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 ة ــة الكاملــالعالم
  ٟــــــــــــــــــــــف

ة/دورة   م.  2ٕٔٓاللُّغة العربيَـّ

 (. المهنيةالفركع الفىٍصلي الدِّراًسيُّ األكَّؿ )

العىركض، تابة، ، الكً القضايا اللُّغويَّةالدُّركس، 
 ـ.  َُِٖة ة كالشتويَّ الدَّكرتين الصيفيَّ أسئلة 

 

عدإد إلأس تاذ: فتحي أأبو قديري.  إ 

 66ٓ 9٘ٙ ٔٔ 6ٙ٘برف: 
 

 ٕٔٓٓثبٌزٛف١ك ٚإٌدبذ ٌد١ً 
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 لبئّخ اٌّحز٠ٛبد
 سلُ اٌصفحخ اٌّٛضٛع  اٌٛحذح

 ٔ اٌغالف  ـــــ

 ٕ لبئّخ اٌّحز٠ٛبد  ـــــ

 

 اٌٛحذح

 األٌٚٝ

 ٖ ِش٠ُ اثٕخ عّشاْ 

 9ٔ األسب١ٌت اإلٔشبئ١خ فٟ اٌعشث١خ 

 ٕٓ لضب٠ب ٌغ٠ٛخ )إٌذاء( 

 ٕٕ لضب٠ب ٌغ٠ٛخ )ِشاخعخ اسُ اٌفبعً ٚاسُ اٌّفعٛي( 

 ٕٗ اٌىزبثخ )اٌمصخ اٌمص١شح( 

 ٕٙ أسئٍخ اٌذٚسح اٌص١ف١خ )ِش٠ُ اثٕخ عّشاْ( 

 

 اٌٛحذح

 اٌثب١ٔخ 

 6ٕ فٓ اٌسشٚس 

 6ٖ لضب٠ب ٌغ٠ٛخ )اٌّٙضح( 

 9ٖ اٌىزبثخ )اٌّمبٌخ( 

 ٓٗ أسئٍخ اٌذٚسح اٌشز٠ٛخ )فٓ اٌسشٚس( 

 

 اٌٛحذح

 اٌخبِسخ 

 ٔٗ سأوزُت عٕه ٠ب ٚطٕٟ 

 9ٗ ( إعشاة اٌفعً اٌّضبسع اٌّعزً ا٢خش) لضب٠ب ٌغ٠ٛخ

ح لضب٠ب ٌغ٠ٛخ )اسُ  ٔ٘ ( ا١ٌٙئخ ٚاسُ اٌّشَّ

 ٕ٘ ( اٌىزبثخ اٌٛظ١ف١خاٌىزبثخ )

 ٗ٘ ( سأوزت عٕه ٠ب ٚطٕٟأسئٍخ اٌذٚسح اٌص١ف١خ )

 

 اٌَعـــشٚض 

 ٘٘ ِصطٍحبد عشٚض١خ، اٌعالِخ اٌىبٍِخ 

 ٙ٘ ثحش اٌٛافش

 9٘ ثحش اٌّزمبسة

 ٕٙ ثحش اٌشخض 
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  (.ٕٗ-ٖٖ)اآليات المطلوب حفظها من      .الوحدة األولى: مريمُ ابنةُ عمران  

  حيمً الرَّ  حمنً الرَّ  اللً  بسمً   
 يمه لً يعه عى مً اللي سى كى  ضو عٍ ضيها ًمٍن بػى عٍ ريَّةن بػى ذي  (ّّ) ينى مً الى لى العى رافى عى مٍ آؿى عً راىيمى كى بٍ وحان كآؿى إً ني ـى كى ى آدى فى طى إفَّ اللى اصٍ "
 (ّٓ) يمي لً يعي العى مً تى السَّ نٍ نَّكى أى نِّي إً قبٍَّل مً تى رَّران فػى ي ميحى نً ي بىطٍ ا فً كى مى تي لى رٍ ذى نِّي نى بِّ إً رافى رى مٍ أةي عً رى ٍت امٍ الى ٍذ قى إً  (ّْ)
هى لى فػى  ٍيتػيهى إنِّي سى ى كى ثى األينػٍ كى   ري الذَّكى سى يٍ لى ا كىضىعىٍت كى مى مي بً ٍعلى اللي أى كى  ىثى ا أينػٍ نِّي كىضىٍعتػيهى بِّ إً ٍت رى الى ا قى مَّا كىضىعىتػٍ نِّي إً مى كى يى رٍ ا مى مَّ
ا مى لَّ ا كي ريَّ كى ا زى هى لى فَّ كى كى  نان سى حى  اتان بى ا نػى هى تػى بى نػٍ أى كى  نو سى حى  وؿو بي قى ا بً هى بػُّ ا رى هى لى بػَّ قى تػى فػى ( ّٔيًم )اًف الرَّجً طى يٍ الشَّ  نى ها مً يػَّتى رِّ ذي كى  ًبكى  اذيىى يٍ أيعً 
 نٍ مى  ؽي زي رٍ يػى  اللى  فَّ إً  اللً  دً نٍ عً  نٍ مً  وى ىي  تٍ الى ا قى ذى ىى  كً ى لى نَّ أى  مي يى رٍ ا مى يى  اؿى قى  قان زٍ ا رً ىى دى نٍ عً  دى جى كى  ابى رى حٍ ا المً ريَّ كى ها زى يٍ لى عى  لى خى دى 
( ّٖ) اءً عى الدُّ  يعي مً سى  كى نَّ إً  ةن بى يِّ طى  ةن يَّ رِّ ذي  كى نٍ دي لى  نٍ ي مً لً  بٍ ىى  بِّ رى  اؿى قى  وي بَّ ا رى ريَّ كى ا زى عى دى  كى الً نى ( ىي ّٕ) ابو سى حً  رً يٍ غى بً  اءي شى يى 
 ان يَّ بً نى كى  وران صي حى كى  دان يِّ سى كى  اللً  نى مً  ةو مى لً كى بً  قان دِّ صى ى مي يى حٍ يى بً  ؾى ري شِّ بى يػي  اللى  فَّ أى  ابً رى حٍ ي المً ي فً لِّ صى يي  مه ائً قى  وى ىي كى  ةي كى ئً بلى المى  وي تٍ ادى نى فػى 
 اءي شى ا يى مى  لي عى فٍ يػى  اللي  كى لً ذى كى   اؿى قى  ره اقً ي عى تً رأى امٍ كى  ري بػى الكً  يى نً غى لى بػى  دٍ قى كى  ـه بلى ي غي لً  وفي كي ى يى نَّ أى  بِّ رى  اؿى ( قى ّٗ) ينى حً الً الصَّ  نى مً 
 يِّ شً عى الٍ بً  حٍ بِّ سى كى  يران ثً كى   كى بَّ رى  رٍ كي اٍذ كى  زان مٍ رى  إالَّ  اـو يَّ أى  ةى بلثى ثى  اسى النَّ  مى لِّ كى تي  الَّ أى  كى تي آيػى  اؿى قى  ةن ي آيى لً  لٍ عى اجٍ  بِّ رى  اؿى ( قى َْ)
 مي يى رٍ ا مى يى ( ِْ) نى يٍ مً الى العى  اءً سى ى نً لى عى  اؾً فى طى اصٍ كى  ؾً رٌ هَّ طى كى  اؾً فى طى اصٍ  اللى  فَّ إً  مي يى رٍ ا مى يى  ةي كى بلئً المى  تً الى قى  ذٍ إً ( كى ُْ) ارً كى بٍ اإلً كى 
 وفى قي لٍ يػي  ذٍ م إً هً يٍ دى لى  تى نٍ ا كي مى كى  كى يٍ لى إً  يوً وحً ني  بً يٍ الغى  باءً نٍ أى  نٍ مً  كى لً ( ذى ّْ) نى يٍ عً اكً الرَّ  عى ي مى عً كى اٍر م كى دً جي اسٍ كى  كً بِّ رى ي لً تً ني اقػٍ 
 ةو مى لً كى بً  ؾً ري شِّ بى يػي  اللى  فَّ إً  مي يى رٍ ا مى يى  ةي كى بلئً المى  تً الى قى  ذٍ ( إً ْْ) وفى مي صً تى خٍ يى  ذٍ م إً هً يٍ دى لى  تى نٍ ا كي مى كى  مى يى رٍ مى  لي في كٍ يى م هي يػُّ م أى هي بلمى قٍ أى 
 بلن هٍ كى كى  دً هٍ ي المى فً  اسى النَّ  مي لِّ كى يي ( كى ْٓ) نى يٍ بً رَّ قى المي  نى مً كى  ةً رى اآلخً نيا كى ي الدُّ فً  ان هى يػٍ جً كى  مى يى رٍ مى  ني ى ابٍ يسى عً  يحي سً المى  وي مي اسٍ  وي نٍ مً 
ى ضى ا قى ذى إً  اءي شى ا يى مى  قي لي خٍ يى  اللي  كً لً ذى كى   اؿى قى  ره شى ي بى نً سٍ سى مٍ يى  مٍ لى كى  ده لى ي كى لً  وفي كي ى يى نَّ أى  بِّ رى  لتٍ اى قى ( ْٔ) نى حيٍ الً الصَّ  نى مً كى 
 رائيلى سٍ ي إً نً ى بى لى إً  سوالن رى ( كى ْٖ) جيلى نٍ اإلً كى  وراةى التَّ كى  ةى مى كٍ الحً كى  ابى تى الكً  وي مي لِّ عى يػي ( كى ْٕ) كوفي يى فػى  نٍ كي   وي لى  وؿي قي ما يػى نَّ فإً  ران مٍ أى 
 ئي رً بٍ أي كى  اللً  فً ذٍ إً بً  ران يٍ طى  كوفي يى فػى  يوً فً  خي في نػٍ أى فى  رً يٍ الطَّ  ةً ئى يٍ هى كى   ينً الطِّ  نى م مً كي لى  قي لي خٍ ي أى نِّ م أى كي بِّ رى  نٍ مً  ةو آيى م بً كي تي ئٍ جً  دٍ ي قى نِّ أى 

  فٍ م إً كي لى  آليةن  كى لً ي ذى فً  فَّ م إً كي يوتً ي بي فً  ركفى خً دَّ ا تى مى كى  لوفى كي أٍ ا تى مى م بً كي ئي بِّ نػى أي كى  اللً  فً ذٍ إً ى بً تى وٍ ي المى يً حٍ أي كى  صى رى بػٍ األى كى  وى مى كٍ األى 
م كي بِّ رى  نٍ مً  آيةو م بً كي تي ئٍ جً م كى كي يٍ لى عى  ـى رِّ م حي ذً الَّ  ضى عٍ م بػى كي لى  لَّ حً أًلي كى  وراةً التَّ  نى مً  مَّ دى يى  نى يٍ ا بػى مى لً  قان دِّ صى مي ( كى ْٗ) ينى نً مً ؤٍ م مي تي نٍ كي 
  (".ُٓ) قيمه تى سٍ مي  اطه رى ا صً ذى ىى  كهي دي بي اعٍ م فى كي بُّ رى ي كى بِّ رى  اللى  فَّ إً ( َٓ) طيعوفً أى كى  وا اللى قي اتػَّ فى 

  يمي ظً العى  اللي  ؽى دى صى 
 (. ٔ٘-ٖٖآيات من سورة آل عمران، اآليات )
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 جوّ النّصّ: 
( علٌو درجات ُ(. )ب( بيَّنت اآليات الكريمة التي بين أيدينا منها: )السُّور المدنيَّة)أ( سورة آؿ عمراف من )

( كقصَّة مولد يحيى عليو السَّبلـ، كبياف صفاتو. ّ( كقصَّة مولد مريم ابنة عمراف، ككفالة زكريا لها. )ِالرُّسل. )
معجزات تىديٌؿ على  كتفضيلها على نساء العالمين، كما رافق ذلك من -عليها السَّبلـ  -( ثم اصطفاء مريم ْ)

( كتناكلت اآليات الكريمة ٔ( كجاءت تأكيدان لصدؽ نبوَّة محمَّد صلَّى الل عليو كسلَّم. )ٓقدرة الل تعالى. )
 كمعجزاتو.   -عليو السَّبلـ  -قصَّة ميبلد المسيح عيسى ابن مريم 

إاٌل باتِّباع الرُّسل كطاعتهم، ذكر مىٍن أحبَّهم  لٌما بيَّن الل تعالى أفَّ محبَّتو ال تتمٌ  : (ٔٗ - ٖٖاآليات )مناسبة 
لهم، كثنَّى بنوح، ثمَّ أتى ثالثان بآؿ كاصطفاىم ًمنى الرُّسل، كبيَّن علٌو درجاتهم كشرؼ مناصبهم، فبدأ بآدـ أكٌ 

السَّبلـ، إبراىيم فاندرج فيهم رسوؿ الل صٌلى الل عليو كسٌلم ثمَّ أتى رابعان بآؿ عمراف فاندرج فيهم عيسى عليو 
كما ، عيسى عليهم السَّبلـقصة ميبلد ك ، يحيىقصة ميبلد ك كأعقب ذلك بذكر ثبلث قصص: قصة ميبلد مريم، 

 ؿُّ على قدرة العلي القدير. فيها من خوارؽ للعادة تدي 

لٌما ذكر الل تعالى كالدة "يحيى بن زكريا" من عجوز عاقر كشيخ قد بلغ من  : (ٔ٘ - ٕٗاآليات )مناسبة 
الكبر عتيَّان، كذلك بمقتضى السُّنن الكونية شيء خارؽ للعادة، أعقبها بما ىو أبلغ كأركع في خرؽ العادات، 

كالدتو من  من غير أب، كىي شيء أعجب من األكؿ، فذكرعليو السَّبلـ المسيح عيسى السيد فذكر قصة ميبلد 
على بشريتو، كأعقبو بذكر ما أيده الل بو من المعجزات، ليشير إلى رسالتو، كأنو أحد الرسل  مريم البتوؿ ليدؿٌ 

 الكراـ الذين أظهر الل على أيديهم خوارؽ العادات. 

 فائدة استخدام األسلوب القصصيّ في القرآن الكريم: 

رىة كالًعظىة. ِ( بياف عظمة القرآف الكريم في إقامة الدَّليل.  )ُ)  ( أىٍخذ الًعبػٍ
( التدبُّر كالتَّأمُّل؛ فقصص القرآف الكريم ذات أثر إيماني كتربوم في متأٌمليها، كتحمل مادة محبوبة تيعين على ّ)

 كفهمو.  الكريم تدبُّر القرآف 
 كيقينهم بموعود الل. ( بياف إيماف األنبياء، كقوَّة صبرىم ْ)
نحو ًعبىر  -صلَّى الل عليو كسلَّم  -( كالقصص القرآني على كثرتو كتنٌوعو بمثابة جىٍذب لذاكرة النبي ٓ)

 الماضي؛ ًليػيٍنتػىفىعى ًبها في الحاضر. " ذىًلكى ًمٍن أىٍنباًء الغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى ". 
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ـى كنوحان كآؿى إبراىيمى "  ".(ّْ)ليمه عى  ميعه ضو كاللي سى عٍ ضيها ًمٍن بػى عٍ ريَّةن بػى ذي (ّّ)كآؿى عمرافى على العالمينى  إفَّ اللى اصطفى آد
 الشَّرح والتَّفسير: 

إفَّ اللى اختار للنبوَّة صفوة خلقو، كىم: آدـ أبو البشر، كنوح عليو السَّبلـ )شيخ المرسلين(، كآؿ إبراىيم؛ ( ُ)
كاألنبياء من أكالدىم كمن جملتهم الرَّسوؿ صٌلى الل عليو  أم عشيرتو كذكم قرباه كىم إسماعيل كإسحاؽ

كسٌلم، كآؿ عمراف، كمنهم المسيح عيسى ابن مريم عليو السَّبلـ خاتم أنبياء بني إسرائيل. كخصَّ الل تعالى 
 نسلهم.  رُّسل جميعان منلىؤالء األنبياء بالذكر؛ ألفَّ األنبياء كا

 الٌدين، كالٌتقى، كالصَّبلح.  :ف فيو متجانسألنَّهم هم ئاصطفا( كداللة ِ)
  م.رىً مائً ضى بً  ليمه عى  ادً بى العً  واؿً قٍ ألى  ميعه : أم سى "ليمه ميعه عى كاللي سى ( كداللة قوؿ الل تعالى: "ّ)

 معاني المفردات: 

 متجانسين في الدِّين، كالتُّقى، كالصَّبلح. بػىٍعضيها ًمٍن بػىٍعض: نىٍسل.     : ريَّةن ذي اختار كفضَّل.     اٍصطىفى:  
 جذور المفردات: 

.  : ىفى طى اصٍ    أًلو.  : الل .: رافمٍ عً   .   أكؿآؿ:     نػىوىح. : وحني    أىدـ.  : آدـ   صىفىوى     عىمىرى
 . عىًلمى : يملً عى .     سىًمعى : يعمً سى .     ذىرىأى، ذرَّ )ذرر(: ريَّةذي      .عىًلمى : ينمً الى العى 

 في اللُّغة: 

      : ذريَّات، كذرارٌم.(ريَّةذي جمع )     : عالىم.(ينمً الى العى مفرد )   (: آًلهىة.  إلوجمع )
عىاء، (يعمً سى جمع )  مبالغة.  تاصيغ(: يملً عى ، ك يعمً سى .     )سىًميعىاتك : سيمى

 : أسئلة الكتاب المُقرَّر

 قاؿ تعالى: " ذيريَّةن بعضيها ًمٍن بعضو ": ( ُ)
 وصفها بأنَّ بعضها من بعض؛ من ذرية آدم مثَّ ذرية نوح مثَّ من ذرية إبراىيم.    بمى كصف الل تعالى ذريَّة األنبياء؟ - أ

 هم متجانسون يف الدِّين، والتُّقى، والصَّالح. َـّ أنَّ اهلل تعاىل اصطفاىم ألن   عبلـى يديؿُّ ذلك؟ -ب
 تكاملت الرِّعاية اإللهيَّة في إعداد األنبياء كاصطفائهم كصفاتهم، عبلـى يديٌؿ ىذا في رأيك؟ ( ِ)

اهلل سبحانو وتعاىل ال خيتار من اخللق إاّل أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديو، فاصطفى آدم ونوحًا مثَّ آل إبراىيم 
وبلَّغوىا للنَّاس، وخصَّهم اهلل بصفات الصِّدق واألمانة،  و  على رسالت   وآل عمران ألنَّ منهم األنبياء، فكانوا أُمناء  

 وخصَّهم بالنبوَّة والرِّسالة. 



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
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(فلمَّا كىضىعىٍتها ّٓإٍذ قالٍت امرأةي عمرافى ربِّ إنِّي نذرتي لكى ما في بىطني ميحرَّران فتقبٍَّل منِّي إنَّكى أنتى السميعي العليمي)"
ٍيتيها مريمى كإنِّي أيعيذيىا ًبكى كذيرِّيػَّتىها  قالٍت ربِّ إنِّي كىضىٍعتيها أينثى كاللي أٍعلمي بما كىضىعىٍت كليسى الذَّكري كاألينثى كإنِّي سمَّ

فَّلىها زىكىريَّا كيلَّما دىخىلى عليها زىكىر ّٔمن الشَّيطاًف الرَّجيًم) ا نػىبىاتان حىسىنان كىكى ا ًبقىبوؿو حىسىنو كىأىنٍػبىتػىهى يَّا الًمٍحرىابى (فػىتػىقىبػَّلىها رىبػُّهى
)كىجىدى ًعٍندىىا ًرٍزقان قاؿى يا مريمي أىنَّى لىًك ىىذا قالٍت ىيوى ًمٍن عنًد الًل ًإفَّ اللى يػىٍرزيؽي مىٍن يىشاءي ًبغىٍيًر حً    ". (ّٕسابو

 الشَّرح والتَّفسير: 

 (: أم مخلصان للعبادة كالخدمة. ميحرَّران ) ،ٍت امرأة عمراف ما تحملو في بطنها لعبادة الل كطاعتورى ذى ( نى ُ)
 ها.   بنيَّت( العليمي ( لدعائها، ك)السميعي نها فهو )تقبَّل م( طلبىٍت من الل أٍف يِ)
كلدتها قالت على كجو التحسُّر كاالعتذار: يا رٌب إنَّها أينثى، كقالت ىذا ألنَّو لم يكن يػيٍقبىل في الٌنذر إاٌل  فلمَّا( ّ)

 مريم.  فقبل الل تعالى، الذكور
 كاللي أٍعلمي بما كىضىعىٍت: كالل أعلم بالشيء الذم كضعت قالت ذلك أك لم تقلو. ( ْ)
تتمناه الذكر الذم كانت فها بل ىذه أفضل. تٍ كليسى الذَّكري كاألينثى: أم ليس الذكر الذم طلبتو كاألينثى التي كيًىبى ( ٓ)

الذم جعل الل إظهاره على يد ىذه األينثى التي ستلد مولود البشرية ق بو ىذا األمر العظيم امرأة عمراف كترجوه، ال يتحقَّ 
، فالتشبيو قائم على مفاضلة بين الذكر الذم كانت ترجوه امرأة عمراف كاألنثى التي "عيسى عليو السبلـ" البكر

ى بو، كىي أف تلد مولودان ىذه األنث ا، فليس الذكر كاألنثى لتحقيق ىذا األمر العظيم الذم أراده الل، كاختصَّ هى تػٍ عى ضى كى 
 من غير أب، ىو المسيح. 

 : "كاللي أٍعلمي بما كىضىعىٍت كليسى الذَّكري كاألينثى": كالجملتاف معترضتاف من كبلمو تعالى( ٔ)
 تعظيمان لشأف ىذه المولودة، كما علق بها من عظائم األمور، كجعلها كابنها آية للعالمين.       

 كمعناه في لغتهم العابدة خادمة الرَّب.  (:مريم)ىذه األنثى  سمَّيتي ( ك ٕ)
 . كأكالدىا من شرِّ الشَّيطاًف الرَّجيمً و بحفظ( طلبٍت من الل أٍف يجير ىذه المولودة ٖ)
 ، )كنرل ذلك من خبلؿ(: فاستجاب الل لها ذلك( ٗ)

  تربية كاملة، كىنىشَّأىا تنشئة صالحة.اىا ربَّ ب( قبلها الل قبوالن حسنان، كسلك بها طريق السعداء. تأ(  
  جعل زكريا كافبلن لها كمتعهِّدان للقياـ بمصالحها، حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزكت في محرابها تتعبَّد.ج( ك 

عندىا فاكهة كطعامان: كجد عندىا فاكهة الصيف في  عليها زكريا حجرتها كمكاف عبادتها، كجدى  ما دخلى لَّ كي ( َُ)
ىيوى ًمٍن عنًد الًل ًإفَّ اللى يػىٍرزيؽي مىٍن يىشاءي ًبغىٍيًر فتقوؿ لو:  من أين لًك ىذا؟كيسألها اكهة الشتاء في الصيف. الشتاء، كف

: أم رزقان كاسعان بغير جهد كال تعب.   ًحسابو
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 معاني المفردات: 

 :  من النَّذر، كىو ما يوجبو المرء على نفسو من صدقة أك عبادة أك نحوىما. نذرتي
 :  . عهدىا إليو بالرعايةكفَّلها زكريَّا:       ألجأ إليك لتحفظها كتحصِّنها.أيعيذيىا ًبكى

 ربَّاىا تربية كاملة، كنشَّأىىا تنشئة صالحة.     . أنبتها نباتان حىسىنان: 
 الموضع العالي الشريف، كسيِّد المجالس كأشرفها، ككذلك ىو من المسجد. الًمٍحراب: 

 ف رِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي: 

  سُلْل صاً للعبادة واخلدمة.".      ميحرَّران قاؿ تعالى: " إنِّي نذرتي لكى ما في بىطني  -أ
   ُمنـ قَّحًا، خال صاً من األخطاء.باللغًة العربيًَّة.      ميحرَّران أىعىٍدتي كتابة الٌنٌص  - 

  أ ْْن ب ْت.ها أينثى ".     كىضىٍعتي قاؿ تعالى: " قالٍت ربِّ إنِّي  -ب
.الخليلي بني أحمد ًعٍلمى العىركض.      كىضىعى  -      أ ْوج د 

 جذور المفردات:

.     : بىطنينىذىرى.     : نذرتي   أنث. : أينثىكىضىعى.     : كىضىعىٍتهاقىًبلى.     : فتقبَّلحىرىرى.     : ميحرَّران بىطىنى
ٍيتيها: ذكر.     : الذَّكرعىًلمى.     : أٍعلم .     سمَّ  رىجىمى. : الرَّجيمشطن.     : الشَّيطافعوذ.     : أيعيذيىاسىمىوى

ا .      : أىنٍػبىتػىهى فَّلىهانػىبىتى يىأى.: يىشاءحرب.     : الًمٍحرىابكىفل.     : كى .  : ىىبٍ    حسب.  : ًحساب     شى  كىىىبى

 في اللُّغة: 

   اجلمع )أ ْبُطن، ُبطون، ُبطْنان(.: بىطني   اجلمع )أرباب، رُبوب(. :ربِّ    اجلمع )ن ساء، ن ْسو ة، ن ْسوان(.: امرأةي 
 كيفاسم استفهام مبعٌت  أنَّى:   .اسم ادلفعول من: رام: ريممى    اجلمع )إ ناث، أُناثى(.: أينثى   )اسم مفعول(.: ميحرَّران 

س ان(.: حىسىن   اسم مفعول.: الرَّجيم  اجلمع )شياطُت(.: الشَّيطاف   اجلمع )زلاريب(.: الًمٍحرىاب   اجلمع )ح 
ـة أسئلة الكتاب المُقرَّر  : واألسئلة اإلضافيَـّ

جريان على عادة أىلها نذرت امرأة عمراف ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبوؿ من الل، بمى ( ُ)
 بالعبادة والطَّاعة وصدق التوكُّل على اهلل.   استعانت على تحقيق ذلك؟ 

للقياـ بأمر عظيم، كىو  -عليها السَّبلـ  -في ضوء فهمك اآليات الكريمة، بيِّن كيف ىيَّأ الل تعالى مريم ( ِ)
جعل اهلل تعاىل زكريا عليو السَّالم كافاًل ذلا، وأوجد عندىا رزقاً يف غَت أوانو، واصطفاىا   أٍف تلد عيسى عليو السَّبلـ. 

