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العالمـة الكاملـة
فــــــــــــــــــــــي
اللُّغة العربيَّـة/دورة  9102م.

عنك يا وطني.
:
الخامسة
الوحدة
سأكتب َ
ُ
القضايا اللُّ
المعتل اآلخر،
المضارع
الفعل
اب
ر
إع
(
ة:
ي
غو
َّ
ّ
المرة ،اسم الهيئة)
اسم َّ

الكتابة( :الكتابة الوظيفية)،
أسئلة َّ
الدورة السابقة (صيفية .)ٕٓٔٛ

إعدإد إ ألس تاذ :فتحي أأبو قديري.
ٕبتف766 695 11 66 :
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ك يَا َوطَنِي.
ب َع ْن َ
َسأَ ْكتُ ُ

األوؿ :
المقطع
الشعري َّ
ّ
ك يَا َوطَنِي
ب َع ْن َ
َسأَ ْكتُ ُ
أرسم لوحةً َّ
تسكن رحلةَ الػ َّػزَم ِن
للش ْو ِؽ
ُ
و ُ
ب أحملُها وتحملُني
للح ِّ
أرفع راي ًة ُ
و ُ
كل ما أىوى
سأكتب َّ
ُ
الوطَ ِن
وما يَ ْحلو إلى َ
ك البُ ْشرى
سأذكر أنَّ َ
ُ

ش ِر
و ُّ
كل الخي ِر للبَ َ
ت
فآتي كلَّما ىت َف ْ
الؿ َّ
الش ْو ِؽ تَطلبُني
ِظ ُ
وآتي كلَّما َّ
ك َك ْي تعان َقني
امتد ْ
اع َ
ت ِذر ُ
ٍ
ضنَني
بشوؽ َّ
ثم تح ُ
ت
ض ْ
سآتي كلَّما نه َ
باؾ الطُّ ْه ُر تسألُني
ُر َ
مس والظَّل ِ
الش ِ
شعاع َّ
ْماء والقم ِر
سآتي في ِ
ِ
سأرج ُع ُّ
للربى طَ ْوعاً
أحمل غُربتي شوقاً
و ُ
األوجاع و ِ
وأطوي رحل َة ِ
الم َح ِن
األياـ و
ِ
سآتي حالَما تدعو
بال ٍ
خيل
وال طي ٍر
وال ُسف ِن

ولتب َق
عزيزاً َ
كنت ْ
مدى ِ
األياـ يا وطني

(حفظ عشرة أسطر متتالية من القصيدة)

األوؿ :
شرح المقطع
الشعري َّ
ّ

يعبِّر الشاعر عن شوقو إلى وطنو حين كاف بعيداً عنو،
وصور ىذه القصيدة
فيدفعو شوقو إلى كتابة قصيدة في وطنوَّ ،

لوحة جميلة بما فيها من عبارات يبعثها إلى الوطن الذي
حل .ويرفع راية حبِّو لأل ِّ
ُردف تعبيراً عن
يسكن وجدانو أينما َّ
حنينو وانتمائو إليو ،ويكتب كل ما يليق ببلده من عبارات
أف األ َّ
جميلة ،ويذكر الشاعر َّ
ُردف بلد الخير والعطاء لكل من
يحتاجو ،فهو البشرى واألمل ،ويلبي الشاعر دعوة وطنو عندما

يناديو ،في كل األوقات ليالً أو نهاراً ،شمساً أو ظلمةً ،لينهي

أوجاع غربتو ،فيأتي مدفوعاً بانقياده إلى وطنو الغالي وشوقو
كل العوائق المادية بحراً وبراً وجواً ،وفي نهاية
إليو ،مجتازاً َّ
المقطع يدعو الشاعر لوطنو بالبقاء والعزة.

تَّ :
َّ
مد /م َد َد.
/شع َع.
(ٔ) الجذور :شعاعَّ :
امتد ْ
شع َ
شر.
(ٕ) جمع البُ ْش َرى :البُ َ
المحنِ :
ِ
الم ْحنَة.
(ٖ) مفرد الػ ُّػربَى :الػ َّػربْػ َوة .مفرد َ
(ٗ) استخرج من المقطع الشعري ما ُّ
يدؿ على:
ّ
َّ
أف الوطن باعث السرور في نفس الشاعر ومخفف وطأة ألمو.
األوجاع و ِ
" وأطوي رحلةَ ِ
الم َح ِن ".
األياـ و
ِ
(٘) ما داللة كل من:

األوجاع و ِ
أ " -وأطوي رحلةَ ِ
الم َح ِن".
األياـ و
ِ

قرار العودة إلى الوطن بعد أ ْف أتعبتو الغربة.
مس والظَّل ِ
الش ِ
شعاع َّ
ْماء والقم ِر".
ب" -سآتي في ِ
عودة الشاعر إلى وطنو في كل الظروؼ.

ب أحملُها وتحملُني".
للح ِّ
أرفع رايةً ُ
ج " -و ُ
حب الوطن متبادؿ بين الشاعر ووطنو.
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( )ٙعبَّر الشاعر عن شوقو لوطنو ،اذكر مظهرين لهذا الشوؽ.
للشو ِؽ"ِ ،
ٍ
الؿ َّ
ضنَني".
الش ْو ِؽ تَطلبُني"،
و"ظ ُ
و"بشوؽ َّ
ثم تح ُ
أرسم لوحةً َّ ْ
و ُ
كتابتو شعراً في وطنو ،ورسمو لوحة في شوقو إلى وطنو ،والعودة لوطنو كلما ناداه.
( )ٚانتقى الشاعر كل ما ىو جميل من الكلمات ليعبر بها عن حبو لوطنو ،أين تجد ذلك في المقطع؟
الوطَ ِن".
قولو" :
سأكتب َّ
كل ما أىوى ،وما يَ ْحلو إلى َ
ُ

( )ٛاألردف بلد الخير مع قلة موارده:

ٔ -استخرج من المقطع ما يدؿ على ذلك.
ش ِر".
في قولو" :
ك البُ ْشرى ،و ُّ
كل الخي ِر للبَ َ
سأذكر أنَّ َ
ُ

األردف بلد الخير والعطاء والمساعدة لكل من يحتاجو ويلجأ إليو.

ٕ -اذكر ثالث صور من ىذا الخير في وقتنا الحاضر.
يستقبل األردف الالجئين من مختلف مناطق الوطن العربي ويقدـ لهم العوف والدعم.
( )ٜال تقف العوائق أماـ الشاعر في تلبية نداء الوطن:
ٔ -كيف عبر الشاعر عن ىذا المعنى؟
في قولو " :سآتي حالَما تدعو بال ٍ
خيل وال طي ٍر وال ُسف ِن".

