب إلى رئيس بشكل أبواغها تّتجه النوم رفغُ  وسائدِ  في الفطريات من عدد وجود اعلميًّ  ثبت وقد اْلنف، وحساسّية

 . المريض جسم مناعة نقص حالة في خطورة اْلمر ويزداد العيون، في التهابات تسّبب وقد والّرئتين، اْلنفّية
 

 الجّيدة والمطّهرات الّتنظيف مواد واستعمال متقاربة، فترات على الوسائد بتَيير الفطريات تلك من الوقاية ويمكن
 للمنازل، المستمّرة الدائمة الّتهوية وضرورة الوسائد، في الّصناعيّ  من بدَّلً  الّطبيعيّ  نطْ القُ  واستعمال أسبوعيا،
َُ  محتويات وتعريض  جرةحُ  كديستَ  تجّنب إلى إضافة الجراثيم، من لتعقيمها آخر؛ إلى وقت من الّشمس ْلشعة رفال

 أثناُ في النائم يستنشقها التي التلّوث مصادر أهمّ  من هاْلنّ  فيها؛ اْلحذية تركِ  جّنبوتَ  أماكنها، خارج بالمَلبس ومالنَّ 
 . تنفسه

 
 يتناولها التي الَذائّية البروتينات من نوع فأيُّ  الَذاُ؛ من عّينمُ  نوع نحو اْلنسانِ  حساسّيةُ  أيضا الحساسّية أنواع ومن

 إذا اأمّ . المهضومة غيرِ  البروتينات امتصاصُ  بَصعُ  وإَّّل  اْلمعاُ، إلى وصوله قبلَ  هَضميُ  أن من بدَّ  َّل اْلنسانُ 
ُُ  استطاعت  معها الجسم تعامل في نكمُ تَ  الحالة هذه في الخطورةَ  فإنّ  بصعوبة، البروتينات هذه امتصاص أحياًنا اْلمعا

 بأمراض عرفتُ  كيميائيةٌ  تفاعَلتٌ  ذلك عن فينتجُ  لها، تتصّدى مضاّدةٌ  أجسامٌ  تتكّون وعندها غريبة، أجسام أّنها على
 الوصول في ينجح غذائيّ  بروتين أيّ  بين تحدث كيميائّيةٌ  معاركُ  هو الحساسّية من الّنوع هذا إنَّ  القولُ  ويمكن الحساسّية،

 هذا من هالحمايتِ  الجسم؛ أنسجة من تتكّون التي المضاّدة اْلجسام وبين م،ضْ هَ  غيرِ  من أنسجته أو الجسم خَليا إلى
 . له الّتصّدي يجب الذي الَريبِ  البروتين

 
ُُ  عدُّ يُ فَ  اللّبن، مثل من لإلنسان منه الحساسّيةَ  اْلغذية بعض تسّبب وقد  حدوث عن مسؤوًَّل  بناللّ  في البروتين جزي

 صٌ َْ مَ  اَّلنتفاخَ  ويصاحبُ  دة،عِ المَ  في انتفاًخا يسبب الذي ، )الَلكتوز ( اللبن رسكّ  من ثُ تحدُ  وقد منه، الحساسّية
 . والّسمكُ  البيضُ  اْلشخاص بعض لدى الحساسّيةَ  تسّببُ  التي اْلخرى اْلغذية ومن تناوله، من وجيزةٍ  فترة بعد وإسهالٌ 

 
 وتظهر الشمس، أشعة عن فضًَل  المنخفضة أو العالية الحرارة درجات مثل الحساسّية، تسبب قد طبيعّيةٌ  عواملُ  وثّمةَ 

 حالّطفْ  أو الّرْبوّية اْلزمات أو الّرشح أو العطس أو البطن في المتكّرر والمَص واْلسهال بالقيُ هنا الحساسّية أعراض
 . الجسم من مختلفة مناطُ في وانتفاخات أورام تظهر وقد اْلطفال، بين انتشارها يكثر التي باْلكزيما المعروف الجلديّ 

 الهضمّي، الجهاز : للجهازين المخاطّية واْلغشية الجلد أنسجة فهي بالحساسّية لإلصابة تعّرًضا الجسم أنسجة أكثر أما
 . والجهازالّتنفسيّ 

 
 دوًرا للمرأة أنّ  إلى الّدراسات بعض أشارت وقد المعمورة، أرجاُ جميع في البشر من المَليين الحساسّية وتصيب
 أشدّ  لألمّ  الجينيّ  الّتركيب ْلنَّ  خاص؛ نحو على التنفسيّ  الجهاز وحساسّية عام، نحو على الّداُ هذا من الوقاية في أساسًيا
 اْلصابة نسبة وتزداد . الحساسّية بأمراض لإلصابة للمولود الوراثيّ  اَّلستعداد حيث من لألب الجينيّ  الّتركيب من تأثيًرا
 نسبة أن الّدراسات بعض وأّكدت والعّمات، اْلعمام من أكثر به المصابون والخاَّلت اْلخوال كان كلّما المرض بهذا

 . الفتيان من أكثر الفتيات تصيب الّصدر حساسّية من الّشديدة باْلنواع اْلصابة
  ) بتصرف ،اْلمراض من والوقاية الَذاُ ،حنفي معوض نصر .د (
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 بالكاتب تعريف
 منشورة، وكتب مؤلفات له اْلمينية، اْلحماض تحلّل تكنولوجيا في الدكتوراه على حاصل مصريّ  عالم معوض نصر
 . النصّ  هذا أخذ ومنه، " األمراض من والوقاية الغذاء " و، " ةالثانوي اللبن لمنتجات الحيوية التكنولوجيا " مثل

 

 النصّ  جوّ 

 إلى فرد من تختلف سبابٍ ْل اسنويًّ  اْلشخاص مَليين منها يعاني التي الشائعة العصر أمراض من مرض الحساسية 
 .آخر إلى مكان ومن آخر،

  اْلطعمة وبعض الّتنظيف ومواد لعالطّ  غبار : مثل الحساسّية، أسباب أهمّ  النصّ  هذا في الكاتب وبيَّن. 

  والتنفسي الهضمي والجهازين اْلنفية الجيوب أو الجلد على تظهر التي أعراضها أهمّ  وتناول. 

 الحرارة ودرجات البرد إلى التعرض من والتقليل تسببها، التي اْلطعمة تجنب إلى داعًيا منها الوقاية طرُ وذكر 
 . اْلخرى المسّببات من وغيرها المرتفعة       

 
ّ .علمية مقالة  :النص إليه يمتين الذي دبياأل الفنّ 
 

 :الفقرةّاألولى
 

 ،نةٍ يَّ عَ مُ  مواسمَ  في نشطُ وتَ  شّتى، أسبابٌ  لها  ل،اْلطفا لدى سّيما وَّل الّشائعة العصر أمراض من مرضٌ  الحساسّية
 . الّطلع بارغُ  فيه كثرُ يَ  الذي الّربيعِ  موسمِ  وفي ،البردِ  موسمِ  نهايةِ  في وخاصة

 
 الّتجميل، موادّ  أو الّطلع، بارغُ  : مثل غريبة، ماّدة نتيجة المختلفة الجسم أنسجة في يحدث طبيعيّ  غيرُ  تفاعلٌ  والحساسّيةُ 

 عوادم من الناتج خانالدّ  عن فضًَل  سلين،نْ البِ  الحيويّ  المضادّ  مثل اْلدوية بعض أو الّسامة، المواد أو الحيوانات، َشعر أو
َُ  داخل شارالفِ  في تعيشُ  صَيرةٍ  كائناتٍ  وعن الّسجائر، ودخان الّسيارات،  والّسجاد والّستائر بالكتب كتّظةالمُ  رفال
 إليها، وصلت التي اْلماكن فتهّيج ن،قْ الحَ  أو مس،اللّ  أو اْلنف أو الفم طريُ عن الجسم داخل إلى تصل وهي والمَلبس،

 ْلعراِض  بةسبّ المُ  حيطةالمُ  الّدموية والّشعيرات صابالمُ  الّنسيج في رتؤثّ  دفاعّية ضاّدةمُ  أجسام دتولّ  إلى ذلك فيؤّدي
  . الحساسّية

ّ:والت راكيبّمعانيّالمفردات
 في يحدث طبيعيّ  غيرُ  تفاعلٌ  ،وهي عبارة عن لاْلطفا لدى سّيما وَّل الّشائعة العصر أمراض من مرضٌ  :الحساسّية

 .غريبة ماّدة نتيجة المختلفة الجسم أنسجة
 .شتيت: مفردها. متفّرقة :شّتى
 .والمصدر نشاط. َنِشطَ : من الفعل. بمعنى تزيد :َتنَشطُ 

َُّ من الّتراب والّرماد: الَبار :غبار الّطلع غَلف يشبه الكوز ينفتح عن حّب منضود فيه ماّدة إخصاب : ، الّطلع.ما د
 .الّنخلة
 .تأثُّر :تفاعل

يا مماثلة من نفس المنشأ، والّتي تحمُل وظيفة محّددة، كالّنسيج الّطَلئي، والّنسيج مجموعة متكاملة من خَل: أنسجة الجسم
 .العصبي، وغيرها من أنسجة الجسم، ومفردها نسيج

 .ُمستحضرات ُتزّين أشكال الوجه والجسم :مواّد الّتجميل
 .ًنامواّد تعمُل على إحداث تَّيرات في الجسم وتتسّبب في موته أحيا :المواّد الّساّمة

 .أدوّية طبّية كالبِنسلين مضاّدة للجراثيم مشتّقة من الفطر والبكتيريا وغيرها :المضاّد الحيويّ 
 .مفردها عادم، وهو ما ينتج عن احتراُ الوقود في الّسّيارة :عوادم الّسّيارات

 .كظظ: المزدحمة، جذرها :الُمْكتّظة
 (لَحْقنأداة ا)إيصال الّدواُ إلى الجسم بالِمحَقنة  :الَحْقن
 .هيج: جذرها. حّدة الّتأّثر :تهّيج
 .نشوُ :تولّد

بروتينات تتواجد في الّدم والّسوائل الجسمّية اْلخرى يفرزها الجسم ْلضعاف اْلجسام الَريبة من بكتيريا  :أجسام مضاّدة
 .وفيروسات وغيرها
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 .جمع أنسجة، وهي ماّدة تتكّون منها اْلجسام الحّية وتتألف من خَليا متماثلة شكًَل وحجًما :الّنسيج
قنوات دقيقة تشبه الّشعر، ويتكّون جدارها من طبقة خلوّية واحدة لتسمح للمواّد الَذائّية الّصَيرة  :الّشعيرات الّدموّية

 .ُشَعْيرة: بتَذية الخَليا حولها، ومفردها
 

ّ:علىّالفقرةّأسئلةّمقترحة
حّالمقصودّبمرضّالحساسي ة-1  .وض 

 ،نةٍ يَّ عَ مُ  مواسمَ  في نشطُ وتَ  شّتى، أسبابٌ  لها  ل،اْلطفا لدى سّيما وَّل الّشائعة العصر أمراض من مرضٌ  الحساسّية
 . الّطلع بارغُ  فيه كثرُ يَ  الذي الّربيعِ  موسمِ  وفي ،البردِ  موسمِ  نهايةِ  في وخاصة

ةاذكرّأربعةّأسبابّ-8 ّ.للحساسي 
 َشعر أو الّتجميل، موادّ  أو الّطلع، بارغُ  : مثل غريبة، ماّدة نتيجة المختلفة الجسم أنسجة في يحدث طبيعيّ  غيرُ  تفاعلٌ 

 .سليننْ البِ  الحيويّ  المضادّ  مثل اْلدوية بعض أو الّسامة، المواد أو الحيوانات،
ّماّهيّوسائلّوصولّالحساسي ةّلجسمّاإلنسان؟-3

 ضاّدةمُ  أجسام دتولّ  إلى ذلك فيؤّدي إليها، وصلت التي اْلماكن فتهّيج ن،قْ الحَ  أو مس،اللّ  أو اْلنف أو الفم طريُ عن
  . الحساسّية ْلعراِض  بةسبّ المُ  حيطةالمُ  الّدموية والّشعيرات صابالمُ  الّنسيج في رتؤثّ  دفاعّية

 .غيرّثالثي،ّاسمّفاعلّلفعلّثالثي،ّصفةّمشب هةّاسمّفاعلّلفعلّغيرّثالثي،ّاسمّمفعولّلفعل:ّاستخرجّمنّالفقرة-2
 (.ُيترك للّطالب َّلختبار قدراته في اَّلستخراج)
حّسببّكتابةّالهمزةّعلىّصورتهاّفيّالكلماتّاآلتية-3 ي،ّتؤث ر:ّوض  ائعة،ّفيؤد   .الش 
 (.ُيترُك للّطالب َّلستذكار قواعد كتابة الهمزة)
 .الجذر اللَّوي للكلمات الموجودة في الّنصّ /ّدة اللَّوّيةَّل تنَس الّتركيز على الما: عزيزي الّطالب 
 

 :الفقرةّالثانية
 

 ) القصبيّ  الّربو )رالّصد حساسّية تشمل التي الّتنفسّي، الجهاز وحساسّية الجلد، حساسّية منها عّدة؛ أنواع وللحساسّية
 الجيوب إلى رئيس بشكل أبواغها تّتجه النوم رفغُ  وسائدِ  في الفطريات من عدد وجود اعلميًّ  ثبت وقد اْلنف، وحساسّية

 . المريض جسم مناعة نقص حالة في خطورةً  اْلمر ويزداد العيون، في التهابات تسّبب وقد والّرئتين، اْلنفّية
 

 الجّيدة والمطّهرات الّتنظيف مواد واستعمال متقاربة، فترات على الوسائد بتَيير الفطريات تلك من الوقاية ويمكن
 للمنازل، المستمّرة الدائمة الّتهوية وضرورة الوسائد، في الّصناعيّ  من بدَّلً  الّطبيعيّ  نطْ القُ  واستعمال أسبوعيا،
َُ  محتويات وتعريض  جرةحُ  كديستَ  تجّنب إلى إضافة الجراثيم، من لتعقيمها آخر؛ إلى وقت من الّشمس ْلشعة رفال

 أثناُ في النائم يستنشقها التي التلّوث مصادر أهمّ  من هاْلنّ  فيها؛ اْلحذية تركِ  جّنبوتَ  أماكنها، خارج بالمَلبس ومالنَّ 
 . تنفسه

ّ:معانيّالمفرداتّوالت راكيب
 .مرٌض يسّبب تضّيُ متَّير في القصبات الهوائّية، تجاوًبا مع مثيرات مختلفة  :الّربو القصبيّ 

طائفة من الَّلزهرّيات منها ما يؤكُل وما هو سامٌّ وما هو طفيلّي على الّنبات أو الحيوان، ومنها المترّمم على  :الفُطرّيات
 .الكائنات المّيتة
فراغات مليئة بالهواُ، تّتصُل بالّتجويف اْلنفي، عبر فتحات خاّصة، تقع ضمن عظام الجمجمة والوجه،  :الجيوب اْلنفّية

 .َجيب: مفردها
ة، وجذرها :الوسائد  .وسد: مفردها وسادة، وهي الِمَخدَّ
مفردها بوغ، وهي خلّية تكاُثر َّل جنسّي، تنقُل الّنبات من حالة الّركود إلى حالة الّنشاط أو العكس، ولها أشكاٌل  :اْلبواغ

 .كثيرة ومختلفة في الفطرّيات والّطحالب والجراثيم وغيرها
 .الحصانة من المرض، وجذرها منع :مناعة

مطّهر، وهي ماّدة كيميائّية تقتُل البكتيريا أو الفيروسات الُمسّببة لألمراض أو ُتوّقف نمَوها أو تنقص : مفردها :مطّهراتال
 .عددها
ازيَّة :القُْطن   . جنُس نباتات زراعية ليفيَّة مشهورة من الفصيلة الُخبَّ
 .هوي: جذرها. تجديد الهواُ في اْلبنية والمساكن :التَّهوية
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 .عقم: جذرها. عملّية تؤّدي إلى إبادة البكتيريا وغيرها من الكائنات الحّية الّدقيقة :تعقيم
دة، وهي تنقُل اْلمراض الُمْعدية، جذرها: الجراثيم  .َجْرَثمَ : كائنات حّية صَيرة َّل ُترى بالعين الُمجرَّ
 .جنب: جذرها. ابتعاد :تجّنب
 .كدس: جذرها. جعل اْلشياُ بعضها فوُ بعض :تكديس
 .لوث: جذرها. فساد الجّو و البيئة ومياه البحار الّناتج عن مجمل اْلفرازات الكيميائّية :الّتلّوث

ّ:أسئلةّمقترحةّعلىّالفقرة
ةّالشائعةّبينّالن اس-1 ّأنواعّالحساسي   .اذكرّأهم 

 اْلنف وحساسّية ) القصبيّ  الّربو )رالّصد حساسّية تشمل التي الّتنفسّي، الجهاز وحساسّية الجلد، حساسّية
 .العيون في التهابات تسّبب  ؟ماّهيّاألضرارّالن اجمةّعنّالفطري اتّالموجودةّفيّوسائدّغرفّالن وم-2
 كيفّيمكُنّالوقايةّمنّتلكّالفطري ات؟-3

 بدَّلً  الّطبيعيّ  نطْ القُ  واستعمال ا،أسبوعيّ  الجّيدة والمطّهرات الّتنظيف مواد واستعمال متقاربة، فترات على الوسائد بتَيير
َُ  محتويات وتعريض للمنازل، المستمّرة الدائمة الّتهوية وضرورة الوسائد، في الّصناعيّ  من  من الّشمس ْلشعة رفال

 تركِ  جّنبوتَ  أماكنها، خارج بالمَلبس ومالنَّ  جرةحُ  كديستَ  تجّنب إلى إضافة الجراثيم، من لتعقيمها آخر؛ إلى وقت
 .تنفسه أثناُ في النائم يستنشقها التي التلّوث مصادر أهمّ  من هاْلنّ  فيها؛ اْلحذية

 .اسمّتفضيل،ّاسمّفاعلّلفعلّثالثي،ّاسمّفاعلّلفعلّغيرّثالثي،ّاسمّمفعولّلفعلّغيرّثالثي:ّاستخرجّمنّالفقرة-2
 .محتويات،ّيستنشقها،ّالتهابات:ّهاتّالجذرّالل غويّللكلماتّاآلتية-3
 

 :الفقرةّالثالثة
 

 يتناولها التي الَذائّية البروتينات من نوع فأيُّ  الَذاُ؛ من عّينمُ  نوع نحو اْلنسانِ  حساسّيةُ  أيضا الحساسّية أنواع ومن
 إذا اأمّ . المهضومة غيرِ  البروتينات امتصاصُ  بَصعُ  وإَّّل  اْلمعاُ، إلى وصوله قبلَ  هَضميُ  أن من بدَّ  َّل اْلنسانُ 

ُُ  استطاعت  معها الجسم تعامل في نكمُ تَ  الحالة هذه في الخطورةَ  فإنّ  بصعوبة، البروتينات هذه امتصاص أحياًنا اْلمعا
 بأمراض عرفتُ  كيميائيةٌ  تفاعَلتٌ  ذلك عن فينتجُ  لها، تتصّدى مضاّدةٌ  أجسامٌ  تتكّون وعندها غريبة، أجسام أّنها على