 لعبادتو، وطهَّرىا على نساء العادلُت. 
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نان "، ما أثر الرعاية الحسنة في تنشئة جيل صالح، في رأيك؟ ( ّ) ا نػىبىاتان حىسى  في ضوء قولو تعالى: " كىأىنٍػبىتػىهى
ئ جياًل سويًا.        الرعاية الصَّاحلة كالزَّرع الصَّاحل خيرج نباتاً طيبًا، والًتبية احلسنة تـُْنش 

ا نػىبىاتان حىسىنان ". كٌضح جماؿ الٌتصوير في قولو تعالى: " كىأىنٍػبى ( ْ)  تػىهى
 احل. رع الصَّ صوَّر مرمي عليها السَّالم يف منوِّىا وترعرعها وتربيتها احلسنة بالزَّ      

  الذَّكُر / األُنثى.استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة السَّابقة.   ( ٓ)
  الدُّعاء.   األمر في قولو تعالى: "فتقبٍَّل منِّي".  ما المعنى الببلغٌي الذم خرج إليو( ٔ)
 ".  كليسى الذَّكري كاألينثى : " كاللي أٍعلمي بما كىضىعىتٍ تافالمعترضتاف ما المعنى الذم أفادتو الجمل( ٕ)

 تعظيم شأن ىذه ادلولودة، وجعلها وابنها آية للعادلُت.      
 . االستمرار والتَّجدُّد  (؟ ّٔما داللة الزَّمن المضارع للفعل " أيعيذيىا " في اآلية )( ٖ)

 الرزق يف غَت أوانو عند مرمي.  عرضت اآليات الكريمة أمران خارقان للعادة، اذكره.   ( ٗ)
 . يكن يـُْقب ل يف الّنذر إالّ الذكورألنَّو مل ؟   على كجو التحسُّر كاالعتذارامرأة عمراف: "إنَّها أينثى"  قالتلماذا ( َُ)
 ".    كليسى الذَّكري كاألينثىاشرح قولو تعالى: " ( ُُ)

ب ْتها بل ىذه أفضل. فالذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه، ال يتحقق  ليس الذكر الذي طلبتو كاألُنثى اليت ُوى 
نثى اليت ستلد مولود البشرية البكر يعيسى عليو السالمي، بو ىذا األمر العظيم الذي جعل اهلل إظهاره على يد ىذه األُ 

ا، فليس الذكر كاألنثى  فالتشبيو قائم على مفاضلة بُت الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران واألنثى اليت و ض ع تـْه 
  ، ىو ادلسيح.لتحقيق ىذا األمر العظيم الذي أراده اهلل، واختصَّ ىذه األنثى بو، وىي أن تلد مولوداً من غَت أب

 ماذا طلبٍت امرأة عمراف من الل أثناء حملها، كماذا طلبت منو بعد كالدتها مريم ؟ ( ٖ)
أْن جيَت ىذه ادلولودة حبفظو أثناء محلها أْن يتقبل نذرىا الذي نذرت. وطلبت منو بعد والدهتا مرمي طلبْت من اهلل 

 .  وأوالدىا من شرِّ الشَّيطان  الرَّجيم 
 تعالى لدعاء امرأة عمراف، بقبوؿ نذرىا. كضِّح ذلك. ( استجاب الل ٗ)

 ها طريق السعداء. ـقبواًل حسنًا، وسلك باهلل مرمي  قبلتأ( 
 ب( ربَّاىا تربية كاملة، و ن شَّأىا تنشئة صاحلة. 

 ج( وجعل زكريا كافاًل ذلا ومتعهِّداً للقيام مبصاحلها، حىت إذا بلغت مبلغ النساء انزوت يف زلراهبا تتعبَّد. 
  ألنو مل يكن من جنس واحد، وإلفادة الكثرة. ( لما جاءٍت لفظة )رزقان( نكرة؟   َُ)
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ٍب ًلي ًمٍن لىديٍنكى "  ةي كىىيوى قىاًئمه ّٖذيرِّيَّةن طىيِّبىةن ًإنَّكى سىميعي الدُّعاًء )ىيناًلكى دىعىا زىكىريَّا رىبَّوي قاؿى رىبِّ ىى ( فػىنىادىٍتوي المبلًئكى
ةو ًمنى الًل كىسىيِّدان كىحىصيوران كىنىًبيَّان  ًلمى ( قاؿى ًّٗمنى الصَّالحينى ) ييصىلِّي ًفي الًمٍحرىاًب أىفَّ اللى يػيبىشِّريؾى ًبيىٍحيىى ميصىدِّقان ًبكى

( قاؿى رىبِّ اٍجعىٍل ًلي َْيىكوفي ًلي غيبلـه كىقىٍد بػىلىغىًنيى الًكبػىري كىاٍمرأىًتي عىاًقر قاؿى كىذًلكى اللي يػىٍفعلي مىا يشاءي )رىبِّ أىنَّى 
ثيران كىسىبٍِّح ًباٍلعىًشيِّ  ٍر رىبَّكى كى   ".(ُْاإًلٍبكاًر )كى آيىةن قاؿى آيػىتيكى أالَّ تيكىلِّمى النَّاسى ثىبلثىةى أىيَّاـو إالَّ رىٍمزان كىاذٍكي

 الشَّرح والتَّفسير: 

كلدان  همن عندأٍف يعطيو  ( في ذلك الوقت الذم رأل فيو )زكريا( كرامة الل لمريم، دعا ربَّو متوسِّبلن كمتضرِّعان ُ)
 : مجيب دعاء من ناداؾ. " ًإنَّكى سىميعي الدُّعاءً ، " ككاف شيخان كبيران كامرأتو عجوز عاقر، صالحان 

 ، كيكوف:  يبشرؾ بغبلـ اسمو يحيىقائبلن لو: إفَّ اللى  حاؿ كونو قائمان في الصبلةزكريا  جبريلي ل ناد( ِ)
 مصدقان بػ)عيسى( مؤمنان برسالتو، كسمي عيسى "كلمة الل" ألنو خلق بكلمة "كيٍن" من غير أب. أ (  

  يسود قومو كيفوقهم. ب( 
   النساء مع قدرتو على ذلك.يحبس نفسو عن الشهوات عفة كزىدان، كال يقرب ج( 

 كىذه بشارة ثانية بنبوَّتو بعد البشارة بوالدتو كىي أعلى من األكلى. ، نبيان من األنبياءد(  
ككاف عمره حينذاؾ مئة كعشرين سنة. ، قاؿ زكريا عليو السبلـ كيف يأتيني الولد؟ كقد أدركتني الشيخوخة( ّ)

ثماف كتسعين سنة. فقد اجتمع فيهما الشيخوخة كالعقم في الزكجة،  عقيم ال تلد، ككانت زكجتو بنت كىاٍمرأىًتي
 ككل من السببين مانع من الولد. 

 : أم ال يعجزه شيء كال يتعاظمو أمر. " قاؿى كىذًلكى اللي يػىٍفعلي مىا يشاءي ( " ْ)
إاٌل باإلشارة ثبلثة أياـ بلياليها،  الناسى  مى كلِّ يي أاٌل ة عبلمو، ككانت العبلمة على حمل امرأتيعطيو ( سأؿ اللى أٍف ٓ)

 سوم صحيح، كالغرض أنو مانع سماكم يمنعو من الكبلـ بغير ذكر الل. و مع أن
ثيران ( " ٔ) : اذكر الل ذكران كثيران بلسانك شكران على النعمة، فقد ميًنع عن الكبلـ كلم ييٍمنىع عن " كىاذٍكيٍر رىبَّكى كى

بٍِّح ًباٍلعىًشيِّ كىاإًلٍبكارً " لغ في اإلعجاز. الذكر لل، كالتسبيح لو، كذلك أب : سبِّح الل تعالى في آخر النهار "كىسى
 كأكلو، بمعنى: عظِّم ربَّك بعبادتو بالعىًشي كاإلٍبكار. 

 ف رِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي: 

  أعط  وامنح. ًلي ًمٍن لىديٍنكى ذيرِّيَّةن طىيِّبىةن ".      ىىبٍ قاؿ تعالى: " قاؿى رىبِّ  -   
بٍ  -     اْحُسب، من أفعال القلوب، جامد ال يأيت إالّ يف صورة األمر. كى ساعدتني على حلِّ المسألًة.     ىى
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 معاني المفردات: 

ناداه جبريل عليو السَّبلـ. نادتو المبلئكة: صالحة مباركة.    طيِّبة: من عندؾ.    من لدنك: أعطني.    ىىٍب لي: 
 عبلمة.آية: الشيخوخة.    الًكبىر: من يعصم نفسو عن النساء عفة.    الحىصور:  يسود قومو كيفوقهم.   يِّدان: س

    اإلشارة باليد أك بالرأس أك بغيرىما. رمزان: عقيم ال تلد، كالعاقر من ال يولد لو كلد من رجل أك امرأة.    عاقر: 
 :   أكؿ النهار إلى طلوع الشمس.اإًلٍبكار: الوقت من زكاؿ الشمس إلى المغرب.    العىًشيِّ

 لفظ )ع اقِرٌ( يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، عُدْ إِل ى المعجم وتبيَّن جمعه لكلٍّ منهما. 

 جمع عاقر: عيقَّر للمذكر، كعيقَّر كعواًقر للمؤنث.       
 جذور المفردات:

ًلمىة    بشر.: يػيبىشِّريؾى     .أىلىكى : المبلًئكىة    ندك.: فػىنىادىٍتو  .  ودع: الدُّعاء   ب. يط: طىيِّبىة  . كلم: كى
ًصرى : حىصيور.    سود: سىيِّد  . عقرعىاًقر: .    كبر: الًكبىر.    غلم: غيبلـ.    صلحالصَّالحين: .    نبأ: نىًبيٌ .    حى
ثير    رمز.: رىٍمز.    يـو: أىيَّاـ    ثلث.: ثىبلثىة :     سبح.: سىبِّح    كثر.: كى .  اٍلعىًشيِّ   بكر.   اإًلٍبكاًر:  عىشىوى

 في اللُّغة: 

   وادلفرد )م الك، م ْْل ك(.: المبلًئكىة     ، واجلمع )أدعية(.من )دعا( صريحالصدر ادل: الدُّعاء
ًلمىة      .من )قام( اسم فاعلقىاًئمه:     اجلمع )أسياد، سادة(.اسم فاعل، و : سىيِّد     )كلمات، ك ل م(.اجلمع : كى
    مجع )صال ح(، اسم فاعل.الصَّالحين:       اجلمع )نبّيون، أنبياء(.: نىًبيٌ       صفة مشّبهة.: حىصيور

ة(.ا: غيبلـ ة، غ ْلمان، غ ْلم  (.: الًكبىر     جلمع )أ ْغل م  بُـر     اجلمع )آيات، آٌي(.: آيىة      ادلصدر الصريح من )ك 
ثير       )يوم(.ادلفرد : أىيَّاـ      اسم للجمع من بٍت آدم )واحده إنسان من غَت لفظو(.: النَّاس   صفة  مشبهة.: كى

 : يَّة(اٍلعىًشيِّ      ادلصدر الصريح من )أبكر(. اإًلٍبكاًر:     .مجع )ع ش 

ـة أسئلة الكتاب المُقرَّر  : واألسئلة اإلضافيَـّ

 كيف استقبل زكريا البشرل بيحيى عليهما السَّبلـ؟ ( ُ) 
 باستبعاد حتّققها يف موازين البشر؛ ألنَّو كبَت يف السِّن، وامرأتو عاق ر، وبالدَّىشة والتعجُّب، واستعظام قدرة اهلل.  

 دليبلن على حمل زكجتو، كتحٌقق البشرل.  -عليو السَّبلـ  -بيِّن األمارة التي منحها الل تعالى لزكريا ( ِ)
 كثَتاً، ومسبِّحاً يف آخر النهار وأوَّلو.  أالّ يكلِّم النَّاس إالّ باإلشارة ثالثة أيام بلياليها، ذاكراً اهلل ذكراً      

 كبَت يف السِّن، صبور، متعبِّد، كافل مرمي عليها السَّالم.   السَّبلـ.  استخلص من اآليات صفات زكريا عليو( ّ)
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 والدة حيِت من أّم عاقر وأب بلغ  من الك َب   ع تيًا.       للعادة، اذكره. ان عرضت اآليات الكريمة أمران خارق( ْ)
يِّ / استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة السَّابقة.    ( ٓ) ْبكار .اْلع ش    اإل 
 "؟ ًلي ًمٍن لىديٍنكى ذيرِّيَّةن  ىىبٍ رىبِّ ( لماذا جاء الطٌلب بلفظ الهبة في قولو تعالى على لساف زكريا عليو السَّبلـ: "ٔ)

ل أو وسيط من زكريا عليو السالم؛ فهو كبَت ض أو مقابل، ومن غَت سبب أو تدخُّ و  ألنَّ اذلبة ىي عطاء من غَت ع  
( م ْن غ َْت. ويف ذلك صدق زكريا يف توكُّلو على اهلل  وامرأتو ْن ل ُدْنك  عاقر، فاذلبة إحسان زل ْض من عند اهلل تعاىل )م 

 وإديانو الصَّادق وُحْسن ظنّـو بربِـّو. 
 لتعجُّب. االستبعاد وا".    أىنَّى يىكوفي ًلي غيبلـه  ( ما المعنى الببلغٌي الذم خرج إليو االستفهاـ في قولو تعالى: "ٕ)
 يف ذلك الوقت الذي رأى فيو )زكريا( كرامة اهلل دلرمي.   متى دعا زكريا عليو السَّبلـ ربَّو بأٍف يىهبو الذُّريَّة الطيِّبة ؟ ( ٖ)
  تعظيماً لشأنو فهو رئيسهم.   . فلماذا عبر عنو باسم الجماعة؟جبريلىو ( الذم جاء زكريا بالبشرل من ربِّو ٗ)
 المميِّزات التي كاف يحملها ابن زكريا عليهما السَّبلـ ؟ ( ما َُ)

 ( يسود قومو ويفوقهم..   ج)عيسى( مؤمناً برسالتوــ( مصدقاً بـ.   بامسو حيِتأ( 
 ( حيبس نفسو عن الشهوات عفة وزىداً، وال يقرب النساء مع قدرتو على ذلك.  د
 . ( نبياً من األنبياءه

 ـ بشارتاف. اذكرىما، كأيُّهما أعلى ؟ كاف لزكريا عليو السَّبل( ُُ)
 ة ذلذا ادلولود، وبشارة النبوَّة أعلى. نبوَّ البشارة األوىل: بشارة ىبتو الولد. الثانية:      

 عندما سمع ببشارة المولود؟  زكريا عليو السبلـما كجو االستبعاد كالتعجُّب عند ( ُِ)
الزوجة،  فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم يف عقيم ال تلد،و اْمرأ تْت الشيخوخة، وكانو وقد أدركت الولدو كيف يأتي     

 وكل من السببُت مانع من الولد. 
  ال يعجزه شيء وال يتعاظمو أمر.إنَّ اهلل ؟     " قاؿى كىذًلكى اللي يػىٍفعلي مىا يشاءي "ما داللة قولو تعالى: ( ُّ)
 ىل امتنع زكريا عليو السَّبلـ من الكبلـ مع النَّاس بمحض إرادتو ؟ ( ُْ)

 دينعو من الكالم بغَت ذكر اهلل.  اً انع مساويلقد كان ادل     
ثيران " كضِّح قوؿ الل تعالى: )أ( ( ُٓ) اذكر اهلل ذكراً كثَتاً بلسانك شكراً على النعمة، فقد ُمن ع عن " كىاذٍكيٍر رىبَّكى كى

  ومل دُيْن ع عن الذكر هلل، والتسبيح لو، وذلك أبلغ يف اإلعجاز.الكالم 
بٍِّح ًباٍلعىًشيِّ كىاإًلٍبكاًر": )ب(    يِّ " كىسى   واإلْبكار. سبِّح اهلل تعاىل يف آخر النهار وأولو، مبعٌت: عظِّم ربَّك بعبادتو بالع ش 
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ٕٔ 
 

ةي يىا مريمي ًإفَّ اللى اٍصطفاًؾ "  ًإٍذ قالًت المىبلًئكى ( يىا مريمي اقٍػنيًتي ًلرىبًِّك ِْكىطىهٌَّرًؾ كىاٍصطىفىاًؾ عىلىى ًنساًء العىالىًمٍينى )كى
ًعي مىعى الرَّاًكًعٍينى ) ٍيًهم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلمىهيم أىيػُّهيم ّْكىاٍسجيًدم كىارٍكى ( ذىًلكى ًمٍن أىٍنباًء الغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

ٍيًهم ًإٍذ يىٍختىًصميوفى )يىٍكفيلي مريمى كى    ".(ْْمىا كيٍنتى لىدى
 الشَّرح والتَّفسير: 

طهرؾ ب( ك ). اختارؾ من بين سائر النساء فخصك بالكراماتأ( )قوؿ المبلئكة أم جبريل: يا مريم إف الل ( ُ)
اختارؾ على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر ج( ك ). من األدناس كاألقذار كما اتهمك بو اليهود من الفاحشة

   قدرة الل، في إنجاب كلد من غير أب. 
  صٌلي لل مع المصٌلين. ، ك يىا مريمي الزمي عبادتو كطاعتو شكران على اصطفائو( ِ)
اف ىذا الذم قصصناه عليك يا أيها الرسوؿ، من قصة امرأة عمر يخاطب الل النبي صلَّى الل عليو كسلَّم: ( ّ)

كابنتها مريم البتوؿ كمن قصة زكريا كيحيى إنما ىي من األنباء الميغيبة، كاألخبار المهمة التي أكحينا بها إليك يا 
ما كنت عندىم إذ يختصموف كيتنافسوف على كفالة مريم حين كمنها أيضان: )أ( د، ما كنت تعلمها من قبل. حمَّ مي 

 . يتنازعوف فيمن يكفلها منهم)ب( كما كنت عندىم كىم عايتو. ألقوا سهامهم للقرعة، كلٌّ يريدىا في كنفو كر 
الغرض أف ىذه األخبار كانت من عند الل العليم الخبير. كإنما قدر الل كوف زكريا كافبلن لها لسعادتها ( ْ)

 لتقتبس منو علمان جمان كعمبلن صالحان. 
 معاني المفردات: 

: أطاع الل كأطاؿ في القياـ اقٍػنيًتي:   في الصبلة كالدُّعاء، كاقنتي: الزمي عبادة الل شكران على اصطفائو.قنتى
 نلقي المعنى في النفس في خفاء.     نوحيو: جمع نبأ كىو الخبر المهم.     أنباء: 

 يتنافسوف كيتنازعوف.     يختصموف: كالمقصود ىنا السهاـ التي يػيٍقتػىرىع بها.     أقبلمهم: 

  جذور المفردات:

.  اقٍػنيًتي: نسو.  : ًنساءطهر.  : طىهٌَّرؾ .  : اٍسجيًدمقػىنىتى  . غيب: الغىٍيب.   نبأ: أىٍنباءً رىكىعى.  : ارٍكىًعيسىجىدى
   خصم.  :يىٍختىًصميوفقلم.    :أىٍقبلمىهيمكحى.  : نيوًحيو

 في اللُّغة: 

 : الجمع )غييوب، ًغيوب(.  الغىٍيب: جمع )نبأ(.     أىٍنباءً : جمع )امرأة(.     ًنساء
 .     أقبلـ: مفردىا )قػىلىم(. ع(مفردىا )راكً  اسم فاعل، عين:اكً الرَّ 
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ٖٔ 
 

ـة:   أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 (: ّْكِْفي ضوء فهمك اآليتين )( ُ)
 أنَّ اهلل اصطفاىا وطهَّرىا على نساء العادلُت.   ما فضل الل تعالى على مريم عليها السَّبلـ؟  -أ

 أْن تطيع اهلل وتلزم عبادتو.   اذكر ما يستوجبو ىذا الفضل.  -ب
 في قولو تعالى: " ذىًلكى ًمٍن أىٍنباًء الغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى ": ( ِ)

(؟  -أ  ما المشار إليو في )ذىًلكى
  (، وابنتها )مرمي البتول(، ومن قصة )زكريا وحيِت(. كّل ما ذكره اهلل تعاىل، من قصة )امرأة عمران

(؟ مىن المخاطى  -ب  الرَّسول زلمَّد صلَّى اهلل عليو وسلَّم.   ب في )ًإلىٍيكى
   لمى خاطبتو اآلية؟  -ج

غيّبة، واألخبار ادلهمَّة اليت أوحى 
ُ
ها ـاهلل تعاىل بتأكيداً لصدق نبوَّة الرسول الكرمي، قصَّ اهلل تعاىل عليو ىذه األنباء ادل

 إىل رسولو، وما كان يعلمها من قبل، وما رافقها من معجزات تُدلُّ على قدرة اهلل تعاىل.  
 استخلص من اآليات صفات مريم عليها السَّبلـ. ( ّ)

 طاىرة، اصطفاىا اهلل على نساء العادلُت إلْناب طفل من غَت أب، سللصة يف العبودية. 
 (؟ِْاٍصطفاًؾ " في اآلية )ما داللة تكرار " ( ْ)

 أي أنَّ اهلل تعاىل اختار مرمي عليها السَّالم من بُت سائر النساء فخصها بالكرامات.  األكلى: اٍصطفاؾً 
أي أنَّ اهلل تعاىل اختار مرمي عليها السَّالم على سائر نساء العادلُت؛ لتكون مظهر قدرتو يف إْناب ولد : الثانية اٍصطفاؾً 

 من غَت أب. 
 كناية عن القرعة.( ما الكناية في قولو تعالى: " إٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلمىهيم "؟   ٓ)
   ( علِّل تقديم السجود على الركوع في قولو تعالى: " كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي".ٔ)

 ألنَّ العبد أقرب ما يكون من ربِّو وىو ساجد.    
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ٔٗ 
 

ةي يىا مريمي ًإفَّ "  وي المىسيحي عيسىى اٍبني مريمى كىجيهان ًفي الدُّنيا كىاآلًخرىًة ًإٍذ قىالىًت المىبلًئكى ةو ًمٍنوي اٍسمي ًلمى اللى يػيبىشِّريًؾ ًبكى
ٍهًد كىكىٍهبلن كىًمنى الصَّاًلحٍينى )ْٓكىًمنى الميقىرَّبينى ) ( قالٍت رىبِّ أىنَّى يىكوفي ًلي كىلىده كىلىٍم ْٔ( كىييكىلِّمي النَّاسى ًفي المى

ًلًك اللي يىٍخليقي مىا يىشاءي إذا قىضىى أىٍمران فًإنَّما يىقوؿي لىوي كيٍن فػىيىكوفي )يىٍمسىٍسًني    ". (ْٕبىشىره قاؿى كىذى
 الشَّرح والتَّفسير: 

، كنسبو "المسيح"اسمو "عيسى" كلقبو ، مريم بمولود يحصل بكلمة من الل ببل كاسطة أبجاءت البشارة ل( ُ)
عند الل.  ًمنى الميقىرَّبينى الدنيا كاآلخرة. )ب(  سيدان كمعظمان في، كيكوف: )أ( ببل أب إلى أمو تنبيهان على أنها تلده

طفبلن قبل كقت الكبلـ، كيكلمهم كهبلن، فيكلم الناس في ىاتين الحالتين كبلـ األنبياء، من غير الناس  يكلم)ج( 
 قىمن الكاملين في التُّ )د(  .كال شك أف ذلك غاية في اإلعجاز، تفاكت بين حاؿ الطفولة كحاؿ الكهولة

 كالصبلح. 
 كيف يأتيني الولد كأنا لست بذات زكج؟ جاء رٌد مريم عليها السَّبلـ:  ( ِ)
ًلًك اللي يىٍخليقي مىا يىشاءي ( " ّ) : أم ىكذا أمر الل عظيم، ال يعجزه شيء، يخلق بسبب من الوالدين " قاؿى كىذى

: أم إذا أراد شيئان حصل من غير تأخُّر كال حاجة إلى " يىقوؿي لىوي كيٍن فػىيىكوفي إذا قىضىى أىٍمران فًإنَّما " كبغير سبب. 
  سبب، يقوؿ لو "كيٍن" فيكوف.

 معاني المفردات: 

  ًفراش الطفل.د: هٍ المى شريفان ذا جاه كقىٍدر.     كجيهان: لقب من األلقاب المشرفة كمعناه المبارؾ.     المسيح: 

 عُدْ إلى المعجم الوسيط، وبيِّن الفرق بين كل من: 

:      م ْن جاوز الثالثُت إىل حنو اخلمسُت.الكىٍهل:  رـً  م ْن بلغ أقصى الك َب  و ض ُعف. الهى
    م ْن أدرك الشيخوخة وىي غالباً عند اخلمسُت وىو فوق الكهل ودون اذلرم.الشَّيخ: 

  جذور المفردات:

ٍهد.     قرب: الميقىرَّبين.     أخر :اآلًخرىة.     كجيو: كىجيو    . مسَّ : يىٍمسىٍسًني.     كىهيلى كىٍهل:  .     مهد :المى

 في اللُّغة: 

    اجلمع أواخر.: اآلًخرىة     مؤنث األدىن، واجلمع ُدْنييات، ودىًن.ا: الدُّني     صفة مشبهة.: كىجيو
ٍهد     اسم مفعول.: الميقىرَّبين       مهود. اجلمع: المى

ْهلة( واجلمع ك ه التكىٍهل:   . صفة مشبهة، واجلمع ُكهَّل، وُكهول، وادلؤنث )ك 
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ٔ٘ 
 

ـة:   أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

  ؟    إلى أمولماذا نسب الل سبحانو كتعالى عيسى ( ُ)
  .ها تلده بال أبَـّ تنبيهاً على أن

 ( ما المميِّزات التي حملها عيسى عليو السَّبلـ ؟ ِ)
ُق رَّبُت  عند اهلل.   أ( سيداً ومعظماً يف الدنيا واآلخرة. 