بمعنى أف العوائق ال تقف أماـ الشاعر في تلبية نداء وطنو حالما يدعوه ،حتى وإف لمم تتوافر لديو وسيلة

للنقل ،بحراً أو براً أو جواً تقلو إلى وطنو ،فهذا العائق ال يقف حاجزاً أمامو.

يدؿ ذلكُّ .
عالـ ُّ
يدؿ على َّ
شدة شوقو لوطنو ،وتعلقو بو.
َٕ -

(ٓٔ) وضِّح الصورة الفنية في كل عبارة من العبارات اآلتية:
أرسم لوح ًة َّ
تسكن رحل َة الػ َّػزَم ِن":
للش ْو ِؽ
ُ
ٔ " -و ُ

صور كالمو في وطنو (القصيدة التي كتبها) لوحة جميلة ،دفعو شوقو لكتابتها.
َّ
الؿ َّ
الش ْو ِؽ تَطلبُني":
تِ ،ظ ُ
ٕ" -فآتي كلَّما ىت َف ْ
صور ِ
الظالؿ أشخاصاً تناديو وتطلبو.
صور شوقو لوطنو ِظالالً تالزمو ،و َّ
َّ

ٖ" -وآتي كلَّما َّ
صور الشاعر وطنو إنساناً يمد ذراعو ليعانقو.
ك َك ْي تعان َقني"َّ :
امتد ْ
اع َ
ت ِذر ُ
3
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صور الشاعر الجباؿ في وطنو أشخاصاً تسألو العودة.
تُ ،ر َ
باؾ الطُّ ْه ُر تسألُني"َّ :
ض ْ
ٗ" -سآتي كلَّما نه َ

(ٔٔ) ما الغرض من تكرار ال النافية في قولو  " :بال ٍ
خيل ،وال طي ٍر ،وال ُسف ِن".

تأكيد النفي ،بمعنى عودة الشاعر إلى وطنو متحققة مع نفي وجود وسيلة تقلو.

(ٕٔ) ما الغرض من استخداـ السين في قولو :سأذكر ،سآتي ،سأجعل ،سأبقى.
السين تدؿ على المستقبل القريب ،بمعنى تحقق إنجاز ىذه األفعاؿ في القريب.
الشعري الثاني :
المقطع
ّ

مدى
سأبقى فيك ال أىوى سواؾ ً
فيك حتَّى لح ِ
ظة ال َق َد ِر
وأحيا َ
ْ
الص ْد ِر
ابك إ ْذ تسامى َخ ْف َق َة َّ
سأجعل ِم ْن تُر َ
ُ
وأغسل في ِ
مياىك ما ِّ
يبد ُد قَ ْس َوةَ الػ َّد ْى ِر
ُ
أنسج ِمن ر ِ
ِ
الع ْم ِر
بيع َ
ك ما يخلِّ ُد بَػ ْه َج َة ُ
و ُ ْ
ت أكو ُف ُمغْتَ ِرباً
ولس ُ
ْ
فت في ُّ
الدنيا
إذا َّ
طو ُ
إليك في ٍ
شوؽ
ت َ
وع ْد ُ
وحب ال
َ
حدود لَوُ
ياح اللَّ ِ
سآتي في ر ِ
يل إعصاراً
وآتي في ِ
نسيم الفج ِر أحالماً

المزروع في ذاتي
العالم
َ
ُ
فأنت ُ
أنت أنا
و َ
أنت بِشارةُ الخب ِر
و َ

الشعري الثاني :
شرح المقطع
ّ

التوحد بين ذاتو والوطن ،فذات الشاعر تحيا
يعبِّر الشاعر عن ُّ
في وطنو حتى لحظة قدره (موتو) ،وإ ْف كاف بعيداً عنو ،وىي حالة

التحاـ وامتزاج بين ذات الشاعر وذات الوطن ،فالوطن أماـ مرأى

الشاعر دائماً ال يهوى غيره.

وجعل تراب وطنو ومياىو وربيعو صوراً يعبِّر بها عن انتمائو
للوطن؛ فبعلو تراب الوطن ينبض قلبو ،وبمياىو يزيل قسوة غربتو،

وبربيعو تبهج أيامو.

ويرفض الشاعر فكرة اغترابو النفسي عن وطنو ،ويقوؿ :ال

أكوف مغترباً عن وطني إذا تنقلت وترحلت بعيداً عنو ،ثم عدت
إليو حامالً أشواقي وحبي الذي ال حدود لو .ويبدو الشاعر متلهفاً
للعودة في الليل أو الفجر وفي أي وقت كاإلعصار ،فاألردف

مزروع في ذات الشاعر ،وىو البشارة السارة والخير في نفسو.

التوحد بينهما "أنت
ويعبِّر عن مدى عمق ارتباطو بوطنو وعن ُّ
أنا" فالوطن ىو الشاعر ،والوطن ىو منبع الشعور والملهم ،وىو

الحب يا ُّ
أردف
أنت
ُّ
و َ
الص َوِر وإ ْف كاف بعيداً عنو.
ف وال ِوجدا ُف في األفكا ِر و ُّ
أنت الطَّْي ُ
َ

كل األفكار والصور في مخيلة الشاعر ،وىو حاضر في وجدانو

(ٔ) يبدِّد :يُػ ْبعد .ال َخ ْف َقة :الحركة واالضطراب .الوجداف :منبع الشعور.
الطَّيف :الخياؿ الطائف ،وما يراه النائم .والجمع أطياؼ.
(ٕ) جمع البِشارة :البَشائر )ٖ( .مفرد الحدودُّ :
الحد.

الص َوِر" حضور الوطن في نفس الشاعر وفي مخيلتو وعقلو.
ف وال ِوجدا ُف في األفكا ِر و ُّ
"أنت الطَّْي ُ
(ٗ) ما داللة َ
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التوحد بين الذات والوطن ،وضِّح ذلك في ضوء فهمك األسطر الشعرية في ىذا المقطع.
(٘) عبَّر الشاعر عن ُّ
ذات الشاعر تحيا في وطنو حتى لحظة قدره  ،وإ ْف كاف بعيداً عنو ،وىي حالة التحاـ وامتزاج بين ذات الشاعر
وذات الوطن ،فالوطن أماـ مرأى الشاعر دائماً ال يهوى غيره ،والوطن متحد في الشاعر وىو فيو" :أنت أنا".
تضمن المقطع ما يدؿ على لهفة الشاعر ،وشوقو إلى العودة إلى وطنو ،أين تجد ذلك؟
(َّ )ٙ
يل إعصاراً ،وآتي في ِ
ياح اللَّ ِ
نسيم الفج ِر أحالماً".
في قولو" :سآتي في ر ِ

( )ٚاستنتج ما يدؿ على عمق ارتباط الشاعر بوطنو.
الحب يا ُّ
الص َوِر"
أنت
ف وال ِوجدا ُف في األفكا ِر و ُّ
ُّ
"أنت الطَّْي ُ
أردف" َ ،
قولو" :و َ

يعبِّر عن مدى عمق ارتباطو بوطنو ،فالوطن ىو منبع الشعور والملهم للشاعر ،وىو كل األفكار والصور في
مخيلة الشاعر ،وىو حاضر في وجدانو وإ ْف كاف بعيداً عنو.
( )ٛاستخرج من المقطع ما يدؿ على:
َّٔ -
أف حب الوطن يتنامى في نفس الشاعر حتى مماتو.