 الوصول في ينجح غذائيّ  بروتين أيّ  بين تحدث كيميائّيةٌ  معاركُ  هو الحساسّية من الّنوع هذا إنَّ  القولُ  ويمكن الحساسّية،
 هذا من هالحمايتِ  الجسم؛ أنسجة من تتكّون التي المضاّدة اْلجسام وبين م،ضْ هَ  غيرِ  من أنسجته أو الجسم خَليا إلى

 . له الّتصّدي يجب الذي الَريبِ  البروتين
 

ُُ  عدُّ يُ فَ  اللّبن، مثل من لإلنسان منه الحساسّيةَ  اْلغذية بعض تسّبب وقد  حدوث عن مسؤوًَّل  بناللّ  في البروتين جزي
 صٌ َْ مَ  اَّلنتفاخَ  ويصاحبُ  دة،عِ المَ  في انتفاًخا يسبب الذي ، )الَلكتوز ( اللبن رسكّ  من ثُ تحدُ  وقد منه، الحساسّية
 . والّسمكُ  البيضُ  اْلشخاص بعض لدى الحساسّيةَ  تسّببُ  التي اْلخرى اْلغذية ومن تناوله، من وجيزةٍ  فترة بعد وإسهالٌ 

 
ّ:معانيّالمفرداتّوالت راكيب

ماّدة عضوّية أساسها الّتركيبي اْلحماض اْلمينّية، توَجُد بكثرة في حبوب القرنّيات واللّحوم واْلجبان، وهي :  البروتينات
 . إحدى المواّد الّثَلث الرئيسّية لَذاُ الحيوان واْلنسان

 .عيمِ : الّطعام بعد المعدة، ومفردها ينتقُل إليه ما: اْلمعاُ
مرور المواّد النَّاجمة عن الهضم من تجويف اْلمعاُ إلى اْلوعية التي في جدارها بعد اختراُ غشائها  :امتصاص
 .الُمخاطيّ 

 .كمن: تختفي، جذرها :تكمنُ 
 ضدّ : جذرها. مخالفة ومعاكسة:مضاّدة
 .تواجه: تتصّدى

 .مفردها خلّية، وهي الماّدة اْلساسّية الّتي يتكّون منها كّل كائن حيّ  :خَليا الجسم
ٍُ مستقّل منها، يصّح أن يوجد محتفًظا بالخواّص الكيميائّية لهذه الماّدة :جزْيُ  .هو أصَُر جز

ه بشكل رئيسي، جُد في الحليب ومشتّقاتوهو سّكر ثنائّي، ناتج من ارتباط سّكر الجلكوز وسكر الجَلكتوز، ويُ  :الَّلكتوز
 .ويسّبب انتفاًخا في المعدة

 . توّرم :انتفاخ
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 .وجع في اْلمعاُ والتواُ فيها، جمعها أمَاص :مَص
 .قصيرة :وجيزة

ّ:أسئلةّمقترحةّعلىّالفقرة
ّكيفّيمكنّللبروتيناتّأنّتتسب بّفيّالحساسي ةّلجسمّاإلنسان؟-1
 امتصاصُ  بَصعُ  وإَّّل  اْلمعاُ، إلى وصوله قبلَ  هَضميُ  أن من بدَّ  َّل اْلنسانُ  يتناولها التي الَذائّية البروتينات من نوع أيُّ 

ُُ  استطاعت إذا اأمّ . المهضومة غيرِ  البروتينات  هذه في الخطورةَ  فإنّ  بصعوبة، البروتينات هذه امتصاص أحياًنا اْلمعا
 ذلك عن فينتجُ  لها، تتصّدى مضاّدةٌ  أجسامٌ  تتكّون وعندها غريبة، أجسام أّنها على معها الجسم تعامل في نكمُ تَ  الحالة

 .الحساسّية بأمراض عرفتُ  كيميائيةٌ  تفاعَلتٌ 
حّالت صويرّاألدبيّفيّعبارة-2 ة من الن وع هذا أنّ  القولُّ ويمكن:"ّوض  ةٌّ معاركُّ هو الحساسي   أيّ  بين تحدث كيميائي 

ة األجسام وبين م،ضّْهَّ غيرِّ من أنسجته أو الجسم خاليا إلى الوصولّفي ينجح غذائيّ  بروتين ن التي المضاد   من تتكو 
 ".الجسم أنسجة

 .شّبه الّتفاعَلت الكيميائّية الّناتجة عن اْلجسام المضاّدة مع البروتينات بالمعركة التي تجري بين طرفين
رّالل بنّفيّتسبُّبّالحساسي ةّلجسمّاإلنسان-3 حّدورّسك   .وض 
 صٌ َْ مَ  اَّلنتفاخَ  ويصاحبُ  دة،عِ المَ  في انتفاًخا يسبب 

 .تناوله من وجيزةٍ  فترة بعد وإسهالٌ 
ّ.اسمّمفعولّلفعلّثالثي،ّاسمّفاعلّلفعلّغيرّثالثي :استخرجّمنّالن صّ -2
 

 :الفقرةّالرابعة
 

 وتظهر الشمس، أشعة عن فضًَل  المنخفضة أو العالية الحرارة درجات مثل الحساسّية، تسبب قد طبيعّيةٌ  عواملُ  وثّمةَ 
 حالّطفْ  أو الّرْبوّية اْلزمات أو الّرشح أو العطس أو البطن في المتكّرر والمَص واْلسهال بالقيُ هنا الحساسّية أعراض
 . الجسم من مختلفة مناطُ في وانتفاخات أورام تظهر وقد اْلطفال، بين انتشارها يكثر التي باْلكزيما المعروف الجلديّ 

 الهضمّي، الجهاز : للجهازين المخاطّية واْلغشية الجلد أنسجة فهي بالحساسّية لإلصابة تعّرًضا الجسم أنسجة أكثر أما
 . والجهازالّتنفسيّ 

 
ّ:معانيّالمفرداتّوالت راكيب

 .اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك :ثّمة
 .زيادة :فضًَل 
 .قيأ: جذرها. ما تقذفه المعدة بسبب سوُ الهضم :القيُ

 .اندفاع الهواُ من اْلنف بعنف لعارٍض، وُسِمَع له صوت :العطس
 .سيَلن اْلنف :الّرشح
ْبوّية  .اسم منسوب إلى الّربو، وهو مرٌض ُمْزِمٌن يصيُب الممّرات الهوائّية للرئتين :الرَّ
ْفح  . آفٌة جْلدّية ظاهرة ناشئة عن أمراض عاّمة :الطَّ

 .التهاب في الجلد يصحبه طْفح جْلديّ  :اْلكزيما
ن بعض أجواف الجسم الحيوانيّ : اْلغشية المخاطّية  .ماّدة مخاطّية تبطِّ

 
ّ:أسئلةّمقترحةّعلىّالفقرة

ةّال تيّتسب بّالحساسي ة؟-0 بيعي  ّالعواملّالط  ّ.الشمس أشعة عن فضًَل  المنخفضة أو العالية الحرارة درجات ماّهيّأهم 
ةّالن اشئةّعنّالعواملّ-2 بيعي ة؟ماّهيّأعراضّالحساسي   الط 

 المعروف الجلديّ  حالّطفْ  أو الّرْبوّية اْلزمات أو الّرشح أو العطس أو البطن في المتكّرر والمَص واْلسهال القيُ
 . الجسم من مختلفة مناطُ في وانتفاخات أورام تظهر وقد اْلطفال، بين انتشارها يكثر التي باْلكزيما

ة؟ّما-3 ًضاّللحساسي   .للجهازين المخاطّية واْلغشية الجلد أنسجة  هيّأكثرّأنسجةّالجسمّتعر 
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ّ:الفقرةّالخامسة
 

 دوًرا للمرأة أنّ  إلى الّدراسات بعض أشارت وقد المعمورة، أرجاُ جميع في البشر من المَليين الحساسّية وتصيب
 أشدّ  لألمّ  الجينيّ  الّتركيب ْلنَّ  خاص؛ نحو على التنفسيّ  الجهاز وحساسّية عام، نحو على الّداُ هذا من الوقاية في أساسًيا
 اْلصابة نسبة وتزداد . الحساسّية بأمراض لإلصابة للمولود الوراثيّ  اَّلستعداد حيث من لألب الجينيّ  الّتركيب من تأثيًرا
 نسبة أن الّدراسات بعض وأّكدت ، والعّمات اْلعمام من أكثر به المصابون والخاَّلت اْلخوال كان كلّما المرض بهذا

 . الفتيان من أكثر الفتيات تصيب الّصدر حساسّية من الّشديدة باْلنواع اْلصابة
 

ّ:معانيّالمفرداتّوالت راكيب
 .، ومعناها اْلرض المسكونة أو المبنّية(عمر)اسم مفعول من الفعل الّثَلثي  :المعمورة

 .أدواُ: المرض، جمعها: الّداُ
 .مجموعة المعلومات الوراثّية الّتي يحملها كّل كائن حيّ  :الّتركيب الجيني

 .استعداد الّشخص وراثّيًا لألمراض والمشاكل الّصحّية :اَّلستعداد الوراثيّ 
 

 :أسئلةّمقترحةّعلىّالفقرة
ّفيّالوقايةّمنّالحساسي ة:ّعل ل-1 ّ.للمرأةّدورّأساسي 

 بأمراض لإلصابة للمولود الوراثيّ  اَّلستعداد حيث من لألب الجينيّ  الّتركيب من تأثيًرا أشدّ  لألمّ  الجينيّ  الّتركيب ْلنَّ 
 .الحساسّية

لّإليهماّالكاتبّمنّخاللّهذاّالن ص-2  .اذكرّنتيجتينّتوص 

  ّخاص نحو على التنفسيّ  الجهاز وحساسّية عام، نحو على الّداُ هذا من الوقاية في أساسًيا دوًرا للمرأة أن. 

 الفتيان من أكثر الفتيات تصيب الّصدر حساسّية من الّشديدة باْلنواع اْلصابة. 
 

ي ةّفيّالن ص ماتّالفن  ّ:الس 
 .استخدام العديد من المصطلحات العلمّية-1
 .اَّلستناد إلى الحقائُ العلمّية-2
 .ندرة الّصور الفّنّية-3
 

 والداللة المعجم
 : الل غويّ  معجمك إلى أضف -1
يارات عوادم -  . الّسيارة في الوقود احتراُ عن ينتج ما وهو ،عادم ،مفردها : الس 
ة -  . المزدحمة : المكتظ 
 . بعض فوُ بعضها اْلشياُ جعل : الت كديس -
ى -  . تواجهها : لها تتصد 
 
 : اآلتية المفردات معاني واستخرج ،اللغوية المعاجم أحد إلى ُعدّْ -2

 . القصيرة : الوجيزة
 . التأثر حّدة : التهي ج

 . المسكونة أو ةالمبنيّ  اْلرض : المعمورة
 
بي ة المصطلحات معاجم أحد في ابحث -3 ا كل ّ معنى عن الط   : يأتي مم 

 والنسيج الطَلئي، كالنسيج دةمحدّ  وظيفة تحمل والتي المنشأ، نفس من مماثلة خَليا من متكاملة مجموعة :الجسم أنسجة
 . الجسم أنسجة من وغيرها العصبي،
 الَذائية للمواد لتسمح واحدة، خلوية طبقة من جدارها نويتكوّ  الشعر، تشبه اجدّ  دقيقة قنوات : الدموية الشعيرات
 . حولها الخَليا بتَذية الصَيرة
  والوجه الجمجمة عظام ضمن تقع خاصة، فتحات عبر اْلنفي جويفبالتّ  صلتتّ  بالهواُ، مليئة فراغات : ةاألنفيّ  الجيوب
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 من الَريبة اْلجسام ْلضعاف الجسم يفرزها اْلخرى الجسمية والسوائل مالدّ  في تتواجد بروتينات : المضادة األجسام
 . وغيرها وفيروسات بكتيريا
 . واْلفراز الهضم في تستخدم واْلنف، واْلذنين كالفم الجسم في مختلفة أماكن في تتواجد تبطينات : المخاطية األغشية
 . مختلفة مثيرات مع تجاوًبا الهوائية، القصبات في متَير تضيُ يسبب مرض : القصبي الربو

 أشكال ولها العكس، أو النشاط حالة إلى الركود حالة من النبات تنقل َّلجنسي، تكاثر خلية وهي َبوغ، مفردها : األبواغ
 . وغيرها والجراثيم والطحالب الفطريات في ومختلفة كثيرة

 . حي كائن كل يحملها التي الوراثية المعلومات مجموعة : الجيني التركيب
 
 : اآلتية الكلمات من كلمة لكل اللغوي الجذر ما  -2

 .)عدد ( عدّ  : االستعداد/  )كظظ ( كظّ  : مكتظّ  / لَهبَ  : التهابات
 
 جرثوم  (. جراثيم ( كلمة مفرد واستخرج المعاجم أحد إلى ُعدّْ -3
 
 . الكلمة ضبط أوجه مبيًنا ، المعاجم أحد إلى بالرجوع ) معدة ( كلمة في والعين الميم حرفي بالشكل اضبط -3
 .َمِعدة، ِمْعدة  -
ْبوية ( كلمة في والراء ،) الفطريات ( كلمة في الفاء حرف بالشكل اضبط -3  .) الر 
بْ  ، طرياتالفُ  -  .وّيةالرَّ
 
 . إنشائك من مفيدة جملة في ) سيما وال ( تركيب استعمل -3
 . اْلدب كتبَ  سّيما وَّل الكتبَ  أحبّ  -
 

 والتحليل الفهم
 : يأتي ما عن أجب ،النص فهمك ضوء في -1
 ؟ بالحساسي ة المقصود ما -أ

 معينة، مواسم في وتنشط شّتى، أسباب لها اْلطفال، لدى سّيما وَّل الّشائعة العصر أمراض من مرض الحساسّية -
 . الّطلع غبار فيه يكثر الذي الّربيع موسم وفي البرد، موسم نهاية في وخاصة

 . للحساسي ة أسباب أربعة اذكر -ب
 َشعر أو الّتجميل، مواد أو الّطلع، غبار : مثل غريبة، ماّدة نتيجة المختلفة الجسم أنسجة في يحدث طبيعيّ  غير تفاعل -

 .البنسلين الحيويّ  المضادّ  مثل اْلدوية بعض أو الّسامة، المواد أو الحيوانات،
  ؟ الجسم داخل الحساسية تحدث كيف -ج
 وصلت التي اْلماكن فتهّيج الحقن، أو اللمس أو اْلنف أو الفم طريُ عن الجسم داخل إلى الحساسية مسببات تصل -

 ْلعراض المسببة المحيطة الدموية والشعيرات المصاب النسيج في تؤثر دفاعية مضادة أجسام تولد إلى يؤدي ما إليها،
 . الحساسية

 
 .بها اإلصابة خطر من أنفسنا نقي كيف ، البيوت في معنا والجلد واألنف الصدر حساسية مسببات بعض تقيم -2
 واستعمال أسبوعًيا، الجيدة والمطهرات التنظيف مواد واستعمال متقاربة، فترات على الوسائد بتَيير منها الوقاية يمكن -

 الَرف محتويات وتعريض للمنازل، والمستمرة الدائمة التهوية وضرورة الوسائد، في الصناعي من بدَّلً  الطبيعي القطن
 أماكنها، خارج بالمَلبس النوم حجرة تكديس تجنب على عَلوة الجراثيم، من لتعقيمها آخر، إلى وقت من الشمس ْلشعة
 . فيها اْلحذية ترك وتجنب

 
 . الغذائي بالتحسس المقصود وضح -3
الّتي تصُل إلى خَليا الجسم أو أنسجته من غير هضم، فتحدث تفاعَلت بين تحّسس تسّببه بعض البروتينات الَذائّية  -

 .هذه البروتينات وبين اْلجسام المضاّدة لها تسّبب الحساسّية
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 : من لكل ّ عرضين اذكر -2
 : اللبن حساسية -أ

 . وإسهال مَص المعدة، في انتفاخ -
 . أوالمنخفضة المرتفعة الحرارة درجات عن الناتجة الحساسية -ب
 المعروف الجلدي الطفح أو الربوية اْلزمات أو الرشح أو العطس أو البطن في المتكرر والمَص واْلسهال القيُ -

 . الجسم من مختلفة مناطُ في وانتفاخات أورام تظهر وقد باْلكزيما،
 
 : يأتي ما لعل ّ-3
 . المعمورة أرجاُ جميع في البشر من المَليين تصيب ْلنها . العصر أمراض من مرض الحساسية -أ

 . به صابيُ  من كل على ْلخطاره. الحساسية بمرض االستهانة يجوز ال -ب
  . الحساسية من نفسها وقاية على حرًصا أكثر تكون أن المرأة على يجب -ج
 بأمراض لإلصابة للمولود الوراثي اَّلستعداد حيث من لألب الجيني التركيب من تأثيًرا أشد لألم الجيني التركيب ْلن -

 . الحساسية
 
 . الحساسية ومرض التلوث بين العالقة وضح-3
 اْلنسجة تهّيج إلى يؤدي مما والتنفسي الجهازالهضمي إلى الجراثيم من نوع أي وصول إمكانية يعني التلوث -

 .وتحّسسها
 
 . بالحساسية لإلصابة عرضة الجسم انسجة أكثر ما -3
 . التنفسي الجهاز الهضمي، الجهاز : للجهازين المخاطية واْلغشية الجلد أنسجة -
 
 ؟ الحساسية بمرض الطفل إصابة نسبة تزداد متى -3
 . والعّمات اْلعمام من أكثر به المصابون والخاَّلت اْلخوال كان كلما -
 
 منّحالة كل في اليومية حياتنا في الحساسية بمرض اإلصابة بناتجنّ  أن يمكن تدابير اقترح ،النص دراستك بعد -3

 : اآلتية الحاالت
 . المنظفات استخدام سوء -أ

 . والقفازات الكمامات كاستخدام فاتالمنظّ  استخدام في الصحيحة والتعليمات اْلرشادات اتباع -
 . السكن أماكن من بالقرب المصانع دخان سحب انتشار -ب
 من المصانع لمنع ومحلية دولية قوانين سنّ  السامة، الَازات انبعاث من للتقليل المصانع مداخن على الفَلتر وضع -

 قدر المصانع عن بعيدة أماكن في السكن الهواُ، لتنقية اْلشجار زراعة به، المسموح الحد تتجاوز بنسبة الَازات اطَلُ
 . المستطاع

  .انخفاضها أو الحرارة درجات ارتفاع -ج
 في المناسبة التكييف أجهزة واستخدام الحرارة درجات انخفاض حالة في الواقية والمَلبس المناسبة التدفئة استخدام -

 . المباشرة الشمس ْلشعة التعرض وتجنب الحرارة، ارتفاع حالة
 

  . النص فهمك ضوء في الرأي هذا ناقش الدواء، هي والحمية الداء، بيت المعدة : يقال -14
 . للطالب أيًضا ويترك . فرد كل عن الحساسية تسبب التي اْلطعمة تجنب -
 

  . رأيك في أضرارها نتجنب كي عنها كافية ثقافة نمتلك أن ينبغي التي الصحية الموضوعات أهم اذكر -11
  .للطالب أيًضا ويترك  .وغيرها والسمنة، الدم، ضَط وارتفاع والسرطان، السكري، :أمراض- 
 