 ب( م ن  ادل
 وكهاًل.          د( من الكاملُت يف التُّقى والصالح. ج( يكلم الناس طفاًل 

 ح ذلك. ( كاف كبلـ عيسى عليو السَّبلـ مع الناس في غاية اإلعجاز. كضِّ ّ)
قبل وقت الكالم، ويكلمهم كهاًل، فيكلم الناس يف ىاتُت احلالتُت كالم األنبياء، من غَت تفاوت بُت حال يكلم الناس 

 الطفولة وحال الكهولة، وال شك أن ذلك غاية يف اإلعجاز. 
  ما الذم جعل مريم تستغرب كتتعجَّب من البشارة ؟   ( ْ)

  ست بذات زوج؟ يلىي الولد و ها كيف يأتي
 كضِّح داللة اآليتين اآلتيتين:  ( ٓ)

ًلًك اللي يىٍخليقي مىا يىشاءي": (  أ   "قاؿى كىذى
  ىكذا أمر اهلل عظيم، ال يعجزه شيء، خيلق بسبب من الوالدين وبغَت سبب.

 "إذا قىضىى أىٍمران فًإنَّما يىقوؿي لىوي كيٍن فػىيىكوفي": ب( 
  تأخُّر وال حاجة إىل سبب، يقول لو يُكْني فيكون.إذا أراد شيئاً حصل من غَت 

ٍهدً حتىو خٌط في قولو تعالى: " كىييكىلِّمي النَّاسى تكضَّح الكناية في ما ( ٔ)  كىكىٍهبلن كىًمنى الصَّاًلحٍينى ".  ًفي المى
  طفاًل / وليداً. 

ةو " في اآليتين )( ٕ) ًلمى  (؟ْٓكّٗما داللة تكرار " ًبكى
 تأكيداً أنَّ عيسى عليو السَّالم ُول د  من غَت أب بكلمة )ُكْن( من اهلل الذي ال يعسر عليو أمر. 

ًلًك اللي : ( كضَّح داللة )الخىٍلق( فيٖ)  خيلق: يصنع ما يشاء على غَت مثال سابق. مىا يىشاءي ".    يىٍخليقي " قاؿى كىذى
  الدنيا / اآلخرة.( استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة السَّابقة.    ٗ)
 ( علِّل تسمية عيسى عليو السَّبلـ بػػ)المسيح(. َُ)

  ألنَّو كان أمسح القدمُت، أو ألنَّو إذا مسح على األعمى أبصر. ىناك أقوال كثَتة أمهها:    
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ٔٙ 
 

ةى كىالتَّوراةى كىاإًلٍنجيلى )"  ( كىرىسوالن ًإلىى بىًني ًإٍسرائيلى أىنِّي قىٍد ًجٍئتيكيم ًبآيىةو ًمٍن رىبِّكيم أىنِّي ْٖكىيػيعىلِّميوي الًكتابى كىالًحٍكمى
ٍيئىًة الطٍَّيًر فىأىنٍػفيخي ًفيًو فػىيىكوفى طىٍيران ًبًإٍذًف الًل كىأيبٍ  هى ٍوتىى ًبًإٍذًف أىٍخليقي لىكيم ًمنى الطِّيًن كى وى كىاألىبٍػرىصى كىأيٍحًيي المى ًرئي األىٍكمى

ٍنتيم ميٍؤًمنينى ) ا تىٍأكيلوفى كىمىا تىدًَّخركفى ًفي بييوًتكيم ًإفَّ ًفي ذىًلكى آليةن لىكيم ًإٍف كي ا بػىٍينى ْٗالًل كىأينػىبِّئيكيم ًبمى ( كىميصىدِّقان ًلمى
ـى عىلىٍيكيم كىًجٍئتيكيم ًبآيةو ًمٍن رىبِّكيم فىاتَّقوا اللى كىأىطيعوًف )يىدىمَّ ًمنى التَّوراًة كىأًليًحلَّ لىكيم بػى  ( ًإٍف اللى ٍَٓعضى الًَّذم حيرِّ

ا ًصرىاطه ميٍستىقيمه )  (".   ُٓرىبِّي كىرىبُّكيم فىاٍعبيديكهي ىىذى
 الشَّرح والتَّفسير: 

ةى: السَّداد في القوؿ كالعمل، أك سنن األنبياء. )ج( كىالتَّوراةى ُ) : الكتابة. )ب( كىالًحٍكمى ( كىيػيعىلِّميوي: )أ( الًكتابى
 كىاإًلٍنجيلى: أم كيجعلو يحفظ التوراة كاإلنجيل. 

ا أيدني الل بو من نني قد جئتكم بعبلمة تديؿُّ على صدقي، كىي مإرسوالن إلى بني إسرائيل، قائبلن لهم: ( يكوف ِ)
أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيران بإذف ، فأيصور لكم من الطين مثل صورة الطير)أ( المعجزات، كآية صدقي: 

أشفي الذم كلد أعمى، كما أشفي المصاب )ب( الل. فيطير عيانان، بإذف الل عزَّ كجلَّ، كىذه المعجزة األكلى. 
ي بعض الموتى ال بقدرتي، كلكن بمشيئة الل كقدرتو، كىذه المعجزة أحي)ج( بالبرص، كىذه المعجزة الثانية. 

بات من أحوالكم التي ال تشٌكوف فيها؛ فكاف يخبر الشخص بما أكل، كما ادَّخر في أخبركم بالميغيٌ )د( الثالثة. 
 بيتو، كىذه المعجزة الرابعة. 

صدقي، إٍف كنتم مصدِّقين بآيات الل، ثمَّ ما أتيتكم بو من المعجزات عبلمة كاضحة تديؿُّ على ( كقاؿ لهم: ّ)
أخبرىم أنو جاء مؤيدان لرسالة موسى، فقاؿ: كجئتكم مصدقان لرسالة موسى، مؤيدان لما جاء بو في التوراة. كأليحل 

جئتكم بعبلمة شاىدة على صحَّة رسالتي، كىي ما أيدني الل ك لكم بعض ما كاف محرَّمان عليكم في شريعة موسى. 
 . عجزاتبو من الم

: أم أنا كأنتم سواء في "ًإفَّ اللى رىبِّي كىرىبُّكيم فىاٍعبيديكهي ": خافوا الل كأطيعوا أمرم. "فىاتَّقوا اللى كىأىطيعوفً ( "ْ)
ا ًصرىاطه ميٍستىقيمه "العبودية لو جلَّ كعبل.  : أم فإفَّ تقول الل كعبادتو، كاإلقرار بوحدانيتو ىو الطريق المستقيم "ىىذى

  ال اعوجاج فيو.الذم 

 معاني المفردات والتَّراكيب: 

 الذم يػيٍولىد أعمى.     األىٍكمىو: أشفي.     أيٍبرئ: مثل صورة الطير.     كهيئة الطير: 
 أخبركم. أنبئكم: المصاب بالبػىرىص كىو بياض يعترم الجلد.     األىبٍػرىص: 
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 ف رِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي: 

ةى كالتوراةى كاإًلٍنجيلى ".      الًكتابى قاؿ تعالى: " كىيػيعىلِّميوي  -      الكتابة.كالًحٍكمى
".      الًكتابي قاؿ تعالى: "ذىلكى  -     القرآن الكرمي. ال رىٍيبى ًفيًو ىيدىلن ًلٍلميتَّقينى

 جذور المفردات: 

ٍيئىةً    طين.: الطِّين ًيءى  :ىى وى .   برأ: أيٍبًرئي .   نفخ: فىأىنٍػفيخي .   ىى  . يى يً حى : أيٍحًيي.   صى رً بى : األىبٍػرىصى .   كىًموى : األىٍكمى
ٍوتىى: .تىدًَّخركفى:    أىكىلى.تىٍأكيلوفى: .   موت المى  عبد. : فىاٍعبيديكهي .   صىدىؽى ميصىدِّقان:    ذىخىرى

 في اللُّغة: 

ٍيئىًة:        اجلمع أطيان.الطِّين:  ي ئات. ىى ْيئات، و ى   ادلصدر الصريح من )ىاء (، واجلمع ى 
  مصدر طار، اسم مجع دلا يطَت يف اذلواء طائر، واجلمع طُُيور وأ طْي ار.   الطٍَّير: 

وى:   اجلمع للمذكر ُكْمو، وادلؤنث كمهاء واجلمع كمهاوات وُكْمو )صفة مشبهة(.  األىٍكمى
 :     ؤنث بـ ْرصاء، وبـ ْرص اوات )صفة مشبهة(.اجلمع بـُْرص، وأبار ص. وادلاألىبٍػرىصى
:        مجع بيت.بييوًتكيم:  ٍوتىى:        اسم فاعل.ميصىدِّقان:        اسم فاعل.ميٍؤًمنينى   مجع م ْيت.المى

ـة:   أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ
 ما األشياء التي علَّمها الل لعيسى عليو السَّبلـ ؟ ( ُ)

 )أ( الكتابة. )ب( السَّداد في القوؿ كالعمل، أك سنن األنبياء. )ج( جعلو يحفظ التوراة كاإلنجيل. 
 . اذكرىا. أيَّده الل بها كانت عبلمة صدؽ عيسى عليو السَّبلـ مجموعة من المعجزات( ِ)

الل. فيطير عيانان، بإذف الل عزَّ )أ( أيصور لكم من الطين مثل صورة الطير، فأنفخ في تلك الصورة فتصبح طيران بإذف 
)ج( أحيي بعض الموتى ال بقدرتي، كلكن بمشيئة الل . )ب( أشفي الذم كلد أعمى، كما أشفي المصاب بالبرص. كجلَّ 

 . )د( أخبركم بالميغٌيبات من أحوالكم التي ال تشٌكوف فيها؛ فكاف يخبر الشخص بما أكل، كما ادَّخر في بيتو. كقدرتو
 ما العبلقة التي تربط عيسى بػػ)موسى( عليهما السَّبلـ ؟ ( ّ)

 لما جاء بو في التوراة. ، ك لرسالة موسىكمصدقان مؤيدان عيسى جاء )ب(   )أ( كبلىما مبعوث لبني إسرائيل. 
 في شريعة موسى. هم بعض ما كاف محرَّـ علي)ج( جاء لبني إسرائيل ليحلَّ لهم 

 : في كلٍّ من اآليات اآلتية كضِّح قوؿ الل تعالى( ْ)
   خافوا الل كأطيعوا أمرم. "فىاتَّقوا اللى كىأىطيعوًف": )أ( 
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  أنا كأنتم سواء في العبودية لو جلَّ كعبل. "ًإفَّ اللى رىبِّي كىرىبُّكيم فىاٍعبيديكهي": )ب( 
ا ًصرىاطه ميٍستىقيمه": )ج(    بوحدانيتو ىو الطريق المستقيم الذم ال اعوجاج فيو.إفَّ تقول الل كعبادتو، كاإلقرار "ىىذى

ٍيئىًة الطٍَّيًر". أىٍخليقي كضَّح داللة )الخىٍلق( في:"أىنِّي ( ٓ) هى    أخلق: أصٌور لكم من الطٌين كشبو الطَّير.   لىكيم ًمنى الطِّيًن كى

  عرضت اآليات الكريمة أموران خارقة للعادة، اذكر ثبلثة منها. ( ٔ)
 معجزات عيسى عليو السَّبلـ، كىي: )أ( ينفخ في الطين فيصير طيران.   )ب( شفاء األكمو كاألبرص. 

 )د( إخبار الناس بالميغٌيبات من أحوالهم.                   )ج( إحياء الموتى.                                        
 موضِّحان رأيك:  في مجتمعكبعد دراستك اآليات الكريمة، ناقش أثر ما يأتي ( ٕ)

 رعاية األيتاـ كالمحتاجين.  -أ
 تجعلهم أفرادان قادرين على اإلنتاج كالعطاء، كتزيد من ثقتهم بأنفسهم، كتمكنهم في المجتمع. 

 يسهم يف زيادة عطائها، ويدفعها حنو النجاح يف رلاالت احلياة كافة. تقدير دكر المرأة.  -ب
 أيًحٌل / حيرِّـ.   استخرج مثاؿ على الطِّباؽ من اآليات الكريمة. ( ٖ)
 (؟ ْٗ" في اآلية ) اللً  فً ذٍ إً بً ما داللة تكرار " ( ٗ)

عىان لتوَّىم األيلوىية عنو.   للتأكيد على أفَّ معجزات عيسى عليو السَّبلـ كانت بمشيئة الل كقدرتو، دىفػٍ
 كم عدد األنفس التي أحياىا عيسى عليو السَّبلـ بإذف الل ؟  ،( بحسب كتب التَّفسيرَُ)

 في كتب التَّفسير.  قد أحيا أربعة أنفس كما ذكر القرطبي كغيرهل

 اٌفشق فٟ اسزعّبي )اٌغالَ( ِع صوش٠ب، ٚاسزعّبي )اٌٌٛذ( ِع ِش٠ُ ع١ٍُٙ اٌسَّالَ:

َّْ هللا رؼبٌٝ ثشَّشٖ ث١ذ١ٝ.  ب ثبٌٕغجخ ئٌٝ اعزؼّبي )اٌغالَ( ِغ صوش٠ب فٙٛ إٌّبعت، أل َِّ  أ

َّْ هللا رؼبٌٝ ثشَّش٘ب ثىٍٍّخ ِٕٗ.  ب ثبٌٕغجخ ئٌٝ اعزؼّبي )اٌٌٛذ( ِغ ِش٠ُ فٙٛ إٌّبعت أ٠ؼبً، رٌه أ َِّ  ٚ أ

ُّ ِٓ )اٌغالَ( اٌزٞ ثشَّش هللا  ْْ ٠ىْٛ.  ٚاٌىٍّخ اٌزٟ ثشَّش٘ب هللا ثٙب أػ ًِّ ِب أساد هللا أ  ثٗ صوش٠ب، فٟٙ رظّخ ٌى

ُّ ِٓ )اٌغالَ(، فبٌٌٛذ: ٠مبي ٌٍزوش ٚاألُٔضٝ ٚاٌّفشد ٚاٌجّغ.   ٚثبٌزبٌٟ )اٌٌٛذ( أػ

َٓ )٠فعً ِب ٠شبء(، ٚ )٠خٍك ِب ٠شبء(:  اٌفشق ث١

  ُ َّْ )اٌفؼً( أ٠غش ِٓ )اٌخٍك(، فبٌفؼً ػبَ، أال رشٜ أَّٔٗ لذ ٠مٛي ٌه لبئً: ٌِ ُ  رفؼً وزا؟  رٌه أ فؼٍذ وزا؟ ٚ ٌِ

ْْ رمٛي: )أٔب أخٍُك ِب أشبء(، فأَّه  ال رغزط١غ.  ًُ ِب أشبء. ٚال ٠ظّخ أ  فزمٛي: أٔب أفؼ

َّْ ئ٠جبد اٌزس٠خ ِٓ أث٠ٛٓ ِّٙب وبْ شأّٔٙب )وّب فٟ خٍك ٠ذ١ٝ(، أ٠غش ِٓ ئ٠جبد٘ب ِٓ أَ ثال أة )فٟ  ٘زا ٚئ

 خٍك ػ١غٝ(. 

 ِٓ اٌخٍك ِغ صوش٠ب.  فٕبعت روش )اٌفؼً( اٌزٞ ٘ٛ أ٠غش

 ٚٔبعت روش )اٌخٍك( ِغ ِش٠ُ اٌزٟ ٌُ ٠ّغغٙب ثشش. 
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ٍْ أخشٜ ثالغ١خ  : رخشج األسب١ٌت اإلٔشبئ١خ فٟ اٌعشث١خ عٓ ِعب١ٔٙب اٌحم١م١خ إٌٝ ِعب

 المعنى الذم أفاده المثاؿ األسلوب
 األمر 

 
 )التخيير بين أمرين(.          التخيير  أخاؾى فإنَّوي     ميقاًرؼي ذىٍنبو مىرَّةن  كىميجانًبيوٍ  ًصل أككاحدان  فىًعشٍ 

 )من األدنى إلى األعلى(.     الدعاء   ". من لدنكى رحمةن  ربَّنا آتناقاؿ تعالى: " فقالوا 
اًرًؾ  شىٍمسي كيفِّيفػىيىا   )يوجَّو إلى غير العاقل(.       التَّمنِّي   ...     كىاٍخمدمعىٍن مىدى

 )من غير إلزاـ(.   النُّصح كاإلرشاد   ًسواؾى إذا نىابتكى نائًبةه  ... شىاًكرٍ 
 )إظهار عجز الميخاطىب(.    التعجيز  من مثلو".  فٍأتوا بسورةقاؿ تعالى: "

 (. في المنزلةاف )متساكي    االلتماس  في إزالة ىذه الثلوج.  ساعدنيقاؿ أحدىم لجاره: 
 االستفهاـ 

 
ٍىًر عندم كيلُّ بًٍنتو     ؟ فىكىٍيفى أىبًٍنتى الدَّ (.           التعجُّب  كىصىٍلًت أنًت من الزِّحاـً  )الحظ: كيفى

 )استبعاد كقوع األمر(.    االستبعاد   لوي كلده كلٍم تكٍن لوي صاحبةه" ؟ أىنَّى يكوفي قاؿ تعالى: "
 )يمكن إحبلؿ النَّفي محٌلها(. النػػَّفي   اإلحساف إاٌل اإلحساف" ؟   ىل جزاءقاؿ تعالى: "
رى  يػٍ  )اإلقرار بمفهـو االستفهاـ(.  التقرير   مىٍن رىًكبى المىطايىا    كىأىٍندىل العىالمينى بيطوفى راًح ؟ أىلىٍستيم خى

قاؿ تعالى: "يا أيُّها الذينى آمنوا ىٍل أىديلُّكيم على تجارةو تػيٍنجيكم من 
" ؟   عذابو أليمو

 التَّشويق  
 )تشويق الميخاطىب حوؿ أمرو ما(.     

 )تحسُّر على أمرو ما(.      التحسُّر   ما للمنازًؿ أصبحٍت ال أىليها    أٍىلي كال ًجيرانيها ًجيراني؟ 
 )يستغيث(.            االستغاثة  لمساعدة المحتاج.  ألىل الخيريا  النِّداء 

  )يندب(.                 دبة النُّ  . كا كبدم، أك: كا حيٍرقىةى قلبيكفي قوؿ أحدىم: 
 : (.          التعجُّب   !من رجل كريم يا لكى كفي قولك لشخصو  )الحظ: يا لكى

ري ميٍغتػىفىرً  ال تطويا السِّرَّ  النَّهي    )متساكياف في المنزلة(.    االلتماس  عٌني يوـى نائًبىةو     فإفَّ ذلكى أمره غىيػٍ
  )يوجَّو إلى غير العاقل(.التمٌني        . ال تغربي أيٌتها الشَّمسكفي قوؿ القاًئل: 

 

َّّٓ ِع١١ٕٓ:  ْْ رأرٟ ثىالَ ٠زض ؛ أٞ أ ّٟ  اٌىٕب٠خ: ٌفع أُْطٍَِك ٚأُس٠ذ ثٗ الصَ ِعٕبٖ ِع خٛاص إ٠شاد اٌّعٕٝ األصٍ

ّٞ ٘ٛ اٌّمصٛد ًٝ حم١م١َّبً ٚآخش ِدبص٠َّبً، ٚاٌّدبص  .ِعٕ

 )كرمو(.كناية عن   . كثير الرَّمادفبلفه   .   كناية عن )الفقر(.يفترشوف األرضكاف الناس في تلك البقعة 
  (.القلق كقلة النـوكناية عن )تقضُّ مضجعو.     كناية عن )الفخر كاالعتزاز(.      .مرفوعى الرَّأسً كقفى الجندمُّ 

ة عملو    (.الحزف كالعبوسكناية عن )ناًكس البىصىر.     .   كناية عن )األمانة(.    نظيف اليدظلَّ زميلي طواؿ ميدَّ
ـه كىًلي بػىٍينى الضُّلوًع  بابا     كناية عن )القلب( اٌلذم بين ضلوعو.     كىلىٍحمه  دى  ىيمىا الواًىي الًَّذم ثىًكلى الشَّ

(.  الكناية عن )ال يسألوف عن السواد المقبل          ما تهر كبلبهميغشوف حتى      كـر
 .كناية عن )القلب(     مجامع األضغافأبيض مخذـ    كالطاعنين  لالضاربين بك
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 غويَّػة: )النِّػداء(.قضايا لي 
ـً عليكى  كاإلقباؿً  ، لبلنتباهً النِّػداءً  من أحرؼً  رؼو حى  بوساطةً  الميخاطىبً  دعوةي : النِّػداءي   .بعملو  ، أك القيا

 كأيسلوبي النِّػداًء يتكوَّف من عنصرين: حرؼ النِّػداءي كالمينادل، فهما في قوًلنا: 
 : حرؼ النِّػداء )يا(، كالمينادل )ميٍسرًعان(. )يا ميٍسرًعان تمهٍَّل(

  خمسة، ىي: النِّػداء كأحرؼ
. أمٍ  -ُ  : أٍم عمادي؛ الًعلمى الًعلمى؛ فًإفَّ الًعلمى خيري ما ييٍطلىبي
بان يا -ِ عيوي    ال تػىٍعًدلىنَّ بًو ديرَّان كال ذىىى  : يا جاًمعى الًعلًم ًنٍعمى الذٍُّخر تىٍجمى
 لكى المىكانةي العيٍليا.  ،ميجتهدان : أيا أيا -ّ
 حما اللَّ  يلةً و تاللَّ مٍ حرً ال تى  كى بحقِّ     رلن ال قً كى  اه ضيفه ىيا ربَّ  : فقالتٍ ىيا -ْ
 أىمىٍعشىرى العىرىًب إفَّ في االتِّحاًد قوةن.: الهمزة -ٓ

ٍنًت ًمنى الخاًطئي ٍنًبًك ًإنًَّك كي  نى". قىدٍ ييٍحذىؼ حىرؼ النِّػداء، نحو قولو تعالى: "ييوسفي أىٍعًرض عىٍن ىىذا كىاٍستػىٍغًفًرم ًلذى
  (.محبَّبة إليو كقريبة من نفسوسبب الحذؼ: ) أرضى العزـً أيغنيةى الظُّبا    نػىبىًت السُّيوؼي كحدُّ سيفكى ما نىبا   أيردفُّ  -ُ
   (.سبب الحذؼ: القرب المكانيٌ )، راجًع المرشدى قبلى مغادرتكى المدرسةى.   بشاري  -ِ
 (. عوِّض عنو بميم مشدَّدة/ خاص بلفظ الجبللة)خيرى ميعىلِّمو    عىلَّمتى بالقلًم القركفى األكلى    اللهيمَّ سيبحانكى  -ّ

 حيٍكم إعراب المينادل: 
 : إذا كافى  ،(مىٍنصوبان )ميٍعرىبان يأتي المينادل ( ُ)

.  طاًلبى : يا ميضافان )أ(   (. ػػ)العلم(مضاؼ ل )طالب( الحظ أفَّ المينادل)  الًعٍلًم، كاًضٍب على دركًسكى

ٍيران.  راًفعان : يا شىبيهان بالميضاؼ)ب(  ، جزاؾى اللي خى  (. الحظ أفَّ المينادل اسم فاعل منوَّف نصب مفعوالن بو)  شعارى الوئاـً

 ، نحو قوؿ عبد يغوث الحارثٌي: نىًكرىة غىٍير مقصودة)ج( 
امامى ًمٍن نىٍجرىافى أىٍف ال تىبلًقيىا ا مَّ إً  بان راكً ا يى فػى    (.ال يتبعو اسم)راكبان( الحظ أفَّ المينادل )  عىرىٍضتى فػىبػىلِّغىٍن    نىدى

 ، إذا كافى: مىٍبنيان في مىحىلِّ نىٍصبيأتي المينادل ( ِ)
 . عامري ، يا قدسي ، نحو: يا اسمان علمان )أ( 

 ي". عً لً قٍ أى  ماءي سى ا يى كى  ؾً اءى ي مى عً لى ابػٍ  ضي رٍ أى ا يى  يلى قً ، نحو قولو تعالى: "كى صودةقٍ نىًكرىة مى )ب( 
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 ليبلن عليها، نحو قولو تعالى: ة دى رى سٍ ؼ الياء كإبقاء الكى ذٍ م حى كلِّ تى في المينادل الميضاؼ إلى ياء المي  يجوزي 
 ". راتً مى ػَّ الث نى مً  وي لى ىٍ أى  ؽٍ زي ارٍ نان كى دان آمً لى ذا بػى ىى  علٍ اجٍ  بِّ رى  إبراىيمي  قاؿى  ذٍ إً "كى 

 ذكفة. حٍ ك )ياء المتكلم( مى  ي(بِّ لو )رى صٍ ضاؼ، أى نادل مي : مي ربِّ 

 : النِّػداءً  حرؼً  بعدى  كاحدو من اآلتيةً  بػػػػ)أؿ( بذكرً  الميعىرَّؼً  لنداءً  صَّلي وى تػى يػي 
 ، لكم منِّي تحيَّةي إكبارو. يا أيُّػػها المعلِّموفالمفرد كالمثنَّى كالجمع: للمذكَّر : أيُّػػها -ُ
. يا أيَّػػتيها المعلِّماتي المفرد كالمثنَّى كالجمع: للمؤنَّث : أيَّػػتيها -ِ  ، أنتنَّ مخلصاته
. يا ذاؾ األملي : اسم إشارة -ّ  المنشودي نحني بانتظاًر عودًتكى
: مباشرةن ( فينادل اللي أمَّا لفظ الجبللة )    ، كفِّقنا في دراسًتنا. يا اللي ، فنقوؿي

 تدريبات الكتاب: 
 نٌي في ما يأتي: بٍ ب من المينادل المى رى عٍ ( ميِّز المينادل المي ُ)

ـي: مينادل مبني.   ". ةى ػَّ نالجى  كى جي كٍ زى كى  تى نٍ أى  نٍ كي ـي اسٍ ا آدى يى قاؿ تعالى: "كى  -أ  آدى
 جاًمعى: مينادل معرب.    موتي تى  تى نٍ أى نيا كى الدُّ  معي جٍ تى  نٍ مى لً     ةو بلغى بى  رً يٍ غى نيا لً الدُّ  عى امً ا جى يى قاؿ الشاعر: أى  -ب
: مينادل معرب.    دلالنَّ  رً خٍ صى لً  كيافً بٍ ال تػى دا    أى مي جٍ ال تى ودا كى جي  يَّ نى يػٍ عى : أى الخنساءي  تقال -ج  عينيَّ
: مينادل مبني.   ضابً الهً كى  كً هولً سي  نٍ عيدان عى يا    بى حٍ أى  كيفى   الحبيبةي  طيني سٍ لى قاؿ عبدالكريم الكرمي: فً  -د  فلسطيني
 جميلي: مينادل مبني.    .كى بً اجً كى  اءً دى في أى  ، ال تتهاكفٍ جميلي  -ق
 راًفعان: مينادل معرب.    ايهى بِّ حً مي  نٍ ران مً يٍ خى  كى بُّ رى  اؾى زى ا    جى هى سى ارً ورل كحى ػُّ الش عان رايةى ا رافً قاؿ حافظ إبراىيم: يى  -ك

 ما تحتو خط في ما يأتي:  بٍ رً عٍ أى ( ِ)
ـى ال مي  بى رً ثٍ يػى  لى ىٍ أى  ايى  همٍ نٍ مً  طائفةه  قالتٍ  ذٍ إً قاؿ تعالى: "كى  -أ   وا".عي جً ارٍ فى  مٍ كي لى  قا

 يا: حرؼ نداء، مبني على السكوف، ال محل لو من اإلعراب.  
 أىلى: منادل منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. 