فيك حتَّى لح ِ
ظة ال َق َد ِر.
مدى  ،وأحيا َ
ْ
سأبقى فيك ال أىوى سواؾ ً

َّٕ -
أف الشاعر جعل التراب والماء والربيع صوراً يعبِّر بها عن انتمائو إلى وطنو.
الص ْد ِر.
ابك إ ْذ تسامى َخ ْف َقةَ َّ
سأجعل ِم ْن تُر َ
ُ
وأغسل في ِ
ِّد قَ ْس َو َة ال َّػد ْى ِر.
مياىك ما يبد ُ
ُ
أنسج ِمن ر ِ
ِ
الع ْم ِر.
بيع َ
ك ما يخلِّ ُد بَػ ْه َجةَ ُ
و ُ ْ
( )ٜأعط مثاالً من المقطع على التكرار في المعاني واألفكار ،معلالً.
"أنت أنا" .داللة على تأكيد التوحد مع ذات الوطن.
"سأبقى فيك"" ،أحيا َ
فيك"َ ،
(ٓٔ) عن أنس  -رضي اهلل عنو  -أف النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف إذا قدـ من سفر فنظر إلى جدراف
المدينة أوضع راحلتو وإف كاف على دابة حركها من حبها .بين عالقة النص بمضموف الحديث الشريف.
ياح اللَّ ِ
يل إعصاراً".
العالقة :حب الوطن ،والحنين إليو ،وتعجل العودة إليو .كقوؿ الشاعر" :سآتي في ر ِ
(ٔٔ) وردت لفظة (الرايات) غير مرة في القصيدة ،بيِّن القيم الوطنية السامية التي ترتبط بها.
الرايات رمز لالستقالؿ والرفعة والشرؼ والكرامة والنصر والهوية الوطنية.
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الشعري الثالث :
المقطع
ّ
حماؾ اهللُ يا ُّ
َ
أردف يا وطناً
تنامى في محبَّتِنا

يخ والب ِ
السيَ ِر
نياف و ِّ
َم َع الت ػَّار ِ ُ
ايات نُػ ْعليها
لك ال ػ َّر ُ
َ
ِ
الم ْج ِد ُملْ ِه َم ًة
لتَ ْخف َق في ديا ِر َ
أنت تحملُها
برؤيا َ
ٍ
ومجد َ
أنت صانِ ُعوُ
ورافِع ر ِ
اية ِ
العرب
ُ

الشعري الثالث :
شرح المقطع
ّ

يدعو الشاعر اهلل تعالى أ ْف يحمي األردف ،ىذا الوطن الذي كبُر
بحب أبنائو ،فأحبَّهم وأحبُّوه ،وىو مبعث للفخر واالعتزاز في
ِّ
مشرفة بمواقفو وبطوالت
ماضيو وحاضره ،فلألردف سيرة تاريخية ِّ
أبنائوِ ،
وسيَ ِر أبطالو العظماء.
ويفخر الشاعر براية األردف ومجده ورفعتو ،ومكانتو في التاريخ،
العزة.
وأسمائو التي ارتبطت ببطوالتو ،كأردف الكرامة ،وأردف َّ
ويتساءؿ الشاعر كيف يكوف مغترباً والوطن يسكن في داخلو

بصحرائو وسهولو ،ببدوه وحضره ،وبوادي العرب.

ِ
لك
َّ
فسجلْنا َ
َ
األسماء ال تُ ْحصى بال عدد (ٔ) ال ػنَّظير :المثْل والمساوي .ال َخ ْف َقة :الحركة واالضطراب.
ِ
نظير لَها
(ٕ) جذر ُملْ ِه َمة :لَ ِه َم.
ب َف ْخ ٍر ال َ
فكيف أكو ُف ُم ْغتَ ِرباً؟
َ
السيرة.
السيَرِّ :
(ٖ) مفرد ِّ
بكل معالِ ِم ُّ
ضنُنا
أنت لنا ِّ
الدنيا َوتح ُ
و َ
ك في حنايا ال َقل ِ
ْب تس ُكنُني.
(ٗ) ما داللة" :أنَّ َ
ك في حنايا ال َقلْ ِ
ب تس ُكنُني
وأنَّ َ
مدى تعلق الشاعر بوطنو.
ك في ُّ
اء
أُ ِحبُّ َ
الدنا َس ْهالً َو َ
ص ْحر َ
(٘) ما المعنى الذي أفاده قوؿ الشاعر في جملة:
العر ِ
ب
حماؾ اهللُ يا ُّ
أردف"  :الدعاء لوطنو بالحماية.
َو َخ ْف َق َة وادي َ َ
" َ
( )ٙيخطئ بعض الناس في استخداـ كلمتي (رؤيا) ،و(رؤية):
الم ْرئِ ّي).
أُ -عد إلى المعجم وبين معنى كل منهما .رؤيا :ما يُرى في النوـ  /رؤية :ما يُرى في اليقظة (إدراؾ َ
ب -ىل وفق الشاعر في استخداـ (رؤيا) لتحقق المعنى الذي أراده؟ وضِّح ذلك.
استخدـ الشاعر (رؤيا) وأراد بها التطلع نحو أمر ما ،لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم يحقق المعنى الذي أراده.
( )ٚوصف الشاعر األردف بأنو مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيو وحاضره ،بين ذلك.
بيَّن الشاعر َّ
مشرفة بمواقفو وبطوالت أبنائو ،ويفخر الشاعر براية األردف ومجده
أف لألردف سيرة تاريخية ِّ
ورفعتو  ،وماضيو من معركة مؤتة إلى معارؾ الثورة العربية الكبرى إلى بطوالت الكرامة ،وغيرىا من البطوالت

التي تدؿ على مكانة األردف في التاريخِ ،
وسيَ ِر أبطالو العظماء من مثل كايد مفلح العبيدات أوؿ شهيد أردني

على أرض فلسطين عاـ ٕٜٓٔـ.
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األسماء ال تُ ْحصى بال عدد " إلى عدد من الصفحات والفضائل التي
لك
( )ٛأشار الشاعر بقولو:
َّ
"فسجلْنا َ
َ
يمتاز بها األردف ،وسمي بها ،مثل قولنا :أردف الكرامة ،اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردف مبيناً داللتها.
أردف العزة والنخوة ،داللة على شهامة رجالها وعزىم.
أردف أرض العزـ :داللة على إرادة أىلو القوية.