  . وسلًبا إيجاًبا صحته في ُتؤث ر أن يمكن نسانإلا بها يقوم سلوكات اذكر -12
 . السريعة الوجبات تناول التدخين، : سلًبا -
  .للطالب أيًضا ويترك  .الرياضة ممارسة المتوازن، الَذاُ تناول الكافي، الماُ شرب  :إيجاًبا- 
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 ونتجنب منجزاتها، من نفيد كيف بين صحية، اضرار معها جلبت كثيرة فوائد للبشرية الصناعية الثورة قتحقّ  -13

 . نظرك وجهة من اضرارها
 عنها الناتجة ةامّ السّ  واْلبخرة الصناعات وأضرارها، البَلستيك أكياس وأضرارها، الحديثة اَّلتصال أجهزة -

  وأضرارها
  .للطالب أيًضا ويترك  .أضرارها بوتجنّ  منها لَلستفادة منها كل مع بحذر التعامل

 
 الجمالي التذوق

 : اآلتية العبارة في الفنية الصورة حوضّ   -1
 أو الجسمّخاليا إلى الوصول في ينجح غذائيّ  بروتين أيّ  بين تحدث كيميائي ة معارك هو الحساسي ة من الن وع هذا أنّ  "

ة األجسام وبين م،هضّْ غير من أنسجته  ". له المضاد 
 .المعركة هذه يخوضانِ  جيشين ةالمضادّ  جسامواْل الَذائي البروتين روصوَّ  معركة، الحساسية الكاتب رصوّ  -
 
ّلكل مثل العقل، ومخاطبة الحقائق، إلى واالستناد العلمية، المصطلحات استخدام العلمية المقالة خصائص من -2

 . النص من الخصائص هذه من واحدة
 . الخ......... اللبن سكر الفطريات، القصبي، الربو : مثل : ةالعلميّ  المصطلحات -
 . لإلنسان الحساسية اْلغذية بعض تسبب : مثل : الحقائق إلى االستناد -
 . الفنية الصور وندرة مباشرة، علمية لَة استخدام : العقل مخاطبة -
 
 .أثيرفيهوالتّ  صحًيا يالمتلقّ  تثقيف وفي ومفهوم، واضح بشكل الموضوع عرض في الكاتب وفق مدى أي إلى بين -3
 واَّلعتماد اْلفكار، تسلسل حيث من العلمي المقال سمات التزم هْلنَّ  كبير؛ حد إلى فكرته إيصال في قاموفَّ  الكاتب كان -

 العاطفة؛ َّل العقل امخاطبً  المباشرة والمعاني العبارات قصر مع واضحة سهلة بلَة ذلك وعرض العلمية، الحقائُ على
 . منها الوقاية رُوطُ  وأعراضها وأنواعها هامسبباتِ  وذكر الحساسية فعرَّ  إذ
 

 لغوية قضايا
 البدل

ّ. إيضاحه على ويعمل منه، المبدل يسمى اْلعراب في له سابًقا اسًما يتبع بالحكم مقصود تابع البدل 
 

  :البدل أنواع
     والهدى الحرام والشهر للناس قيما الحرام البيت الكعبة َّللا جعل( :تعالى قوله نحو كل، من كل بدل أو المطابُ بدل -1

 الواقع بأل المعرف اَّلسم يكون أن ويَلب . تفصيلي بدل هنا وهو ". ولسانه قلبه : باصَريه المرُ : وقولنا ،) والقَلئد
 . كريم الرجل هذا : قولنا نحو مطابًقا بدًَّل  اْلشارة اسم بعد
 منه انقص أو نصفه * قليَل إَّل الليل قم * المزمل أيها يا( :تعالى قوله نحو كل، من الجزُ بدل أو : كل من بعض بدل -2
 .) قليَل 
 . الهادئ جوها المكتبة إلى القارئ يطمئن : نحو: اَّلشتمال بدل -3

 . وعدده جنسه في ويطابقه به ويربطه منه المبدل على يعود ضمير الَالب في اَّلشتمال وبدل كل من بعض ببدل يتصل
 

 تدريبات
 : نوعه واذكر ، يأتي ما في البدل عين -0
 تصير هللاّإلى أال األرض في وما السماوات مافي له الذي هللا صراط * مستقيم صراط إلى لتهدي وإنك(:تعالى قال -أ

  .مطابُ بدل  )الثانية  (صراط  (ّ.األمور

ّ".هللا سبيل في تحرس باتت وعين هللا، خشية من بكت عين : النار تمسهما ال عينان :)ملسو هيلع هللا ىلصّ هللا رسول قال -ب

  .تفصيل بدل  )اْلولى  (عين   
 وراحمّ  قاسّ  : القلبان يستوي وال ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالتقى بالبر القلب جحود أداوي : الشاعر قال -ج

 )تفصيل بدل  (قاسٍ     
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 .( كل من بعض بدل  (مراجعها   . هامراجعُّ المكتبة أفادتني -د
 .(اشتمال بدل (هتقمصُ     . المسرحية في البطل شخصية هصُّمُّّقَّتَّ الطالبُّ أدهشني -ه
 
 : خط تحتها التي الكلمات أواخر بالشكل اضبط -2
 .مذاَقه الطعامَ  الضيف استلذَّ  -أ

 .خطتَّه البحثَ  الطالب أعدَّ  -ب
 
 : تاًما إعراًبا يأتي ما في خط تحته ما أعرب -3
 ) كبيًراّأجًرا لهم أنَّّ الصالحات يعملون الذين المؤمنين ويبشر أقوم هي للتي يهدي القرآن هذا إن ( :تعالى قال -أ

 . آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعَلمة منصوب مطابُ بدل : القرآن
 . نصَفه الديوانَّ تصفحت -ب

 جر محل في مبني متصل ضمير : والهاُ مضاف، وهو الفتحة نصبه وعَلمة منصوب كل من بعض بدل : نصَفه
 . باْلضافة

  . واألمانة والعفة واألدب العلمُّ : المرء بها يسود خصال أربع -ج
 . آخره على الظاهرة الضمة رفعه وعَلمة مرفوع تفصيل بدل : العلم

  . أريَجها الوردة شممت- د
 مبني صلمتّ  ضمير : والهاُ مضاف، وهو آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعَلمة منصوب اشتمال بدل : أريَجها

 . باْلضافة جر محل في
 
 . البدل على أمثلة منها واستخرج ،النص من واألخيرة،ّوالسابعة ،الثانية : الفقرات إلى عد-1
 .)مطابُ بدل(  البنسلين الحيوي المضاد مثل دويةْلا بعض : انيةالثّ  الفقرة -
 .)تفصيل بدل(  التنفسي والجهاز الهضمي، الجهاز : للجهازين : السابعة الفقرة -
 .)مطابُ بدل( الداء هذا من الوقاية في أساسًيا دوًرا للمرأة أن إلى الدراسات بعض أشارت : اْلخيرة الفقرة -
 

 والزمان المكان اسما
 : من ويصاغان ، وقوعه مكان أو وقوعه وزمان الحدث على يدَّلن مشتقان اسمان  
 : على الثَلثي الفعل  
 ) َمرَمى َمسَبح، َمكَتب،: )نحو :ناقًصا معتًَل  أو العين مفتوح أو العين مضموم الفعل مضارع كان إذا ) َمفَعل ( وزن -1
. 
 .) دَمولِ  ف،َموقِ  س،َمجلِ  ( نحو : واوًيا مثاًَّل  معتًَل  أو مكسورالعين مضارعه كان إذا ) لَمفعِ )وزن -2
 .) نتهىمُ  رتَقب،مُ  ستوَدع،مُ ) : نحو المفعول، اسم صياغة طريقة على الثَلثي غير ومن -3
 

 تدريبات
 : الكلمة ضبط مع اآلتية األفعال من الزمان أو المكان اسم صغ -0

 .َمأوى:أوى
 .مستوَصف: استوصف

 .دَموعِ : وعد
 . َملَعب:لعب
 . ملَتقى :التقى

 
 الصحيح،ّاللفظ اذكر ،" األلبسة َمعَرض زرت "  :قولهم في كما )) معرض (( كلمة لفظ في الناس بعض يخطئ -8

 . قواعد من ورد ما على اعتماًدا
 .َيْعِرض : ضَ رَ عَ  مضارع ْلنَّ َمْفِعل  وزن على أيَمْعِرض، :  )الكلمة عين( الراُ كسر الصواب -
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 : يأتي ما في الزمان اسم من المكان اسم زميِّّ -3
 زمان اسم (. الفجر عِّلَّطّْمَّ حتى هي سَلم  (:تعالى قال- أ

 .) مقاًماو مستقًرا حسنت فيها خالدين * وسَلما تحية فيها ويلقون صبروا بما الَرفة يجزون أولئك (  :تعالى قال -ب
 .مكان اسما
لُ تَ مُ  لىالقِ  خاف لمن وفيها   اْلذى عن للكريم منأى اْلرض وفي  :نفرىالشّ  قال ج  مكان اسم . عزَّ
 . مكان سما.الشباب ملتقى الثقافي اديالنّ  -د
  .مكان اسم .الزحام كثير العذب دالَمورِ  -ه
 زمان اسم.اليوم صباح التاسعة الساعة عند اَّلجتماع َمْوِعدُ  -و
 
 . مكان واسم زمان اسم منهما واستخرج ،النص من والرابعة األولى الفقرتين إلى عد -1
 .) مَموسِ ( مفردها مواسم و مسِ وْ مَ  : زمان اسم -
 .) لَمنزِ  ( مفردها لمنازِ  : مكان اسم -
 

 الكتابة
ّالت لخيص

فنٌّ نثرّي، يقوم على قراُة الّنّص، ثّم إعادة صوغه من جديد بلَة الكاتب الخاّصة بإيجاز وتكثيف من غير  الّتلخيص

إخَلل بأفكاره ومعانيه الّتي أرادها صاحُب الّنّص اْلصلّي، ومن أهّم شروطه اْلمانة في نقِل اْلفكاِر، وتدوينها بدّقة بَل 

 .من جديد في حدود الحجم المحّددزيادة أو نقص في المعاني، وإظهار الّنّص 

 :ومن َثمَّ فإنَّ الّتلخيص عبارة عن نّص قصير يحوي ماّدة أطول منه باّتباع الخطوات اآلتية

 .قراُة الّنّص اْلصلّي، وفهم الموضوع-1

 .استخراج اْلفكار الّرئيسة، وَتْرك اْلفكار الّثانوّية-2

 .ّرجوع إلى الّنّص اْلصليّ إعادة صياغة الّنّص بلَتنا الخاّصة من غير ال-3

 .المحافظة على اْلفكار من غير تدّخل أو إصدار أحكام-2

 .، ولّخصه في حدود مئة كلمة محافًظا على أفكاره، ومراعًيا ما تعلّمته في الّتلخيص(الحساسّية)ُعْد إلى نّص 
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ّالوحدةّالخامسة

ّياّأردنّ "ّ  "وأنتّالحب 
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ّوطني يا عنكَّ سأكتبُّ
(1) 

 وطني يا عنكَ  سأكتبُ 
ُِ  لوحةً  وأرسمُ   الّزمنِ  رحلةَ  تسكنُ  للّشْو

 وتحملُني أحملُها للُحبِّ  رايةً  وأرفعُ 
 أهوى ما كلَّ  سأكتبُ 

 الَوَطنِ  إلى َيْحلو وما
 الُبْشرى أّنكَ  سأذكرُ 
 للَبَشرِ  الخيرِ  وكلُّ 
 هتَفتْ  كلَّما فآتي
 تطلُبني الشَّْوُ ِظَللُ 

 تعانَقني َكيْ  ذراُعكَ  امتّدتْ  كلّما وآتي
ٍُ ثمّ   تحُضَنني بشو

 نهَضتْ  كلَّما سآتي
ْهرُ  ُرباكَ   تسألُني الطُّ

ُِ  الّشمسِ  شعاعِ  في سآتي ْلما  والقمرِ  والظَّ
بى سأرِجعُ   َطْوًعا للرُّ
 شوًقا ُغربتي وأحملُ 

 والِمَحنِ  واْلوجاعِ  اْلّيامِ  رحلةَ  وأطوي
 تدعو حالَما سآتي

 خيلٍ بَل 
 طيرٍ  وَّل
 ُسفنٍ  وَّل
َُ  كنتَ  عزيًزا  ولتْب
          وطني                                                                                                                          يا اْليامِ  مدى

*********************** 
(2) 

 مًدى سواك أهوى َّل فيك سأبقى
 الَقَدرِ  لْحظةِ  حّتى فيكَ  وأحيا

ْدرِ  َخْفقةَ  تسامى إذْ  ترابكِ  ِمنْ  سأجعلُ   الصَّ
دُ  ما مياِهك في وأغسلُ  ْهرِ  قْسوةَ  يبدِّ  الدَّ
 الُعْمرِ  بْهَجةَ  يخلِّدُ  ما ربيِعكَ  ِمنْ  وأنِسجُ 

َتِرًبا أكونُ  ولْستُ  َْ  ُم
 الّدنيا في طّوفتُ  إذا

ٍُ  في إليكَ  وعْدتُ   شو
 لهُ  حدودَ  َّل وحب  

 إعصاًرا اللّيلِ  رياحِ  في سآتي
 أحَلًما نسيِم الفجرِ  في وآتي
 ذاتي في المزروعُ  العالمُ  فأنتَ 

 أنا وأنتَ 
 الخيرِ  ِبشارةُ  وأنتَ 
 أردنُّ  يا الحبُّ  وأنتَ 

ورِ  اْلفكارِ  في والِوجدانُ  أنَت الّطْيفُ   والصُّ

********************** 
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(3) 

 وطًنا يا أردنُّ  يا َّللاُ  حماكَ 
 محّبتِنا في تنامى

َيرِ  والُبنيانِ  الّتاريخِ  َمعَ   والسِّ
 ُنْعليها الّراياتُ  لكَ 
 َُ  ُمْلِهمةً  المجدِ  ديارِ  في لَتْخِف

 تحملُها أنتَ  برؤيا
 صاِنُعهُ  أنتَ  ومجدٍ 
 العربِ  رايةِ  ورافعُ 

َُ  لكَ  فسّجْلنا  عددِ  بَل ُتحصى َّل اْلسما
 لها نظيرَ  َّل بفخرٍ 
َتِرًبا أكونُ  فكيفَ  َْ  ؟ ُم

 وتحُضُننا الّدنيا معالمِ  بكلِّ  لنا وأنتَ 
 تسُكُنني القلب حنايا في وأّنكَ 
نا في أُحبُّكَ  َُ  سهًَل  الدُّ  وصحرا

 العربِ  واديَ  وخْفَقةَ 
************************* 

 
(2) 

 بهِ  زرْعتَ  قدْ  تراُبكَ 
 اْلبدِ  خالدًة إلى الُحبِّ  بذورَ 
 الّراياتِ  أجملُ  سمائِكَ  في لتعلوَ 
َفرِ  واْليمانِ  الفخرِ  رمزُ   والظَّ

 يومٍ  في أحسْستُ  فما
َتِرًبا كْنتُ  بأّني َْ  ُم
 تفارْقني لمْ  ْلّنكَ 
 تنادُمني روحي كما
 معي تسيرُ  ظلّي كما

 وتسُكنني أسكُنها أردنُّ  يا الّدارُ  فأنتَ 
 َسَكًنا رأتْ  ما فروحي

 وطني يا ِسواكَ  ..... ِسواكَ 
 

******************** 
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ّالتعريفّبالشاعر

في اْلردنّية منها مستشار في السفارة  ،ى ّعدة مناصبتولّ  ،م 1324ولد الشاعر محمود فضيل التل في أربد عام  

 .اْلردنيينوهو عضو رابطة الكّتاب  ،وأمين عام في وزارة الثقافة ،الكويت

 :من دواوينه  

  غتراباَّلأغنيات الصمت و. 

  ِنتظاراَّلوجدار  تياآل نداُ للَد. 

 الّطريُ هامش. 

  الذي أخذ منه النص وفانّ،طّ والّراعّالليلش. 

وّالن صّ ّج 

د يؤكّ ، زلي متميّ وْ من حضور دَ  ردنِّ لألا مَ بانتمائه إليه وتعلقه به؛ لِ  ويعتزُّ  ،ته لهويفخر بمحبّ  ،ردناْليعشُ الشاعر 

 . تاَّلالمجنساني من إنجازات في مختلف اْلمه للمجتمع وما قدّ  ،نسانلإلاحترامه 

ًدا في القصيدة إلى أيام اغترابه عن الوطن وأشار الشاعرُ  وما  ،خراآلمنهما  ويسكن كلٌّ  ،في داخله يعيشُ  ردنَّ اْل أّنَّ ، مؤكِّ

يجد في وهو  ،ه أينما ّحل وارتحلتفارقُ  َّله التي معه كروحِ  ردنَّ ْلا نَّ ْليشعر بالَربة ؛  َّلاعر مر كذلك فإن الشّ اْلدام 

 . يطمئن إليه الوطن المنزل الذيطبيعة 

 األول المقطع
 وطني يا عنكَ  سأكتبُ 

ُِ  لوحةً  وأرسمُ   الّزمنِ  رحلةَ  تسكنُ  للّشْو
 نيوتحملُ  هاأحملُ  للُحبِّ  رايةً  وأرفعُ 

 أهوى ما كلَّ  سأكتبُ 
 نِ الَوطَ  إلى َيْحلو وما

 رىالُبشْ  أّنكَ  سأذكرُ 
 للَبَشرِ  الخيرِ  وكلُّ 
 هتَفتْ  كلَّما فآتي
 تطلُبني ْوُالشَّ  لُ ِظَل

 تعانَقني َكيْ  ذراُعكَ  امتّدتْ  كلّما وآتي
 ٍُ  تحُضَنني ثمّ  بشو
 نهَضتْ  كلَّما سآتي
 نيتسألُ  ْهرُ الطُّ  ُرباكَ 

ُِ والظَّ  الّشمسِ  شعاعِ  في سآتي  والقمرِ  ْلما
بى عُ سأرجِ   اعً َطوْ  للرُّ
 اشوقً  ُغربتي وأحملُ 

 والِمَحنِ  واْلوجاعِ  اْلّيامِ  رحلةَ  وأطوي
 تدعو حالَما سآتي

 خيلٍ  بَل
 طيرٍ  وَّل
 ُسفنٍ  وَّل
َُ  كنتَ  اعزيزً   ولتْب
 وطني يا امِ اْليّ  مدى
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ّ:معانيّالمفردات

 .نزوع الّنفس إلى الّشيُ وتعلّقها به: الّشوُ
 .رحل: جذرها. اَّلنتقال من مكان آلخر: رحلة
 .الوقت: الّزمن
 .َعلَم، جمعها رايات: راية
 .هوى: وجذرها. أعشُ: أهوى

 .ُبَشر: خبر سارٌّ وُمفرح َّل يعلمه الُمْخَبُر به، جمعها :البشرى
 .صاَحتْ : هتفت
 .جمع ِظّل، وهو ما يَلزم الشيُ من خياله: ِظَلل
 .َرْبَوة: َرَبَو، والمفرد: ما ارتفَع من اْلرض، جذرها: ُربا