 ري جى ال شى كى  اءه ال مى  لً اصً وى الحى  بي غٍ زي     خو ػػرى م مى ػػذً بى  ػػراخو فٍ ألى  ػاذا تقػػػوؿي ة: مى ئى يٍ طى قاؿ الحي  -ب
   ري ػػػػمى عي ػا يى  اللً  ػػبلـي سى  يكى لى عى  رٍ فً اغٍ فى     ةو مى لً ظٍ مي  رً عٍ م في قػى هي بػى اسً كى   تى يٍ قى لٍ أى                       

: منادل مبني على الضَّمِّ في محلِّ نصب.   عمري
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 ا. هى بػٍ ذِّ ىى  كى سى فٍ نػى  ليكى ، عى اللً  حمةى رى  راجيان  ايى  -ج
 راجيان: منادل منصوب كعبلمة نصبو تنوين الفتح الظاىر على آخره.  

 ( اضبط بالشكل أكاخر الكلمات التي تحتها خط في ما يأتي: ّ)
 ة راكم الحديث: مى لى مر بن أبي سى بان عي خاطً م مي ى الل عليو كسلَّ قاؿ صلَّ  -أ

 ليك". ا يى مَّ مً  لٍ كي كى  ،بيمينك لٍ كي الل، كى  ، سمِّ غبلـي "يا    
 يينا حٍ يي  كافى   ان يَّ حى  دً عٍ ى البػي لى عى  وٍ ػلى  نٍ ا    مى نى تػى يَّ حً تى  غٍ لِّ با بػى الصَّ  نسيمى قاؿ ابن زيدكف: كيا  -ب

 نوعو.  دٍ راف التي درستها، كحدِّ مٍ نادل في اآليات الكريمة من سورة آؿ عً ( استخرج المي ْ)
: نوعو )مضاؼ( إلى ياء المتكلِّم.     رىبِّ

 يا مريمي: نوعو )اسم علم(. 

 (.اسم الفاعل كاسم المفعوؿ)مراجعة قضايا ليغويَّػة: 
مػػػة كمعلومات ضركريػػَّة  : العربيِّ  لدركس الصَّرؼ مقدِّ

 (. الثَّالثالفعل )حرفو الـ (، الثَّانيالفعل )حرفو عين (، األكَّؿالفعل )حرفو فاء ( ُ)
 (. الباء)حرؼ المو (، الهاء)حرؼ عينو (، الذاؿ)حرؼ فاؤه .  ذىىىبى الفعل:    

 أنواع:  أربعة( الفعل المعتٌل: )أحد حركفو األصليػػَّة حرؼ علَّة(، كىو ِ)
 . ، يبسكجد، كسع، كقص)معتل الحرؼ األكؿ(، نحو: مثاؿ  -أ    
 . ، صاـناـ، عاد، قاـ)معتل الحرؼ الثاني(، نحو: أجوؼ  -ب    
 . ، سعىرمى، دعا، اسم)معتل الحرؼ الثالث(، نحو: ناقص  -ج    
 مفركؽ: كقى، كعى. . لفيف شول، ركل: مقركف، لفيف (فيو حرفا علَّة)لفيف  -د    

 ( الفعل الصحيح: )ما خلت حركفو األصلية من العلَّة(، كىو ثبلثة أنواع: ّ)
 . جلس، كتب، سجد، ركعما خلت حركفو األصلية من الهمزة كالتضعيف(: )سالم  -أ    
 أخذ، أمر، سأؿ، دأب، ذرأ، قرأ. )ما كاف أحد أصولو حرؼ ىمزة(: مهموز  -ب    
 كمضعَّف رباعي: زلزؿ، كسوس، لجلج.    .ردَّ، مدَّ، ىدَّ ثبلثي:  مضعَّف -ج    



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٖ 
 

 . أك ما يقـو بو نٍ مى على الحدث كى  ؿُّ دي يى  شتقه مي  اسم الفاعل: اسمه 
 . يقع عليواسم المفعوؿ: اسمه ميشتقه يىديؿُّ على الحدث كىمىٍن أك ما 

 ييصاغ من الفعل غير الثبلثي  ييصاغ من الفعل الثبلثي
اسم 
 الفاعل

 (: فاًعلعلى كزف )
: عاٌد  رىدَّ: رادٌ ، درس: داًرس  فىًهمى: فىاًىم  ، عدَّ
 ، دعا: داعو  سىعىى: ساعو ، أكل: آكل  أىًمنى: آًمن

: ساًئل : ساًئل  ، قاؿ: قاًئل سىاؿى     ، دأب: داًئبسىأىؿى

بإبداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمومة، ككىٍسر 
 ابتسم: ميٍبتىًسم، تػىوىلَّى: ميتػىوىؿٍّ : ما قبل اآلخر

اسم 
 المفعوؿ

 (: مفعوؿعلى كزف )
: مشدكد، دىعىا: مىٍدعيٌو، رىمىى: مىٍرًمٌي، بىاعى: مىبًيع   شىدَّ

بإبداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمومة، كفػىٍتح 
ـى: ميستخدى ما قبل اآلخر، نحو:   ـ. اٍستىٍخدى

: مرغوب فيًو.   إذا كاف الفعل الزمان لحقت اسم المفعوؿ شبو جملة: اقترف: ميقترىف بًو، رىًغبى
 

 تدريبات الكتاب: 
 ( ىات اسم الفاعل، كاسم المفعوؿ من كل فعل من األفعاؿ اآلتية: ُ)

 رىكىل   الـى  عىدَّ  اٍنصىرىؼى  بىاع  التػىقىى  الفعل 
 راكو  الئػػًم  عاٌد  مينصًرؼ  بائًػػع  ميلتقو  اسم الفاعل 

 مىرًكمٌ  مىلـو معدكد  مينصرىؼ عنو  مىبيع  ى ميلتقى  اسم المفعوؿ 
 ن أسماء الفاعلين في النص اآلتي: يِّ ( عى ِ)

 كيعمل فيها اىدينزَّ ػػالنيا بقوؿ وؿ في الدُّ ػػوبة بطوؿ األمل، يقػَّ ن يرجو اآلخرة بغير عمل كيرجو الت"ال تكن ممَّ    
 زيادة فيػػػِّ ي كيبتغي الػػػػمنها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أكت عى نً مي  عطي منها لم يشبع، كإفٍ أي  ، إفٍ راغبينػػػَّ البعمل    
 كىو ذنبينالمي ض غً بٍ كال يعمل عملهم، كيػي  الحينالصَّ  اس بما ال يأتي، يحبٌ ػػَّ بقي، ينهى كال ينتهي، كيأمر الن ما   
 أمن صحَّ  ، كإفٍ ان ػنادم م ظلَّ ػػػسق إفٍ و، ػػػوت من أجلػػقيم على ما يكره المأحدىم، يكره الموت لكثرة ذنوبو كيي    
 لي". تي ب بنفسو إذا عوفي كيقنط إذا ابػٍ جى عٍ ، يػي الىيان    
 ( ميِّز اسم الفاعل من اسم المفعوؿ في العبارتين اآلتيتين: ّ)

 (اسم مفعوؿ) . ةو قى فائً  عنايةو بً  ةه ارى تى خٍ مي  الهديةي  -ب(     اسم فاعل) . فيعو رى  ؽو كٍ ذى ها بً سى بلبً مى  ةه تارى خٍ مي  الفتاةي  -أ
 ( من سورة آؿ عمراف. ّٗإلى  ّّ( استخرج اسم الفاعل كاسم المفعوؿ من اآليات الكريمة )ْ)

 اسم الفاعل: )قاًئم، ميصىدِّقان، الصَّالًحين(.   اسم المفعوؿ: )ميحىرَّران(. 
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 )القصة القصيرة(. الكتابة
ة في بيئة ات اإلنسانيَّ خصيَّ ة أك مجموعة من الشَّ ق بشخصيَّ فٌن أدبٌي يتناكؿ حادثة أك مجموعة حوادث تتعلَّ     

 . ممتعو  أدبيٍّ  ة بأسلوبو ت من أجلو القصَّ يى نً ة ما تنتهي إلى غاية أك ىدؼ بي ة أك مكانيَّ زمانيَّ 

 مز. لميح كالرَّ ػػَّػػفي القارئ كإمتاعو كتسليتو عن طريق الت أثيرػػَّػالتإلى:  كتهدؼي 

 . الذم يمثل مجموعة من الوقائع الجزئية المترابطة كالمنظمة على نحو خاص :الحدث (ُ)كمن عناصرىا: 
الصراعاف الداخلي ( ّ. )التي تبدأ غامضة ثم تتكشف تدريجيان، كىي قمة الحدث في القصة :الحبكة (ِ)

: الشخصيات الرئيسة كالثانوية كالنامية كالثابتة( ٕ. )الحلٌ ( ٔ. )الزماف كالمكاف( ٓ. )الحوار( ْ. )كالخارجي
كأبعاد الشخصية تتمثل في البعد الخارجي الذم يمثل المظهر العاـ كالسلوؾ، كالبعد الداخلي كيشمل األحداث 

يشمل المركز الذم تشغلو الشخصية في النفسية كالفكرية كالسلوؾ الناتج عنها، كالجانب االجتماعي الذم 
  المجتمع كظركفها االجتماعية.

 حفظ األمانة
مليء ماف يٍ ىً في بعض األعواـ، ككانت تجارتي عظيمة، كأموالي كثيرة، ككاف في كسطي  الحجَّ  تي قاؿ تاجر: قصدٍ    

من كسطي كسقط، كلم ماف يٍ الهً  ألقضي بعض شأني، فانحلَّ  ريق نزلتي ا كنت ببعض الطَّ مة، فلمَّ نانير كالجواىر القيِّ بالدَّ 
 نى. عليو من غً  ر في قلبي لما كنتي ، كلكن ذلك لم يكن يؤثِّ فراسخسرتي عن الموضع  بعد أفٍ  إالَّ  أعلم بذلكى 

 منىاربان فهمت على كجهي أملك شيئان،  أعدٍ  ى لمٍ ، حتَّ إلى بلدم تتابعت المصائب عليَّ  تي دٍ عي تي كى ا قضيتي حجَّ كلمَّ    
في بعض القرل إلى خاف خراب،  معدكدة، ككانت الليلة مطيرة، فأكيتي   دراىمى يلة إالَّ بلدم، كما أملك في تلك اللَّ 

، ثمَّ زكجتي الوالدة فتحيَّ  فحضرتٍ  ل بو، لي طعامان أتقوَّ  خذٍ ركحي، فاتَّ  اعة تخرجي : يا ىذا، السَّ ، فقالتٍ كلدتٍ  رتي
لو حالي، فرحمني  مني بعد جهد، فشرحتي عليو، فكلَّ  إلى بائع فوقفتي  لمة كالمطر حتى جئتي أخبط في الظُّ  فخرجتي 

 تٍ قى لً من الخاف، زى  ا قربتي أريد الموضع، فلمَّ  ذلك فيو، كجئتي  كأعارني إناءن جعلتي كأعطاني بتلك القطع أكبلن كزبيبان، 
 لو حالي، قلتي  ا شرحتي رجل من داره، كلمَّ  أبكي كأصيح، فأطلَّ  رجلي كانكسر اإلناء، كذىب جميع ما فيو، فجعلتي 

ي في الحج امرأتي تموت اآلف جوعان، فقد ذىب منِّ  راىم، كلكن رحمة لزكجي كنفسي، فإفَّ لو: ال أبكي من أجل الدَّ 
معدكدات، فقاؿ لي: اعة أبكي بسبب دراىم فيو، كأنت تراني السَّ  رتي ماف فيو ما يساكم ثبلثة آالؼ دينار، فما فكَّ يٍ ىً 

 ماني الذم ضاع منذ كذا ككذا؟ كمشيت. يٍ مانك؟ فقلت: كما ينفعني كينفعك من صفة ىً يٍ بالل يا رجل، ما كانت صفة ىً 



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕ٘ 
 

كقاؿ:  شيء تريد؟ فقبض عليَّ  : أمٌ كقلتي  ، فجئتي عليَّ  ؽي و يتصدَّ تي نٍ جل قد خرج يصيح بي: خذ يا ىذا، فظنػى فإذا الرَّ    
ماني نفسو، كقاؿ: أتعرؼ يٍ ، فأخرج من كسطو ىً أسودى  ديباجو  نٍ مصنوع مً  وي لو: إنَّ  و لو كقلتي فوصفتي مانك. يٍ لي ىً  فٍ صً 

، كقلتي لو: يا ىذا أى  ـٍ  أنتى  كه لى مى ىذا؟ فحين رأيتو شهقتي كذا ككذا سنة، كأبحث عن صاحبو   ذي ؟ فقاؿ: أنا أحفظو منٍ نبيٌّ  أ
 إلى بلدم، فبعتي  ماني كرجعتي يٍ ىً  كأخذتي  .لوي  كدعوتي  وي من أمرم، فشكرتي  لٍّ علني في حً مانك كاجٍ يٍ ىً  ببل جدكل، فخذٍ 

 صاحب عشرة آالؼ دينار.  تي رٍ ى صً  سنوات حتَّ ، فما مضت إالَّ جرتي ، كاتَّ الجواىرى 

ـى عىلىى كىٍجًهًو: ًمٍقياسه يػيقىدَّري بثبلثًة أمياؿ. الفىٍرسىخ: ًكيهس للنَّفقًة ييشىدُّ في الوسط. الًهٍيماف:     خىرىجى كىىيوى ال يىٍدرم أينى يتوجَّو.ىا

 ( دذد ػٕبطش اٌمظخ. ٔ)

 ِىبْ فٟ اٌحح، ٚث١ذ اٌشخً اٌزٞ سد األِبٔخ.   اٌضِبْ: ٚلذ اٌحح ِٚب ثعذٖ. اٌّىبْ: 

 عٕذِب َصٌِمَْذ سخً اٌزبخش ٚأىسش اإلٔبء، ٚر٘ت خ١ّع ِب ف١ٗ. اٌعمذح )رسٚح اٌزأصَ(: 

 اٌزبخش، صٚخخ اٌزبخش، اٌشخً اٌزٞ سد األِبٔخ. اٌشخٛص: 

 أحذاس اٌمصخ ثزطٛسارٙب. اٌحذس: 

 صٚخخ اٌزبخش ٚصشاعٙب ِع آالَ اٌٛالدح / صشاعٙب ِع اٌدٛع. اٌصشاع اٌذاخٍٟ؛ ِٚثٍٗ: 

 اٌزبخش عٕذِب ٘بَ عٍٝ ٚخٙٗ ٚصبسع ا١ٌٍٍخ اٌّط١شح. اٌصشاع اٌخبسخٟ؛ ِٚثٍٗ: 

 : ًّ  بخش. سّد و١س إٌمٛد إٌٝ اٌزَّ اٌح

 ( طٕف اٌشخظ١بد اٌٛاسدح فٟ اٌمظخ، ٚث١ٓ ٔٛػٙب. ٕ)

 اٌزبخش، صٚخخ اٌزبخش، اٌشخً اٌزٞ سد األِبٔخ. اٌشخص١بد اٌشئ١سخ: 

 اٌزبخش. اٌشخص١بد إٌب١ِخ: 

 صٚخخ اٌزبخش، اٌشخً اٌزٞ سد األِبٔخ. اٌشخص١بد اٌثبثزخ: 

  أصحبثٙب / حفع األِبٔخ.سّد األِبٔبد إٌٝ     ( ِب اٌؼجشح اٌّغزفبدح ِٓ اٌمظخ؟ٖ)

 اوزت لصخ ثّب ال ٠مً عٓ ِئزٟ وٍّخ فٟ ٚاحذ ِٓ اٌّٛضٛع١ٓ ا٢ر١١ٓ: 

( أ١ّ٘خ سعب٠خ األ٠زبَ فٟ ضٛء لٛي سسٛي هللا صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُ: "أٔب ٚوبفً ا١ٌز١ُ فٟ ٔ)

 اٌدٕخ ٘ىزا، ٚأشبس ثبٌسجبثخ ٚاٌٛسطٝ، ٚفشج ث١ّٕٙب ش١ئبً". )سٚاٖ اٌجخبسٞ(. 

   ( اِشأح ٚ٘جذ طفالً ثعذ صجش ط٠ًٛ. ٕ)

 ثعذ وزبثخ اٌمصخ أرأوذ ِٓ إٟٔٔ:
 ( ساع١ذ عٕصشٞ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ فٟ اٌمصخ. ٕ)   ( اخزشد عٕٛأب ِٕبسجب ٚشبئمب ٌّضّْٛ اٌمصخ.ٔ)

 ( اسزخذِذ اٌحٛاس اٌمصصٟ. ٗ)        ( صٕفذ اٌشخٛص ٔٛع١ٓ: سئ١سخ ٚثب٠ٛٔخ. ٖ)

 ذ لصزٟ ثحً ٘بدف ٚٔج١ً. ١ٙ( أٔٙ)               خ. ــــصــمــٟ اٌـــف ذحـــمـــعـذدد اٌــ( ح٘)
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  / الدورة الصيفية 2ٕٔٓامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  

َُّ أجت ػٓ األعئٍخ اٌَّزٟ ر١ٍٙب:   الشأ ا٠٢بد ا٢ر١خ ِٓ عٛسح )آي ػّشاْ(، ص

ةي كىىيوى قىاًئمه  * ىىٍب ًلي ًمٍن لىديٍنكى ذيرِّيَّةن طىيِّبىةن ًإنَّكى سىميعي الدُّعاءً ىيناًلكى دىعىا زىكىريَّا رىبَّوي قاؿى رىبِّ ) فػىنىادىٍتوي المبلًئكى
ةو ًمنى الًل كىسىيِّدان كىحىصيوران كىنىًبيَّان  ًلمى اؿى رىبِّ ق* ًمنى الصَّالحينى  ييصىلِّي ًفي الًمٍحرىاًب أىفَّ اللى يػيبىشِّريؾى ًبيىٍحيىى ميصىدِّقان ًبكى

قاؿى رىبِّ اٍجعىٍل ًلي آيىةن قاؿى  *أىنَّى يىكوفي ًلي غيبلـه كىقىٍد بػىلىغىًنيى الًكبػىري كىاٍمرأىًتي عىاًقر قاؿى كىذًلكى اللي يػىٍفعلي مىا يشاءي 
بٍِّح بً  ثيران كىسى   (. اٍلعىًشيِّ كىاإًلٍبكارً آيػىتيكى أالَّ تيكىلِّمى النَّاسى ثىبلثىةى أىيَّاـو إالَّ رىٍمزان كىاذٍكيٍر رىبَّكى كى

ْحشَ ٔ) ِّ  اة( اٌٛاسدح فٟ ا٠٢خ اٌثب١ٔخ؟ ( ِب ِعٕٝ وٍّخ )اٌ

 ( ِب صفبد ٠ح١ٝ ع١ٍٗ اٌسالَ وّب ٚسد فٟ ا٠٢بد؟ ٕ)

ِٙجَخ فٟ ا٠٢خ األٌٚٝ؟ ٖ) ٌْ  ( ٌّبرا خبء اٌطٍّت ثٍفع ا

 ث١ِّٓ األِبسح اٌزٟ ِٕحٙب هللا رعبٌٝ ٌضوش٠ب ع١ٍٗ اٌسالَ د١ٌالً عٍٝ حًّ صٚخزٗ، ٚرحمُّك اٌجششٜ. ( ٗ)

َِٓ اٌّمصٛد ثمٌٛٗ رعبٌٝ: )٘)  ( فٟ ا٠٢خ اٌثب١ٔخ؟ ًبكىًلمىةو ًمنى اللً ( 

  ًلي غيبلـه ""قاؿ رىبِّ أىنَّى يىكوفي ( ِب اٌّعٕٝ اٌزٞ أفبدٖ االسزفٙبَ فٟ لٌٛٗ رعبٌٝ عٍٝ ٌسبْ صوش٠ب: ٙ)

 اٌٛاسد ا٠٢خ اٌثبٌثخ؟      

 ( اسزخشج ِٓ ا٠٢بد اٌسبثمخ ِثبالً عٍٝ اٌطجبق. 6)

(8 ّٞ   خ(.٠َّ سِّ ٌىٍّخ )رُ  ( اوزت اٌدزس اٌٍغٛ

    اإلخبثخ: 

 : اٌّٛػغ اٌؼبٌٟ اٌشش٠ف، ٚع١ِّذ اٌّجبٌظ ٚأششفٙب، ٚوزٌه ٘ٛ ِٓ اٌّغجذ. اٌّذشاة -ٔ

 . ٔج١بً ِٓ األٔج١بء)ط(  ٠غٛد لِٛٗ ٠ٚفٛلُٙ.. )ة( ثشعبٌزِٗظذلبً ثؼ١غٝ ِإِٕبً )أ(  -ٕ

 ٠ذجظ ٔفغٗ ػٓ اٌشٙٛاد ػفخ ٚص٘ذاً، ٚال ٠مشة إٌغبء ِغ لذسرٗ ػٍٝ رٌه.  )د(     

ً أٚ ٚع١ؾ ِٓ صوش٠ب ػ١ٍٗ  -ٖ ٛ ع أٚ ِمبثً، ِٚٓ غ١ش عجت أٚ رذخُّ َّْ اٌٙجخ ٟ٘ ػطبء ِٓ غ١ش ِػ أل

١ْش. ٚفٟ رٌه  ْٓ غ  ِِ  ) ْٔه  ْٓ ٌ ُذ ِِ ِ ْذغ ِٓ ػٕذ هللا رؼبٌٝ ) اٌغالَ؛ فٙٛ وج١ش ٚاِشأرٗ ػبلش، فبٌٙجخ ئدغبْ 

بدق ُٚدْغٓ ظّٕـٗ ثشثِّ  ٍٗ ػٍٝ هللا ٚئ٠ّبٔٗ اٌظَّ  ـٗ. طذق صوش٠ب فٟ رٛوُّ

ٗ-  .ٌٗ َّٚ  أالّ ٠ىٍُِّ إٌَّبط ئالّ ثبإلشبسح صالصخ أ٠بَ ث١ٍب١ٌٙب، راوشاً هللا روشاً  وض١شاً، ِٚغجِّذبً فٟ آخش إٌٙبس ٚأ

ت. -ٙ   ػ١غٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ. -٘ ِّٟ / اإِلْثىبِس. -7   االعزجؼبد ٚاٌزؼجُّ ِش ٌْؼ   / رسَّ )رسس(.  أ  س  ر   -8   ا
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  فىنُّ السُّركر.