ك في ُّ
اء" ؟
( )ٜما داللة وجود السهل والصحراء معاً في وطن واحد في قوؿ الشاعر ":أ ُِحبُّ َ
الدنا َس ْهالً َو َ
ص ْحر َ
بمعنى َّ
أف الشاعر يحب جغرافية بلده المتنوعة؛ سهالً وصحراء ،ببدوه وحضره وكل فئاتو.
الشعري الرابع :
المقطع
ّ
ت بِ ِو
ترابُ َ
ك ق ْد زر ْع َ

ب خالد ًة إلى ِ
األبد
الح ِّ
بذور ُ
َ
ك أجمل الػ َّر ِ
ايات
لِتَػ ْع َلو في سمائِ َ
ُ
رمز الفخ ِر و ِ
اإليماف والظََّف ِر
ُ
ت في يَ ٍوـ
أحس ْس ُ
فما َ
كنت ُم ْغت ِرباً
بأنِّي ُ
ك لَ ْم تُفا ِرقْني
ألنَّ َ

الشعري الرابع :
شرح المقطع
ّ

تراب الوطن مزروع بالحب والخير ،وثمرة ىذا الحب أبناء يعشقوف

األردف ويدافعوف عنو لتعلو رايتو رمزاً للنصر واإليماف والفخر ،ويؤكد مرة

أخرى أنو وإ ْف كاف بعيداً عن وطنو ،فاألردف لم يفارقو يوماً ،فهو كظلو
الوحد مع الوطن،
يسير معو ،وكروحو تجالسو وتالزمو ،ويعود إلى فكرة ُّ
فالوطن يسكن وجداف الشاعر وروحو التي ما رأت يوماً سكناً مثلو.
(ٔ) تنادمني :تسامرني وتجالسني .الظَّػ َفر :الفوز

فرؽ في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما ٌّ
خط في ما يأتي:
(ٕ) ِّ
تنادمني
كما روحي ُ
غيرؾ
واؾ يا وطني.
َ
اؾ ِ ...س َ
أت َس َكناًِ ،سو َ
أ  -فروحي ما ر ْ
ِّ
تسير معي
ب -قاؿ الشاعر صفي الدين الحلي:
كما ظلي ُ
الد ُار يا ُّ
فأنت َّ
أردف أسكنُها وتس ُكنني
األناـ ِسو ِ
صرت من س َقمي َشبيو ِسو ِ
اخترت من ِ
دوف ِ
َ
اؾ
اؾ ما
لو ُ
ُ ْ
َ
َ َ
أت َس َكناً
فروحي ما ر ْ
عود يتخذ من شجر األراؾ ونحوه يستاؾ بو.
اؾ يا وطني
اؾ ِ ...سو َ
ِسو َ

(ٖ) الوطن مزروع بالحب ،ما ثمرة ىذا الزرع؟ رفع الراية األردنية رمز االستقالؿ.
(ٗ) يرى الشاعر أنو بعيد وقريب من وطنو في الوقت نفسو ،وضِّح ىذا.

الوطن يسير مع الشاعر كظلو ال يفارقو ،ويجالسو كروحو ،فهو بعيد جغرافياً عن وطنو ،لكنو قريب منو نفسياً.
واؾ يا وطني " ؟
اؾ ِ ...س َ
أت َس َكناًِ ،سو َ
(٘) ماذا قصد الشاعر بقولو " :فروحي ما ر ْ
لم يجد الشاعر سكناً يأوي إليو أفضل من وطنو ،فإذا كانت روح الشاعر تسكن جسده ليعيش  -ألنو ال حياة
للجسد من غير روح َّ -
فإف ىذه الروح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن.
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قال تعالى" :وقل ِّ
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( )ٙاستخرج من المقطع ما يَ ُد ُّؿ على (رفض الشاعر فكرة االغتراب النفسي).
ٍ
كنت ُم ْغت ِرباً".
ت في يَوـ ،بأنِّي ُ
أحس ْس ُ
"فما َ
ك ق ْد زر ْع َ ِ ِ
ب خالد ًة".
الح ِّ
( )ٚوضِّح الصورة الفنية في " :ترابُ َ
بذور ُ
ت بو َ
وصور الحب بذوراً تُػ ْزَرع.
صور الشاعر الوطن إنساناً يزرع األرضَّ ،
َّ
( )ٛأعط مثاالً من القصيدة على التكرار في األفكار والمعاني ،معلالً.

"أنت أنا" .داللة على تأكيد التوحد مع ذات الوطن.
ٔ" -سأبقى فيك"" ،أحيا َ
فيك"َ ،
ك في حنايا ال َقل ِ
الد ُار يا ُّ
"فأنت َّ
أت َس َكناً".
ْب تس ُكنُني"،
أردف أسكنُها وتس ُكنني""،فروحي ما ر ْ
ٕ" -وأنَّ َ
َ
داللة على َّ
أف الوطن يسكن في ذات الشاعر.

( )ٜما الذي زاد من تعلق الشاعر بوطنو ،من وجهة نظرؾ؟
تجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ،ومعاناة الشاعر في البعد عنو ،واشتياقو إليو.
(ٓٔ) بدت عالقة الشاعر بوطنو كأنها عالقة طفل بأمو أو محب بحبيبتو ،ىل يماثل الوطن األـ أو الحبيب في
ىذا؟ بيِّن رأيك.
الوطن يحتضن أبناءه في أرض واحدة ،كما تحتضن األـ أطفالها في بيت واحد ،وىو الحبيب الذي يحمل
الخير واألماف ،وىو الجذر واألصل ومنبع الذكريات.
مسوغات لهذا الحب؟ بيِّن رأيك.
مسوغ ،فهل يحتاج الوطن إلى ِّ
بمسوغ ومن غير ِّ
(ٔٔ) أحب الشاعر وطنو ِّ
لمسوغ حتى يحبو أبناؤه ،فهو األرض التي نشأ عليها أبناؤىا ،وشربوا من مائها ،ولعبوا في
ال يحتاج الوطن ِّ
ربوعها.
التوحد بين الشاعر ووطنو واضحة في القصيدة:
(ٕٔ) ظهرت حالة ُّ
أ – ىل تعد ىذه الحالة من المبالغات الشعرية؟ علل إجابتك موافقاً أو مخالفاً.
أجدىا مبالغة مقبولة ،فمبالغة الشاعر في توحده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنو وشوقو إليو ،ومن
الطبيعي أف يحب اإلنساف األرض التي نشأ عليها ،ويصبح جزءاً ال ينفصل عنها.
ب -إلى أي حد تشارؾ الشاعر ىذه الحالة؟

ِ
إلى ِّ
األوطاف من اإليماف.
فحب
الحد الذي ذىب إليو؛ ُّ
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(ٖٔ) ما قيمة توظيف الشاعر أفعاالً من مثل" :تسامى ،تعلو ،تنامى"؟
النمو ،صفات الوطن الذي اشتاؽ لو الشاعر؛ وطنو الحبيب األرد ّف.
كل ىذه األفعاؿ فيها معنى
السمو والرفعة و ّ
ّ
جلي في القصيدة ،وضِّح داللة ذلك.
(ٗٔ) االتػِّكاء على عناصر الطبيعة ّ

"رباؾ ،الػ ُّػربا ،الشمس ،القمر ،ربيعك ،الليل ،سهالً ،صحراء" ،عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة

الشعورية لدى الشاعر ،فأظهرت شوؽ الشاعر ،والذي َّ
أشد ما يكوف في غربتو ،خارج حدود الوطن ،وكشفت
عن تعلقو بو َّ
ألف ىذه العناصر جزء من وطنو ،فعبَّػ َر بها عن حبو لوطنو بعيداً كاف أـ قريباً.