ْهرُ   .طهر: جذرها. الّنقّية الخالية من الّنجاسة والّدنس: الطُّ
 شعَّ : وجذرها. أشّعة: الجمع. ُيرى كأّنه خيوطالّضوُ الّذي : ُشعاع

 .شديدة الّظَلم: الّظلماُ
 طوى: جذرها. أثني وأنسى: أطوي

 .وجع: اآلَّلم، مفردها: اْلوجاع
 .مفردها ِمحنة وهي البَلُ والّشّدة: الِمَحن
 .في الحال: حالَما
 .قوّي غالب َّل ُيْقهرُ : عزيًزا

 .طوال اْلّيام: مدى اْلّيام
  :الشرح

 القصيدة هذه روصوّ  ،وطنه في قصيدة كتابة إلى شوقه فيدفعه ،عنه ابعيدً  كان حين وطنه إلى شوقه عن الشاعر ّبريع
 . حلَّ  أينما هوجدانَ  يسكن الذي الوطن إلى يبعثها عبارات من فيها بما جميلة لوحة
 أنَّ  اعرالشَّ  ويذكرُ  ،جميلة عبارات من ببلده يليُ ما كل ويكتبُ  ،إليه وانتمائه حنينه عن ًراتعبي لألردنِّ  هحبِّ  راية ويرفع
 كلِّ  في ،يناديه عندما وطنه دعوة اعرالشّ  يويلبّ  ،واْلمل البشرى فهو، يحتاجه من لكلِّ  والعطاُ الخير بلدُ  اْلردنَّ 
 امجتازً ، إليه وشوقه الَالي وطنه إلى بانقياده امدفوعً  فيأتي ،غربته أوجاع لينهيَ  ،ظلمةً  أو اشمسً  ،ارً انه أو ليًَل  اْلوقات

 . والعزة بالبقاُ لوطنه اعرالشّ  يدعو المقطع نهاية وفي، اوجوً  اوبرً  ارً بح ةيّ المادّ  العوائُ كل
 

ّ:الت صويرّاألدبي
ّ

ْوقِّ لوحةًّ وأرسمُّ-0 منِّ رحلةَّ تسكنُّ للش   إلى هشوقُ  دفعه ،جميلة لوحةً  " القصيدة " وطنه في مهكَل رصوَّ : الز 
 .خلود حّبه وحنينه لوطنهدَّللة على . كتابتها

شّبه مشاعره وأحاسيسه برايٍة، كما شّبه الّراية بإنساٍن يحملُه الّشاعر تارًة : نيوتحملُّ هاأحملُّ للُحبِّّ رايةًّ وأرفعُّ -8
 .دَّللة على المحّبة المتبادلة بينه وبين وطنه. ويحمُل الّشاعر تارًة أخرى

 .بإنساٍن تحلو له كتابات الّشاعرشّبه الوطن : نِّالَوطَّ إلى َيْحلو وما -3
 .شّبه وطنه ببشارٍة ُيسرُّ بها: رىالُبشّْ أن كَّ سأذكرُّ -1
شّبه شوقه بالّظَلل الّتي تَلزمه، وشّبه الّظَلل بإنساٍن ينادي على : تطلُبني ْوقالشَّّ لُِّظال...ّّهتَفتّْ كلَّما فآتيّ-1

 .الّشاعر َفُيلّبي هتاَفه
تّْ كل ما وآتي -6  . شّبه الوطن بإنساٍن يفتُح ذراعيه ليعانُ الّشاعر: تعانَقني َكيّْ ذراُعكَّ امتد 
شّبه ُربا الوطن بإنساٍن نقي  طاهٍر يسأُل الّشاعر العودة والّرجوع   :نيتسألُّ ْهرُّالطُّّ ُرباكَّّ.....نهَضتّْ كلَّما سآتيّ-3

 .ملّبًيا ُمستجيًباالّشاعرفينهُض 
بى عُّسأرجِّ -2  .شّبه الّربى بإنساٍن يدعو الّشاعر للعودِة فيستجيُب طائًعا لندائه: اعًَّطوّْ للرُّ
امِّ رحلةَّ وأطويّ-2  .شّبه رحلة اْلّيام واْلوجاع والِمحن بصفحاٍت يطويها الّشاعرّ:والِمَحنِّ واألوجاعِّ األي 
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 :بعض الّدَّلَّلت والمسائل المتعلّقة باْلسطر الّشعرّية الّسابقة

 جناس ناقصبينهما : الَبشر/ الُبشرى. 

 دَّللة على أنَّ اْلردّن بلُد خيٍر لكّل قاصد رغم : وكّل الخير للبشر
 .قلّة موارده

 ُدَّللة على أنَّ شوقه لوطنه يَلزمه في كّل وقت: ِظَلل الّشو. 

 دَّللة على عودة الّشاعر : سآتي في شعاع الّشمس والّظلماُ والقمر
 .لوطنه في كّل الّظروف

 دَّللة على قسوة رحلته : اع والِمَحنِ وأطوي رحلة اْلّيام واْلوج
 .في غربته عن وطنه

  ٍدَّللة على أنَّ : سآتي حالَما تدعو بَل خيٍل وَّل طيٍر وَّل سفن
ٌُ من  الّشاعر َّل يمكن أن يحوَل بينه وبين عودته لوطنه عائ

وتكرار الّنفي للّتأكيد على نفي إمكانّية وجود . العوائُ مهما كان
 .ن العودة لوطنهأّي عائُ يمكن أن يمنعه م

  ُالعاطفة البارزة في اْلسطر الّشعرّية الّسابقة هي عاطفة الّشو
 .والحنين للوطن وعاطفة اَّلفتخار بمنزلة الوطن العالية

 مدى اْلّيام يا وطني َُ دعاُ للوطن أن يبقى : عزيًزا كنَت ولتب
 .عزيًزا مدى اْلّيام

  لى المستقبل دَّللة ع...... سأكتُب، سآتي: في قوله( الّسين)حرف
 .القريب

 

 الثاني المقطع
 ىمدً  سواك أهوى َّل فيك سأبقى
 الَقَدرِ  لْحظةِ  حّتى فيكَ  وأحيا

دْ  َخْفقةَ  تسامى إذْ  ترابكِ  ِمنْ  سأجعلُ   رِ الصَّ
دُ  ما مياِهك في وأغسلُ  ْهرِ  قْسوةَ  يبدِّ  الدَّ
 الُعْمرِ  بْهَجةَ  يخلِّدُ  ما ربيِعكَ  ِمنْ  وأنِسجُ 

َتِربً  أكونُ  ولْستُ  َْ  اُم
 الّدنيا في طّوفتُ  إذا

ٍُ  في إليكَ  وعْدتُ   شو
 لهُ  حدودَ  َّل وحب  

 ارً اإعص اللّيلِ  رياحِ  في سآتي
 امً أحَل الفجرِ  نسيمِ  في تيآو

 ذاتي في المزروعُ  العالمُ  فأنتَ 
 أنا وأنتَ 

 الخيرِ  ِبشارةُ  وأنتَ 
 أردنُّ  يا الحبُّ  وأنتَ 

ورِ  اْلفكارِ  في والِوجدانُ  الّطْيفُ  أنتَ   والصُّ
 

ّ:معانيّالمفردات
 .طول الحياة: مدى

 .الموت: لحظة الَقَدرِ 
 .َسَموَ : تعالى وارتفَع، جذرها: تسامى

 .نبض القلب: خفقة الّصدر
 .دُ ُيْبعِ  : يبّدد

 .بواَّلضطرا الحركة :ةالَخْفق 
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 .نسج: جذرها. أحيك وأغزل: أنِسجُ 
 .َخلَد: جذرها. يديم وُيبقي: ُيخلِّدُ 
 .بهج: جذرها. ونضارةحسن : بهجة
ْفتُ  ْلُت، الجذر: طوَّ  .َطَوفَ : تجوَّ

 .ريح تهبُّ بشّدة وُتثيُر غباًرا وترتفع كالعمود إلى الّسماُ: إعصاًرا
 .أنسام، نسائم: الّريح اللّينة، جمعها: الّنسيم
 .أطياف والجمع . النائم يراه وما ،الطائف الخيال : الّطْيفُ 
 .به المخبر يعلمه َّل الخبرالسار ، ) َبشائر( جمعها : ِبشارةُ 
 . ومعيقات وموانع حواجز ، )الّحدّ  ( مفردها :حدود

 . الشعور منبع : الِوجدانُ 
 : الشرح
 عنهابعيدً  كان وإن ، )موته( قدره لحظة حتى هوطنِ  في تحيا اعرالشّ  فذاتُ  ،والوطن ذاته بين الّتوحد عن الشاعرُ  يعّبر
 وجعل . غيره يهوى َّل امً دائ الشاعر مرأى أمام فالوطنُ  ،الوطن وذات الشاعر ذات بين وامتزاج التحام حالة وهي
 قسوةَ  زيلُ يُ  هوبمياهِ  ،هقلبُ  ضنبِ يَ  الوطن تراب فبعلوّ ؛ للوطن انتمائه عن بها ريعبِّ  اورً صُ  وربيعه هومياهَ  وطنه ترابَ 
 إذا وطني عن امَتربً  أكونُ  َّل : ويقول ،وطنه عن فسيالنَّ  اغترابه فكرة اعرالشّ  ويرفض . أيامه تبهج وبربيعه، غربته

 يلاللَّ  في للعودة امتلهفً  الشاعر ويبدو . له حدود َّل الذي يوحبّ  أشواقي حامَلً  إليه عدتُ  ثم ،عنا بعيدً  لتُ وترحَّ  لتُ تنقّ 
 . نفسه في والخير ارةالسّ  البشارةُ  وهو، الشاعر ذات في مزروعٌ  فاْلردنُّ  ،كاْلعصار وقت أي وفي أوالفجر
 الشعور نبعمَ  هو والوطن ،الشاعر هو فالوطن " أنا أنت " بينهما دالتوحّ  وعن بوطنه ارتباطه مُعُ  مدى عن ويعّبر
 . عنهًدا بعي كان وإن وجدانه في حاضر وهو ر، الشاع مخيلة في وروالصّ  اْلفكار كلّ  وهو ،والملهم

 
ّالت صويرّاألدبي

 .الّشاعر وطنه بالمحبوبة الّتي يبقى ُمخلًصا لها في الهوى والحبّ صّور : سأبقىّفيكّالّأهوىّسواكَّ-0
 .صّور وطنه بالهواُ الّذي َّل يحيا إَّّل به :وأحياّفيكّحت ىّلحظةّالَقَدر-8
درِّ-3 صّور ذّرات تراب الوطن حين تتعالى فخًرا واعتزاًزا بالّنبض الّذي ينبُض :ّسأجعلُّمنّترابِكّإذّتسامىّخفقَةّالص 

 .ّشاعرفي صدر ال
هر-1 دّقسوةّالد  ُِ الوطن  :وأغسلُّفيّمياهكّماّيبد   .صّور قسوة الّدهر بالّشيُ الماّدي الّذي يَسله بما
 .صّور ربيع الوطن بالّنسيج الجميل الّذي يبعُث البهجة في نفسه طوال العمر :وأنسجّمنّربيعكّماُّيخلُِّدّبهجةّالعمر-1
ّالّحدودّله-6  .دَّللة على حجم محّبته للوطن. لمكان الّذي َّل حدود لهصّور حّبه للوطن با:ّوحب 
ُُ رياح اللّيل:ّسآتيّفيّرياِحّالل يلّإعصاًرا-3  .فيها دَّللة على خيرات الوطن( الّرياح)كلمة . شّبه نفسه بإعصاٍر يساب
 .صّور نفسه بالحلم الّذي يزور في لحظات الفجر ونسائمه:ّوآتيّفيّنسيمّالفجرّأحالًما-2
 .وشّبه الوطن بالّنبتة الّتي ُتْزَرُع في هذه اْلرض. شّبه نفسه بأرٍض ُيْزَرُع فيها الوطن:ّلعالُمّالمزروُعّفيّذاتيفأنَتّا-2

ور-01 يُفّوالوجداُنّفيّاألفكاِرّوالص  رسم للوطن صورة تهيمُن على أفكاره وخياَّلته ومشاعره الوجدانّية؛ :ّأنَتّالط 
 .وبين وطنهليدلَّ على الّتمازج واَّللتحام بينه 

 
 : الثالث المقطع

 اوطنً  يا أردنُّ  يا َّللاُ  حماكَ 
 محّبتِنا في تنامى

َيرِ  والُبنيانِ  الّتاريخِ  َمعَ   والسِّ
 ُنْعليها الّراياتُ  لكَ 
 َُ  ُمْلِهمةً  المجدِ  ديارِ  في لَتْخِف

 تحملُها أنتَ  برؤيا
 صاِنُعهُ  أنتَ  ومجدٍ 
 العربِ  رايةِ  ورافعُ 

َُ  لكَ  فسّجْلنا  عددِ  بَل ُتحصى َّل اْلسما
 لها نظيرَ  َّل بفخرٍ 
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َترِ  أكونُ  فكيفَ  َْ  ؟ ابً ُم
 وتحُضُننا الّدنيا معالمِ  بكلِّ  لنا وأنتَ 

 تسُكُنني القلب حنايا في وأّنكَ 
نا في أُحبُّكَ  َُ  ًَل سه الدُّ  وصحرا

 بِ رَ العَ  واديَ  وخْفَقةَ 
 

 :معانيّالمفردات
 .نمو: جذرها. وازدهر روتطوَّ  وكثر زاد : تنامى
 .العمران: البنيان
َير  .سيرة: تاريخ اْلردّن، مفردها:السِّ
 .َعلَوَ : جذرها. نرفعها: ُنْعليها
 .ترفرف: تخفُ
 .لََهم: الجذر. من اْللهام، وهو إلقاُ المعاني واْلفكار في الّنفس: ملهمة
 .َدَورَ : من الفعل. محّل يضّم البناُ، والمقصود أرض الوطن: ديار

 . والمساوي الِمْثل : الّنظير
. رؤىً : وجمعها . أراده الذي المعنى ُْ حقِّ يُ  لم هلكنّ  ما أمرٍ  نحو عالتطلّ  بها أراد هنا والشاعر ،النوم في يرى ما : رؤيا
 .رأى: الجذر

 .حصي: الجذر. َّل ُتعدّ : َّل ُتحصى
 . أعماُ : حنايا
نا  .َدَنوَ : الجذر. جمع ُدنيا: الدُّ

 .                                              منطقة سكنّية تقع في لواُ اْلغوار الّشمالّية، محافظة أربد في اْلردنّ : وادي العرب
  :الشرح
 للفخرِ  مبعثٌ  وهو ،وهوأحبُّ  همفأحبَّ  ، أبنائه بحبّ  ربُ كَ  الذي الوطن هذا، اْلردنَّ  يحميَ  أن تعالى َّللا اعرالشّ  يدعو

 . العظماُ بطالهأ رِ يَ وسِ  ،أبنائه وبطوَّلت بمواقفه مشّرفة تاريخية سيرة فلألردنِّ  ،وحاضره ماضيه في واَّلعتزاز
 ، الكرامة كأردنِّ  ،ببطوَّلته ارتبطت التي سمائهأو ،التاريخ في ومكانته ،ورفعته هومجدِ  اْلردنِّ  براية الشاعر ويفخر
 ،وحضره ببدوه ،وسهوله بصحرائه داخله في يسكن والوطن امَتربً  يكون كيف اعرالشّ  ويتساُل . العزة وأردن
 . العرب وبوادي

ّالت صويرّاألدبي
تنا-0  .صّور عشقه لألردّن بالّطفل الّذي ينمو ويكبر:ّتنامىّفيّمحب 
ياتّنعليهاّلتخفقّفيّديارّالمجدُّملهمة-8  .صّور الّرايات بالقلب الّذي يخفُ :لكّالر 
 .صّور الوطن باْلنسان الّذي له رسالة ورؤيا يحملها:ّبرؤياّأنَتّتحملها-3
ّأنَتّصانعه-1  .صّور الوطن باْلنسان الّذي يصنع المجد:ّومجد 
 .صّور الوطن باْلنسان الّذي يحمُل رايَة العرب:ّورافُعّرايِةّالَعَرب-1
نياّوتحضننا-6 معالِمّالد   .صّور الوطن باْلنسان الّذي يحضن الّشاعر:ّبكلِّّ
 .صّور قلبه بالمكان الّذي يسكنه الوطنُ :ّفيّحناياّالقلبّتسُكُننيوأن كّ-3
 .شّبه وادي العرب بقلٍب يخفُ :وخفقةّواديّالَعَرب-2
 

 الرابع المقطع
 بهِ  زرْعتَ  قدْ  تراُبكَ 

 اْلبدِ  إلى خالدةً  الُحبِّ  بذورَ 
 الّراياتِ  أجملُ  سمائِكَ  في لتعلوَ 
َفرِ  واْليمانِ  الفخرِ  رمزُ   والظَّ

 يومٍ  في أحسْستُ  فما
َتِربً  كْنتُ  بأّني َْ  اُم
 تفارْقني لمْ  ْلّنكَ 
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 تنادُمني روحي كما
 معي تسيرُ  ظلّي كما

 وتسُكنني أسكُنها أردنُّ  يا الّدارُ  فأنتَ 
 اَسَكنً  رأتْ  ما فروحي

 وطني يا ِسواكَ  ..... ِسواكَ 
 :معانيّالمفردات

 غرب: جذرها. وطنه عن نازح : مَترب
َفرِ   .ظفر: جذرها. الفوز : الظَّ
 . غيرك :ِسواك

 .ندم: جذرها. وتجالُسني تساُمرني : تنادُمني
 .آباد: مدى الّدهر، جمعها: اْلبد

 
  :الشرح
ٌُ  الحبّ  هذا وثمرةر، والخي بالحب مزروع الوطن تراب  صرللنّ  ارمزً  رايته لتعلوَ  عنه ويدافعون اْلردنّ  يعشقون أبنا

 ، معه يسيرُ  هكظلّ  فهو، يوما يفارقه لم فاْلردنُّ  ، وطنه عن ابعيدً  كان وإن هأنّ  أخرى مرة دويؤكّ ، والفخر يماناْلو
 ًمايو رأت ما التي وروحه اعرالشّ  وجدانَ  يسكنُ  فالوطنُ  ،الوطن مع دوحّ التّ  فكرة إلى ويعود ه،وتلًزم تجالسه وكروحه

 . مثله اسكنً 
 

ّ:الت صويرّاألدبي
َر الحّب :ّاألبدِّ إلىّخالدةًّ الُحبِّّ بذورَّّبهِّ زرْعتَّ قدّْ تراُبكَّ -1 صّور الّشاعر الوطن إنساًنا يزرُع اْلرَض ، وصوَّ

 .بذوًرا ُتْزَرعُ 
اياتِّ أجملُّ سمائِكَّ في لتعلوَّ -2  .صّوَر الّرايات نباًتا نما من بذور الحّب شامخًة في الّسماُ :الر 
 .صّور الوطَن إنساًنا َّل يفارقُه: تفارْقني لمّْ ألن كَّ -3
 .صّور الّروح إنساًنا ينادمه ويجالسه: تنادُمني روحي كما -2
 .صّور الوطن ِظًَل يسيُر معه ويَلزمه: معي تسيرُّ ظل ي كما -3
ارُّ فأنتَّ -3 صّور الوطن بيًتا يسكُن فيه الّشاعر، كما صّور نفسه وطًنا تسكُن فيه دار : وتسُكنني أسكُنها أردنُّّ يا الد 