 ، يستمتعي بو إٍف كيًجدىٍت أسبابو، كيخليقها إٍف لٍم تىكيٍن. كيبرل أٍف ييٍمنىحى اإلنسافي القدرةى على السُّركرً   ةمى عٍ نً    
، كيعجبيني الػرَّجلي أك المرأةي يىخليق حولو جوَّان مشبعان يعجبيني القمرى في تقلُّده ىالةن تشعُّ سركران كبهاءن كنوران    

 . كيتدفَّق من كجهو، كيتألَّق في جبينو، كيلمع في عينيو، فييشرؽ في ميحيَّاهيتشرَّبو بالًغٍبطىة كالسُّركر، ثمَّ 
ييٍخًطئي مىٍن يىظٌن أفَّ أسبابى السُّركًر كٌلها في الظُّركؼ الخارجيَّة، فيشترط لًييسىرَّ ماالن كبنين كصحة؛ فالسُّركر    

ا يعتمد على الظُّركؼ، كفي الػنَّاس من يىٍشقى في الػنَّعيم، كمنهم من يىنعم في الشَّقاء،  يعتمدي على النػَّفس أكثر ممَّ
ًبكيلِّ ماًلًو كىيوى كثير، كفيهم مىٍن يستطيع أٍف يىشترم  يىشترم ضحكةن عميقةن يستطيع أٍف  كفي الػنَّاس مىٍن ال

 ضحكات عالية عميقة كاسعة بأقٌل األٍثماف، كًببل ثىمىن، كال تىنقصنا الوسائل، فجوُّنا جميل، كخيراتنا كثيرة. 
 ( معاني المفردات: ٔ)

  توقعو أك اندفاع ضرر، الفرح، البهجة، الحبور.    : ارتياح في القلب عند حصوؿ نفع أك السُّركر
 . لبسها القبلدة: كضعها في العنق، تقلُّد :تقلُّده .  : إٍف كانتإٍف كيًجدىٍت أسبابو: يػيٍعطىى، ييوىىب.   ييٍمنىحى 
 . : مملوءعبى شٍ مي     : نوران، جماالن.بهاء   : تنشر أشعتها. تشعُّ    : الدائرة من الضوء تحيط بجـر سماكٌم. الهالة
     : يفيض. يتدفَّق    : يلمع، يشرؽ.يتألَّق    : الوجو.الميحيَّا    : يمتصو.يتشرَّبو  : النعمة كالسُّركر. الغبطة
 . : طويلةعميقة    .، الضبلؿالشدة كالمحنة، : العسر كالتعبالشقاء : طيب العيش كحسن الحاؿ.  النعيم

  جذور المفردات:( ٕ)
 دفق. : يتدفَّق  . شعٌ : تشعُّ   . ىوؿ: الهالة: قلد.   تقلُّده: منح.   ييٍمنىحى : سبب.   أسبابو: سرر.   السُّركر

، بها، بهى، بهو : بهاء عميق.   : عميقة.   : ألقيتألَّق.   : حييالميحيَّا.   : شربيتشرَّبو   .شبع: مشبع .  بىًهئى
 : نسي. الناس: صحح.   ًصحَّة .   : خيرخيرات  . غىبىط: الغبطة   .شقي: الشقاء.   نىًعمى : النعيم

 في اللُّغة: ( ٖ)

(.     السُّركر  الجمع ىاالت.   : الهالة: مصدر تقلَّد.     تقلُّده: جمع سبب.     أسباب: مصدر )سيرَّ
، بها، بهى، بهو: بهاء  . مصدر غبط، كالجمع ًغٍبطات: الغبطة   .اسم المفعوؿ من أشبع: عبى شٍ مي   . مصدر: بىًهئى

 مصدر صىحَّ. ًصحَّة:   .مصدر شقي: الشقاء.  مصدر نىًعمى : عيمالنَّ صفة مشبهة، كالجمع ًعمىاؽ كعيميق.  : عميقة
 : مفردىا ظرؼ. الظركؼ: أبناء، جمع ابن.   بنين  : الجمع أمواؿ. ماؿالجمع أٍجبين، أٍجًبنىة، جيبين.   جبين: 

 : اسم للجمع من بني آدـ، كاحده إٍنساف.    اسالنَّ : الجمع أنٍػفيس كنػيفيوس.   سفٍ النػَّ 
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ـة: ( ٗ)  أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 ( القدرةى على السُّركًر ًنٍعمىة كيبرل، بمى يستطيع اإلنساف تحقيقها كفق رأم الكاتب؟  ُ)
 يستمتعي بالسركر إٍف كيًجدىٍت أسبابو، كيخليقها إٍف لٍم تىكيٍن. 

ا يعتمد على الظُّركؼ المحيطة بالشَّخص، بيِّن رأيك موافقان أك ِ) ( يعتمد تحقيق السَّعادة على الػنػٍَّفس أكثر ممَّ
 معارضان الكاتب. 
عتمد على الظُّركؼ المحيطة. أكافق على نفس اإلنساف كباطنو أكثر مما ي -في رأم الكاتب  -يعتمد السُّركر 

الكاتب في ما ذىب إليو؛ ذلك أف السُّركر كالرضا ينبعاف من داخل اإلنساف كجوىره كإف كاف محيطو حزينان، 
 فيستطيع إسعاد نفسو بقناعتو كرضاه. 

 ( كضِّح الصورة الفنيَّة في كٌل ممَّا تحتو خٌط في النٌص: ّ)
 صوَّر القدرة على السُّركر بالمنحة. : اإلنسافي القدرةى على السُّركرً ًنٍعمىة كيبرل أٍف ييٍمنىحى  -أ 

 صوَّر القمر إنساف يضع في عنقو قبلدة تشٌع. : يعجبيني القمرى في تقلُّده ىالةن تشعُّ سركران كبهاءن كنوران  -ب
 صوَّر السُّركر نوران يضيء كجو صاحبو. : فييشرؽ في ميحيَّاه -ج 
 . صوَّر السُّركر فرحان يلمع في عينٌي صاحبو: كيلمع في عينيو -د
 . صوَّر السُّركر نوران يشرؽ في جبين صاحبو: كيتألَّق في جبينو -ق
 صوَّر السُّركر ماء يتدفَّق من كجو المسركر، كصور الوجو نبعان يتدفَّق منو ىذا الماء. : كيتدفَّق من كجهو -ك
 رل.  صوَّر الضحكة سلعة تشت: يىشترم ضحكةن عميقة -ز

  ( في النص لوف بديعي ىو المقابلة:ْ)
 كفي الػنَّاس من يىٍشقى في الػنَّعيم، كمنهم من يىنعم في الشَّقاء. استخرجو:  –أ 

 تدؿُّ على براعة الكاتب في توكيد المعنى، كتوضيحو، كتقريبو من نفس الميتىلقي. بين داللتو:  -ب
 متى يكوف الػرَّجلي أك المرأةي شبيهان بالقمر؟  -( أٓ)

إذا استطاع الػرَّجلي أك المرأةي أٍف يىخليق حولو جوَّان مشبعان بالًغٍبطىة كالسُّركر، ثمَّ يتشرَّبو فييشرؽ في ميحيَّاه، كيلمع 
 في عينيو، كيتألَّق في جبينو، كيتدفَّق من كجهو. 

 ما المقصود بذلك؟  -ب
 ال يملك شعاعان إال أنو يتقلد أشعة الشمس فيشع بها فنان كسركران كبهاء كنوران.  أنو كالقمر
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 . علِّل ذلك. يعتمد تحقيق السَّعادة على الػنػٍَّفس أكثر ممَّا يعتمد على الظُّركؼ المحيطة بالشَّخص( ٔ)
ألف من الػنَّاس مىٍن ال يستطيع أٍف يىشترم ضحكةن عميقةن ًبكيلِّ ماًلًو كىيوى كثير، كفيهم مىٍن يستطيع أٍف يىشترم 

 ضحكات عالية عميقة كاسعة بأقٌل األٍثماف، كًببل ثىمىن.  
 ( ما ىي شركط السعادة عند الناس الذين يظنوف أف أسباب السركر كلها في الظركؼ الخارجية؟ ٕ)

 ماؿ كالبنوف كالصحة. ال 
؟ ٖ)  ( ما ىي الوسائل المتاحة ألسباب السركر كما كرد في النَّصِّ

 الجوُّ الجميل، كالخيرات الكثيرة. 

، كالسُّركر كسائر شؤكف الحياة فٌن؛ فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا الفٌن، استثمره كاستفاد منو كحىًظيى الحياةي فىنٌ    
 بو، كىمىٍن لىٍم يعرفو لم يعرؼ أٍف يستثمرىه. 

ة االحتماؿ؛ فما إٍف ييصاب المرء بالػتَّافو ًمنى األٍمر حتَّى ت    راه حىًرجى أكَّؿي درسو يجب أٍف يػيتػىعىلَّمى في فنِّ السُّركر قوَّ
ثىٍت ، كتقً تتناجى الهمـو في صىٍدرًهالصٍَّدًر، كاًسفى الوىٍجًو، ناًكسى البىصىًر،  دى ٍفنىو، كىًىيى إذا حى ضُّ مىٍضجىعىو، كتؤرِّؽي جى

ـى ملءى جفونو رىًضيَّ الباًؿ ف ٍن ىيوى أٍقول اٍحتماالن، لىٍم يػيٍلًق لها باالن، كىلىٍم تيحىرِّؾ ًمٍنوي نػىفىسان، كنا  ارًغى الصٍَّدًر. ًلمى
 

 ( معاني المفردات: ٔ)

 : ضائق  الصٍَّدًر. حىًرجى الصٍَّدرً    : ال قيمة لو. التافو : الصبر.   االحتماؿ : ناؿ.   حىًظيى    : نمَّاه. استثمره
  : المطأطئ رأسو من ذٌؿ.    ناًكسى البىصىرً    : عابس أك حزين. كاًسفى الوىٍجوً 

عىو   : تبادؿ األسرار بين اثنين في أمرو ما. التناجي  : أقلقو كجعلو ال يناـ.   تًقضُّ مىٍضجى
ٍفنىو  : راضي النفس. رىًضيَّ الباؿً ، كالجفن: غطاء العين من أعبلىا كأسفلها.   : تمنعو من النـوتؤرؽ جى

، مطمئن.    الصٍَّدرً : خالي فارًغى الصٍَّدرً : لم يهتٌم، كالباؿ: الشأف.    لىٍم يػيٍلًق لها باالن   من الهمـو

  ( جذور المفردات:ٕ)
 : أرؽ.  تؤرؽ: رضو.  رىًضيَّ : نكس.  ناًكسى   . كسف: كاًسفى  . تفو: التافو.  حمل: االحتماؿ . ثمر: استثمره

 ( في اللُّغة: ٖ)

 : الجمع ناكسوف كنواًكس. ناكس: المصدر من احتمل.   االحتماؿ: مفردىا شأف.   شؤكف
ٍفن.   جفوف: الجمع أنفاس.   نػىفىس  : مصدر مؤكؿ، كالصريح )استثمار(.  أٍف يستثمرىه: المفرد جى
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ـة: ٗ)  ( أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 لمى عدَّ الكاتب السركر فنػػَّػان؟ ( ُ)
ألف الحياةي فىٌن، كالسُّركر كسائر شؤكف الحياة فٌن؛ فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا الفٌن، استثمره كاستفاد منو 

 كحىًظيى بو، كىمىٍن لىٍم يعرفو لم يعرؼ أٍف يستثمرىه. 
 ( إف قوة االحتماؿ لدل المرء تجعلو أقدر على جلب السركر لنفسو، كضح ىذا. ِ)

تخطى الهمـو كالمصاعب من غير أف يأبو لها كىو قادر على تجاكزىا في إف قوة االحتماؿ تجعل صاحبها ي
 نفسو كعقلو كإدراكو، ما يجعلو أقول كأقدر على التعامل معها، فيغدك مرتاحان مطمئن الباؿ. 

(ّ ."  ( ما الحٌل الذم يحقق السعادة لػػ"شخص غارؽ في الهمـو
 أٍف يحوِّؿ ناحية تفكيره على ما يسعده. 

: ( كضح الْ)  صورة الفنية في ما تحتو خط في النصِّ
 شبو الحياة بالفن. : الحياةي فىنٌ 

 صوَّر الهمـو أشخاصان يطلعوف بعضهم بعضان على عواطفهم كأسرارىم. : تتناجى الهمـو في صىٍدرًه
 ( كضح الكنايات في كٌل ممَّا تحتو خط في ما يأتي: ٓ)

 كناية عن الحزف كالعبوس. ناًكسى البىصىًر:   –أ 
.تقضُّ مىٍضجىعىو:   -ب   كناية عن القلق كقلة النـو
 كناية عن الراحة كالطمأنينة. فارًغى الصٍَّدًر:   -ج

 ( ما المقصود بقوة االحتماؿ. ٔ)
ـى ملءى  أٍف ال يلقي اإلنساف باالن إذا أيصيب بالتافو من األمر أك ما ىو أعظم منو، كىلىٍم تيحىرِّؾ ًمٍنوي نػىفىسان، كنا

 الباًؿ فارًغى الصٍَّدًر.   جفونو رىًضيَّ 
(ٕ .  ( قارف بين من لديو قوة االحتماؿ كبين من ال يملك قوة االحتماؿ كما كرد في النَّصِّ

ما إٍف ييصاب بالػتَّافو ًمنى األٍمر حتَّى تراه حىًرجى الصٍَّدًر، كاًسفى الوىٍجًو، ناًكسى البىصىًر،  من لديو قوة االحتماؿ:
ٍفنىو.   تتناجى الهمـو في صىٍدرًه، كتًقضُّ مىٍضجىعىو، كتؤرِّؽي جى

ٍم يػيٍلًق لها إذا أيصيب بالتافو من األمر أك ما ىو أعظم منو، لى  من يملك قوة االحتماؿ )كىو األٍقول اٍحتماالن(:
ـى ملءى جفونو رىًضيَّ الباًؿ فارًغى الصٍَّدًر.   باالن، كىلىٍم تيحىرِّؾ ًمٍنوي نػىفىسان، كنا
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ركر حولو. كجزء كبير من اإلخفاؽ ، كيخلق السُّ بً على المصاعً  بى يتغلَّ  اإلنساف أفٍ  و ففي استطاعةً ىذا كلِّ  كمعى    
 نٍ ة الواحدة مى ركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمَّ ا نرل في الظُّ ػأنَّ  ركر يرجع إلى الفرد نفسو، بدليلفي خلق السُّ 

ال  -خصي حزنان؛ فالعامل الشَّ  شيءو  كلِّ   نٍ سركران، كإلى جانبو أخوه الذم يخلق مً  شيءو  كلِّ   نٍ مً  يخلقى  يستطيع أفٍ 
العالم،  كىو كلُّ  ناف: عامل خارجيٌّ س منو؛ ففي الدنيا عامبلف اثالذم يتنفَّ  لو عبلقة كبيرة في إيجاد الجوِّ  - شكَّ 

؛ كإذان فرجحاف كفتها النصف على األقلِّ  تكسبى  د أفٍ هً تى كىو نفسك؛ فنفسك نصف العوامل، فاجٍ  كعامل داخليٌّ 
النصف اآلخر كىو العالم ال قيمة لو بالنسبة إليك إال بمركره بمشاعرؾ؛ فهي التي  قريب االحتماؿ، بل إفَّ 

 ركر، فالعالم الخارجيٌ حو، فإذا جلوت عينيك، كأرىفت سمعك، كأعددت مشاعرؾ للسُّ تقبِّ لو أك نو، كتجمِّ تلوِّ 
 ركران. فيكوف سي  كى نفسً  يتفاعل معى 

 ( معاني المفردات: ٔ)

 : ثقلت فمالت بالموزكف. رجحاف كفتها: خلق.    إيجاد: الفشل.    اإلخفاؽ: يقهر.    يتغلَّبى 
 : يتأثَّر بعضها ببعض.   يتفاعل: لطف كرٌؽ.    أرىف: كضح.    جبل

  ( جذور المفردات:ٕ)
 : فعل.   يتفاعل: رفو.    أرىفت: رجح.    رجحاف: كجد.    إيجاد: خفق.    اإلخفاؽ: غلب.    يتغلَّبى 

 ( في اللُّغة: ٖ)

 نرل: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر. 
ـة: ٗ)  ( أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 ( اقترح حبلن يحقق السعادة لػػ"شخص يخاؼ من اإلخفاؽ". ُ)
 أف يتدرب كيجرب كينطلق بأفكاره، فالمرء ال يصل إلى النجاح إال بعد اجتياز العقبات كتحدم الصعوبات. 

 ء، بيِّن كيف يتحقَّق ىذا في رأيك. ( لؤلسرة أثر كبير في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاِ)
بخلق السركر في جو األسرة، كاالبتعاد عن كل ما يفسد العبلقة بين أفرادىا، كإشاعة األلفة كالمحبة كاألماف، كترقب 

 الخير كالنجاح في أعمالها، فيصبح كل فرد فيها مطمئن الباؿ، ساكن النفس، قادران على العطاء. 
 فق في توضيح أثر العاملين الداخلي كالخارجي في جلب السركر لئلنساف؟ علِّل. ( ىل ترل أفَّ الكاتب ك ّ)

، كأكافق الكاتب في أف العامل نعم أراه كفق في ذلك؛ فقد بين الكاتب أثر كل منهما في إسعاد اإلنساف أك إتعاسو
الداخلي ىو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنساف؛ إذ إف نفس اإلنساف يمكن لها خلق السعادة رغم كجود عامل 

 خارجي صعب.  
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ٍلق السُّركر حولو. ؟   بً على المصاعً  بى يتغلَّ  اإلنساف أفٍ ( كيف يستطيع ْ)  ًبخى
 ؟ ركر يرجع إلى الفرد نفسومن اإلخفاؽ في خلق السُّ كبير الجزء ( ما الدليل على أفَّ الٓ)

بدليل أنَّػا نرل في الظُّركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمَّة الواحدة مىٍن يستطيع أٍف يخلقى ًمٍن كلِّ شيءو 
 سركران، كإلى جانبو أخوه الذم يخلق ًمٍن كلِّ شيءو حزنان. 

  لو عبلقة كبيرة في إيجاد الجوِّ الذم يتنفَّس منو. ركر؟   في خلق السُّ خصي العامل الشَّ ( ما ىي كظيفة ٔ)
 في خلق السُّركر؟  داخليٌ العامل الك  خارجيٌ العامل ( من الذم يمثل الٕ)

 العامل الخارجٌي: كلُّ العالم، كالعامل الداخلٌي: نفس اإلنساف. 
 ؟ قريب االحتماؿرجحاف كفتو ( ما النصف الذم يدعونا الكاتب لبلجتهاد في كسبو، كأفَّ ٖ)

 نفس اإلنساف فهي نصف العوامل. 
 لئلنساف في خلق السُّركر؟  ال قيمة لو بالنسبةكيف يكوف كل العالم  ( ٗ)

 ال قيمة لو بالنسبة لئلنساف إال بمركره بمشاعره؛ فهي التي تلوِّنو، كتجمِّلو أك تقبِّحو. 
 ؟ ركرسُّ اليكوف اإلنساف ك  نفسً  معى  العالم الخارجيٌ  يتفاعل ( متىَُ)

 إذا جبل اإلنساف عينيو، كأرىف سمعو، كأعدَّ مشاعره للسُّركر. 

ركر اختبلؼ مصابيح الكهرباء في القدرة على اإلضاءة؛ ق السُّ لٍ اس يختلفوف في القدرة على خى ا لنرل النَّ إنَّ    
، كمنهم ذك  القدرة الهائلة كمصباح فمنهم المظلم كالمصباح المحترؽ، كمنهم المضيء ًبقىٍدر كمصباح النـو

 اس. ينير لنفسك كللنَّ  قومٍّ  ضعف، كاستعض عنو بمصباحو  إفٍ  باحكى صٍ مً  رٍ يػِّ غى ، فػى الحفبلت
 م، ككأفَّ مركز العالى  اهى كأنَّ فق، ككثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتَّ كلعلَّ من أىٌم أسباًب الحزف ضيق األي    
 لشخصو، فهو يقيس كلٌ  تٍ قى لً ها خي خاء كلٌ رَّ ػػعادة كالة كالسَّ كاألمَّ  جـو كالبحار كاألنهارنُّ ػػمس كالقمر كالالشَّ 

يسبب البؤس  –من غير ريب  –فكير في نفسو كعبلقة العالم بها، كىذا تَّ ػػ، كيديم الوً ل بمقياس نفسً المسائً 
على المحيط ما ىي نقطة صغيرة ق نفسو؛ ألفَّ نفسو ليست المركز، كإنَّ فٍ يجرم العالم كى  كالحزف، فمحاؿ أفٍ 
األعباء التي تثقل   نفسو أحيانان، أك كثيران شعر بأفَّ  يى ع أفقو، كنظر إلى العالم الفسيح، كنسً العظيم، فإٍف ىو كسَّ 

 شيئان فشيئان.  تٍ لى شيئان فشيئان، كتحلَّ  تٍ قد خفَّ  كالقيود التي تثقل بها نفسوكاىلو، 
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  ( معاني المفردات: ٔ)

 : الواسع.   الفسيح: الناحية.   فقاألي خذ بديبلن.    :استعض: العظيمة.   الهائلة: بمقدار.   ردٍ قى بً 
 ًبقىٍدر: قدر.   الهائلة: ىوؿ.   استعض: عوض.     ( جذور المفردات:ٕ)
 الهائلة: اسم فاعل. األيفق: الجمع آفاؽ.  ( في اللُّغة: ٖ)
ـة: ٗ)  ( أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 ( من أسباب ضيق اإلنساف انغبلقو على نفسو: ُ)
 اذكر أبرز مظاىر ىذا االنغبلؽ.  –أ 

كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتَّى كأنَّها مركز العالىم، ككأفَّ الشَّمس كالقمر كالػػنُّجـو كالبحار كاألنهار كاألمَّة 
اًئل بمقياس نفًسًو، كيديم الػػتَّفكير في نفسو كالسَّعادة كالػػرَّخاء كٌلها خيًلقىٍت لشخصو، فهو يقيس كٌل المس

يسبب البؤس كالحزف، فمحاؿ أٍف يجرم العالم كىٍفق نفسو؛ ألفَّ  –من غير ريب  –كعبلقة العالم بها، كىذا 
 نفسو ليست المركز، كإنَّما ىي نقطة صغيرة على المحيط العظيم. 

 كيف يستطيع تجاكزه؟   -ب
الفسيح، كنًسياف نفسو، حتى يشعر بأفَّ األعباء التي تثقل كاىلو، كالقيود التي  بتوسيع أفقو، كنظره إلى العالم

 تثقل بها نفسو قد خفٍَّت شيئان فشيئان، كتحلَّلىٍت شيئان فشيئان. 
( اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبيِّنان الػػتَّوافق بينها كبين الفقرة األكلى: "على قىٍدر ما تتًَّسع نافذتيك أك ِ)

 تضيق يتًَّسع الكوف الذم تعيش فيو أك يضيق".  
إذا امتلك اإلنساف عقبلن كاعيان كبصيرة منفتحة كأفقان كاسعان سيرل العالم من حولو كاسعان رحبان، فتخف أعباؤه 
كىمومو كتتحلل شيئان فشيئان، أما إذا انغلق اإلنساف على نفسو كلم يفكر إال في ذاتو سيبقى أسيران لنفسو 

 قو ستسعده الحياة أك تشقيو. كستتمكن منو ىمومو كتؤرقو. فبقدر رؤية اإلنساف كمدل أف
(ّ :  ( كضح الصورة الفنية في ما تحتو خط في النصِّ
 صوَّر من ال يستطيع خلق أم نوع من السركر مصباحان محترقان. : فمنهم المظلم كالمصباح المحترؽ –أ 

 . صوَّر من فيو قليل من السركر بضوء المصباح الخافت ليبلن : كمنهم المضيء ًبقىٍدر كمصباح النـو
 صوَّر من يقدر على خلق السركر كبثو في اآلخرين حولو مصباحان : كمنهم ذك القدرة الهائلة كمصباح الحفبلت

 ينير في الحفبلت بطاقة كبيرة. 
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 صوَّر األعباء بقيود ثقيلة الوزف تقيد صاحبها عن االنطبلؽ كالعمل. : كالقيود التي تثقل بها نفسو -ب
 ( كظف الكاتب في النص بعض عناصر الطبيعة: ْ)

، البحار، األنهار ... اذكر اثنين منها.    –أ   الشَّمس، القمر، الػػنُّجـو
 إلى أم مدل نجح في توظيفها في رأيك؟  -ب

جاءت منسجمة مع موضوع )السركر( الذم عالجو الكاتب، ففي توىج الشمس كالنجـو ألق كبريق يبعث على 
السركر، ككذلك القمر في تقلده ىالة. كاألنهار كالبحار كالنجـو كالقمر كالشمس عناصر كظفها الكاتب خدمة 

 خلقت لو فقط. للفكرة التي أرادىا في كثرة تفكير اإلنساف بنفسو حتى كأف ىذه العناصر 
 ( كضح داللة كل مما يأتي كما كردت في النص: ٓ)

ٍر ًمٍصباحكى إٍف ضعف:  -أ   فػىغىيػِّ
 يدؿُّ على ضركرة أف يغيِّر المرء من حياتو النفسية كيبحث عن أسباب السركر كلما افتقدىا. 

 كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتَّى كأنَّها مركز العالىم:   -ب
 اىتمامو بذاتو كجعلها محور تفكيره في عبلقتو مع اآلخرين. 