(٘ٔ) برزت صورة الوطن ببعديو الوجداني والحركي:
أ  -دلل على ذلك من النص:

الوجداني  ،منها" :لم تفارقني"" ،أنت الطيف والوجداف في األفكار والصور"" ،أنت الحب يا أردف"،
"كما روحي تنادمني"" ،فأنت العالم المزروع في ذاتي".
ادي العرب"،
الحركي ،منها":سآتي في شعاع الشمس"" ،سآتي في رياح الليل إعصاراً"" ،وخفقة و َ
"إذا طوفت في الدنيا"" ،لتخفق في ديار المجد".

ب -ما األثر الفني لألبعاد الحركية والوجدانية في النمص؟
البعد الوجداني  :امتزجت بو عواطف الشاعر في صور جمالية فهو ملتزـ تجاه وطنو الذي ينتمي إليو
بإخالص وصدؽ.
البعد الحركي :جاء منسجماً مع البعد الوجداني ملبياً لو ،لبث الحيوية في الصورة الشعرية.
( )ٔٙىل نجح الشاعر في المراوحة بين عواطف الشوؽ ،والفخر ،واالنتماء في رأيك بين ذلك.
نعم ،فقد ظهر الشاعر مشتاقاً لوطنو ،فخوراً ببطوالتو ،صادقاً في انتمائو إليو.
( ) ٔٚخاطب الشاعر وطنو مخاطبة اإلنساف لإلنساف ،ما الذي يضيفو ىذا األسلوب على القصيدة من وجهة
نظرؾ؟

ىذا الخطاب يكشف عن وعي الشاعر العميق بالمكاف وإحساسو بو ،وارتباطو ،وعن مدى حضور

الوطن في نفس الشاعر ،وعمق االتصاؿ بين الشاعر ووطنو حتى كأنو شخص يكلمو ،مما دفع الشاعر إلى أف
يتجو بلغتو اتجاىاً تشخيصياً في شكل مناجاة أو مخاطبة ذاتية للوطن .وىذا يضفي جمالية على الصورة الشعرية
في القصيدة ،ويجعلها أكثر قدرة على التعبير عن المشاعر الداخلية.
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التعريف بالشاعر:
مولده :ولد الشاعر محمود فضيل التل في إربد عاـ ٜٓٗٔـ.
المناصب التي توَّلَّ ها -ٔ :مستشار في السفارة األردنية في الكويت -ٕ .أمين عاـ في وزارة الثقافة.
ٖ -وىو عضو رابطة الكتاب األردنيين.
من دواوينه -ٔ :أغنيات الصبر واالغتراب -ٕ .نداء للغد اآلتي -ٖ .جدار االنتظار -ٗ .ىامش الطريق.
ِ
النص).
٘ -شراع الليل والطوفاف( .الذي أُخ َذ منو ىذا ّ

جوُّ النصِّ:
حبه لبلده األردن :يعشق الشاعر األردف ،ويفخر بمحبتو لو ،ويعتز بانتمائو إليو وتعلقو بو؛ لما لألردف من
حضور دولي متميِّز ،يؤكد احترامو لإلنساف ،وما قدمو للمجتمع اإلنساني من إنجازات في مختلف المجاالت.
مناسبة القصيدة :أشار الشاعر في القصيدة إلى أياـ اغترابو عن الوطن ،مؤكداً أف األردف يعيش في داخلو،
ويسكن كل منهما اآلخر ،وما داـ األمر كذلك فإف الشاعر ال يشعر بالغربة؛ ألف األردف معو كروحو التي ال
حل وارتحل ،وىو يجد في طبيعة الوطن المنزؿ الذي يطمئن إليو.
تفارقو أينما َّ

المعتل اآلخر).
المضارع
القضايا اللُّغَويَّػة ( :إعراب الفعل ُ
ّ

تجرد من النػَّاصب والجازـ ،وعالمة رفعو الضمة المق ّدرة على آخره ،نحو:
(ٔ) يكوف مرفوعاً إذا َّ

الم َج ِّربين ،يعلو ُّ
الالعب الكرَة( .على األلف للتعذر).
الحق( .على الياء والواو للثقل) ،رمى
يهتدي
العاقل ْ
بنص ِح ُ
ُ
ُ
(ٕ) يكوف منصوباً إذا سبق بأداة نصب ،وعالمة نصبو الفتحة المق ّدرة على األلف ،نحو:
ُخلِ َق اإلنسا ُف ليسعى إلى ِ
طاعة ربِّو.
َْ
والظاىرة على كل من الواو والياء ،نحو:
يجب أ ْف نتوح َد لنُػ ْعلِي من ِ
أدعو أصدقائي إلى ِ
حفل نجاحي.
شأف أُمتنا ،أ ُِح ُّ
ب أ ْف َ
ُ
َ
لن ،كي ،حتى ،إذف ،الـ التعليل ،الـ الجحود ،فاء السببية:
حروؼ النصب :أ ْفْ ،

تأتي.
يأتي زيد-ٖ .
ٔ-
ُ
ُ
يصفو ذىني -ٗ .ال ُ
تأتيْ -ٕ .
جلست وحيداً كي َ
أقوـ حتى َ
لن َ
وددت أ ْف َ
ِ
يصفو ذىني -ٙ .ما كنت ألبقى وحيداً -ٚ .وال تتخاصموا فيسعى بينكم األنذاؿ بالفساد.
٘-
ُ
جلست وحيداً ل َ

(ٖ) يكوف مجزوماً إذا سبق بأداة جزـ ،وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره ،نحو:
ِ
تنو عن الفضيلة.
ال ترـ المهمالت في ساحة المدرسة ،لم ُ
يصف الماءُ ،ال َ
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لما ،الـ األمر ،ال الناىية:
حروؼ الجزـ :لػػَ ْمَّ ،