 .ر، وتوّحدهما مًعاصورة فّنّية تعّبر عن اندماج الوطن بروح الّشاع. الوطن
 

 
اللة المعجم  والد 

 : اللغوي معجمك إلى أضف .1
 .دُيْبعِ  : يبّدد -
 . والمساوي الِمْثل : الّنظير -

 . وتجالُسني تساُمرني : تنادُمني -

 . واَّلضطراب الحركة : الَخْفقة -
 
 : اآلتية المفردات معاني واستخرج ،غويةالل ّ المعاجم أحد إلى عد .2

 . أطياف والجمع ،النائم يراه وما ،ائفالطّ  الخيال : الّطْيف -
 . الشعور منبع : الِوجدان -
َفر -  .الفوز : الظَّ
 
 : من لكل ّ غويالل ّ الجذر ما .3

 .َشَععَ  / شعّ  : شعاع -
 . لَِهمَ  : ُملهمة -
 مَددَ  / مدّ  : امتّدت -
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 . والبِشارة،ّ الُبشرى : من كل جمع نوتبيّ  ، الوسيط المعجم إلى عد .1

  . الَبشائر : الِبشارة .      الُبَشر : الُبشرى -
 
 : يأتي اممّ  كل مفرد ما .3

بى - ْبوة : الرُّ  . الرَّ
 . الِمْحنة : الِمَحن -
َير -  . الّسيرة :السِّ
 .دّ الح : الحدود -
 
 :) رؤية ( و ، ) رؤيا ( كلمتي استخدام في اسالنّ  بعضُّ يخطئُّ .3
 . منهما كل ّ معنى وبي ن ، المعجم إلى عد -أ
 (.الَمْرئيّ  إدراك ( اليقظة في ُيرى ما :رؤية ، ومالنّ  في ماُيرى : رؤيا 
 . ذلك حوضّ  ؟ أراده الذي المعنى قَّلتحقّ  ) رؤيا( استخدام في اعرالشّ  قفّ وُّ هل -ب
 . أراده الذي المعنى ُيحقّ  لم الصورة بهذه لهاافاستعم لذا ما، أمرٍ  نحو عالتطلّ  بها وأراد  )رؤيا( الشاعر استخدم -
 
ق .3  : يأتي ما في خط تحتهما تينالل ّ الكلمتين بين المعنى في فر 
 سكنا رأت ما فروحي -أ

  ) غيرك )       وطني يا سواكِ ... سواكَ 
 : الحلي الدين صفي قال -ب
 سواك اْلنام دون من اخترتُ  ما              ِسواكِ  شبيه سقمي من صرت لو
 .) به ُيستاك ونحوه اْلراك شجر من خذُ تّ يُ  عود (
 

 والتحليل الفهم
 : اآلتية األسئلة عن أجبّْ ثم ،ّاألول الشعري المقطع اقرأ .1
 . الشوق لهذا مظهرين اذكر ،لوطنه شوقه عن اعرالشّ  عب ر -أ

ُِ  لوحة وأرسمُ "  - ٍُ  " و  "تطلُبني الشَّْوُ لُ ِظًَل  " و  "للّشْو  ".نيتحُضنُ  ثمّ  بشو
 . ناداه ماكلّ  وطنه إلى والعودة، وطنه إلى شوقه في لوحة ورسمه ،وطنه في شعًرا كتابته -
 
 ؟ المقطع في ذلك تجدُّ أين ،لوطنه هحبّ  عن بها رليعبّ  الكلمات من جميل ماهو كل اعرُّالشّ  انتقى -ب
 ." الَوَطنِ  إلى َيْحلو وما ،أهوى ما كلَّ  سأكتبُ  :"لهقو  -
 
 : موارده ةقل ّ مع الخير بلدُّ األردن -ج

 ؟هذا على يدل ّ ما المقطع من استخرج-1
 ." للَبَشرِ  الخيرِ  وكلُّ ، الُبْشرى أّنكَ  سأذكرُ  " :قوله في  -
 . إليه ويلجأ يحتاجه من لكلّ  والمساعدة والعطاُ الخير بلدُ  اْلردنّ  -
 
 . الحاضر وقتنا في الخير هذا من صور ثالث اذكر -2
  .والدعم العون لهم ويقدم ، العربي الوطن مناطُ مختلف من جئينَّل ال اْلردن يستقبل -

 
  : الوطن نداء تلبية في الشاعر أمام العوائق تقف ال -د

 ؟ المعنى هذا عن الشاعر عب ر كيف -1
 نداُ تلبية في الشاعر أمام تقف َّل العوائُ أن بمعنى " ُسفنٍ  وَّل طيٍر، وَّل ، خيلٍ  بَل تدعو حالَما سآتي "  :قوله في -

 يقف َّل العائُ فهذا، وطنه إلى قلهنت اجوً  أو ابرًّ  أو ابحرً  قلللنّ  وسيلة لديه فّرتتو لم نإو حتى يدعوه، حالما وطنه
 . أمامه ازً جحا
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 ؟ ذلك يدل عالم -2
 . به قهوتعلّ  ،لوطنه شوقه شدة على ذلك يدلُّ  -

 
  : اآلتية األسئلة عن أجب ثمّ ،ّالثاني عريالشّ  المقطع في ظرالنّ  أنعم .2
 .إليهّشارالمُّ المقطع في عريةالشّ  سطراأل فهمك ضوء في ذلك حوضّ ،ّوالوطن اتالذّ  بين دالت وحّ  عن الشاعر عب ر -أ

 وذات اعرالشّ  ذات بين وامتزاج التحام حالة وهي، عنه ابعيدً  كان وإن قدره، لحظة حتى وطنه في الشاعرتحيا ذات  
 ."أنا أنت " فيه وهو اعرالشّ  في حدتّ مُ  والوطن، غيره يهوى َّل دائما اعرالشّ  مرأى أمام فالوطن الوطن،

 
 ؟ ذلك تجدُّ أين ،ّوطنه العودة إلى وشوقه ر،ّالشاع لهفة على يدل ما المقطع نتضمّ  -ب
 ". ماَلأحْ  الفجر نسيم في وآتي ، اإعصارً  الليل رياحِ  في سآتي " :قوله في  
 
  . بوطنه اعرالشّ  ارتباط عمق مدى على يدل ما استنتج -ج
 بوطنه، ارتباطه عمُ مدى عن ريعبّ  " وروالصّ  واْلفكار الوجدان في يفالطّ  أنت " ، " أردن يا الحبّ  وأنت "  :قوله  

 اعرالشّ  وجدان في حاضر وهو اعر،الشّ  لةمخيّ  في وروالصّ  اْلفكار كلّ  وهو اعر،للشّ  لهموالمُ  عورالشّ  منبع هو فالوطنُ 
 . عنه ابعيدً  كان وإن

 
  : اآلتية األسئلة عن أجب ثم،ّالثالثّ  عريالشّ  المقطع اقرأ .3
 . ذلك نبيّ  وحاضره ماضيه في واالعتزاز للفخر مبعثٌّ هبأنّ  األردنَّّ اعرالشّ  وصف -أ
  ورفعته، ومجده اْلردنّ  براية اعرالشّ  ويفخر أبنائه، وبطوَّلت بمواقفه فةمشرّ  ةتاريخيّ  سيرة لألردّن  أنَّ  اعرالشّ  نبيّ  

 على تدل التي البطوَّلت من وغيرها ، الكرامة بطوَّلت إلى الكبرى ةالعربيّ  ورةالثّ  معارك إلى مؤتة معركة من وماضيه
 عام فلسطين أرض على أردني شهيد أول عبيدات مفلح كايد مثل من العظماُ أبطاله رِ يَ وسِ  التاريخ، في اْلردن مكانة

 . م 1324
 
لنا "  :بقوله اعرالشّ  أشار -ب  ،األردنّ  بها يمتازُّ التي والفضائل فاتالصّ  من عدد إلى " تحصى ال األسماء لك فسج 

ًنا باألردنّ  ارتبطت تعرفها أخرى اذكرصفات،ّالكرامة أردن : قولنا مثل بها، وسم ي  . داللتها مبي 
 . هموعزّ  رجالها شهامة على دَّللة : خوةوالنّ  ةالعزّ  أردنّ   
 .القوية أهله إرادة على دَّللة : العزم أرض أردنّ    
 
  : اآلتية األسئلة عن أجبّْ ابع،الرّ  عريالشّ  المقطع ضوء في .2
 ؟ رعالزّ  هذا ثمرة ما بالحب، مزروع الوطن -أ

 . لاَّلستقًَل  رمز ةاْلردنيّ  الراية رفع  
 
 . هذا حوضّ  ، هنفسِّ الوقت في وطنه من وقريبٌّ بعيدٌّ هأنّ  اعرالشّ  يرى -ب
 .نفسّيًا منه قريبٌ  هلكنّ  وطنه، عن اجَرافيًّ  بعيد فهو كروحه، ويجالسه يفارقه، َّل هكظلّ  اعرالشّ  مع يسير الوطن  
 
 ؟ " وطني يا سواك.....سواك سكنا رأت ما فروحي " :بقوله اعرالشّ  قصد ماذا -ج
 من للجسد حياة َّل هْلنَ  ليعيشَ  جسده تسكنالّشاعر روح كانت فإذا وطنه، من أفضل إليه يأوي سكنا الشاعر يجد لم   
  . الوطن أرض في إَّل الحياة ترى َّل وحالرّ  هذه فإنّ  روح غير

 
 : على يدل ّ ما القصيدة من استخرج .3

 . فسيالنّ  االغتراب فكرة الشاعر رفض -أ
 . "مَتربا أكون فكيف " ، " امَتربً  كنتُ  يبأنّ  يوم في أحسستُ  فما "
 . ألمه وطأة فومخفّ  ، الشاعر نفس في السرور باعث الوطن أنّ  -ب
 ." والمحن اْلوجاع رحلة وأطوي "
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 . مماته حتى الشاعر نفس في يتنامى الوطن حبّ  أنّ  -ج
 ".القدر لحظة حتى فيك وأحيا ،مدىً  سواك أحيا َّل فيك سأبقى "
 . وطنه إلى انتمائه عن بها ريعبّ  اصورًّ والربيع والماء رابالتّ  جعل اعرالشّ  أنّ  -د

 يخلد ما ربيعك من وأنسج "،" العمر قسوة يبدد ما مياهك في وأغسل "،"الصدر خفقة تسامى إذ ترابك من سأجعل "
 ." العمر بهجة

 
  .المعل ّ،ّواألفكار المعاني في كرارالتّ  على القصيدة من مثاالًّ أعط .6
  أنّ  على دَّللة ، " سكنا رأت ما فروحي " ، " وتسكنني أسكنها أردنّ  يا الدار نتأو " ، "تسكنني القلب حنايا في كوأنّ " 

 . اعرالشّ  ذات في يسكن الوطن
 . الوطن ذات مع دالتوحّ  تأكيد على دَّللة " أنا أنت " ، " فيك سأبقى ، " فيك أحيا " 
 
  .بها ترتبط التي اميةالسّ  ةالوطنيّ  القيم نبيّ  ، القصيدة في ةمرّ  غير ) الرايات ( لفظة وردت .3

 . ةالوطنيّ  ةويّ والهُ  صروالنّ  والكرامة والشرف والرفعة للًستقلًل رمز الرايات  
 
 راحلته أوضعّالمدينة جدرات إلى فنظر سفرّ  من دمقَّ إذا كان موسل ّ عليه هللا ىصل ّ بيالنّ  أنّ  عنه هللا رضي أنس عن .3

 . الشريف الحديث بمضمون صالنّ  عالقة بي ن . هاحبّ  من كهاحرّ  ةدابّ  على كان وإن
 ." إعصارا الليل رياح في سآتي ":الشاعر كقول . إليه العودة وتعجل إليه، والحنين الوطن، حب قةالعَلً    
 
ّ؟ نظرك وجهة من ،بوطنه اعرالشّ  قتعل ّ من زاد الذي ما .2

  .إليه واشتياقه عنه، البعد في الشاعر ومعاناة الوطن، عن واَّلبتعاد الَربة تجربة   
 
  (ُيترُك للّطالب)؟ ولماذا ، إليك أحبها القصيدة مقاطع أي .01

 
 . ) للطالبيترك  ( .وطن إلى انتمائك عن بها رتعبّ  أن يمكن حياتك من ومواقف صور اذكر .11

 

 ؟بي ن هذا في الحبيب أو األم الوطن يماثل هل ، بحيبته محب أو بأمه طفل عالقة كأنها بوطنه اعرالشّ  عالقة بدت  .12
 . رأيك

َُ  يحتضنُ  الوطن   الخير يحمل الذي الحبيب وهو واحد، بيت في أطفالها اْلم تحتضنُ  كما واحدة، أرض في هأبنا
 .الذكريات ومنبع واْلصل الجذر وهو واْلمان،

 
  . نظرك وجهة بي ن ؟ الحب لهذا مسوغات إلى الوطن يحتاجُّ فهل . غمسوّ  غير ومن غبمسوّ  هوطنَّ الشاعر أحبَّّ .13
  . ربوعها في ولعبوا ، مائها من وشربوا أبناؤه، عليها نشأ التي اْلرض فهو أبناؤه، يحبه حتى غلمسوّ  الوطن يحتاج َّل 
 
  : القصيدة في واضحة ووطنه اعرالشّ  بين دوحّ التّ  حالة ظهرت .01
 .مخالًفا أو موافًقا إجابتك علل ؟ الشعرية المبالغات من الحالة هذه تعد هل -أ
 أن الطبيعي ومن إليه، وشوقه عنه َّلبتعاده نتيجة جاُت الوطن مع دهتوحّ  في اعرالشّ  فمبالَة ، مقبولة مبالَة أجدها 

اجز ويصبح عليها، نشأ التي اْلرض اَّلنسانُ    يحبَّ   . عنها ينفصل َّل ًُ
  ) للطالبيترك ( ؟ الحالة ههذ الشاعر تشارك حد أي إلى -ب
 

 الجمالي التذوق
 : اآلتية العبارات من عبارة كل في الفنية الصورة حوضّ  .1
 . منالزّ  رحلة تسكن وقللشّ  لوحة وأرسم -أ
 . كتابتها إلى شوقه دفعه، جميلة لوحة ) كتبها التي القصيدة ( وطنه في مهكَل رصوّ    
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 . تطلبني الشوق ظالل هتفت كلما فآتي -ب
 . وتطلبه تناديهأشخاًصا   لَلالظّ  روصوّ ، هزمتَل ًَّل ظَل لوطنه شوقه اعرالشّ  رصوّ    
 
  . نيتعانقَّ كي ذراعك تامتدّ  كلما وآتي -ج
 . ليعانقه هذراعَ  يمدّ  اإنسانً  الوطن اعرالشّ  رصوّ    
 
  . تسألني هرالطّ  باكرُّ نهضت ماكل ّ سآتي -د

 . العودة تسألهًصا أشخا وطنه في الجبال اعرالشّ  رصوّ    
 
  . خالدة الحبّ  بذور به زرعت قد ترابك -ـه
 . تزرع ابذورً  الحبّ  روصوّ  اْلرض، يزرع إنسانا الوطنَ  اعرالشّ  رصوّ    
 
 : من كل ّ داللة ما  .8
 . والمحن جاعوواأل اماأليّ  رحلة وأطوي  -أ
 . الَربة اتعبته أن بعد الوطن إلى العودة قرار  
 
 . تسكنني القلب حنايا في كأنّ  -ب
 . بوطنه اعرالشّ  ُتعلّ  مدى  
  . والقمر لماءوالظّ  الشمس شعاع في سآتي -ج
 . روفالظّ  كلّ  في وطنه إلى اعرالشّ  عودة 
  . وروالصّ  األفكار في والوجدان يفالطّ  أنت -د
 . وعقله لتهمخيّ  وفي الشاعر نفس في الوطن حضور 
  . وتحملني أحملها للحب راية وأرفع -ـه
 . ووطنه اعرالشّ  بين متبادل الوطن حبّ  
 
 : من الغرض ما .3
 . " سفن وال ، طير وال ، خيل بال" : قوله في النافية ال تكرار -أ
 .نقله وسيلة وجود نفي مع قةمتحقّ  وطنه إلى اعرالشّ  عودة بمعنى، فيالنّ  تأكيد 
 . " سأبقى ل،سأجع ي،ّسآت ر،سأذك " :قوله في ينالسّ  استخدام -ب
 . القريب في اْلفعال هذه إنجاز ُتحقّ  بمعنى القريب، المستقبل على تدل السين  
 
 ؟ "تنامى ، تعلو ، تسامى "  :مثل من أفعاال اعرالشّ  توظيف قيمة ما .2
 . اْلردنّ  الحبيب وطنه ؛الشاعرُ  إليه اشتاُ الذي الوطن صفات وهي ،والنموّ  والرفعة السموّ  معنى فيها اْلفعال هذه كل 
 
 . ذلك داللة حوضّ  ، القصيدة في جليّ  بيعةالطّ  عناصر على كاءاالتّ . 3
 ةعوريّ الشّ  جربةالتّ  مع منسجمة جاُت الطبيعة عناصر "صحراُ ،سهل الليل، ربيعك، ، الُربى القمر، الشمس، ُرباك، "

َُ  فأظهرت ر،اعالشّ  لدى  هذه ْلنّ  به قهتعلّ  عن وكشفت الوطن، حدود خارج غربته في يكون ما أشدّ  والذي ر،اعالشّ  شو
ٌُ  العناصر  .اقريبً  أم كان ابعيدً  لوطنه حّبه عن بها فعّبر وطنه، من جز

 
 : والحركي الوجداني ببعديه الوطن صورةُّ برزت.3ّ
 . صالنّ  من ذلك على لدل ّ -أ
 " ، " أردنُّ  يا الحبّ  أنتَ  " ، " وروالصّ  اْلفكار في والوجدان يفالطّ  أنتَ  " ، " تفارقني لم "  :منها : الوجداني- 

  ".ذاتي في المزروع العالم فأنت " ، " تنادمني روحي كما
 " ، " نياالدّ  في فتطوّ  إذا " ، " اًراإعص يلاللّ  رياح في سآتي " ، "مسالشّ  شعاع في سآتي "  :منها : الحركي -

 ".المجد ديار في لتخفُ " ، " العرب وادي  وخفقة



32 
 

 . صالنّ  في ةوالوجدانيّ  ةالحركيّ  بعادلأل يالفنّ  األثر ما -ب
  وصدُ صبإخًَل  إليه ينتمي الذي وطنه جاهتُ  ملتزم فهو ةجماليّ  صور في اعرالشّ  عواطفُ  به امتزجت :الوجداني البعد -
 . ةعريّ الشّ  ورةالصّ  في ةالحيويّ  لبثِّ  ، له املبيًّ  الوجداني البعد مع منسجًما جاُ : الحركي والبعد -
 
 . ذلك نبيّ  ؟ رأيك في واالنتماء والفخر، وق،الشّ  عواطف بين المراوحةِّ في اعرالشّ  نجح هل. 3
 .إليه انتمائه في دًقاصا ، ببطوَّلته افخورً  لوطنه، امشتاقً  اعرالشّ  ظهر فقد نعم،  
 
 ؟ "وصحراء سهاًلّ ناالدُّّ في كأحبّ  "  :الشاعر قول في واحد وطن في مًعا والصحراء هلالسّ  وجود داللة ما. 3
 . فئاته وكل وحضره ببدوه ، وصحراُ َلسه عة؛المتنوّ  بلده ةجَرافيّ  يحبُّ  اعرالشّ  أن بمعنى 
 
 ؟ " أردن يا هللا حماك "  :جملة في الشاعر قول أفاده الذي المعنى ما. 3
 . بالحماية لوطنه الدعاُ 
 

 نظرك؟ّ وجهة من القصيدة على األسلوبُّ هذا يضفيه ذيال ّ ما ،لإلنسان نساناإل مخاطبة وطنه الشاعر خاطب. 14
  نفس في الوطن حضور مدى وعن وارتباطه، به، وإحساسه بالمكان العميُ اعرالشّ  وعي عن يكشف الخطاب هذا 

 جاهااتّ  بلَته جهيتّ  أن إلى اعرالشّ  دفع اممّ  مه،يكلّ  شخصٌ  هكأنّ  ىحتّ  ووطنه اعرالشّ  بين صالاَّلتّ  وعمُ اعر،الشّ 
 . للوطن ذاتية مخاطبة أو مناجاة شكل في  اتشخيصيّ 

 .ةالداخليّ  اعرالمشّ  عن عبيرالتّ  على قدرة أكثر ويجعلها ، القصيدة في عريةالشّ  ورةالصّ  على ةجماليّ  يضفي وهذا
 

ّلغوية قضايا
 اآلخر المعتل المضارع الفعل إعراب

 :اآلخر المعتل المضارع الفعل أنّ  اسابقً  تعلمت
 نحو ،آخره على رةالمقدّ  الضمة رفعه عَلمةو ،الجزم أو صبالنّ  أدوات من بواحدة سبُيُ  لم إذا امرفوعً  يكون : 

 . (المجربين بنصح العاقلُ  يهتدي)
 نصبه مةوعًَل  نصب، بأداة سبُ إذا امنصوبً  ويكون: 

 (ربه طاعة إلى ليسعى اَّلنسان خلُ) :نحو اْللف، على رةالمقدّ  الفتحة . 