 ىم ضيقان بنفسو؛ ألنو يجد من زمنو ما يطيل التفكير فيها، فإفٍ اس فراغان أشدٌ أكثر النَّ  بب في أفَّ كىذا ىو السَّ    
 ة نسياف النفس. ذَّ ة الفكر كالعمل، كلة مزدكجة: لذَّ ر في ما حولو، كاف لو من ذلك لذَّ استغرؽ في عملو، كفكَّ  ىوى 
ض لموضوع تعرَّ  ىوى  فو كما يشاء؛ فإفٍ يقبض المرء على زماـ تفكيره، فيصرِّ  كلعلَّ من دركس فن السركر أفٍ    
 -م إلى الغضب يناقش أسرتو في أمر من األمور المحزنة، أك يجادؿ شريكو أك صديقو في ما يؤدِّ  كأفٍ   -ض بً قٍ مي 

في  مٍ ت من أمر فتكلَّ تضايقٍ  ة ينسى بها مسألتو األكلى المحزنة؛ فإفٍ أخرل سارَّ ؿ ناحية تفكيره، كأثار مسألة حوَّ 
 طرنج. تفكيرؾ كما تنقل بيادؽ الشَّ  غيره، كانقلٍ 

نة، فاعمل الخير ما استطعت، كافرح ما ر الحياة فوؽ قيمتها؛ فالحياة ىيِّ دِّ قى  تػي ركس أيضان أالَّ كمن ىذه الدُّ    
 رِّ األلم بوقوعو، فيكفي في ىذه الحياة ألم كاحد للشَّ  ، ثمَّ رِّ ع الشَّ األلم بتوقُّ  استطعت، كال تجمع على نفسك

 الواحد. 
انوف، فالرجل ال يزاؿ يتشاعر حتى يكوف شاعران، كيتخاطب حتى يصير خطيبان، كيتكاتب ػػَّػكلتفعل ما يفعلو الفن   

 عان. بٍ ع طى بُّ ػػطتَّ ػػى يكوف الحتَّ ركر كاالبتساـ للحياة، ع الفرح كالسُّ حتى يصير كاتبان، فتصنَّ 
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 ( معاني المفردات: ٔ)

 : خيط ييشىدُّ بو. كزماـ األمر: مبلكو، أم: قوامو كعنصره األساسي.    ماـزِّ : جاكز فيو الحد.   الاستغرؽ
: مفردىا البيدؽ، كىو الدليل في السفر كالجندم الراجل، كمنو بيدؽ الشطرنج )جندم الشطرنج( كىو بيادؽال

 المقصود ىنا. 
ـة: ٕ)  ( أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 ( قاؿ أبو العتاىية: إفَّ الشباب كالفراغ كالجدة    مفسدة للمرء أم مفسدةُ)
 استخرج من النص ما يتوافق كمعنى ىذا البيت، مبينان رأيك فيو. 

  "أكثر النَّاس فراغان أشٌدىم ضيقان بنفسو"
أرل أنو صواب؛ ذلك أف اإلنساف ال يحس بالضيق أك الفراغ إٍف ىو أشغل كقتو، كاستثمره بالعمل المفيد، 

 فيشعر بلذة إنجازه كيحصد ثمر تعبو. 
 ( كيف يحقق العمل السعادة لئلنساف؟ ِ)

 إذا استغرؽ اإلنساف في عملو، كفكر في ما حولو، كاف لو لذَّة مزدكجة: لذَّة الفكر كالعمل، كلذَّة نسياف النفس. 
 ( على اإلنساف أٍف يوجو تفكيره نحو الفرح كالبهجة، بين ذلك. ّ)

بمعنى أال يظل اإلنساف حبيس األفكار المحزنة، بأف يقود زماـ تفكيره؛ فيصرفو كما يشاء؛ فيحوؿ تفكيره إلى 
 ناحية تنسيو تلك األفكار، كيحاكؿ إيجاد أفكار أخرل بديلة تسعده. 

 ( قاؿ تعالى: "فبل تغرنَّكم الحياةي الدنيا". ْ)
 فسر قولو تعالى في ىذه اآلية.  –أ 

 ياة الدنيا بما فيها من عيش رغيد كنعيم زائل عن العمل الصالح لآلخرة. ال تلهكم الح
 استخرج من النص ما يقاربها في المعنى.  -ب

ر الحياة فوؽ قيمتها؛ فالحياة ىيِّنة، فاعمل الخير ما استطعت.   أالَّ تػيقىدِّ
يا، ما أنا في الدنيا إال  ناقش ما استخرجتو في ضوء قوؿ الرسوؿ صلى الل عليو كسلم: "ما لي كما للدن -ج

 )ركاه الترمذٌم(. كراكب استظل تحت شجرة ثمَّ راح كتركها".  

اإلنساف في ىذه الحيلة الدنيا عابر سبيل، كالراكب الذم يستظل تحت شجرة ال يعمد إلى أثاث فخم يضعو 
  في ظل الشجرة، كإنما إلى ما تيسر كسهل، فبل يصنع لنفسو ما يدـك لو ألنو راحل كعابر سبيل في ىذه الدنيا. 
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 ( كيف يجعل المرء السركر عادة في رأم الكاتب؟ ٓ)
لسركر كاالبتساـ في مواقف حياتيو كيتعودىا حتى يصبح التكلف طبعان، فيفعل ما يفعلو الفنانوف، يتصنع الفرح ا

فالرجل ال يزاؿ يتشاعر حتى يكوف شاعران، كيتخاطب حتى يصير خطيبان، كيتكاتب حتى يصير كاتبان، فتصنَّع الفرح 
 كالسُّركر كاالبتساـ للحياة، حتَّى يكوف الػػتَّطػػبُّع طىٍبعان. 

 ( اقترح حبلن يحقق السعادة لػ"شخص ينظر إلى الحياة بمنظار أسود". ٔ)
 الحياة ىيِّنة بسيطة فبل يحملها ما ال تحتمل. 

( في ضوء فهمك النص، كازف بين صفات شخصين: أحدىما قادر على خلق السركر، كاآلخر شديد الضيق ٕ)
 بنفسو. 

 األكؿ سيكوف متفائبلن سعيدان كاثقان بنفسو على تحمل جميع الصعاب. 
 كالثاني على النقيض تمامان؛ إذ سيكوف حزينان متشائمان ال يستطيع مواجهة الصعاب بهمة كإرادة. 

 ( اقترح كسائل أخرل تجدىا أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم السركر. ٖ)
 التسامح، التعاكف، النظر للحياة نظرة تفاؤؿ كأمل ... 

 ( أكثر الكاتب من استخداـ أسلوب التفضيل: ٗ)
 أكثر، أشد، أقول. استخرج مثالين على ىذا من النص.    –أ 

 المقارنة بين األشياء لبياف تميزىا كأفضليتها. علل كثرة استخدامو.    -ب
 :التعريف بالكاتب

 ـ( أديب كمفكر مصرم. ُْٓٗ-ُٖٖٔأحمد أمين ) :اسمه
 شارؾ في إخراج "مجلة الرسالة".  -ّأنشأ مجلة "الثقافة".   -ِعمل في جامعة القاىرة.   -ُ: مساهماته

 .  (الذم أخذ منو النصٌ )"فيض الخاطر"  -ّ"ضحى اإلسبلـ".   -ِ"فجر اإلسبلـ".   -ُ أهم مؤلفاته:

: يبين أحمد أمين في ىذا النص كيف يمكن لئلنساف أف يكوف سعيدان؛ ألف السركر ينبع من داخل مناسبة النصّ 
اإلنساف ال من الظركؼ الخارجية المحيطة بو حسب، كيذكر السبل كالوسائل التي يمكن بها أف يحقق الفرح كالسركر، 

كز العالم، كأف يمؤل كقت فراغو بما ىو نافع كمفيد نحو أف يكوف قويان متحمبلن الصعاب، كأال يفكر بنفسو كثيران ككأنها مر 
مثل العمل، كىو يرل أف على اإلنساف الذم يبحث عن السركر أال يفكر في ما ىو سلبي، بل يوجو تفكيره نحو كل ما 

 ىو إيجابي، كأف يجتهد في أف يجعل السعادة طبعان من طباعو، كال يضيعها في ما يكدر عيشو. 
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 : نَّصِّ السِّمات الفنيَّة لل

 . ، كالمقابلةكالكنايات ،كالتشبيهات ،( استخداـ الصور الفنيةُ
 استخداـ أسلوب التػػَّػفضيل. ( ِ
  ( توظيف بعض عناصر الطبيعة.ّ

 (.الهمزةقضايا ليغويَّػة: )
 ( الهمزة في أكَّؿ الكلمة )ىمزة الوصل كىمزة القطع(: ُ)

 : ىمزة القطع )أ، إ( كتنطق دائمان  : الكبلـىمزة الوصل )ا( ال تنطق في درج  : هاعمواض
 األسماء: ابن كابنة، اثناف كاثنتاف، امرؤ كامرأة، اسم.  في األسماء 

 ىمزة )أؿ( التعريف إذا اتصلت باالسم. 
 األسماء ما عدا التي ذيًكرىت. 

 الحركؼ المهموزة: أك، إف، أف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في الحركؼ 
 الفعل الثبلثي مهموز الفاء: أكل، أخذ  أمر الفعل الثبلثي: اكتٍب، ادرٍس، اقرٍأ.  الفعل الثبلثي 
 ماضي الفعل الرباعي  كأمره  كمصدره:  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفعل الرباعي 

 أٍحسىنى  أٍحًسٍن  إحساف 
 ماضي الفعل الخماسي  كأمره  كمصدره:  الفعل الخماسي 

 اقٍػتىصىدى   اقٍػتىًصٍد  اقتصاد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماضي الفعل السداسي  كأمره  كمصدره:  الفعل السداسي 
ـٍ  استخداـ  ـى  اٍستىٍخًد  اٍستىٍخدى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفعل المضارع  ، أستخد  الميٍسنىد إلى المتكلِّم: أكتبي
تعتمد كتابتها على حركة الهمزة كحركة الحرؼ الذم قبلها، فػىتيٍكتىب على حرؼ ييناًسب ( الهمزة المتوسطة: ِ)

 : نحوالحركة األقول منهما، علمان بأفَّ الكسرة أقول الحركات تليها الضمة فالفتحة فالسكوف التي ليست بحركة، 
   : )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور(.  ًذٍئب -أ 

(. : ميٍؤتة  -ب    )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مضمـو
   : )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مفتوح(. مىٍأموف  -ج
 تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها، فػىتيٍكتىب على حرؼ ييناًسب تلك الحركة، نحو: ( الهمزة المتطرفة: ّ)
  : )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مفتوح(.قػىرىأ  -أ 
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(. :تهيُّؤ  -ب   )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مضمـو
  : )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مكسور(. شاًطئ -ج
  كما قبلها ساكن؛ فتكتب مفردة على السطر(.: )ألنها ىمزة متطرفة مٍلء  -د
     : )ألنها ىمزة متطرفة كقبلها حرؼ مٌد؛ فتكتب مفردة على السطر(.دعاء  -ق
: )ألنها ىمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" كالحرؼ الذم قبلها من الحركؼ شيئان ، دفئان  -ك

 التي يمكن كصلها بما بعدىا؛ فتكتب على نبرة(. 
: )ألنها ىمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" كالحرؼ الذم قبلها ال يمكن كصلو ضوءان ، جزءان  -ز

 لى السطر(. بما بعده؛ فتكتب مفردة ع
 ( اضبط حرؼ الشين أك السين في الكلمات اآلتية: ْ)

 نشىأ، منًشئ، منشىأة، ناًشئ، نٍشء، ينًشئوف، منشىأ، مٍسؤكؿ، سيئل. 
 ( اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي: ٓ)
ـي المعلِّمي إستراتيجيَّات تدريس ..... للمحتول التعليمٌي.   )مبلءمة/ -أ   (. مبلئمةيستخد

 (. مكافأةصيرًفىٍت للطَّالب الجامعٌي ..... مالػيَّة لتميُّزه.   )مكافئة/ -ب
 (. ابذؿ..... جهدؾ تشعر بالسعادة.   )أبذؿ/ -ج
 ( بيِّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما تحتو خط في العبارات اآلتية: ٔ)
 تطرفة كما قبلها حرؼ ساكن. كيًتبىٍت على السطر؛ ألنها مكبير.     عبءالمسؤكلية  -أ 

  كيًتبىٍت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.بالشَّيء ييٍذكىر.    الشَّيء -ب
 اقتصاد(. -ىمزة كصل/ مصدر لفعل خماسي )اقتصدالمعرفٌي.    االقتصادتطوَّر الػتَّعليمي نحو  -ج
 ىمزة قطع/ فعل ثبلثي مهموز الفاء. المبرَّة اليتيم.    أىكىتً  -د
 ىمزة كصل/ فعل ماضو سداسي. العامل بعد عملو.    استراح -ق
( كمنفردة في كلمة )شاءى(. ٕ)  ( علِّل: تكتب الهمزة على نبرة في كلمة )ًشٍئتي

  كيًتبىٍت على نبرة؛ ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور.   :ًشٍئتي 
 كيًتبىٍت على السطر؛ ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها حرؼ مٌد.   :شاءى 
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( عيد إلى الفقرة الثامنة من نصِّ القراءة، كاستخرج منها الكلمات المهموزة، كبيِّن سبب كتابة الهمزة بالصورة ٖ)
 التي رسمت عليها.  

 كيًتبىٍت على نبرة؛ ألنها مكسورة كما قبلها مٌد ساكن. : المسائل
. : البؤس  كيًتبىٍت على كاك؛ ألنها ساكنة كما قبلها مضمـو
 . كيًتبىٍت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ مٌد ساكن: األعباء

كيًتبىٍت على نبرة؛ ألفَّ الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب"، كالحرؼ الذم قبلها من الحركؼ التي : شيئان 
  يمكن كصلها بما بعدىا.   

، البحار، األنهار   ... إلخ الحزف، األفق، اإلنساف، العالم، الشمس، القمر، النجـو
 )أؿ( التعريف ىمزتها كصل دخلت على أسماء. 

ىمزة قطع في بداية االسم / ألنها أسماء ليست من مجموعة    ... إلخأفق، إنساف، أىم، أسباب، أفقو، أعباء 
 بنة، اثناف كاثنتاف، امرؤ كامرأة، اسم. األسماء التي فيها ىمزة كصل كىي: ابن كا

 ىمزة قطع ألنها حركؼ مهموزة.     أفَّ في )ألنَّها(، أٍف، إٍف، إلى، إفَّ 

 (.المقالةالكتابة )
 خطٛاد ئػذاد اٌّمبٌخ: 

 اإلػذاد ٚاٌزذؼ١ش: جّغ اٌذمبئك ٚا٢ساء فٟ ِٛػٛع اٌّمبٌخ.  -ٔ

  .ِزغٍغٍخ ِٚزشاثطخاٌزٕف١ز: رشر١ت األفىبس ٚػشػٙب فٟ فمشاد  -ٕ

اٌزٕم١خ ٚاٌزذش٠ش: اٌخطٛح األخ١شح اٌزٟ ٠ٕظش ف١ٙب اٌىبرت فٟ ٌغخ ِمبٌزٗ ٚطذخ رشاو١جٙب ٚسطبٔخ  -ٖ

 ػجبسارٙب. 

ًّ  ِمبٌخاوزت  ، ِشاػ١بً اٌخطٛاد اٌزٟ وٍّخِئخ ٚخّغ١ٓ ػٓ  فٟ ٚادذ ِٓ اٌّٛػٛػ١ٓ ا٢ر١١ٓ ثّب ال ٠م

 : دسعزٙب

   . أصش االثزغبِخ فٟ د١بح األفشاد( ٕ)عؼبدح اٌّشء فٟ ػطبئٗ.   ( ٔ)

 أرأوذ ِٓ إٟٔٔ:زٟ اٌّمبٌخ ثؼذ وزبث

    .جّؼذ اٌذمبئك ٚا٢ساء فٟ ِٛػٛع اٌّمبٌخ( ٔ)

 . سرجذ األفىبس ٚػشػزٙب فٟ فمشاد ِزغٍغٍخ ِٚزشاثطخ( ٕ)

         . ٔمذذ ِمبٌزٟ ٚدشسرٙب ِٓ األخطبء اٌٍغ٠ٛخ، ٚٔظشد فٟ طذخ رشاو١جٙب ٚسطبٔخ ػجبسارٙب( ٖ)

 . اعزجؼذد اٌّؼٍِٛبد ٚاألفىبس اٌّىشٚسح اٌخبسجخ ػٓ اٌّٛػٛع( ٗ)
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 الشتوية/ الدورة  2ٕٔٓامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 اقرأ النص اآلتي من )فن السركر(، ثمَّ أجب عن األسئلة الَّتي تليو: 
ة االحتماؿ؛ فما إٍف ييصاب المرء بالػتَّافو ًمنى األٍمر حتَّى تراه حىًرجى    أكَّؿي درسو يجب أٍف يػيتػىعىلَّمى في فنِّ السُّركر قوَّ

ثىٍت ، كتقً تتناجى الهمـو في صىٍدرًهالصٍَّدًر، كاًسفى الوىٍجًو، ناًكسى البىصىًر،  ٍفنىو، كىًىيى إذا حىدى ضُّ مىٍضجىعىو، كتؤرِّؽي جى
ـى ملءى جفونو رىًضيَّ الباًؿ فارًغى الصَّ لً  ٍن ىيوى أٍقول اٍحتماالن، لىٍم يػيٍلًق لها باالن، كىلىٍم تيحىرِّؾ ًمٍنوي نػىفىسان، كنا  . ٍدرً مى

ركر حولو. كجزء كبير من اإلخفاؽ ، كيخلق السُّ بً على المصاعً  بى يتغلَّ  اإلنساف أفٍ  و ففي استطاعةً ىذا كلِّ  كمعى    
 نٍ ة الواحدة مى ركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمَّ ا نرل في الظُّ ػركر يرجع إلى الفرد نفسو، بدليل أنَّ في خلق السُّ 

 . حزنان  شيءو  كلِّ   نٍ سركران، كإلى جانبو أخوه الذم يخلق مً  شيءو  كلِّ   نٍ مً  يخلقى  يستطيع أفٍ 

  اذكر المعنى الذم يفيده كٌل من التركيبين اآلتيين: -ُ
 . عابس أك حزينكاًسفى الوىٍجًو:   -.   بضائق  الصٍَّدرً حىًرجى الصٍَّدًر:  -أ

  أرؽ اكتب الجذر الٌلغوٌم لكلمة )تػيؤىرِّؽ( الواردة في النٌص.   -ِ

ة االحتماؿ لدل الفرد سببان في جلب السركر لو.  -ّ  بيِّن كيف تكوف قوَّ
ب من غير أف يأبو لها كىو قادر على تجاكزىا في نفسو إف قوة االحتماؿ تجعل صاحبها يتخطى الهمـو كالمصاع

 كعقلو كإدراكو، ما يجعلو أقول كأقدر على التعامل معها، فيغدك مرتاحان مطمئن الباؿ. 

 ما الدليل الذم ذكره الكاتب ليؤكد أفَّ جزءان كبيران من اإلخفاؽ يعود إلى الفرد نفسو؟  -ْ
الواحدة كاألمَّة الواحدة مىٍن يستطيع أٍف يخلقى ًمٍن كلِّ شيءو سركران، كإلى  أنَّػا نرل في الظُّركؼ الواحدة كاألسرة

 جانبو أخوه الذم يخلق ًمٍن كلِّ شيءو حزنان. 

 كضِّح الصورة الفنية في قوؿ الكاتب: تتناجى الهمـو في صدره.  -ٓ
 صوَّر الهمـو أشخاصان يطلعوف بعضهم بعضان على عواطفهم كأسرارىم. 

 كناية عن الحزف كالعبوس. كناية في قوؿ الكاتب: ناكس البصر.  كضِّح ال -ٔ

 اذكر اثنين من مؤلفات أحمد أمين. -ٕ
 "فيض الخاطر.  -ّ"ضحى اإلسبلـ".   -ِفجر اإلسبلـ".   -ُ
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 )حفظ عشرة أسطر متتالية من القصيدة(سىأىٍكتيبي عىٍنكى يىا كىطىًني.  
 الشعرٌم األكَّؿ :شرح المقطع  المقطع الشعرٌم األكَّؿ :
 سىأىٍكتيبي عىٍنكى يىا كىطىًني

 كأرسمي لوحةن للشٍَّوًؽ تسكني رحلةى الػػزَّمىنً 
 كأرفعي رايةن للحيبِّ أحمليها كتحمليني

 سأكتبي كلَّ ما أىول
 كما يىٍحلو إلى الوىطىنً 
 سأذكري أنَّكى البيٍشرل
 ككلُّ الخيًر للبىشىرً 
 فآتي كلَّما ىتفىتٍ 

 الشٍَّوًؽ تىطلبينيًظبلؿي 
ٍي تعانقىني  كآتي كلَّما امتدٍَّت ًذراعيكى كى

 بشوؽو ثمَّ تحضينىني
 سآتي كلَّما نهضىتٍ 
 ريباؾى الطٍُّهري تسأليني

 سآتي في شعاًع الشَّمًس كالظٍَّلماًء كالقمرً 
 سأرًجعي للرُّبى طىٍوعان 
 كأحملي غيربتي شوقان 

نً   كأطوم رحلةى األياـً كاألكجاًع كالًمحى
 سآتي حالىما تدعو

 ببل خيلو 
 كال طيرو 
 كال سيفنً 

 عزيزان كنتى كلتٍبقى 
 مدل األياـً يا كطني

يعبِّر الشاعر عن شوقو إلى كطنو حين كاف بعيدان عنو، فيدفعو    
شوقو إلى كتابة قصيدة في كطنو، كصوَّر ىذه القصيدة لوحة 
جميلة بما فيها من عبارات يبعثها إلى الوطن الذم يسكن 
كجدانو أينما حلَّ. كيرفع راية حبِّو لؤليردفِّ تعبيران عن حنينو 

يق ببلده من عبارات جميلة، كانتمائو إليو، كيكتب كل ما يل
كيذكر الشاعر أفَّ األيردفَّ بلد الخير كالعطاء لكل من يحتاجو، 
فهو البشرل كاألمل، كيلبي الشاعر دعوة كطنو عندما يناديو، 
في كل األكقات ليبلن أك نهاران، شمسان أك ظلمةن، لينهي أكجاع 

يو، غربتو، فيأتي مدفوعان بانقياده إلى كطنو الغالي كشوقو إل
مجتازان كلَّ العوائق المادية بحران كبران كجوان، كفي نهاية المقطع 

 يدعو الشاعر لوطنو بالبقاء كالعزة. 
 شعَّ/شعىعى.   امتدٍَّت: مدَّ/ مدىدى.  : شعاع:( الجذكرُ)
 البيٍشرىل: البيشىر. ( جمع ِ)
ة.   ( مفرد ّ)  الًمحىن: الًمٍحنىة. مفرد الػػرُّبىى: الػػرَّبٍػوى
 من المقطع الشعرٌم ما يدؿُّ على: استخرج ( ْ)

 أفَّ الوطن باعث السركر في نفس الشاعر كمخفف كطأة ألمو. 
ًن ".   " كأطوم رحلةى األياـً كاألكجاًع كالًمحى

  داللة كل من: ( ما ٓ)
ًن".  -أ    "كأطوم رحلةى األياـً كاألكجاًع كالًمحى

 قرار العودة إلى الوطن بعد أٍف أتعبتو الغربة. 
 "سآتي في شعاًع الشَّمًس كالظٍَّلماًء كالقمًر".  -ب

 عودة الشاعر إلى كطنو في كل الظركؼ. 
 "كأرفعي رايةن للحيبِّ أحمليها كتحمليني".  -ج

 حب الوطن متبادؿ بين الشاعر ككطنو. 
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 ن لهذا الشوؽ. ( عبَّر الشاعر عن شوقو لوطنو، اذكر مظهرئ)
 كأرسمي لوحةن للشٍَّوًؽ"، ك"ًظبلؿي الشٍَّوًؽ تىطلبيني"، ك"بشوؽو ثمَّ تحضينىني". 

 كتابتو شعران في كطنو، كرسمو لوحة في شوقو إلى كطنو، كالعودة لوطنو كلما ناداه. 
 مقطع؟ ( انتقى الشاعر كل ما ىو جميل من الكلمات ليعبر بها عن حبو لوطنو، أين تجد ذلك في الٕ)

 سأكتبي كلَّ ما أىول، كما يىٍحلو إلى الوىطىًن".  قولو: "
 ( األردف بلد الخير مع قلة موارده: ٖ)
 استخرج من المقطع ما يدؿ على ذلك.  -ُ

 سأذكري أنَّكى البيٍشرل، ككلُّ الخيًر للبىشىًر".  في قولو: "
 األردف بلد الخير كالعطاء كالمساعدة لكل من يحتاجو كيلجأ إليو. 

 اذكر ثبلث صور من ىذا الخير في كقتنا الحاضر.  -ِ
 يستقبل األردف البلجئين من مختلف مناطق الوطن العربي كيقدـ لهم العوف كالدعم. 

 ( ال تقف العوائق أماـ الشاعر في تلبية نداء الوطن: ٗ)
 عن ىذا المعنى؟  كيف عبر الشاعر  -ُ

 سآتي حالىما تدعو ببل خيلو كال طيرو كال سيفًن".  في قولو: "
بمعنى أف العوائق ال تقف أماـ الشاعر في تلبية نداء كطنو حالما يدعوه، حتى كإف لمم تتوافر لديو كسيلة للنقل، 

 بحران أك بران أك جوان تقلو إلى كطنو، فهذا العائق ال يقف حاجزان أمامو. 
 يدؿُّ على شدَّة شوقو لوطنو، كتعلقو بو. عبلـى يدؿُّ ذلك.    -ِ
 ( كضِّح الصورة الفنية في كل عبارة من العبارات اآلتية: َُ)
 ": كأرسمي لوحةن للشٍَّوًؽ تسكني رحلةى الػػزَّمىنً " -ُ

 صوَّر كبلمو في كطنو )القصيدة التي كتبها( لوحة جميلة، دفعو شوقو لكتابتها. 
 "فآتي كلَّما ىتفىٍت، ًظبلؿي الشٍَّوًؽ تىطلبيني":  -ِ

 الًظبلؿ أشخاصان تناديو كتطلبو.  صوَّرًظبلالن تبلزمو، ك نو طصوَّر شوقو لو 
ٍي تعانقىني" -ّ  الشاعر كطنو إنسانان يمد ذراعو ليعانقو.  صوَّر": كآتي كلَّما امتدٍَّت ًذراعيكى كى
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 الشاعر الجباؿ في كطنو أشخاصان تسألو العودة.  صوَّر": ٍهري تسألينيسآتي كلَّما نهضىٍت، ريباؾى الطُّ " -ْ
، كال طيرو، كال سيفًن". ُُ)  ( ما الغرض من تكرار ال النافية في قولو : " ببل خيلو

 تأكيد النفي، بمعنى عودة الشاعر إلى كطنو متحققة مع نفي كجود كسيلة تقلو. 
 ( ما الغرض من استخداـ السين في قولو: سأذكر، سآتي، سأجعل، سأبقى. ُِ)

 السين تدؿ على المستقبل القريب، بمعنى تحقق إنجاز ىذه األفعاؿ في القريب. 