لما ِ
تنس اإلجابة على األسئلة.
يبق طعاـ في الثالجةَّ -ٕ.
يأت العيد -ٖ.لِ َ
ٔ -لػ ػَ ْم َ
تبق على اتِّصاؿ مع رفاقك -ٗ.ال َ

(ٗ) أعرب ما تحتو خط في ما يأتي:

األرض ولَن تَػ ْبػلُ َغ ِ
ِ
ٔ -قاؿ تعالى" :وال ِ
باؿ طوالً".
ك لَ ْن تَ ْخ ِر َؽ
تمش في
الج َ
األرض َم َرحاً إنَّ َ
َ ْ

ِ
تمش  :فعل مضارع مجزوـ وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة (الياء) من آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

وإما أ ْف نكو َف َّأو َؿ َم ْن أل َقى".
ٕ -قاؿ تعالى" :قالوا يا موسى َّإما أ ْف تُػل ِْق َي َّ

تُػل ِْق َي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

ٖ -قاؿ تعالى" :إنَّما يخشى اهلل من ِ
عباد ِه العلماءُ َّ
غفور".
إف اهللَ عز ٌيز ٌ
َ
َ

يَخشى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا التعذر.

ورثو".
ٗ -قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :ما ز َ
ظننت أنَّو سيُ ِّ
اؿ جبريل يوصيني بالجار حتَّى ُ

يوصي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،والفاعل ضمير مستتر
تقديره ىو .والنوف للوقاية ،حرؼ ال محل لو من اإلعراب .والياء :ضمير متصل مبني على السكوف في محل نصب
مفعوؿ بو.

ِ
شو وما يستطيب العيش َّإال الم ِ
سام ُح
لم ُ
ُ َْ َ
يصف َع ْي ُ ُ َ َ
صدر المرء ْ
ُ
٘ -إذا ضا َؽ ُ
يصف :فعل مضارع مجزوـ وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة (الواو) من آخره.
ُ

(٘) علل حذؼ ألف الفعل الذي تحتو خط في قوؿ أبي األسود الدؤلي:
ال تَػ ْنو عن ُخلُ ٍق وتأ ِ
عظيم
عار َ
عليك إذا َ
ْتي مثْػلَوُ
ٌ
َ َْ
فعلت ُ
َ

ألنو مجزوـ بػػ(ال) الناىية  /وعالمة جزـ الفعل المضارع المعتل اآلخر حذؼ حرؼ العلة من آخره.

تؤدي واجباتك بانتظاـ.
( )ٙاضبط آخر ما تحتو خط ضبطاً سليماً :احرص على أ ْف َ
المعتل اآلخر ،وأعربو.
(ُ )ٚعد إلى المقطعين الشعريين األوؿ والرابع ،واستخرج منهما الفعل المضارع
ّ

أىوى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا التعذر ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.

يحلو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،والفاعل ضمير مستتر تقديره ىو.
آتي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
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أطوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
تدعو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
محل لو من اإلعراب.
لتبق :الالـ :الـ األمر ،حرؼ جزـ مبني على الكسر ،ال َّ
َ
تبق :فعل مضارع مجزوـ وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة (األلف) من آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
َ
محل لو من اإلعراب.
لتعلو :الالـ :الـ التعليل ،حرؼ مبني على الكسر ،ال َّ
َ
تعلو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
َ

المرة واسم الهيئة).
القضايا اللُّغَويَّػة ( :اسم َّ

المرة:
اسم َّ
اسم ي ُد ُّؿ

على وقوع

األمثلة :

الصياغة :
يُصاغ من الفعل الثالثي على وزف ( فَػ ْعلَة ) :

طرؽ :طَ ْرقَة ،قاؿ :قَػ ْولَة

إذا كاف مصدر الفعل الثالثي في األصل على وزف ( فَػ ْعلَة )

رحمَ :ر ْح َمة واحدة،

إذا كاف مصدر الفعل غير الثالثي ينتهي بتاء مربوطة في

استراح :استراحة واحدة

المرة.
فنصفو بكلمة (واحدة) ّ
ليدؿ على َّ
الحدث مرة
َّ يصاغ من الفعل غير الثالثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره :انطلق :انطالقة ،اىتز :اىتزازة

واحدة.

المرة.
األصل ،فنصفو بكلمة (واحدة) ّ
ليدؿ على َّ
اسم الهيئة:
الصياغة :
اسم ُّ
يدؿ على يُصاغ من الفعل الثالثي على وزف ( فِ ْعلَة ) :
ىيئة حصوؿ يُصاغ من الفعل غير الثالثي باإلتياف بمصدر الفعل ،وزيادة
الفعل.

تاء على مصدرة ،أو بغير زيادة ،ثم إضافتو إلى اسم بعده.

المرة من األفعاؿ اآلتية:
صغ اسم َّ
(ٔ ) ُ

دعاَ :د ْع َوة واحدة

األمثلة :

ِ
سة
وقفِ :وقْػ َفة ،لبس :ل ْب َ

استقبل :استقباؿ الحفاوة،

انطلق :انطالقة الصقر

نزؿ :نَػ ْزلَة أجاب :إجابة واحدة باع :بَػ ْيػ َعة غطَّى :تغطية واحدة زارَ :زْوَرة سعىَ :س ْعيَة

صغ اسم الهيئة من األفعاؿ اآلتية:
(ٕ ) ُ
وقفِ :وقْػ َفة
ماتِ :ميْتَة َّ
ىزِ :ى َّزة َ
َ
المرة في ما يأتي:
(ٖ) عيِّن اسم الهيئة واسم َّ
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ضرو َف".
ٔ -قاؿ تعالى " :إ ْف ْ
ميع لدينا ُم ْح َ
كانت َّإال صيح ًة واحد ًة فإذا ُى ْم َج ٌ
شروهُ بِ ٍ
غالـ ٍ
ف َوبَ َّ
عليم"ِ .خ ْيػ َفة :اسم ىيئة
ٕ -قاؿ تعالى:
منه ْم ِخ ْيػ َفة قالوا ال تَ َخ ْ
"فأوجس ُ
َ
ٖ -ال ِ
مرة
تجاؼ َ
ت ِم ْنوُ َزلَّػ ػ ًةَ .زلَّػ ػةً :اسم َّ
أخاؾ إ ْف بَ َد ْ
مرة
ُٗ -ر َّ
ب َرْميَ ٍة ِم ْن غي ِر ر ٍاـَ .رْميَ ٍة :اسم َّ
وسوء كِ ْيػلَة ؟ كِ ْيػلَة :اسم ىيئة
َح َ
٘ -أ َ
شفاً َ
شةً كريمةًِ .ع ْي َشةً :اسم ىيئة
يعيش
المؤمن ِع ْي َ
ُ -ٙ
ُ