  ّإلى أصدقائي أدعوَّ أن أحبّ  (.)تناأمّ  شأن من لنعليَّ نتوحد أن يجب) : نحو ،والياُ الواو من كل على اهرةوالظ 
 . (نجاحي حفل         
 في تالمهمًَل  ترمِّ َّل : نحو ، آخره من ةالعلّ  حرف حذف جزمه مةوعَل ،جزم بأداة سبُ إذا امجزومً  ويكون 
 . المدرسة ساحة

 
 :التدريبات

 : يأتي ما في خطّ  تحته ما أعرب -0
 .)طوال الجبال تبلغ ولن األرض تخرق لن إنك مرًحا األرض في تمشِّ وال   (:تعالى قال- أ
 .)أنت( تقديره مستتر ضمير والفاعل آخره، من )الياُ( العلة حرف حذف جزمه مةوعًَل  مجزوم مضارع فعل 
 .) ألقى من لأوَّّ كونَّنَّّ أنّْ وإما ُتلقِيَّ أن إما موسى يا قالوا ( :تعالى قال -ب
 (.نتأ( تقديره مستتر ضمير والفاعل ، آخره على الظاهرة الفتحة نصبه مةوعَلً  منصوب مضارع فعل 
 (. غفور عزيزٌّ هللا إنَّّ العلماءُّ عباده من هللاَّ يخشى ماإنّ  (  :تعالى قال -ج
 .منع من ظهورها الّتعّذر آخره على رةالمقدّ  مةالضّ  رفعه مةوعَلً  مرفوع مضارع فعل 

 ."ثهسيورّ  أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما" :ملسو هيلع هللا ىلصهللا لرسو قال -د

 تقديره مستتر ضمير والفاعل. قلالثّ  ظهورها من منع آخره على رةالمقدّ  مةالضّ  رفعه مةوعَل مرفوع مضارع فعل 
 (.هو(
 المسامح إال العيش يستطيب وما ّّّّّّّّّّّّّّّعيشه يصفُّ لم المرءِّ صدرُّ ضاقَّ إذا : العتاهية أبو قال-هـ
 .آخره من )الواو( العلة حرف حذف جزمه مةوعًَل  مجزوم مضارع فعل 
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 : ؤليالدّ  األسود أبي قول في خطّ  تحته الذي الفعل ألف حذف :لعل ّ -8
 عظيمٌ  فعلتَ  إذا عليك عارٌ    مثله وتأتيَ  ُلُ خُ  عنَه تنْ  َّل

ّ. آخره من ةالعل ّ حرف حذف اآلخر المعتل المضارع الفعل جزم مةعًَل و (الناهية َّل)ـ ب مجزوم هْلنّ    
 
 : اسليمًّ اضبطًّ خطّ  تحته ما آخر اضبط -3

 . بانتظام واجباتك يَّتؤدّ  أن على احرصّّّّ
 
 . وأعربه ر،اآلخ المعتل ّ المضارع الفعل منهما واستخرج ، ابعوالرّ  لاألوّ  ينالشعريّ  المقطعين إلى عد-1
 ضمير والفاعل عذر،التّ  ظهورها من منع آخره، على رةالمقدّ  مةالضّ  رفعه مةوعَلً  مرفوع مضارع فعل : أهوى -

 . )أنا( تقديره مستتر
 مستتر ضمير والفاعل قل،الثّ  ظهورها من منع آخره، على رةالمقدّ  مةالضّ  رفعه مةوعًَل  مرفوع مضارع فعل :يحلو -

 . )هو( تقديره
 مستتر ضمير والفاعل قل،الثّ  ظهورها من منع آخره، على رةالمقدّ  مةالضّ  رفعه مةوعًَل  مرفوع مضارع فعل : آتي -

 .) أنا( تقديره
 مستتر ضمير والفاعل قل،الثّ  ظهورها من منع آخره، على رةالمقدّ  مةالضّ  رفعه مةوعَلً  مرفوع مضارع فعل : أطوي -

 . )أنا( تقديره
 مستتر ضمير والفاعل قل،الثّ  ظهورها من منع آخره، على رةالمقدّ  مةالضّ  رفعه مةوعَلً  مرفوع مضارع فعل : تدعو -

 (.أنت( تقديره
 . عراباْل من له َّلمحلّ  الكسر، على مبني حرف : اَّلمر َّلم :لتبُ -
 َُ  .)أنت) تقديره مستتر ضمير والفاعل ،آخره من )اْللف( العلة حرف حذف جزمه مةوعَلً  مجزوم مضارع فعل : تب
 . عرابْلا من له َّلمحلّ  الكسر، على مبني حرف : عليلالتّ  َّلم : لتعلوَ  -

 . آخره على اهرةالظّ  الفتحة نصبه مةوعَل منصوب مضارع فعل : تعلوَ 
 

 الهيئة واسم المرة اسم
 المرة اسم

 : قال ، َطْرَقة : طرُ : مثل ، ) َفْعلَة ( وزن على ثيالثَل الفعل من صاغويُ  واحدة، مرة الحدث وقوع على يدل اسم
 رحم : مثل : ةالمرّ  على ليدلَّ  )واحدة( بكلمة هُ فُ صِ نَ فَ  ،َفْعلَة وزن على اْلصل في ثيالثًَل  الفعل مصدر كان إذا اأمّ  ،َقْولَة

 . واحدة دعوة : دعا ، واحدة رحمة :
 

 ، اهتزازة : اهتزّ  ،نطالقةا : انطلُ : مثل ،مصدره على مربوطة تاُ بزيادة ةالمرّ  اسم صاغيُ  ثيَلالثّ  غير الفعل ومن
 : مثل ، ةالمرّ  على ليدلَّ  ) واحدة ( بكلمة هُ فُ صِ نَ فَ  ،اْلصل في مربوطة بتاُ ينتهي ثيالثًَل  غير الفعل مصدر كان إذا اأمّ 

 . واحدة استراحة : استراح
 الهيئة اسم

 ِوقفة على تدل ، ِوْقَفة:وقف : مثل،( ِفْعلَة ( وزن على ثيَلالثّ  الفعل من صاغويُ  ،الفعل حصول هيئة على يدلّ  اسم
 . افةالكشّ  لِْبسة تعجبني : لِْبَسة : لبس ،مريضٌ  هأنّ  على العامل

 
 ثمَّ ، زيادة بَير أو ،مصدره على مربوطة تاُ وزيادة الفعل، بمصدر باْلتيان الهيئة اسم صاغيُ  ثيَلالثّ  غير الفعل ومن

 . قرالصّ  قةانطاًلّ المتسابُ انطلُ :وقولنا. الحفاوة استقبال الضيوف استقبلنا : استقبل : مثل بعده، اسم إلى إضافته
 

 التدريبات
 : اآلتية األفعال من المرة اسم صغ -0

 .واحدة إجابة : أجاب /           َنْزلة: نزل
 . واحدة تغطية:غّطى /              َبْيعة:باع
 . َسْعية: سعى /             َزْورة:زار

 



33 
 

 : اآلتية األفعال من الهيئة اسم صغ  -8
ة: هزّ /          .تةِميّْ:تَ ما  .ِوْقَفة:وقف/          .ِهز 
 
 : يأتي ما في المرة واسم الهيئة اسم عين  -3
 . مّرة اسم ) محضرون لدينا جميع هم فإذا واحدة صيحة إال كانت إن (  :تعالى قال -أ

 . هيئة اسم ) عليم بغلًم وبشروه تخف ال قالوا ِخيفة منهم فأوجس (  :تعالى قال -ب
 . مّرة اسم . زل ة منه بدت إن أخاك تجافِّ ال -ج
 . مرة اسم . رام غير من َرمية ربّ  -د
ّ . هيئة اسم ؟ ِكيلة وسوء افًّشَّحَّأَّ -ه
  . هيئة اسم . كريمة ِعيشة المؤمن يعيش -و
 
 : يأتي ما في المقصود والمعنى يتناسب بما خط تحتها كلمة كل ّ )فاء ( اضبط -1
  )هيئة اسم ْلنها (الهرم ِمشية يمشي الدهر غدا حتى ّّّّّّّفتى وهو هرالدّ  تلعات رعى مجدّ :تمام أبو قال- أ
 ) مرة اسم ْلنها( رباالطّ  استجلبُّ أو الهمّ  بها أنفي ّّّّّمذاكرة في أديب مع لَجلسةّ: الجهم بن علي قال -ب
 
 حال إلى حال من هللا يبدل ّّّّوانتباهتها عين غْمضة بين ماّ: الشاعر قال  -1
 . فعله ذكراو ، منهما كال عين ، مرة اسما البيت هذا في
 .)اْنَتَبهَ  ( انتباهة ، )َغَمضَ ( غمضة -
 
 . مرة اسم منه واستخرج ،الثالث الشعري المقطع إلى عد ّ-6

ّ.َخْفَقة
ّالكتابة

ّالكتابةّالوظيفي ة

الكتابة الوظيفّية شكل كتابّي هدفه نقل فكرة إلى المتلّقي بوضوٍح تاّم لتحقيُ غرٍض يحتاُجُه اْلشخاص في المواقف 

الحياتّية، ويعتمُد على اْلسلوب الّتقريرّي الجاّد الخالي من تدّفُ العاطفة والخيال بعباراٍت موجزة دقيقة المعنى َّل 

َيِر : أهمّية فيه لألسلوب البياني أو البديعّي، ومن مجاَّلتهغموض فيها، وَّل  اْلعَلنات الّتجارّية، وعقود الّزواج، والسِّ

العملّية، وتقارير العمل، وبطاقات الّدعوة والّتهنئة واَّلعتذار، واَّلستدعاُات، واْلرشادات الّتعليمّية المستخدمة في 

 .الملصقات ونحوها

الّناس في شؤون حياتهم المختلفة، وَّل يستَني عنه الّطالب بعد تخّرجه في المدرسة واندماجه  فالّتعبير الوظيفّي يمارُسهُ 

ا؛ َّلرتباطه بالحاجات الّضرورّية للّناس. في المجتمع  . وُيعدُّ هذا اللّون من الّتعبير ضرورّيً

 (.أنواعه، إسترتيجّياته، بتصّرفماهر شعبان عبدالباري، الّتحرير العربّي مكّوناته، )                           
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 نماذجّمنّكتابةّاإلعالنات

ّوظائفّشاغرة

ُتعلن وزارة العمل عن توافر عدد معّين من الّشواغر للعمل في مؤّسسة الّشركة الحديثة للميكانيك الكائنة في المدينة 

أن يراجع مكتب العمل مصطحًبا معه الّصناعّية في مدينة سحاب، فعلى من لديه الّرغبة في ملُ أحد هذه الّشواغر 

 .شهادات الخبرة

ّشق ةّمفروشةّلإليجارّأوّالبيع

شّقة في طابُ أول تتكّون من ثَلث غرف نوم، وصالون وسفرة مع حديقة تقع على الّشارع الّرئيس المقابل للجامعة 

 .اْلردنّية

 )..............(.للمراجعة ُيرجى اَّلّتصال بالمالك مباشرة على هاتف 

ّنموذجّاستدعاء

يحتاج المواطنون إلى طلب أمر ما من إحدى مؤّسسات الّدولة، ومن الّطرُ الُمّتبعة من أجل تحقيُ هذا الّطلب أن يتقّدم 

 :باستدعاُ إلى المسؤول، على الّنحو اآلتي

 ".الّشباب"كتب أحد الّطلبة استدعاُ ُيعّبر فيه عن رغبته في اَّلشتراك في مجلّة 

 عّمان: البلدة

 م12/3/2413: الّتاريخ

 هـ22/3/1233:الموافُ

 السّيد رئيس تحرير مجلّة الّشباب المحترم

 وزارة الّشباب، عّمان

 ".الّشباب"طلب اشتراك في مجلّة : الموضوع

 الّسَلم عليكم ورحمة َّللّا وبركاته، وبعدُ 

 .لة بريدّية بمبلغ ثَلثة دنانيرفأرجو الموافقة على اشتراكي في مجلّتكم الَّراُ، مرفًقا أيًضا مع رسالتي حوا

 واقبلوا فائُ اَّلحترام

 مالك فاروُ: المستدعي                 

 :...............رقم الهاتف              

 اْلردنّ /ب عّمان.ص
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 :اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين

 .إعَلن سياحّي ترّوج فيه لزيارة منطقة سياحّية في اْلردنّ -1

 .ْلحدى المؤّسسات في طلب منحة دراسّيةاستدعاُ -2

 الّتقويم الّذاتي

 :بعد كتابتي اَّلستدعاُ واْلعَلن الّسياحي أتأّكد من أّنني

 .حّددت الَرض الّرئيس من اَّلستدعاُ واْلعَلن الّسياحي-1

 .نقلُت الفكرة للمتلّقي بوضوٍح تامّ -2

ا خالًيا من العاطفة-3  .استخدمُت أسلوًبا تقريرّيًا جاّدً

 .أوجزُت في العبارات من غير تكلّف أو غموض-2
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 الوحدةّالسادسة

ّروضــــــالع
 

 

 

 

 

 

ّ
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ّالعروض

ّ:خطواتّاإلجابةّعنّسؤالّالعروض
 .القراُة الّصحيحة السليمة لبيت الشعر -1
 .ما ُينطُ يكتُب، وما َّل ينطُ َّل ُيكتب: الكتابة العروضية -2
 .للمقطع الّطويل( -)للمقطع القصير، و( ب: )كتابة الرموز العروضّية -3
 .كتابة التفعيَلت -2
 .كتابة اسم البحر -3
 .عند فصل شطرْي البيت نقوم بتقطيع البيت كامًَل ثمَّ تقسيم الّتفعيَلت بشكٍل متساٍو على صدر البيت وعُجزه -3
زُ الّناقص من البيت، ونبدأُ عند مْلُ الفراغ نقوم بتقطيع الجزُ الّتاّم من البيت لمعرفة البحر، ثّم نقوم بتقطيع الج -3

ا من الكلمة اْلقرب للمعنى والّسياُ حّتى نستدلَّ على الكلمة  ًُ بالكلمات الموجودة ضمن اَّلختيار من متعّدد ِبْد
 .المناسبة للفراغ

 
ّ:عندّالكتابةّالعروضي ة،ّيجبّمراعاةّاآلتي**
 .التعريف الّشمسّية َّل تكتب عروضّيًا( ال) -1
 .الشمسّية ُيقرأُ مع الحرف الذي بعدها( ال)الحرف الواقع قبل  -2
 .الشمسّية مشّدد دائًما( ال)الحرف الواقع بعد  -3
 .القمرّية ُتكتُب عروضّيًا( ال) -2
ا -3  .التنوين يكتب نوًنا عروضّيً
حركة الحرف اْلخير ُتشبع؛ فإذا كانت فتحة تصبح ألًفا، وإذا كانت ضّمة تصبح واًوا، وإذا كانت كسرًة ُتصبح  -3

 .ياُ
 (.يجب مراعاة ذلك عند عدم استقامة الوزن)ُيشبع أحياًنا في وسط البيت ( الهاُ) حرف -3

 .عند الوقوع في أّي خطأ في الّتقطيع العروضي يجب العودة إلى بداية البيت، ثم التقطيع من جديد

ّالبحرّالوافر

 ا تاًما يأتي الوافر البحر ًُ   . ومجزو
 شطر لكل اثنتين بواقع تفعيَلت أربع يكون المجزوُ وفي شطر، لكل ثَلث بواقع تفعيَلت ست يكون التامّ  في . 
 َفعولُن ُمفاَعلَُتنْ  ُمفاَعلَُتنْ  جميُل              وافُرها الّشعرِ  بحورُ  : البحر مفتاح . 
 الوزن ليصبح شطر كل من اْلخيرة التفعيلة تسقط المجزوُ وفي: 

  ُمفاَعلَُتنْ  ُمفاَعلَُتنْ  ُمفاَعلَُتْن         ُمفاَعلَُتنْ      
 الفرعية وصورها التفعيَلت :  

 ( - - - ب ( ُمفاَعْلُتنْ  الفرعّية وصورتها (-ب ب -ب( ُمفاَعلَُتنْ      
ّّ.( - - ب ( َفعولُنْ                

ّ:تطبيقات

ميـــــــــــــنُّ الكْنــزُّ يدي وفي َوِضْعــــــتُّ الُمَصف ــــــــىّّّّّّّّّّّّّّّّّّ األَدبُّ َفمــــي وفي َظِمْئتُّ -0 ّالث 
 نو مي ثَ / ُزثْ  كنْ  دلْ  يَ  /في وَ  تُ  ِضعْ  فى                    وَ  َصفْ  مُ / ُبلْ  دَ  أ ملْ  فَ  /في وَ  تُ  ِمئْ  ظَ  

                                      - -ب / - - -ب / -ب ب  -ب                             - -ب /-ب ب –ب / -ب ب   -ب    
 فعولن/ مفاعْلُتن/ فعولن                                          ُمفاَعلَُتن/ مفاعلَُتن/ مفاَعلَُتنْ      

 
 