 : الثانيشرح المقطع الشعرٌم  المقطع الشعرٌم الثاني :
 سأبقى فيك ال أىول سواؾ مدلن 

رً   كأحيا فيكى حتَّى لٍحظًة القىدى
ٍفقىةى الصٍَّدرً   سأجعلي ًمٍن تيرابكى إٍذ تسامى خى
ةى الػدٍَّىرً   كأغسلي في مياًىك ما يبدِّدي قىٍسوى
ةى العيٍمرً   كأنًسجي ًمٍن ربيًعكى ما يخلِّدي بػىٍهجى

 كلٍستي أكوفي ميٍغتىرًبان 
 إذا طوَّفتي في الدُّنيا

 كعٍدتي إليكى في شوؽو 
 كحبٍّ ال حدكدى لىوي 

 يًل إعصاران سآتي في رياًح اللَّ 
 كآتي في نسيًم الفجًر أحبلمان 
 فأنتى العالمي المزركعي في ذاتي

 كأنتى أنا
 كأنتى ًبشارةي الخبرً 

 كأنتى الحبُّ يا أردفُّ 
 أنتى الطٍَّيفي كالًوجدافي في األفكاًر كالصُّوىًر 

يعبِّر الشاعر عن التوحُّد بين ذاتو كالوطن، فذات الشاعر تحيا    
في كطنو حتى لحظة قدره )موتو(، كإٍف كاف بعيدان عنو، كىي حالة 
التحاـ كامتزاج بين ذات الشاعر كذات الوطن، فالوطن أماـ مرأل 

 الشاعر دائمان ال يهول غيره. 
بها عن انتمائو كجعل تراب كطنو كمياىو كربيعو صوران يعبِّر    

للوطن؛ فبعلو تراب الوطن ينبض قلبو، كبمياىو يزيل قسوة غربتو، 
 كبربيعو تبهج أيامو. 

كيرفض الشاعر فكرة اغترابو النفسي عن كطنو، كيقوؿ: ال    
أكوف مغتربان عن كطني إذا تنقلت كترحلت بعيدان عنو، ثم عدت 

لشاعر متلهفان إليو حامبلن أشواقي كحبي الذم ال حدكد لو. كيبدك ا
للعودة في الليل أك الفجر كفي أم كقت كاإلعصار، فاألردف 

 مزركع في ذات الشاعر، كىو البشارة السارة كالخير في نفسو. 
كيعبِّر عن مدل عمق ارتباطو بوطنو كعن التوحُّد بينهما "أنت    

أنا" فالوطن ىو الشاعر، كالوطن ىو منبع الشعور كالملهم، كىو  
الصور في مخيلة الشاعر، كىو حاضر في كجدانو كل األفكار ك 

 كإٍف كاف بعيدان عنو. 
ٍفقىة: يػيٍبعد.   يبدِّد (ُ)  : منبع الشعور. الوجداف: الحركة كاالضطراب.   الخى

 : الخياؿ الطائف، كما يراه النائم. كالجمع أطياؼ. الطَّيف    
 .   الحدكد: الحدُّ مفرد ( ّ)     الًبشارة: البىشائر.( جمع ِ)
 "أنتى الطٍَّيفي كالًوجدافي في األفكاًر كالصُّوىًر" حضور الوطن في نفس الشاعر كفي مخيلتو كعقلو.  ( ما داللةْ)
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 ( عبَّر الشاعر عن التوحُّد بين الذات كالوطن، كضِّح ذلك في ضوء فهمك األسطر الشعرية في ىذا المقطع. ٓ)
ذات الشاعر تحيا في كطنو حتى لحظة قدره ، كإٍف كاف بعيدان عنو، كىي حالة التحاـ كامتزاج بين ذات الشاعر 

 كذات الوطن، فالوطن أماـ مرأل الشاعر دائمان ال يهول غيره، كالوطن متحد في الشاعر كىو فيو: "أنت أنا". 
 دة إلى كطنو، أين تجد ذلك؟ ن المقطع ما يدؿ على لهفة الشاعر، كشوقو إلى العو ( تضمَّ ٔ)

 في قولو: "سآتي في رياًح اللَّيًل إعصاران، كآتي في نسيًم الفجًر أحبلمان".
 ( استنتج ما يدؿ على عمق ارتباط الشاعر بوطنو. ٕ)

 قولو: "كأنتى الحبُّ يا أردفُّ" ، "أنتى الطٍَّيفي كالًوجدافي في األفكاًر كالصُّوىًر" 
طو بوطنو، فالوطن ىو منبع الشعور كالملهم للشاعر، كىو كل األفكار كالصور في مخيلة يعبِّر عن مدل عمق ارتبا

 الشاعر، كىو حاضر في كجدانو كإٍف كاف بعيدان عنو. 
 ( استخرج من المقطع ما يدؿ على: ٖ)
 أفَّ حب الوطن يتنامى في نفس الشاعر حتى مماتو.  -ُ

ًر.   سأبقى فيك ال أىول سواؾ مدلن ، كأحيا فيكى حتَّى لٍحظًة القىدى
 أفَّ الشاعر جعل التراب كالماء كالربيع صوران يعبِّر بها عن انتمائو إلى كطنو.  -ِ

ٍفقىةى الصٍَّدًر.   سأجعلي ًمٍن تيرابكى إٍذ تسامى خى
ةى الػدٍَّىًر.   كأغسلي في مياًىك ما يبدِّدي قىٍسوى

ةى العيٍمًر. كأنًسجي مً   ٍن ربيًعكى ما يخلِّدي بػىٍهجى
 ( أعط مثاالن من المقطع على التكرار في المعاني كاألفكار، معلبلن. ٗ)

"، "أنتى أنا".   داللة على تأكيد التوحد مع ذات الوطن.   "سأبقى فيك"، "أحيا فيكى
كاف إذا قدـ من سفر فنظر إلى جدراف   -صلى الل عليو كسلم  -أف النبي  -رضي الل عنو  -عن أنس ( َُ)

 المدينة أكضع راحلتو كإف كاف على دابة حركها من حبها. بين عبلقة النص بمضموف الحديث الشريف. 
  اًح اللَّيًل إعصاران".العبلقة: حب الوطن، كالحنين إليو، كتعجل العودة إليو. كقوؿ الشاعر: "سآتي في ري

 ( كردت لفظة )الرايات( غير مرة في القصيدة، بيِّن القيم الوطنية السامية التي ترتبط بها. ُُ)
 الرايات رمز لبلستقبلؿ كالرفعة كالشرؼ كالكرامة كالنصر كالهوية الوطنية. 
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  : الثالثشرح المقطع الشعرٌم  المقطع الشعرٌم الثالث :
 أردفُّ يا كطنان حماؾى اللي يا 

 تنامى في محبًَّتنا
 مىعى التػػَّاريًخ كالبينياًف كالسِّيىرً 

 لكى الػػرَّاياتي نػيٍعليها
ةن  ٍجًد ميٍلًهمى  لتىٍخًفقى في دياًر المى

 برؤيا أنتى تحمليها
 كمجدو أنتى صاًنعيوي 
 كراًفعي رايًة العربً 

 فسجٍَّلنا لكى األسماءى ال تيٍحصى ببل عددً 
 يرى لىها ًبفىٍخرو ال نظ

 فكيفى أكوفي ميٍغتىرًبان؟ 
 كأنتى لنا بكلِّ معاًلًم الدُّنيا كىتحضينينا

 كأنَّكى في حنايا القىٍلًب تسكينيني
 أيًحبُّكى في الدُّنا سىٍهبلن كىصىٍحراءى 

ٍفقىةى كادم العىرىبً   كىخى

يدعو الشاعر الل تعالى أٍف يحمي األردف، ىذا الوطن الذم كبير    
بحبِّ أبنائو، فأحبَّهم كأحبُّوه، كىو مبعث للفخر كاالعتزاز في 
ماضيو كحاضره، فلؤلردف سيرة تاريخية مشرِّفة بمواقفو كبطوالت 

 أبنائو، كًسيىًر أبطالو العظماء. 
انتو في التاريخ، كو، كمكيفخر الشاعر براية األردف كمجده كرفعت   

 كأسمائو التي ارتبطت ببطوالتو، كأردف الكرامة، كأردف العزَّة. 
كيتساءؿ الشاعر كيف يكوف مغتربان كالوطن يسكن في داخلو    

 بصحرائو كسهولو، ببدكه كحضره، كبوادم العرب. 
ٍفقىة: المٍثل كالمساكم.   ( الػػنَّظيرُ)  . : الحركة كاالضطرابالخى
 ميٍلًهمىة: لىًهمى.  ( جذرِ)
 السِّيىر: السِّيرة.    ( مفردّ)
 ( ما داللة: "أنَّكى في حنايا القىٍلًب تسكينيني. ْ)

 مدل تعلق الشاعر بوطنو. 
 ( ما المعنى الذم أفاده قوؿ الشاعر في جملة: ٓ)
 " : الدعاء لوطنو بالحماية.  حماؾى اللي يا أردفُّ "

 ( يخطئ بعض الناس في استخداـ كلمتي )رؤيا(، ك)رؤية(: ٔ)
ٍرًئٌي(. /  رؤيا: ما ييرل في النـو   عيد إلى المعجم كبين معنى كل منهما.  -أ  رؤية: ما ييرل في اليقظة )إدراؾ المى

 ىل كفق الشاعر في استخداـ )رؤيا( لتحقق المعنى الذم أراده؟ كضِّح ذلك.  -ب
 كأراد بها التطلع نحو أمر ما، لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم يحقق المعنى الذم أراده. استخدـ الشاعر )رؤيا( 

 ( كصف الشاعر األردف بأنو مبعث للفخر كاالعتزاز في ماضيو كحاضره، بين ذلك. ٕ)
، كمجده كرفعتوكيفخر الشاعر براية األردف ، لؤلردف سيرة تاريخية مشرِّفة بمواقفو كبطوالت أبنائوبيَّن الشاعر أفَّ 

كماضيو من معركة مؤتة إلى معارؾ الثورة العربية الكبرل إلى بطوالت الكرامة، كغيرىا من البطوالت التي تدؿ على 
من مثل كايد مفلح العبيدات أكؿ شهيد أردني على أرض فلسطين  كًسيىًر أبطالو العظماء، في التاريخاألردف  ةانكم

 ـ. َُِٗعاـ 
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" إلى عدد من الصفحات كالفضائل التي يمتاز ببل عدد : "فسجٍَّلنا لكى األسماءى ال تيٍحصى( أشار الشاعر بقولوٖ)
 بها األردف، كسمي بها، مثل قولنا: أردف الكرامة، اذكر صفات أخرل تعرفها ارتبطت باألردف مبينان داللتها. 

 أردف العزة كالنخوة، داللة على شهامة رجالها كعزىم. 
: دالل  ة على إرادة أىلو القوية. أردف أرض العـز

 ( ما داللة كجود السهل كالصحراء معان في كطن كاحد في قوؿ الشاعر:" أيًحبُّكى في الدُّنا سىٍهبلن كىصىٍحراءى" ؟ ٗ)
 بمعنى أفَّ الشاعر يحب جغرافية بلده المتنوعة؛ سهبلن كصحراء، ببدكه كحضره ككل فئاتو. 

  : الرابعشرح المقطع الشعرٌم  المقطع الشعرٌم الرابع : 
 ترابيكى قٍد زرٍعتى ًبوً 

 بذكرى الحيبِّ خالدةن إلى األبدً 
 ًلتػىٍعلوى في سماًئكى أجملي الػرَّاياتً 

 رمزي الفخًر كاإليماًف كالظَّفىرً 
 فما أحسىٍستي في يىوـو 

 بأنِّي كنتي ميٍغترًبان 
 ألنَّكى لىٍم تيفارًٍقني

 كما ركحي تنادميني 
 كما ظلِّي تسيري معي 

 فأنتى الدَّاري يا أردفُّ أسكنيها كتسكينني
نان   فركحي ما رأٍت سىكى

 ًسواؾى ... ًسواؾى يا كطني

تراب الوطن مزركع بالحب كالخير، كثمرة ىذا الحب أبناء يعشقوف    
األردف كيدافعوف عنو لتعلو رايتو رمزان للنصر كاإليماف كالفخر، كيؤكد مرة 

كاف بعيدان عن كطنو، فاألردف لم يفارقو يومان، فهو كظلو   أخرل أنو كإفٍ 
يسير معو، ككركحو تجالسو كتبلزمو، كيعود إلى فكرة الوحُّد مع الوطن، 

 فالوطن يسكن كجداف الشاعر كركحو التي ما رأت يومان سكنان مثلو. 
 : الفوزالظَّػػفىر: تسامرني كتجالسني.   ( تنادمنيُ)
 ( فرِّؽ في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خطٌّ في ما يأتي: ِ)
نان،  - أ   غيرؾى ... ًسواؾى يا كطني.    ًسواؾى فركحي ما رأٍت سىكى

  قاؿ الشاعر صفي الدين الحلي: -ب
 ما اخترتي مٍن دكًف األناـً ًسواًؾ    ًسوىاؾً لو صرتي من سىقىمي شىبيوى    

 كنحوه يستاؾ بو.  عود يتخذ من شجر األراؾ

 رفع الراية األردنية رمز االستقبلؿ. الوطن مزركع بالحب، ما ثمرة ىذا الزرع؟    (ّ)
 ( يرل الشاعر أنو بعيد كقريب من كطنو في الوقت نفسو، كضِّح ىذا. ْ)

 الوطن يسير مع الشاعر كظلو ال يفارقو، كيجالسو كركحو، فهو بعيد جغرافيان عن كطنو، لكنو قريب منو نفسيان. 
نان، ًسواؾى ... ًسواؾى يا كطني " ؟ ٓ)  ( ماذا قصد الشاعر بقولو: " فركحي ما رأٍت سىكى

ألنو ال حياة  -سده ليعيش لم يجد الشاعر سكنان يأكم إليو أفضل من كطنو، فإذا كانت ركح الشاعر تسكن ج
 فإفَّ ىذه الركح ال ترل الحياة إال في أرض الوطن.  -للجسد من غير ركح 



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗ6 
 

 ( استخرج من المقطع ما يىديؿُّ على )رفض الشاعر فكرة االغتراب النفسي(. ٔ)
، بأنِّي كنتي ميٍغترًبان".   "فما أحسىٍستي في يىوـو

 ( كضِّح الصورة الفنية في: " ترابيكى قٍد زرٍعتى ًبًو بذكرى الحيبِّ خالدةن". ٕ)
 صوَّر الشاعر الوطن إنسانان يزرع األرض، كصوَّر الحب بذكران تػيٍزرىع. 

 ( أعط مثاالن من القصيدة على التكرار في األفكار كالمعاني، معلبلن. ٖ)
"، "أنتى أنا".   داللة على تأكيد التوحد مع ذات الوطن.  -ُ  "سأبقى فيك"، "أحيا فيكى
نان".  -ِ  "كأنَّكى في حنايا القىٍلًب تسكينيني"، "فأنتى الدَّاري يا أردفُّ أسكنيها كتسكينني"،"فركحي ما رأٍت سىكى

 داللة على أفَّ الوطن يسكن في ذات الشاعر. 
 ق الشاعر بوطنو، من كجهة نظرؾ؟ ( ما الذم زاد من تعلٗ)

 تجربة الغربة كاالبتعاد عن الوطن، كمعاناة الشاعر في البعد عنو، كاشتياقو إليو. 
( بدت عبلقة الشاعر بوطنو كأنها عبلقة طفل بأمو أك محب بحبيبتو، ىل يماثل الوطن األـ أك الحبيب في َُ)

 ىذا؟ بيِّن رأيك.  
الوطن يحتضن أبناءه في أرض كاحدة، كما تحتضن األـ أطفالها في بيت كاحد، كىو الحبيب الذم يحمل الخير 

 كاألماف، كىو الجذر كاألصل كمنبع الذكريات. 
 . غات لهذا الحب؟ بيِّن رأيكغ، فهل يحتاج الوطن إلى مسوِّ غ كمن غير مسوِّ ( أحب الشاعر كطنو بمسوِّ ُُ)

غ حتى يحبو أبناؤه، فهو األرض التي نشأ عليها أبناؤىا، كشربوا من مائها، كلعبوا في ال يحتاج الوطن لمسوِّ 
 ربوعها. 

 ( ظهرت حالة التوحُّد بين الشاعر ككطنو كاضحة في القصيدة: ُِ)
 ىل تعد ىذه الحالة من المبالغات الشعرية؟ علل إجابتك موافقان أك مخالفان.  –أ  

أجدىا مبالغة مقبولة، فمبالغة الشاعر في توحده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنو كشوقو إليو، كمن الطبيعي أف 
 يحب اإلنساف األرض التي نشأ عليها، كيصبح جزءان ال ينفصل عنها. 

 إلى أم حد تشارؾ الشاعر ىذه الحالة؟    -ب
 ماف. من اإلي األكطافً  إلى الحدِّ الذم ذىب إليو؛ فحبُّ 
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  أفعاالن من مثل: "تسامى، تعلو، تنامى"؟ ( ما قيمة توظيف الشاعر ُّ)
 كل ىذه األفعاؿ فيها معنى السمٌو كالرفعة كالنمٌو، صفات الوطن الذم اشتاؽ لو الشاعر؛ كطنو الحبيب األردٌف. 

 ( االتػػِّكاء على عناصر الطبيعة جلٌي في القصيدة، كضِّح داللة ذلك. ُْ)
"رباؾ، الػػرُّبا، الشمس، القمر، ربيعك، الليل، سهبلن، صحراء"، عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة 
الشعورية لدل الشاعر، فأظهرت شوؽ الشاعر، كالذم أشدَّ ما يكوف في غربتو، خارج حدكد الوطن، ككشفت عن 

 نو بعيدان كاف أـ قريبان. تعلقو بو ألفَّ ىذه العناصر جزء من كطنو، فعبػَّرى بها عن حبو لوط
 ( برزت صورة الوطن ببعديو الوجداني كالحركي: ُٓ)
 دلل على ذلك من النص:  -أ  

 ، منها: "لم تفارقني"، "أنت الطيف كالوجداف في األفكار كالصور"، "أنت الحب يا أردف"،الوجداني
 ".  "كما ركحي تنادمني"، "فأنت العالم المزركع في ذاتي                  

 ، منها:"سآتي في شعاع الشمس"، "سآتي في رياح الليل إعصاران"، "كخفقة كادمى العرب"، الحركي
 "إذا طوفت في الدنيا"، "لتخفق في ديار المجد".                   

 ما األثر الفني لؤلبعاد الحركية كالوجدانية في النمص؟  -ب
: امتزجت بو عواطف الشاعر في صور جمالية فهو ملتـز تجاه كطنو الذم ينتمي إليو بإخبلص البعد الوجداني

 كصدؽ. 
 : جاء منسجمان مع البعد الوجداني ملبيان لو، لبث الحيوية في الصورة الشعرية. البعد الحركي

 ك. في رأيك بين ذل الشوؽ، كالفخر، كاالنتماء( ىل نجح الشاعر في المراكحة بين عواطف ُٔ)
 نعم، فقد ظهر الشاعر مشتاقان لوطنو، فخوران ببطوالتو، صادقان في انتمائو إليو. 

( خاطب الشاعر كطنو مخاطبة اإلنساف لئلنساف، ما الذم يضيفو ىذا األسلوب على القصيدة من كجهة ُٕ)
العميق بالمكاف كإحساسو بو، كارتباطو، كعن مدل حضور الوطن ىذا الخطاب يكشف عن كعي الشاعر   نظرؾ؟ 

في نفس الشاعر، كعمق االتصاؿ بين الشاعر ككطنو حتى كأنو شخص يكلمو، مما دفع الشاعر إلى أف يتجو بلغتو 
كىذا يضفي جمالية على الصورة الشعرية في اتجاىان تشخيصيان في شكل مناجاة أك مخاطبة ذاتية للوطن. 

  كيجعلها أكثر قدرة على التعبير عن المشاعر الداخلية.القصيدة، 
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 التعريف بالشاعر: 

 ـ.  َُْٗ: كلد الشاعر محمود فضيل التل في إربد عاـ مولده
ها  أمين عاـ في كزارة الثقافة.  -ِمستشار في السفارة األردنية في الكويت.    -ُ: المناصب التي توَّلَّ

 كىو عضو رابطة الكتاب األردنيين.  -ّ                             
 . ىامش الطريق -ْجدار االنتظار.  -ّنداء للغد اآلتي.  -ِأغنيات الصبر كاالغتراب.  -ُ: من دواوينه
 )الذم أيًخذى منو ىذا النٌص(. شراع الليل كالطوفاف.  -ٓ                 

 جوُّ النصِّ: 

: يعشق الشاعر األردف، كيفخر بمحبتو لو، كيعتز بانتمائو إليو كتعلقو بو؛ لما لؤلردف من حبه لبلده األردن
 حضور دكلي متميِّز، يؤكد احترامو لئلنساف، كما قدمو للمجتمع اإلنساني من إنجازات في مختلف المجاالت. 

ف األردف يعيش في داخلو، : أشار الشاعر في القصيدة إلى أياـ اغترابو عن الوطن، مؤكدان أمناسبة القصيدة
كيسكن كل منهما اآلخر، كما داـ األمر كذلك فإف الشاعر ال يشعر بالغربة؛ ألف األردف معو كركحو التي ال تفارقو 

 أينما حلَّ كارتحل، كىو يجد في طبيعة الوطن المنزؿ الذم يطمئن إليو. 

  .(: )إعراب الفعل الميضارع المعتٌل اآلخر ويَّػةغى اللُّ قضايا ال
، مرفوعان يكوف  (ُ)  ، نحو: كعبلمة رفعو الضمة المقٌدرة على آخرهإذا تجرَّد من النػَّاصب كالجاـز

 . )على األلف للتعذر(  البلعبي الكرةى. رمى، .  )على الياء كالواك للثقل(الحقُّ  يعلوالعاقلي بنٍصًح الميجىرِّبين،  يهتدم
 ، نحو: نصبو الفتحة المقٌدرة على األلف كعبلمةإذا سبق بأداة نصب، منصوبان يكوف  (ِ)

 إلى طاعًة ربِّو. ليىٍسعىخيًلقى اإلنسافي 
 ، نحو: كالظاىرة على كل من الواك كالياء
 أصدقائي إلى حفًل نجاحي. أدعوى من شأًف أيمتنا، أيًحبُّ أٍف  لنػيٍعًليى يجبي أٍف نتوحدى 

 الجحود، فاء السببية:  حركؼ النصب: أٍف، لٍن، كي، حتى، إذف، الـ التعليل، الـ
. أٍف كددتي  -ُ . حتى ال أقوـي  -ْيصفوى ذىني. كي جلستي كحيدان   -ّيأتيى زيد. لٍن  -ِتأتيى  تأتيى
 يسعى بينكم األنذاؿ بالفساد. فكال تتخاصموا  -ٕما كنت ألبقى كحيدان.  -ٔيصفوى ذىني. لً جلستي كحيدان  -ٓ
، مجزكمان يكوف  (ّ)  ، نحو: كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخرهإذا سبق بأداة جـز

 عن الفضيلة.  تنوى الماءي، ال  يصفي المهمبلت في ساحة المدرسة، لم  ترـً ال 
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: لػػػىٍم، لمَّا، الـ األمر، ال الناىية:   حركؼ الجـز
 تنسى اإلجابة على األسئلة.ال  -ًْلتبقى على اتِّصاؿ مع رفاقك. -ّلمَّا يأًت العيد. -ِلػػػىٍم يبقى طعاـ في الثبلجة. -ُ

 

 ( أعرب ما تحتو خط في ما يأتي: ْ)
ليغى الًجباؿى طوالن".  تمشً قاؿ تعالى: "كال  -ُ  في األرًض مىرىحان إنَّكى لىٍن تىٍخًرؽى األرضى كلىٍن تػىبػٍ

 : فعل مضارع مجزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الياء( من آخره، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تمشً 

 كإمَّا أٍف نكوفى أكَّؿى مىٍن ألقىى".  تػيٍلًقيى قاؿ تعالى: "قالوا يا موسى إمَّا أٍف  -ِ
 ستتر تقديره أنت. : فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كالفاعل ضمير متػيٍلًقيى 

 اللى من عباًدًه العلماءي إفَّ اللى عزيزه غفوره".  يىخشىقاؿ تعالى: "إنَّما  -ّ
 : فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا التعذر. يىخشى

 بالجار حتَّى ظننتي أنَّو سييورِّثو".  يوصينيقاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو كسلم: "ما زاؿى جبريل  -ْ
ضمير مستتر تقديره  كالفاعل: فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، يوصي
 : ضمير متصل مبني على السكوف في محل نصب مفعوؿ بو. كالياءللوقاية، حرؼ ال محل لو من اإلعراب.  كالنوفىو. 