مرة
صيح ًة واحد ًة :اسم َّ

(ٗ) اضبط (فاء) كل كلمة تحتها خط بما يتناسب والمعنى المقصود في ما يأتي:
ِ
ٔ -مج ٌد رعى تَػلَ ِ
وىو فتى حتَّى غدا َّ
عات َّ
اله ِرِـ
الد ْى ُر يمشي م ْشيَة َ
الد ْى ِر َ
ِ
ٍ
ٕ -لجلسة َمع أ ٍ
ب الطََّربَػ ػ ػػا
اله َّم أ َْو ْ
َديب في ُمػذا َكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرة أَنفي بِها َ
استَ ْجل ُ

ألنها اسم ىيئة
مرة
ألنها اسم َّ

حاؿ إلى ِ
ِّؿ اهللُ ِم ْن ٍ
حاؿ
تباىتِها يُػبَد ُ
(٘) قاؿ الشاعر  :ما بَػ ْي َن غَ ْم َ
ض ِة َع ْي ٍن وانْ َ
في ىذا البيت اسما مرة ،عين كالً منهما ،واذكر فعلو.

غَم َ ِ
ض
ضة :غَ َم َ
ْ

تباىة :انْػتَبَ َو
انْ َ

(ُ )ٙعد إلى المقطع الشعري الثالث ،واستخرج منو اسم مرة.

َخ ْف َقة

الكتابة (الكتابة الوظيفية)
اٌىزبثخ اٌٛظ١ف١خ :شىً وزبث٘ ٟذفٗ ٔمً فىشح ئٌ ٝاٌّزٍم ٟثٛضٛح ربَ ٌزذم١ك غشع ٠ذزبجٗ األشخبص
ف ٟاٌّٛالف اٌذ١بر١خ.
٠ؼزّذ ػٍ :ٝاألُعٍٛة اٌزمش٠ش ٞاٌجب ّد اٌخبٌ ِٓ ٟرذفك اٌؼبطفخ ٚاٌخ١بي ثؼجبساد ِٛجضح دل١مخ اٌّؼٕ ٝال
غّٛع فٙ١بٚ ،ال أّ٘ ٗ١فٌ ٗ١ألعٍٛة اٌج١بٔ ٟأ ٚاٌجذ٠ؼ.ٟ
ِجبالرٗ :اإلػالٔبد اٌزجبس٠خ ،ػمٛد اٌضٚاط ،اٌغ١ش اٌؼٍّ١خ ،رمبس٠ش اٌؼًّ ،ثطبلبد اٌذػٛح ٚاٌزٕٙئخ
ٚاالػززاس ،االعزذػبءاد ،اإلسشبداد اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّغزخذِخ ف ٟاٌٍّظمبد ٔٚذ٘ٛب.
فبٌزؼج١ش اٌٛظ١فّ٠ ٟبسعٗ إٌبط ف ٟشإ ْٚد١بر ُٙاٌّخزٍفخٚ ،ال ٠غزغٕ ٟػٕٗ اٌطبٌت ثؼذ رخشجٗ فٟ
اٌّذسعخ ٚأذِبجٗ ف ٟاٌّجزّغ.
ػًٍ٠ :ؼذ ٘زا اٌٍ ِٓ ْٛاٌزؼج١ش ضشٚس٠بً .السرجبطٗ ثبٌذبجبد اٌضشٚس٠خ ٌٍٕبط.
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ّٔبرط ِٓ وزبثخ اإلػالٔبد
ٗظبئف شبغشح
تعيِ ٗصاسح اىعَو عِ ت٘افش عذد ٍعيِ ٍِ اىش٘اغش ىيعَو في ٍؤسسخ اىششمخ اىحذيثخ ىيَينبّيل اىنبئْخ
في اىَذيْخ اىصْبعيخ في ٍذيْخ سحبة ،فعي ٍِ ٚىذئ اىشغجخ في ٍوء أحذ ٕزٓ اىش٘اغش أُ يشاجع ٍنتت
اىعَو ٍصطحجب ً ٍعٔ شٖبداد اىخجشح.
شمخ ِفشٚشخ ٌإل٠جبس أ ٚاٌج١غ
شمخ ف ٟطبثك أٚي رزى ِٓ ْٛصالس غشف ٔٚ ،َٛطبٌٚ ْٛعفشح ِغ دذ٠مخ رمغ ػٍ ٝاٌشبسع اٌشئ١ظ اٌّمبثً
ٌٍجبِؼخ األسدٔ١خ.
ٌٍّشاجؼخ ٠شج ٝاالرظبي ثبٌّبٌه ِجبششح ػٍ٘ ٝبرف (.)..........
َّ٘رج استذعبء
يحتبج اىَ٘اطُْ٘ إى ٚطيت أٍش ٍب ٍِ إحذٍ ٙؤسسبد اىذٗىخ ٍِٗ ،اىطشق اىَتجعخ ٍِ أجو تحقيق ٕزا
اىطيت أُْ يتقذً ثبستذعبء إى ٚاىَسؤٗه ،عي ٚاىْح٘ اآلتي:
متت أحذ اىطيجخ استذعبء يعجش فئ عِ سغجتٔ في االشتشاك في ٍجيخ "اىشجبة".
ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشدُ١
اٌجٍذح :ػّبْ
اٌزبس٠خَٕٓٔ2/ٔٔ/ٔٗ :
اٌّٛافكٖ٘ٔٗ1 /ٕٔ/ٕٕ :ـ
اٌغ١ذ سئ١ظ رذش٠ش ِجٍخ اٌشجبة اٌّذزشَ
ٚصاسح اٌؼًّ ،ػّبْ
اٌّٛضٛع :طٍت اشزشان فِ ٟجٍخ "اٌشجبة".
اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗٚ ،ثؼ ُذ
فأسج ٛاٌّٛافمخ ػٍ ٝاشزشاو ٟفِ ٟجٍزىُ اٌغشاءِ ،شفمب ً أ٠ضب ً ِغ سعبٌز ٟدٛاٌخ ثش٠ذ٠خ ثّجٍغ صالصخ دٔبٔ١ش.
ٚالجٍٛا فبئك االدزشاَ
اٌّغزذػِ :ٟطٍك ػٛاد
سلُ اٌٙبرف. .......... :
ص.ة ػّبْ  /األسدْ
امتت في ٗاحذ ٍِ اىَ٘ض٘عيِ اآلتييِ:
ٔ -ئػالْ ع١بد ٟرشٚط فٌ ٗ١ض٠بسح ِٕطمخ ع١بد١خ ف ٟاألسدْ.
ٕ -اعزذػبء إلدذ ٜاٌّإعغبد ف ٟطٍت ِٕذخ دساع١خ.
ثعذ متبثتي االستذعبء ٗاإلعالُ اىسيبحي أتأمذ ٍِ أّْي:
ٔ -دذدد اٌغشع اٌشئ١ظ ِٓ االعزذػبء ٚاإلػالْ اٌغ١بد.ٟ
ٕٔ -مٍذ اٌفىشح ٌٍّزٍم ٟثٛضٛح ربَ.
ٖ -اعزخذِذ أعٍٛثب ً رمش٠ش٠ب ً جبداً خبٌ١ب ً ِٓ اٌؼبطفخ.
ٗ -أٚجضد ف ٟاٌؼجبساد ِٓ غ١ش رىٍف أ ٚغّٛع.
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امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  / 9102الدورة الصيفية
أ ) اقشأ األسطش اىشعشيخ اآلتيخ ٍِ قصيذح (سأمتت عْل يب ٗطْي) ،ث ٌَّ أجت عِ األسئيخ اىَّتي تييٖب:
أسدْ ٠ب ٚطٕب ً
ُّ
دّبنَ هللاُ ٠ب
رٕبِ ٝفِ ٟذجَّزِٕب
ُٕ١بْ ٚاٌ ِّغ َِ ١ش
بس٠خ ٚاٌج ِ
َِ َغ اٌزــ َّ ِ
ٌهَ اٌــش ُ
َّا٠بد ُٔؼٍْٙ١ب
د٠بس اٌ َّجْ ِذ ُِ ٍْ َِّ ٙخً
ك فٟ
ٌز َْخ ِف َ
ِ
ثشؤ٠ب أٔذَ رذٍُّٙب
ِٚج ٍذ أٔذَ طبِٔ ُؼُٗ
ة
ٚسا ِف ُغ ساِ ٠خ اٌؼش ِ
فغج ٍَّْٕب ٌهَ األعّب َء ال رُذْ ظ ٝثال ػذ ِد
ٔظ١ش ٌَٙب
ثِفَ ْخ ٍش ال
َ
فى١فَ أوْ ُِ ُْٛغز َِشثبً؟
ضُٕٕب
ٚأٔذَ ٌٕب ثىًِّ ِؼبٌِ ُِ اٌ ُّذٔ١ب َٚرذ ُ
ت رغ ُىُٕٕٟ
ٚأَّٔهَ ف ٟدٕب٠ب اٌمَ ٍْ ِ
طذْ شا َء
أ ُ ِدجُّهَ ف ٟاٌ ُّذٔب َع ْٙالً ََ ٚ
ة
َٚخَ ْفمَخَ ٚاد ٞاٌ َؼ َش ِ