ْهرِّ أبِنــــــتَّ 8- ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ كلُّّ ـديعن الدَّ ّحامِّ الزِّّ منَّ أنتِّ وَصلتِّ فكْيفَّ بْنــــت 
                              مي ِزحا/ ِت ِم نزْ  أنْ  تِ  /َصلْ  وَ  فَ  كيْ  تن                    فَ  بنْ  لُ  /ُكلْ  دي ِرعنْ / َدهْ  َتد ِبنْ  أ 

  - -ب / -ب ب  –ب /  -ب ب  –ب                         - -ب / - - -ب / - - -ب 
 فعولن/ ُمفاعلَُتن/ فعولن                                    ُمفاَعلَُتن/ مفاَعْلُتن/ ُمفاعْلُتن    
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ُّ وما 3- ــــــــيّّّّّّّّّّّّّّّّ المطالِــــــبِّ َنيــــْل من  ِّغالبـــــــــا الدنيــا ُتْؤخــَذ ولكــنّْ بالت 
 ِغ َّل با  /يا دنْ  ذد خَ / تؤْ  كنْ  َّل ني                 وَ  منْ  تَ  /بتْ  ِل بِ  طا مَ  /لُلْ  َنيْ  ما وَ   
-  -ب / - - -ب /  - - -ب                            - -ب / -ب ب  –ب / - - -ب    
 .فعولن/ ُمفاعْلُتن/ مفاعْلُتن                           فعولن         / ُمفاعلَُتن/ مفاعْلُتن   
 

ّتابا عِّ لَهُّ الَجمالِّ على لعلَّّ وتاباّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َسال َغداةَّ قلبي َسلُوا 1-
 َس لو قْل بي َغ دا َة َس َّل َو تا با                  َل عْل َل َع لْل َج ما ِل َل هو ِع تا با    
-  -ب / -ب ب  –ب / -ب ب  –ب                   - -ب /  -ب ب  –ب /  - - -ب      
 فعولن/ ُمفاعلَُتن/ َفعولن                                ُمفاعلَُتن/ ُمفاعلَُتن/ ُمفاعْلُتن     

 
 مجزوءّالوافرّ
 

َّنَسبُّ ِمْثلِهِّ صداَقةُّ أَدُبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِعْنَدهُّ لِيَّ أخٌّ
 بو سَ  نَ  ِهي لِ  / ِمثْ  ةُ  َُ  دا صَ  بو             دَ  أَ  ُهوْ  دَ  / ِعنْ  يَ  أَ ُخْن ِل 

– ب ب  –ب / -ب ب  –ب                 -ب ب  –ب / -ب ب  –ب  
 ُمفاعلَُتن/ ُمفاعلَُتن                               ُمفاعلَُتن/ ُمفاعلَُتن
        
ّالقلبُّ لِذْكِرها َفَحنَّّ موقِِعهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لِذْكرِّ أَِرْقتُّ
 ُْ  بو        َقلْ  َهلْ  رِ  /ِذكْ  لِ  نَ  َحنْ  ها            فَ  عِ  ُِ  َموْ  رِ  /ِذكْ  لِ  تُ  أَ ِر
  - - -ب / -ب ب  –ب                -ب ب  –ب / -ب ب  –ب 

 ُمفاعْلُتن/ ُمفاعلَُتن ُمفاعلَُتن/ ُمفاعلَُتن
 

ّ:التدريبات
امّمنّمجزوئه-0  :قطعّاألبياتّاآلتيةّمنّبحرّالوافر،ّواذكرّتفعيالتها،ّمميزاًّالوافرّالت 

ْبحُّ وهذا َّيْقَربّْ وال َيْدنو وال يأتيّّّّّّّّّّّّّّّ ال الصُّ
ُْ َربْ    َو ها ذْص صْب ُح َّل يأ تي         َو َّل يْد نو َو َّل ي

  - - -ب /  - - -ب                      - - -ب / - - -ب 
 مفاعْلُتن/ ُمفاعْلُتن                       ُمفاعْلُتن/ ُمفاعْلُتن

 .مجزوءّالوافر
اّّّّّّّّّ ُدْنياكَّ منّْ نِْلتَّ ما إذا ّوللفقيرِّ للغنيّ  َفأْحِسنّْ حظ ً

 ِسْن لْل َغ نْي يِ َو لْل َف قي ري إ ذا ما ِنْل َت ِمْن ُدْن يا َك حْظ َظْن      َف أحْ 
  - -ب / –ب ب  –ب /  - - -ب                - -ب / - - -ب /  - - -ب 

 َفعولُن/ ُمفاعلَُتن/ ُمفاعْلُتنفعولن                   / مفاعْلُتن/ ُمفاعْلُتن

امّ   الوافرّالت 
ّتستطيعُّ ما إلى وجاِوْزهُّ َفَدْعُهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ شْيًئا تْسَتِطعّْ لمّْ إذا

 إِ ذا لم تْس َت طْع شْي ئن َف َدْع هو      َو جا وْز هو إ لى ما تْس َت طْي عو
  - -ب /  - - -ب /  - - -ب                    - -ب /  - - -ب / - - -ب 

 َفعولُنْ / ُمفاعْلُتن/ ُمفاعْلُتن َفعولُن/ ُمفاعلَُتن/ ُمفاعْلتن

امّ   .الوافرّالت 
باِتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َتْنُبتُّ األخالقُّ هيَّ ّالَمْكُرماتِّ بِماءِّ ُسقَِيتّْ إذا َكالنَّ

ُِ َيْت ِب ما ُل مْك ُر ما تي ُُ ُتْن ِب ُت َكْن َن با ِتي         إِ ذا ُس   .ِه يْل أْخ َّل 
  - -ب /  - - -ب / -ب ب  –ب              - -ب / -ب ب  –ب /  - - -ب 

 .َفعولُن/ ُمفاعْلُتن/ فعولن                      ُمفاعلَُتن/ اعلَُتنُمف/ ُمفاعْلُتن

امّ   الوافرّالت 
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ّالَوَصبا يشتكي كتابٌّ ِمْنُهّّّّّّّّّّّّّّّّّّ جاءني َمنّْ أياّّّ
َُ ني ِمن هو             ِك تا ُبْن يْش َت كْل َو َص با     أَ يا َمْن جا 
  –ب ب  –ب /  - - -ب                    - - -ب /  - - -ب   
 ُمفاعلَُتن/ ُمفاعْلُتن                      ُمفاعْلُتن/ ُمفاعْلُتن  
ّ.مجزوءّالوافرّّ
 
مامِّ على القادرينَّ كنْقِصّ شيًئاّّّّّّّّّّّّ الن اس ُعيوبِّ في أرَّ ولَمّْ ّ.التَّ

ُْ ِصْل قا ِد رْي َن َع لْت َت ما ميَو لَْم أَ َر في ُع يو بِْن نا ِس   شْي ئن    َك نِ
  - -ب / -ب ب  –ب /  - - -ب        - -ب /  - - -ب / -ب ب  –ب 

 َفعْولُنْ / ُمفاعلَُتنْ / َفعولُن                ُمفاعْلُتن/ ُمفاعْلُتن/ ُمفاعلَُتن

امّ  ّالوافرّالت 
 
 : اآلتية األبيات من بيت كل ّ شطري بين افصلّ-8

 ّْكَّ حت ى األوقاتُّ بكَّ َحُسنتّْ لقد ْهرِّ فمِّ في كأن  ّاْبتسامُّ الدَّ
ْهرِ  فمِ  في كأّنكَ  حّتى      اْلوقاتُ  بكَ  َحُسنتْ  لقدْ   اْبتسامُ  الدَّ

 ِمنّْ للمدارسِّ َفُسْقًيا ّ ُّزهورا ِمْنكمّْ أنبتتّْ قدّْ لنا رياض 
 ُزهورا ِمْنكمْ  أنبتتْ  قدْ  لنا رياٍض              ِمنْ  للمدارسِ  َفُسْقًيا

 دُّ ساعّ  غيرُّ الَمقاِصدَّ بلَغَّ فما َّسديدا َنَظًرا غدّ  في ُيرد 
 َسديدا َنَظًرا غدٍ  في ُيرّددُ  ساٍع        غيرُ  الَمقاِصدَ  بلَغَ  فما
 

ّ:ّامألّالفراغّبالكلمةّالمناسبة؛ّليستقيمّالوزنّالعروضيّفيّاألبياتّاآلتيةّ-3
0- ُّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ذو ............. في وُيْسأَل  الَحوادثِ  -جّّّّّّصوابا لهُّ الجمالُّ َتَركَّ َفهلّْ صواب 
واِص  -أ  ّّّّّّ................... في أْمَهرُّ وباألْشعارِّ وبالَقوافيّّّّّّّّّّ بالقريِضّ لسانِيَّ  -8 ََ  ال
هُ-بَّّّّّّّّّقريبُّ فَرجٌّ............... َيكونُّ فيِهّّّّّّّّّّّّّّ أمَسْيتُّ الَّذي الكْربُّ َعَسى  -3 َُ  َورا

ّ
ّالبحرّالمتقارب

 ا تاًما يأتي الُمتقاَرب البحر ًُ   .ومجزو
 شطر لكل ثَلث بواقع تفعيَلت ست يكون المجزوُ وفي شطر، لكل أربع بواقع تفعيَلت ثمان يكون التام الوزن في. 
 عن المتقارب قال الخليل    فعولن فعولن فعولن فعوُل   : مفتاح البحر 

  اوزنه  َفعولُْن َفعولُْن َفعولُن َفعولُْن               َفعولُْن َفعولُْن َفعولُن َفعولُن:: تاّمً

 ا ًُ                                                                                               َفعولُْن َفعولُْن َفعو                          َفعولُْن َفعولُْن َفعو                                                       :  وزُنُه مجزو

 الفرعية وصورها التفعيلة :   
 :صورها(   - - ب  ( َفعولُنْ             
 . والعروض الحشو في وتكون )ب – ب ( َفعولُ                 
 .الضرب أو العروض في وتكون ( - ب )َفعو                

 . الضرب في تكون(ْْ   -  ب ( َفعولْ                

  ب :َفعو ( والضرب العروض تفعيلة تكون المجزوُ في - ) 

  وهو سقوط الحرف الخامس الّساكن من الّتفعيلة فتصبح ( القبض)في عروض المتقارب يلحقُها ( َفعولُنْ )تفعيلة

وُتْشَبُع (. حرًفا واحًدا متحّرًكا)آخره مقطًعا قصيًرا  ، بمعنى أَنَّها َّل ُتْشَبُع في عروض المتقارب إذا كانَ (فعولُ )

إذا كاَن آخُر حرٍف في الّشطِر اْلّوِل هو نفُسُه حرَف الّروّي في الّشطِر الّثاني وبصوٍت واحٍد، كما في البيت 

 :اآلتي

 لِ لقد فقَت في الحسن بدر الكما       ِل لئن كنَت في الّسّن ِتْرَب الهَل 

ُْ  هِ / ِن تِْر َبل/ س ِسنَت فِ / َل إن  كن  َك ما  لي/ ِن َبْد َرلْ / َت ِفْل ُحسْ / َّل لي     َل َقْد ف
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  - -ب / - -ب / - -ب / - -ب                        - -ب / - -ب / - -ب / - -ب 

 فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعولن                       فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعولن 

 

ّ:البحرّالمتقاربتطبيقاتّعلىّ

ّتِْرَبّالهالِلّّّ -0 ن   لقدّفقَتّفيّالحسنّبدرّالكمالِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلئنّكنَتّفيّالس 

ُْ          َّل لي   هِ / ِن تِْر َبل/ َت فِس ِسن/ َل إن  كن  َك ما  لي/ ِن َبْد َرلْ / َت ِفْل ُحسْ / َل َقْد ف

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

 فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعولن                       فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعولن 

 

 أَْقطاِرها ُبْعدِّ ِمنّْ وَتْحَسرُّ ّّّّّّّالُعيوُنّّّّّّّّّّّّّّّّّ فيها ُتسافِرُّ ُصحونٌّ -8

ُْ طا/ ُر ِمْن ُبعْ / َو َتْح سَ    ُع يو ُن      / ُر في هلْ / ُت سا فِ /ُص حو نن   ِر ها / ِد أ

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

 فعو/ فعولن/ فعولن/ فعولُ        فعوُل                / فعولن/ فعولن/ فعولُن

 

 بأْسرارها إليها ُتْفضي مَّّّّّّّّّّّّّّالنُّجوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ كأنَّّ ُمْلكّ  وقبَّةُّ -3

 ِر ها/ ِب أْس را/إ لَْي ها / ُن جو                َم ُتْف ضي/َك أْن َنْن /ةُ ُمْل ِكْن / َو قُْب بَ 

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

 فعو/ فعولن/ نفعول/ فعولن         فعو                  / فعولن/ فعولن/ فعولُ 

 الَحياهّْ َتْنَتِظْرهُّ لَمّْ نامَّ َفَمنّْ ّّّّّّّّّالَحياِةّّّّّّّّّّّّ َسبِيل فِي َوِسرّْ اْنَهضّْ أال -1

 َح يا هْ / َت ِظْر ُهلْ / َم لْم تنْ / َح يا ِة              َف َمْن نا/ َس بْي للْ / َو ِسْر في/أَ لْن َهضْ 

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

 فعْولْ / فعولن/ فعولن/ فعوُل                         فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعولن

 

ّأُعيداّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأَُحْلًماّنرىّأمّزماًناّجديًداّّّّّ -1  أِمّالخلُقّفيّشخِصّحي 

 أُ عي دا/ ِص حْي ين/ُُ في َشخْ / ِمْل خلْ  أَ          َج دْي َدن/ َز ما ننْ / َن رى أم/ أَ ُحْل َمن

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

 فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعولن       فعولن              / فعولن/ فعولن/ فعولن

 

ّ:مجزوءّالبحرّالمتقارب

 باألَملّْ ُيَعل لُنا َيَزلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ لمّْ صاِحبٌّ لَنا -0
 أَ َملْ / ُل نا بلْ / َي َزْل                  ُي عْل لِ /ِح ُبن لَْم /َل نا صا 

– ب / - -ب / ب –ب                            -ب/ - -ب / - -ب 
 فعو/ فعولن/ فعو                            فعولُ / فعولن/ فعولن

 
 :التدريبات

امّمنّمجزوئه -0  :قطعّاألبياتّاآلتية،ّواذكرّتفعيالتها،ّمميزاًّالمتقاربّالت 
ْفسِّ على كبيرٌّّّّّّ ّالُهُمْوذّْ هذا الَقْلبِّ على َوَصْعبٌّ ّّّّّالَعفاُءّّّّّّّّّّّّّّّّّّ هذا النَّ
 هُ مْو ذْ / ِب ها ذلْ / َع لَْل َقلْ /َو َصْع ُبْن      َع فا ُو   / ِس ها ذلْ / َع لْن َنفْ /َك بْي ُرْن       
 ْْ –ب / - -ب / - -ب /  - -ب                  ب  –ب / - -ب / - -ب / - - ب      
 َفعْوْل / َفعولُنْ / فعولُنْ / َفعولُنْ            فعوُل           / َفعولُن/ نْ فعولُ / فعولُنْ          
 المتقارب الّتاّم        
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َّخبــــا عيــنّ  نورُّ قْبلَهــا فَكــمّْ ُّّّّّّّّّّّّنوُرهاّّّّّّّّّّّ َخبـا َعْينـــي تكُّ فإنّّّّّّّْ
 َخ با/ ُر عْي ِنن/ َل ها نو/ َف كم قبْ         ُر ها      / َخ با نو/ ُك َعْي ني/ َف إْن تَ      
– ب / - -ب / - -ب / - -ب                      -ب/ - -ب / - -ب / ب –ب     
 َفعو/ َفعولُنْ / َفعولُنْ / َفعولُنْ            َفعو                / عولُنْ فَ / َفعولُنْ / فعولُ      
 المتقارب الّتامّ      
 

ّالَمـــــلَـــــلّْ َرْغــــــمَّ فنْصبـــِرُّ الهــــــوىّّّّّّّّّّّّّّّّّّ فـــي َوُيْمِطلُنــــاّّّّّ
 َم لَلْ / ُر َرْغ َملْ / هـَ َوى                        َف َنْص بِ / ُل نا ِفلْ / َو ُيْم طِ      
– ب / - -ب / ب –ب                             -ب/ - -ب / ب -ب      

 وَفعُ / َفعولُنْ / َفعولُ  َفعو/ َفعولُنْ / َفعولُ        
 مجزوُ المتقارب     
 

ى َمهاوي في بِها وأُْلقي راَحتيّّّّّّّّّّّّّّّّّّ على ُروحي َسأَْحِملُّّّّّّ ّالــــردَّ
 َر دى/ َم ها ورْ / ِب ها في/ َح تي           َو أُْل قي/ َع لى را/ ُل رو حي/َس أَْح ِم      
  -ب/ - -ب / - -ب / - -ب                    -ب / - -ب / - -ب / ب –ب      
 َفعو/ َفعولُنْ / َفعولُن/ فعو                         َفعولُنْ / َفعولُنْ / َفعولُنْ / فعولُ      
 المتقارب الّتامّ     

َّقضى مـا علــــــى َفَصْبـــــــًرا لــــيّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بالُحـــــبِّّ هللاُّ َقضــىّّّّّ
 َُ ضى/َع لى ما / ِب لِي                    َف صْب رن/هُ بِْل ُحبْ / َُ َضْل َّل     
– ب / - -ب / - -ب                             -ب / - -ب / - -ب     
 فعو / َفعولُنْ / فعولُنْ  فعو           / َفعولُنْ / فعولُنْ       
 جزوُ المتقارب          م     

 
ْهـرِّ أبـدَّ يِعشّْ الجباِلّّّّّّّّّّّّّّّّّّ صعودَّ ُيِحبَّّ ال ومنّّّّّّْ ّالُحفـــــــَرّْ بْينَّ الدَّ
 ُح َف ري/ ِر َبْي َنلْ /  َب َدْد َدهـ/ ِج با ِل       َي ِعش أَ /ُص عو دْل /ُي حْب ُب / َو َمْن َّل     
– ب /  - -ب / - -ب / ب –ب               ب –ب / - -ب/ ب –ب /  - -ب     
 َفعو                          / َفعولُنْ / َفعولُن/ َفعوُل                           فعولُ / َفعولُنْ / َفعولُ / فعولُنْ      
 المتقارب الّتامّ    
 

  ( . فعولُ ) في عروض المتقارب جاُْت مقبوضة ( فعولن)تفعيلة 
 

 : اآلتية األبيات من بيت كل ّ شطري بين افصل -2

 ا َمَدحوا إذا ّاألَُممّْ وَربَّّ الَموالي َمْولى مَدْحتُّ آدمي ً
ا َمَدحوا إذا  اْلَُممْ  وَربَّ  الَموالي َمْولى مَدْحـ        تُ  آدمّيً

 ُّتوِصهِّ وال َحكيًما ُمْرِساًلّ حاجةّ  في ُكْنتَّ إذا
 ُتوِصهِ  وَّل َحكيًما ُمْرِسًَل               حاجةٍ  في ُكْنتَ  إذا
 

 ابَِهاّ َوالُمْسِمعاتُّ َوالياَسمينُّ الَوْردُّ َوشاِهُدنا  بِقُص 
 ِبقُّصابَِها  َوالُمْسِمعاتُ  َوالياَسميـ       نُ  الَوْردُ  َوشاِهُدنا

 
 :المناسبة؛ّليستقيمّالوزنّالعروضيّفيّاألبياتّاآلتيةامألّالفراغّبالكلمةّ -3

ذا أال -0 اِمهِّ وأحبِبّْ ....................ُّّّّّّّّّّّّّّصْحَبةُّ حبَّ  المكتبِ  -ب ّّّّّّّّّأْحبِبِّ بأي 
ُُ  -أُّّّّّّّّّّمقَتَرحّْ بعَدها لهُّ فليسَّ آمالَُهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ................ َبلغَّ إذا -8  المر
 َجْهلٌ  -دَّّّّّغْدِرهِّ ِمنّْ ُيؤَمنُّ ليسَّ وثقتّّّّّّّّّّّّّّّّبَمنّْ ما إذا............. وعلُمك -3
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جز  :البحرّالر 

 ا و تاًما ويأتي الصافية البحور من الرجز بحر ًُ  . ومشطوًرا مجزو
 لكل اثنتين بواقع تفعيَلت أربع يكون المجزوُ وفي شطر، لكل ثَلث بواقع تفعيَلت ست يكون التام الوزن في  
 وجمعها( اْلرجوزة ( ايًضا وتسمى تفعيَلت ثَلث وفيه واحد شطر عن عبارة يكون اَّلشطورة في أما شطر         
 . رّجاًزا بها اشتهر الذي الشاعر ويسمى أراجيز،         
 الفرعية وصورها( - ب - -  )مستفعلن :وهي رئيسة تفعيلة للّرجز :   

ربّ(- ب ب – ) ، ُمْسَتِعلُنْ (- ب – ب ( ُمَتْفِعلُنْ                              َوَتِرُدّفيّالحشوّوالعروضّوالض 
ربّفقط( - - ب ( ُمَتْفِعلْ   ،(- - -  )ُمْسَتْفِعلْ                                َتِرُدّفيّالعروِضّوالض 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  في أبحر اْلرجاز بحٌر يسهُل   :  مفتاح البحر. 
 جز ّ.مستفعلن مستفعلن        مستفعلن مستفعلن:ّّّمجزوءّالر 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن:مشطور الّرجز. 