ُّ
أسدْ) اٌٛاسدح ف ٟاٌغطش اٌشؼش ٞاألٚي؟ اٌذػبء ٌٛطٕٗ ثبٌذّب٠خ.
ِٔ -ب اٌّؼٕ ٝاٌز ٞأفبدرٗ ػجبسح( :دّبنَ هللاُ ٠ب
ِٕ -ب دالٌخ اعزخذاَ اٌفؼً (رٕبِ )ٝاٌٛاسدح ف ٟاٌغطش اٌشؼش ٞاٌضبٟٔ؟
ّ
األسدْ.
ٚإٌّ ،ٛطفبد اٌٛطٓ اٌز ٞاشزبق ٌٗ اٌشبػش؛ ٚطٕٗ اٌذج١ت
اٌغّٚ ٛاٌشفؼخ
٘زا اٌفؼً فِ ٗ١ؼٕٝ
ّ
ّ
ٖ -ػًٍ ِب ٠أر:ٟ
أٚ -طف اٌشبػش األسدْ ثأٔٗ ِجؼش اٌفخش ٚاالػزضاص.
ث َّٓ١اٌشبػش َّ
أْ ٌألسدْ ع١شح ربس٠خ١خ ِششِّ فخ ثّٛالفٗ ٚثطٛالد أثٕبئٗ٠ٚ ،فخش اٌشبػش ثشا٠خ األسدْ ِٚجذٖ
ٚسفؼزِٗٚ ،بضِ ِٓ ٗ١ؼشوخ ِإرخ ئٌِ ٝؼبسن اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ٜئٌ ٝثطٛالد اٌىشاِخٚ ،غ١ش٘ب ِٓ
ٚع َِ ١ش أثطبٌٗ اٌؼظّبء ِٓ ِضً وب٠ذ ِفٍخ اٌؼج١ذاد أٚي ش١ٙذ
اٌجطٛالد اٌز ٟرذي ػٍِ ٝىبٔخ األسدْ ف ٟاٌزبس٠خِ ،
أسدٔ ٟػٍ ٝأسع فٍغط ٓ١ػبَ ٕٓ.َٔ1
ةٛ٠ ٌُ -فك اٌشبػش ف ٟاعزخذاَ وٍّخ (سؤ٠ب) اٌٛاسدح ف ٟاٌغطش اٌشؼش ٞاٌغبدط.
اعزخذَ اٌشبػش (سؤ٠ب) ٚأساد ثٙب اٌزطٍغ ٔذ ٛأِش ِبٌ ،زا فبعزؼّبٌٙب ثٙزٖ اٌظٛسح ٌُ ٠ذمك اٌّؼٕ ٝاٌز ٞأسادٖ.
ٗ -ئال ََ أشبس اٌشبػش ثم( :ٌٗٛفغج ٍَّْٕب ٌهَ األعّب َء ال رُذْ ظ ٝثال ػذد)؟
ئٌ ٝػذد ِٓ اٌظفذبد ٚاٌفضبئً اٌزّ٠ ٟزبص ثٙب األسدْٚ ،عّ ٟثٙبِ ،ضً لٌٕٛب :أسدْ اٌىشاِخ.
ِ٘ -ب اٌضجظ اٌظذ١خ ٌذشف اٌضبد ف ٟوٍّخ (رذضٓ) اٌّخطٛط رذزٙب ف ٟإٌض؟ اٌضّخ
ٚ -ٙضخ اٌظٛسح اٌفٕ١خ ف ٟػجبسحٚ( :أٔه ف ٟدٕب٠ب اٌمٍت رغىٕٕ.)ٟ
ط َّٛس اٌشبػش لٍجٗ ِٕضالً
ٚطٛس ٚطٕٗ ئٔغبٔب ً ٠غىٓ ٘زا اٌمٍت.
َّ
ِ -7ب ِؼٕ( ٝخفمخ) اٌٛاسدح ف ٟاٌغطش اٌشؼش ٞاألخ١ش؟ اٌذشوخ ٚاالضطشاة.
ة) اوزت أسثؼخ أث١بد شؼش٠خ ِٓ لظ١ذح (ٚادش لٍجبٖ) ٌٍّزٕجِّ .ٟب ٚسد ف ٟاٌىزبة اٌّمشس.

ُ
َّبٌذبد
لل اٌَّز ٞثٕؼّ ِزٗ رَز ُُّ اٌظ
اٌذّ ُذ ِ
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