 .مستفعلن مستفعلن مستفعلن                 
 :التقطيع العروضي للوزن

 .مس تف ع لن/ مس تف ع لن/ مس تف ع لن     مس تف ع لن/ مس تف ع لن/ مس تف ع لن             
 - -ب  - -/  -ب  - -/  -ب  - -                         -ب  - -/  -ب  - -/  -ب  --            

ّ:تطبيقاتّعلىّالبحرّالرجز

لّْ 0- ْبرِّ َعلى َعو  ُهّّّّ الَجميلِّ الصَّ  ترسم األولى الواو : أولو ( الِحجىّّّّّّ *أُولو بِهِّ الذَّ ما أَْمَنعُّ ّّّّّّّّّّّّّّّّإنَّ

ّ)والتنطق
 أُ لُْل ِح جى/ َّل َذ ِب هي/ ِل إْن َن هو      أْم َن ُع ما/ صْب ِرل َج مي/ َعْو ِول َع لَصْ  
  -ب –ب / -ب ب -/ -ب ب  -                         -ب –ب / -ب  - -/ -ب  - -

 ُمَتْفِعلُن/ ُمْسَتِعلُن/ ُمْسَتِعلُن         ُمَتْفِعلُن                      / ُمْستْفِعلُن/ ُمستْفِعلن   
 

حُّ 8- َّجْهلِّ بَِغْيرِّ ِمن ي َتجاُهاًلّ ّّّّّّّّّّّّّّّالَهْزِلّّّّّّّّّّّّّ بَِبْعِضّ الَقْلبَّ أَُرو 
 ِر َجْه لي/ ِمْن ني ِب َغيْ /َت جا هُ لَْن          ِضْل هْز لي   / َقْل َب ِب َبعْ / أُ َرْو ِو ُحلْ      
-  -ب / -ب  - -/ -ب  –ب                        - - -/ -ب ب  -/ -ب  –ب      

 ُمَتْفِعلْ / ُمْسَتْفِعلُن/ لُنُمْسَتْفِعْل                            ُمَتْفعِ / ُمْسَتِعلُن/ ُمَتْفِعلُن      
 

ّالَعقلِّ جالءُّ أَْحياًنا َوالَمْزحُّ ّّّّّّّّّّّالَفْضِلّّّّّّّّّّّّّّ أَْهلِّ َمْزحَّ فيهِّ أَْمَزحُّ 3-
ُْ لي/ يا َنْن َج َّل/ وْل َمْز ُح أحْ          لِْل َفْض لي    / ِه َمْز َح أهـ/ أم َز ُح في      ْل َع ُُ 
  - - -/ -ب  - -/ -ب  - -                          - - -/ -ب  –ب / -ب ب  -    
 ُمْسَتْفِعلْ / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعْل                         ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ   
 
الَعلَِمّّّّّّّّّّّّّّّّّ-1 َّتْحياّلناَّعزيَزةٌّفيّاألَُممِّّّّّّّّّّعيشواِّكراًماَّتْحَتِّظلِّّ
 ِفْل أُ َم مي/ َع زْي َز ُتن/َتْح يا َل نا         لِْل َع َل مي   / َمْن تْح َت ظلْ /ِعْي شو ِك را  
 –ب ب  -/ -ب  –ب / -ب  - -                           -ب ب  -/ -ب  - -/ -ب - -

 ُمْسَتِعلُنْ / ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُن           لُن                  ُمْسَتعِ / ُمْسَتْفِعلُن/ ُمْسَتْفِعلُنْ 
 

ّ:تطبيقاتّعلىّالبحرّمجزوءّالرجز

 لهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الَقْلبُّ َرَقصَّ َقدّْ ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحْلَوةٌّ شعرّ  قِْطَعةُّ -0
َُ َصلْ                   ِرْن ُحْل َو ُتْن          /قِْط َع ــُة ِشعْ          َقْل ُب َل ها/َقــْد َر 

 –ب ب  -/ -ب ب  -                               -ب  - -/ -ب ب  -          
 ُمْسَتِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ                        ُمْسَتْفِعلُن              / ُمْسَتِعلُنْ            

 
 َمْنزلَها َحشاشتي ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمْنّّّّّّ أْجَعلَّ أنّْ أُريد -8
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 َمْن ِز َل ها/َح شا َش تي                    أْج َع َل ِمْن   / أُ ِرْي ُد أنْ 

– ب ب  -/ -ب  –ب                         -ب ب  -/ -ب  –ب 
 ُمْسَتِعلُْن        / ُمَتْفِعلُنْ                     ُمْسَتِعلُْن            / ُمَتْفِعلُنْ 

 
َمتّْ لَوّْ -3 ّّّّّ في قُد   أْكلَها ل بيبال رامَّ َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطَبق 

 ُب أْك َل ها / را َمْل َل بي              في َط َب ِقْن / لَْو قُْد ِد َمتْ 
– ب  –ب / -ب  - -                       -ب ب  -/  -ب  - -
  ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُن                   ُمْسَتِعلُْن         / ُمستْفِعلُن 

ّ:الرجزتطبيقاتّعلىّالبحرّمشطورّ

ّاإلنسانِّ الل َساِنّراَحةُّ ِحْفظُّّّّّّّّّّ
 إْن سا ني / ِن را َح ُتلْ / ِحْف ُظْل ِل سا        

  - - -/ -ب  –ب / -ب - -
 ُمْسَتْفِعلْ / ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ 

ْكرِّ ِحْفظَّ َفاْحَفْظهُّّّّّّّّّ ّلإلْحسانِّ الشُّ
 إْح سا ني/ لِلْ َظْش ُشْك ِر / َفْح فْظ هُ ِحفْ         

  - - -/ -ب  - -/ -ب  - -     
 ُمْسَتْفِعلْ / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ 

 
ّالل سانِّ في اإلنسانِّ فآفةُّّّّّّّّّ
 ِل سا ني/ إْن سا ِن ِفلْ / َف آ َف ُتلْ         
-  -ب / -ب  - -/ -ب  –ب         
 ُمَتْفِعلْ / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمَتْفِعلُنْ          

 :التدريبات

امّمنّمجزوئه -0  :قطعّاألبياتّاآلتية،ّواذكرّتفعيالتها،ّمميزاًّالرجزّالت 
َّمْوجود للَهوى دواءَّ ال إذّْ ّّّّّّّّّّالَهوىّّّّّ داءِّ ِمنّْ القلبَّ ُيداوي ذا َمنّْ

ْل َه وى   /ِوْل َقْل َب ِمْن / َمْن ذا ُي دا ُِ  َمْو جو دو/ َُ لِْل َه وى/إْذ َّل َد وا      دا 
-  - -/  -ب  –ب /  -ب  - -                  -ب  - -/  -ب - -/ -ب  - -
 ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ       ُمْسَتْفِعلُْن         / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ            

 
بابَّ إنَّّ َّمفَسَدهّْ أيُّّ للَمْرءِّ َمْفَسَدةٌّ ّّّّّّّّّّّّّوالِجَدْهّّّّّّّّّّّّّّّّّ والَفراغَّ الشَّ

ُِ أيْ /َمْف َس َد ُتْن       َغ َوْل ِج َده     /َب َوْل َف را / إْن َنْش َش با  ُي َمْف َس َده/ لِْل َمْر 
– ب  –ب / -ب  - -/ -ب ب - -ب  –ب /-ب  –ب /-ب  - -      

 ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ         ُمَتْفِعلُْن                  / ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ 
 

قِي َعِظيمّ  أَيَّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأَْرَتقِيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َمكانّ  أَيَّّ ّأَتَّ
 ِمْن أْت َت قي/ نن أْر َت قي                         أْي َي َع ظي/أْي َي َم كا 

– ب  - -/ -ب ب  -                                   -ب  - -/-ب ب  -
 ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ                       ُمْسَتْفِعلُن               / ُمْسَتِعلُنْ 

 
ِهَّكتوماّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يكنّْ لمّْ َمنّْ ّنديما كْشفهِّ في َيلُمّْ فالّّّّّّّّّّّلسرَّ

 َن دي ما/ في َكْش ِف هي/ َّل َي لُمْ  فَ  ِل ِسْر ِر هي َك تو ما /َمْن لَْم َي ُكْن 
 - -ب / -ب  - -/ -ب  –ب                           - -ب / -ب  –ب / -ب  - -

 ُمَتْفِعلْ / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمَتْفِعلُنْ          َتْفِعْل                       مُ / ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ 
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ا وشادنّ  دى إلى أْسلَمني َّّّّّّّّّّّّّّبداّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لم  ّالر 
 َو شا ِد نن لَْم ما َب دا                                 أْس َل َم ني إ لَْر َر دى

– ب  –ب / -ب ب  -    - ب  - -/ -ب  –ب 
 ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ          ُمْسَتْفِعلُْن                               / ُمَتْفِعلُنْ 

 
َّنجا َكْيف سالمّ  ِمنّْ َفاْعَجَبنّْ َبلّْ ّّّّّّّّّّّهوىّّّّّّّّّّ َكْيفَّ هالِكّ  ِمنّْ َتْعَجَبنّْ ال

 بِْل َفْع َج َبْن ِمْن سا ِل ِمن َكْي َف َن جا        َّل َتْع َج َبْن ِمْن ها ِل كن َكْي َف َه وى    
 –ب ب  -/ -ب  - -/ -ب  - -                      -ب ب  -/ -ب - -/ -ب  - -      

 ُمْسَتِعلُن/ ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ              ُمْسَتِعلُْن             / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ 
             

 :اآلتية األبيات من بيت كل ّ شطري بين افصل -2

 ُّّةّ  فوقَّ والفُْلك ها لُج  ِّمبَردِّ فوقَّ تدبُّّ عقاربٌّ كأنَّ
َُ  والفُْلكُ  َُ  تدبُّ  عقاربٌ  كأنَّها          لُّجةٍ  فو  ِمبَردِ  فو

 َّّاك بابُّ يْفتَنكَّ أنّْ إي  رابُّ عيَنكَّ َيُغرَّّ وأنّْ الش  ّالس 
رَّ  وأنْ  الّشباُب        يْفتَنكَ  أنْ  إّياكَ  َُ  الّسرابُ  عيَنكَ  َي

 ّبابُّ فإن ما ُّ يوًما ُبدَّّ ال وبْدُرهُّ زائلُّ ِظلٌّّ الش  ّآفِل
 آِفلُ  يوًما ُبدَّ  َّل وبْدُرهُ  زائُل      ِظلٌّ  الّشبابُ  فإّنما

 َِّّفَننّْ على حلَّتا الِحجازِّ في عصفورتان

 َفَننْ  على حلَّتا الِحجـا       زِ  في عصفورتانِ      

 

ّ:اآلتيةامألّالفراغّبالكلمةّالمناسبة؛ّليستقيمّالوزنّالعروضيّفيّاألبياتّ -3
ْمتُّّ-0 ْلمِّ.............. للَمْرءِّ الص   حليفُ -أّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالُحْكمِّ بَِفْضلِّ َلهُّ وشاهدٌّّّّّّّّّّّ السَّ

 َهواهُ -أَّّّّّّّّّّّّنجا فَقدّْ َعقلُهُّ ..............على َّّّعالّّّّّّّ نّْـــَفمَّ وىـــــاْلهَّ الَعْقلِّ وآفةُّّ-8

 الّدْهرُ -جّّّّّّّّّّغدا أوّْ ا يْومًّ ظُّ الواعِّ بِهِّ راحَّ ما ُّّّّهّّّّّّّــَيْنَفعّْ لَمّْ........... َيِعْظهُّ لَمّْ َمنّْ-3

ّ

 :تفهمّمعانيّاألرجوزةّاآلتية،ّثم ّقطعهاّعروضياً،ّواذكرّتفعيالتها -1

ّنْقضي في أْسَرَعتّْ الل يالي إنّ ّّّّّّّّّّّّّ
 - - -/ -ب - -/ -ب  - -    

 ُمْسَتْفِعلْ / ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُن
 

َّبْعضي وَتَرْكنَّ َبْعضي أخْذنَّّّّّّّّّّّّّّ
-  -ب / -ب ب  -/ -ب  –ب              
 ُمَتْفِعلْ / ُمْسَتِعلُنْ / ُمَتْفِعلُنْ                

 
َّعْرضي وَطَوْين طولي َحَنْينَّّّّّّّّّّّّّّ

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

 ُمَتْفِعلْ / ُمْسَتِعلُنْ / ُمَتْفِعلُنْ               

 تدريبّعامّ
منها ْعّاألبياتّاآلتية،ّواذكرّتفعيالتها،ّواسمّالبحرّفيّكلّ  ّ:قط 

 ُّْهرِّ آخرِّ في ناِحاًلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِهالاًلّ صارَّ َقدّْ والَبْدر ْبح الش  ّاختلَطّْ وبالصُّ
 –ب  - -/ -ب ب -/ -ب  - -              -ب - -/ -ب ب  -/ -ب  - - 

 ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُْن             ُمْسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ 
 الّرجز الّتامّ 



33 
 

 
 ّْل ّ فريدّْ بديعٌّ دقيقٌّ نظامٌّ الحياِةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ نِظامَّ فإنّ  تأمَّ

 ْْ –ب / --ب / - -ب / - -ب  ب -ب / - -ب / ب –ب /  - -ب             
 َفعْولْ / َفعولُنْ / فعولُنْ / فعوُل                        َفعولُنْ / َفعولُن/ فعولُ / فعولُنْ              

 .المتقارب الّتامّ        
 ّأُنَسبّْ إذا َنَسبي َوُهم َفْرعيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َوُهم أَصلي َوُهم

-  - -ب / -ب ب  –ب                                             - - -ب / - - -ب           
 ُمفاعْلُتنْ / ُمفاعلَُتنْ                                               ُمفاعْلُتنْ / ُمفاعْلُتنْ           
 .مجزوُ الوافر        

 ماِنّ لصروفِّ َتْبتئسّْ فال ّيقيني يقيني فإنَّّ وَدْعني ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالز 
-  -ب / - -ب / ب –ب / - -ب                                   ب  –ب / - -ب / ب –ب /  - -ب   
 َفعْولُنْ / َفعولُنْ / فعولُ / َفعولُنْ                                            فعوُل  / َفعولُن/ فعولُ / فعولُنْ        

 المتقارب الّتامّ 
 ّْْمعَّ أْحَسنَّ َمنّْ َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوفى الَعْهدِّ َحفِظَّ َمن َّفِهمّْ السَّ
 -ب ب -/ -ب  - -                                                   -ب ب  -/ -ب ب  -

 ُمْسَتِعلُنْ /ُمْسَتْفِعلُْن                                               ُمْسَتِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ 
 مجزوُ الّرجز

 ِّّبالعادلِّ أْنتَّ َفما عاذليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يا اللَّْومَّ دع
– ب / - -ب / - -ب                                                   -ب / - -ب / - -ب 

 فعو/ َفعولُنْ / فعولُنْ  فعو                                            / َفعولُنْ / فعولُنْ 
 .مجزوُ المتقارب

 ٌّّالقريبِّ قرابةِّ منّْ أفضلُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لبيبِّ أخّ  منّْ َصحيحٌّ ود 
-  -ب / -ب –ب / -ب ب  -                                     - -ب / –ب  - -/ -ب  - -        
 ُمَتْفِعلْ / ُمَتْفِعلُنْ / ُمْسَتِعلُنْ               ُمَتْفِعْل                         / ُمسَتْفِعلُنْ / ُمْسَتْفِعلُنْ          

 الّرجز الّتامّ 
 َّماِءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ في َمْسكُنها الش مسُّ هي َّجميال عزاءًّ الفؤادَّ َفَعزِّّ الس 
-  -ب / - -ب / ب –ب / - -ب                        ب  –ب /  - -ب / ب –ب / - -ب        
 َفعْولُنْ / َفعولُنْ / فعولُ / فعوُل                                 َفعولُنْ / َفعولُن/ فعولُ / فعولُنْ         
 المتقارب الّتامّ        
 ٌّّالُمْشِرقُّ القمرُّ أمِّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلناّّ تجلَّتّْ أََشْمس
– ب / - -ب / ب –ب                                         -ب / - -ب / - -ب        
 فعو/ َفعولُنْ / فعولُ           فعو                            / َفعولُنْ / فعولُنْ        
 .مجزوُ المتقارب        
 َشَرفّ  في غاَمرتَّ إذا ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالنُّجومِّ دونَّ بِما َتقَنعّْ َفال َمروم 
ب                           -ب / –ب ب  –ب / - - -ب           -  -ب / - - -ب / - - --

 .لُنَفعو/ ُمفاعْلُتن/ ُمفاعْلُتن             فعولن                    / مفاعلَُتن/ ُمفاعْلُتن           
 الوافر الّتامّ        

 
 ّْمَّ أْمٌرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ امرأًّ َضرَّّ َوَكم هَّيْنَفعّْ توهَّ ّأن 
 - - -ب / -ب ب  –ب                                                 - - -ب / - - -ب       

                      ُمفاعْلُتنْ / ُمفاعلَُتنْ                                 ُمفاعْلُتنْ / ُمفاعْلُتنْ 

 مجزوُ الوافر       

 