 عىٍيشيوي    كمىا يىستطيبي العىٍيشى إالَّ الميساًمحي  يصفي إذا ضاؽى صدري المرًء لٍم  -ٓ
 : فعل مضارع مجزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الواك( من آخره. يصفي 

 ( علل حذؼ ألف الفعل الذم تحتو خط في قوؿ أبي األسود الدؤلي: ٓ)
 عاره عليكى إذا فعلتى عظيمي عىٍن خيليقو كتٍأتيى ًمثٍػلىوي     تػىٍنوى ال 

 ألنو مجزـك بػػ)ال( الناىية / كعبلمة جـز الفعل المضارع المعتل اآلخر حذؼ حرؼ العلة من آخره. 

 كاجباتك بانتظاـ.  تؤدمى احرص على أٍف   ( اضبط آخر ما تحتو خط ضبطان سليمان: ٔ)

 ( عيد إلى المقطعين الشعريين األكؿ كالرابع، كاستخرج منهما الفعل المضارع المعتٌل اآلخر، كأعربو. ٕ)
 ضمير مستتر تقديره أنا.  كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا التعذر، : أىول
 ضمير مستتر تقديره ىو.  كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، : يحلو
 ضمير مستتر تقديره أنا.  كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، : آتي

  ضمير مستتر تقديره أنا. كالفاعلمقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ال: أطوم
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  ضمير مستتر تقديره أنت. كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، : تدعو
 البلـ: الـ األمر، حرؼ جـز مبني على الكسر، ال محلَّ لو من اإلعراب.  : لتبقى 

:ت  ضمير مستتر تقديره أنت.  كالفاعلفعل مضارع مجزـك كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )األلف( من آخره،  بقى
 حرؼ مبني على الكسر، ال محلَّ لو من اإلعراب. : البلـ: الـ التعليل، لتعلوى 
:   فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.   تعلوى

  (.: )اسم المرَّة كاسم الهيئة ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

 اسم المرَّة:
اسم يديؿُّ 
على كقوع 
الحدث مرَّة 

 كاحدة.

 األمثلة : الصياغة :
 طرؽ: طىٍرقىة، قاؿ: قػىٍولىة  ( : فػىٍعلىة على كزف ) الثبلثي ييصاغ من الفعل 

 إذا كاف مصدر الفعل الثبلثي في األصل على كزف ) فػىٍعلىة ( 
 فنصفو بكلمة )كاحدة( ليدٌؿ على المرَّة. 

 رحم: رىٍحمىة كاحدة، 
ة كاحدة  دعا: دىٍعوى

 انطلق: انطبلقة، اىتز: اىتزازة  يصاغ من الفعل غير الثبلثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره: 
إذا كاف مصدر الفعل غير الثبلثي ينتهي بتاء مربوطة في 

 على المرَّة. األصل، فنصفو بكلمة )كاحدة( ليدٌؿ 
 استراح: استراحة كاحدة 

 اسم الهيئة:
اسم يدؿُّ على 
ىيئة حصوؿ 

 الفعل.

 األمثلة : الصياغة :
 كقف: ًكقٍػفىة، لبس: ًلٍبسىة  ( :  ًفٍعلىة على كزف ) الثبلثي ييصاغ من الفعل 

ييصاغ من الفعل غير الثبلثي باإلتياف بمصدر الفعل، كزيادة 
 تاء على مصدرة، أك بغير زيادة، ثم إضافتو إلى اسم بعده. 

استقبل: استقباؿ الحفاكة، 
 انطلق: انطبلقة الصقر 

 
 ( صيغ اسم المرَّة من األفعاؿ اآلتية: ُ)

عىة    غطَّى: تغطية كاحدة    زار: زىٍكرىة    سعى: سىٍعيىة   نزؿ: نػىٍزلىة    أجاب: إجابة كاحدة    باع: بػىيػٍ

 ( صيغ اسم الهيئة من األفعاؿ اآلتية: ِ)
: ًكقٍػفىة  : ًىزَّة  كقفى : ًمٍيتىة  ىزَّ  ماتى

 ( عيِّن اسم الهيئة كاسم المرَّة في ما يأتي: ّ)
 صيحةن كاحدةن: اسم مرَّة انٍت إالَّ صيحةن كاحدةن فإذا ىيٍم جىميعه لدينا ميٍحضىركفى".   قاؿ تعالى: " إٍف ك -ُ
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ِ-    ." فىة قالوا ال تىخىٍف كىبىشَّركهي ًبغبلـو عليمو فىة: اسم ىيئة قاؿ تعالى: "فأكجسى منهيٍم ًخيػٍ  ًخيػٍ

ٍت ًمٍنوي زىلَّػػػةن.    -ّ  رَّة زىلَّػػػةن: اسم مال تجاًؼ أخاؾى إٍف بىدى
ْ-    .  رىٍميىةو: اسم مرَّة ريبَّ رىٍميىةو ًمٍن غيًر راـو
لىة ؟    -ٓ لىة: اسم ىيئةأىحىشىفان كسوءى ًكيػٍ   ًكيػٍ
 ًعٍيشىةن: اسم ىيئة يعيشي المؤمني ًعٍيشىةن كريمةن.    -ٔ

 ( اضبط )فاء( كل كلمة تحتها خط بما يتناسب كالمعنى المقصود في ما يأتي: ْ)
رًـً      ًمٍشيىةعاًت الدٍَّىًر كىوى فتى    حتَّى غدا الدٍَّىري يمشي مجده رعى تػىلى  -ُ   ألنها اسم ىيئةالهى
ػػػػػػػػػػػػػػرىةو    أىنفي ًبها الهىمَّ أىٍك اٍستىٍجًلبي الطَّرىبىػػػػػػػا       لجلسة -ِ   ألنها اسم مرَّة مىع أىديبو في ميػذاكى

ًتها    يػيبىدِّؿي اللي ًمٍن حاؿو إلى حاًؿ ( قاؿ الشاعر : ٓ)  ما بػىٍينى غىٍمضىًة عىٍينو كاٍنتباىى
 في ىذا البيت اسما مرة، عين كبلن منهما، كاذكر فعلو.   

 غىٍمضىًة: غىمىضى     اٍنتباىىة: انٍػتىبىوى     

ٍفقىة ( عيد إلى المقطع الشعرم الثالث، كاستخرج منو اسم مرة.     ٔ)  خى

 )الكتابة الوظيفية(الكتابة 
: شىً وزبثٟ ٘ذفٗ ٔمً فىشح ئٌٝ اٌّزٍمٟ ثٛػٛح ربَ ٌزذم١ك غشع ٠ذزبجٗ األشخبص اٌىزبثخ اٌٛظ١ف١خ

 فٟ اٌّٛالف اٌذ١بر١خ. 

: األُعٍٛة اٌزمش٠شٞ اٌجبّد اٌخبٌٟ ِٓ رذفك اٌؼبؽفخ ٚاٌخ١بي ثؼجبساد ِٛجضح دل١مخ اٌّؼٕٝ ال ٠ؼزّذ ػٍٝ

 غّٛع ف١ٙب، ٚال أ١ّ٘ٗ ف١ٗ ٌألعٍٛة اٌج١بٟٔ أٚ اٌجذ٠ؼٟ. 

: اإلػالٔبد اٌزجبس٠خ، ػمٛد اٌضٚاط، اٌغ١ش اٌؼ١ٍّخ، رمبس٠ش اٌؼًّ، ثطبلبد اٌذػٛح ٚاٌزٕٙئخ ِجبالرٗ

 اد، اإلسشبداد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌٍّظمبد ٚٔذٛ٘ب. ٚاالػززاس، االعزذػبء

، ٚال ٠غزغٕٟ ػٕٗ اٌطبٌت ثؼذ رخشجٗ فٟ فبٌزؼج١ش اٌٛظ١فٟ ٠ّبسعٗ إٌبط فٟ شإْٚ د١برُٙ اٌّخزٍفخ

 اٌّذسعخ ٚأذِبجٗ فٟ اٌّجزّغ.    

 ٘زا اٌٍْٛ ِٓ اٌزؼج١ش ػشٚس٠بً.   السرجبؽٗ ثبٌذبجبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍٕبط. ٠ؼذ ػًٍ: 
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 ّٔبرط ِٓ وزبثخ اإلػالٔبد 

 ٚظبئف شبغشح

رعٍٓ ٚصاسح اٌعًّ عٓ رٛافش عذد ِع١ٓ ِٓ اٌشٛاغش ٌٍعًّ فٟ ِؤسسخ اٌششوخ اٌحذ٠ثخ ١ٌٍّىب١ٔه اٌىبئٕخ فٟ    

اٌّذ٠ٕخ اٌصٕبع١خ فٟ ِذ٠ٕخ سحبة، فعٍٝ ِٓ ٌذ٠ٗ اٌشغجخ فٟ ًِء أحذ ٘زٖ اٌشٛاغش أْ ٠شاخع ِىزت اٌعًّ 

 جشح. ِصطحجبً ِعٗ شٙبداد اٌخ

 شمخ ِفشٚشخ ٌإل٠جبس أٚ اٌج١غ

شمخ فٟ ؽبثك أٚي رزىْٛ ِٓ صالس غشف َٔٛ، ٚطبٌْٛ ٚعفشح ِغ دذ٠مخ رمغ ػٍٝ اٌشبسع اٌشئ١ظ اٌّمبثً    

 ٌٍجبِؼخ األسد١ٔخ. 

 ٌٍّشاجؼخ ٠شجٝ االرظبي ثبٌّبٌه ِجبششح ػٍٝ ٘برف )..........(. 

 ّٔٛرج اسزذعبء

إحذٜ ِؤسسبد اٌذٌٚخ، ِٚٓ اٌطشق اٌّزجعخ ِٓ أخً رحم١ك ٘زا اٌطٍت ٠حزبج اٌّٛاطْٕٛ إٌٝ طٍت أِش ِب ِٓ 

ْْ ٠زمذَ ثبسزذعبء إٌٝ اٌّسؤٚي، عٍٝ إٌحٛ ا٢رٟ:  أ

 وزت أحذ اٌطٍجخ اسزذعبء ٠عجش ف١ٗ عٓ سغجزٗ فٟ االشزشان فٟ ِدٍخ "اٌشجبة".    

 ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ

 اٌجٍذح: ػّبْ 

 َ 8ٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔاٌزبس٠خ: 

 ٘ـ 9ٖٗٔ/ ٕٔ/ٕٕاٌّٛافك: 

 اٌغ١ذ سئ١ظ رذش٠ش ِجٍخ اٌشجبة اٌّذزشَ 

 ٚصاسح اٌؼًّ، ػّبْ 

 اٌّٛػٛع: ؽٍت اشزشان فٟ ِجٍخ "اٌشجبة".

 اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ، ٚثؼُذ 

 ٔب١ٔش. فأسجٛ اٌّٛافمخ ػٍٝ اشزشاوٟ فٟ ِجٍزىُ اٌغشاء، ِشفمبً أ٠ؼبً ِغ سعبٌزٟ دٛاٌخ ثش٠ذ٠خ ثّجٍغ صالصخ د   

 ٚالجٍٛا فبئك االدزشاَ

 اٌّغزذػٟ: ِطٍك ػٛاد 

 سلُ اٌٙبرف: .......... . 

 ص.ة ػّبْ / األسدْ 

 اوزت فٟ ٚاحذ ِٓ اٌّٛضٛع١ٓ ا٢ر١١ٓ:  

 ئػالْ ع١بدٟ رشٚط ف١ٗ ٌض٠بسح ِٕطمخ ع١بد١خ فٟ األسدْ.  -ٔ

 اعزذػبء إلدذٜ اٌّإعغبد فٟ ؽٍت ِٕذخ دساع١خ.  -ٕ

 ثعذ وزبثزٟ االسزذعبء ٚاإلعالْ اٌس١بحٟ أرأوذ ِٓ إٟٔٔ: 

 دذدد اٌغشع اٌشئ١ظ ِٓ االعزذػبء ٚاإلػالْ اٌغ١بدٟ.  -ٔ

 ٔمٍذ اٌفىشح ٌٍّزٍمٟ ثٛػٛح ربَ.  -ٕ

 اعزخذِذ أعٍٛثبً رمش٠ش٠بً جبداً خب١ٌبً ِٓ اٌؼبؽفخ.  -ٖ

  أٚجضد فٟ اٌؼجبساد ِٓ غ١ش رىٍف أٚ غّٛع.  -ٗ
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 / الدورة الصيفية 2ٕٔٓالدراسة الثانوية العامة لعام امتحان شهادة 

َُّ أخت عٓ األسئٍخ اٌَّزٟ ر١ٍٙب: سأوزت عٕه ٠ب ٚطٕٟ)لص١ذح ا٢ر١خ ِٓ  األسطش اٌشعش٠خالشأ أ (   (، ث

ُّْ ٠ب ٚؽٕبً   دّبن  هللاُ ٠ب أسد

 رٕبِٝ فٟ ِذجَّزِٕب

١ شِ  ِْ ٚاٌغِّ غ  اٌزــَّبس٠خِ ٚاٌج١ُٕب  ِ 

ا٠بُد   ُْٔؼ١ٍٙبٌه  اٌــشَّ

خً   ّ ِٙ ٍْ ُِ ْجِذ   ّ  ٌز ْخفِك  فٟ د٠بِس اٌ

 ثشؤ٠ب أٔذ  رذٍُّٙب

 ِٚجٍذ أٔذ  طبُِٔؼُٗ 

 ٚسافُِغ سا٠ِخ اٌؼشةِ 

ٍْٕب ٌه  األعّبء  ال رُْذظٝ ثال ػذدِ   فغجَّ

 ثِف ْخٍش ال ٔظ١ش  ٌ ٙب

ْغز ِشثبً؟ ُِ  ُْ  فى١ف  أوٛ

١ٔب  ُِ اٌذُّ ًِّ ِؼبٌِ رذُؼُٕ ٚأٔذ  ٌٕب ثى  ٕبٚ 

ٍِْت رغُىُٕٕٟٚأَّٔه  فٟ   دٕب٠ب اٌم 

ْذشاء   ط   ٚ ْٙالً  ٔب ع   أُِدجُّه  فٟ اٌذُّ

ةِ  ش  ْفم خ  ٚادٞ اٌؼ  خ   ٚ  

ُّْ ػجبسح: )ٗ رِب اٌّؼٕٝ اٌزٞ أفبد -ٔ  اٌذػبء ٌٛؽٕٗ ثبٌذّب٠خ.    ( اٌٛاسدح فٟ اٌغطش اٌشؼشٞ األٚي؟ دّبن  هللاُ ٠ب أسد

  اٌشؼشٞ اٌضبٟٔ؟اٌٛاسدح فٟ اٌغطش ِب دالٌخ اعزخذاَ اٌفؼً )رٕبِٝ(  -ٕ

.  ا٘ز ّْ ، طفبد اٌٛؽٓ اٌزٞ اشزبق ٌٗ اٌشبػش؛ ٚؽٕٗ اٌذج١ت األسد ّٛ ّٛ ٚاٌشفؼخ ٚإٌّ  اٌفؼً ف١ٗ ِؼٕٝ اٌغّ

 ػًٍ ِب ٠أرٟ:  -ٖ

  . ٌفخش ٚاالػزضاصاٚطف اٌشبػش األسدْ ثأٔٗ ِجؼش  -أ

فخ ثّٛالفٗ ٚثطٛالد أثٕبئٗ، ٠ٚفخش اٌشبػش ثشا٠خ األسدْ ِٚجذٖ ٚسفؼزٗ،  َّْ ٌألسدْ ع١شح ربس٠خ١خ ِششِّ ث١َّٓ اٌشبػش أ

ِٚبػ١ٗ ِٓ ِؼشوخ ِإرخ ئٌٝ ِؼبسن اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ ئٌٝ ثطٛالد اٌىشاِخ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجطٛالد اٌزٟ رذي ػٍٝ 

ٌؼظّبء ِٓ ِضً وب٠ذ ِفٍخ اٌؼج١ذاد أٚي ش١ٙذ أسدٟٔ ػٍٝ أسع فٍغط١ٓ ػبَ ِىبٔخ األسدْ فٟ اٌزبس٠خ، ِٚع١ ِش أثطبٌٗ ا

ٔ9ٕٓ.َ  

 اٌٛاسدح فٟ اٌغطش اٌشؼشٞ اٌغبدط.  )سؤ٠ب(وٍّخ  فٟ اعزخذاٌَُ ٠ٛفك اٌشبػش  -ة

 . اعزخذَ اٌشبػش )سؤ٠ب( ٚأساد ثٙب اٌزطٍغ ٔذٛ أِش ِب، ٌزا فبعزؼّبٌٙب ثٙزٖ اٌظٛسح ٌُ ٠ذمك اٌّؼٕٝ اٌزٞ أسادٖ

ٗ-   َ ٍْٕب ٌه  األعّبء  ال رُْذظٝ ثال ػذد)أشبس اٌشبػش ثمٌٛٗ: ئال  (؟ فغجَّ

 . ئٌٝ ػذد ِٓ اٌظفذبد ٚاٌفؼبئً اٌزٟ ٠ّزبص ثٙب األسدْ، ٚعّٟ ثٙب، ِضً لٌٕٛب: أسدْ اٌىشاِخ

 اٌؼّخ ِب اٌؼجؾ اٌظذ١خ ٌذشف اٌؼبد فٟ وٍّخ )رذؼٓ( اٌّخطٛؽ رذزٙب فٟ إٌض؟    -٘

 ٚػخ اٌظٛسح اٌف١ٕخ فٟ ػجبسح: )ٚأٔه فٟ دٕب٠ب اٌمٍت رغىٕٕٟ(.  -ٙ

س ٚؽٕٗ ئٔغبٔبً ٠غىٓ ٘زا اٌمٍت.  َّٛ س اٌشبػش لٍجٗ ِٕضالً ٚط َّٛ  ط

  اٌذشوخ ٚاالػطشاة.    ِب ِؼٕٝ )خفمخ( اٌٛاسدح فٟ اٌغطش اٌشؼشٞ األخ١ش؟ -7

 ٚسد فٟ اٌىزبة اٌّمشس.  ة( اوزت أسثؼخ أث١بد شؼش٠خ ِٓ لظ١ذح )ٚادش لٍجبٖ( ٌٍّزٕجٟ. ِّب
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٘٘ 
 

 أكَّالن : مصطلحات عركضية  )فهم كليس حفظ(: 
 للتعبير عن المتحرؾ كما بعده من السواكن.  –( مقطع طويل ُ)
 للتعبير عن المتحرؾ.  ب( مقطع قصير ِ)

ٍقبػىلينىٍا   ميٍس تىٍق بى ؿي نىٍا        -ب ب  - -مثاؿ تطبيقي: ميٍستػى
ـى قىٍا ًصٍد   ب ب  قىٍاًصٍد   بى ؿى غى ٍاٍؿ    - -ب  -بػىلىغى ٍاٍلمى

 ( انتبو للكلمات: ىذا )ىاذا(، لكن )الكن(، الل )البله(، إلو )إاله(، لو )لهو(، كمثيبلتها. ّ)
 (.  اللغة العربية ال تبدأ بساكن( أؿ التعريف تسقط في درج الكبلـ، كال تسقط إذا بدأنا بها )ْ)

ٍا ذىٍاٍاٍؿ ؿى ًذٍم   مثاؿ تطب ٍا ٍالًَّذٍم   ىى   -ب  - -يقي: ىىذى
ٍيلي   اىٍؿ خىٍي ؿي     ب - -اىٍلخى

( ، )آ( مقطع طويل ٓ) ـن ، ـو  // الحرؼ المشدَّد )عىدَّ : عىٍد دى (.  -( التنوين )ـه ، 
  النجوـً  فبل تقنٍع بما دكفى     مركـو  إذا غامرتى في شرؼو ( ٔ)

ٍشو      ٍشو      العىركض       الحى  الضَّػػٍرب الحى

 ثانيان : كيف أٍحصل على العبلمة الكاملة في العىركض )طريقة الحلِّ الصَّحيحة(: 
 ( قراءة البيت الشعرم قراءة صحيحة، كإكماؿ حركات البيت كسكناتو. ُ)
 ( الفصل بين كلِّ متحركين، كالجمع بين المتحرؾ كالسواكن بعده. ِ)
 .  -ميز العىػػركضٌي :  ب ( كضع التر ّ)
 ( اختيار التفعيلة، كاسم البحر، كالتالي: ْ)
 ( فالبحر: -(، أك كاف المقطعاف الثالث كالرابع )ب -إذا كاف المقطع األكؿ ) -أ  
 الرجز تاـ / مجزكء الرجز / مشطور الرجز.   

  –ب ب  -/ ب  -ب ب  -ب أك      - - -/ ب  - - -ب إذا تتابعت الصورة   -ب
         - - -/ ب  -ب ب  -ب أك      –ب ب  -/ ب  - - -ب أك تبادلتا                     

 فالبحر )كافر تاـ، أك مجزكء الوافر (.               
 غير ذلك فالبحر ميتقارىب تاـ ، أك مجزكء الميتقارىب.  -ج



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘ٙ 
 

 جىميلي    ميفاعىلىتيٍن ميفاعىلىتيٍن فىعوؿي ( بحر الوافر: )مفتاح بحر الوافر(: بحوري الشٍِّعًر كاًفريىا ُ)
 ( ّتفعيبلت في كٌل شطر  ٔ)كزف الوافر التاـ :  ميفاعىلىتيٍن ميفاعىلىتيٍن فىعولػػػين    ميفاعىلىتيٍن ميفاعىلىتيٍن فىعولػػػين   

  (ِفي كٌل شطر تفعيبلت  ْ)كزف مجزكء الوافر:  ميفاعىلىتيٍن ميفاعىلىتيٍن    ميفاعىلىتيٍن ميفاعىلىتيٍن   
 تفعيلة العىركض كالػضَّػػٍرب تفعيبلت الحشو 

  - - -ميفاعىٍلتيٍن ب   الوافر التاـ
  -ب ب  -ميفاعىلىتيٍن ب 

 - -فىعولػػػين ب 
 ال يوجد تفعيلة للعىركض كالػضَّػػٍرب في المجزكء  مجزكء الوافر

 

ػػػصىػػػفَّػػػػػػى    كىًضٍعتي كفػػػػي يدم الكٍنػػػػػزي الػثَّمػػػيػػػػػػػني   ظىًمٍئػػػتي كفي فىمػػػي األدىبي المي
  - -/ ب - - -/ ب -ب ب  -//  ب  - -/ ب -ب ب  -/ ب -ب ب  -ب 
 ٍلتيٍن   فىعولػػػين          الوافر التاـ ميفاعىلىتيٍن        ميفاعىلىتيٍن       فىعولػػػين //    ميفاعىلىتيٍن       ميفاعى    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٍىػػػػػًر عنػػػػػدم كػػلُّ بٍنػػتو    فكٍيػػػػفى كصىٍلػػػػػًت أنػػًت   مػػػػػنى الػػزِّحػػػػػػػػػػػاـً أًبنػػػتى الدَّ
  - -/ ب -ب ب  -/ ب -ب ب  -//  ب   - -/ ب - - -/ ب - - -ب 
 ميفاعىٍلتيٍن   ميفاعىٍلتيٍن   فىعولػػػين   //    ميفاعىلىتيٍن        ميفاعىلىتيٍن      فىعولػػػين             الوافر التاـ   

 ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ٍعػػػوي    كجػػػاًكٍزهي إلػػػػػى مػػػػػا تػػسػػتػػطػػيػػػػػػػعي   إذا لػػػٍم تػٍسػػتىػػًطػػٍع شػػٍيػػئػػػان فىػػػدى
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ـً    كلىػػػٍم أرى فػػػػػي عييػػػػػػػوًب الػنَّػػػػػاًس شيئػػػػػان    كنٍقػػػػػًص القػػػػػادريػػػنى علػػػػػػى الػتَّػػمػػػػػػػػػػا
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ـي لقػػػٍد حىسينٍت بػػػػػكى  ٍىػػػػػػػًر ابٍػػتػػسػػػػػػػػا  األكقػػػػػاتي حتَّػػػى    كأنَّكى فػػػي فػػػًم الػدَّ
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 ػػػػػػػػػػػػػاضو    لنػػػػػا قػػػػػٍد أنبتٍت ًمٍنػػػػػػػػكٍم زيىػػػػػورا فىسيٍقيػػػػػان للمػػػػػدارًس ًمػػػػػٍن ري
  - -/ ب - - -/ ب - - -// ب - -/ ب –ب ب  -/ ب - - -ب 
 ميفاعىٍلتيٍن    ميفاعىلىتيٍن      فىعولػػػين  //  ميفاعىٍلتيٍن     ميفاعىٍلتيٍن   فىعولػػػين                  الوافر التاـ    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قػػػاًصػػػػػدى غيػػػػػري سػػػػػػػػػػػػػػػػاعو     ييػػػػػردِّدي  ػػػديػػػػدا  فمػػػا بلىػػػػػػػغى المى  فػػػػػي غػػػػػدو نىػػػظىػػػػػران سى
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ػػػػػوادًث ذك صػػػػػوابو    فىهػػػػػٍل تىػػػرىؾى الجمػػػػػػػػػاؿي لػػػػػػػػوي صوابػػػػػػػػػػػػػػ  ا كييٍسػػػػػػػأىؿي فػػػػػي الحى
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ػػػػبي أخه لًػػػػػيى ًعػػػػػٍنػػػػػػدى   هي أدىبي       صػػػػداقىػػػػةي ًمػػثٍػػًلػػػػػًو نىػػػسى
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 أيػػػػػا مىػػػػٍن جػػػػاءنػػػي ًمػػٍنػػوي    كتػػػابه يشتكػػػػػػي الوىصىبػػػػػػػػػػػا 
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 مجزكء الوافر                                        ميفاعىٍلتيٍن  ميفاعىٍلتيٍن  //    ميفاعىٍلتيٍن      ميفاعىلىتينٍ    

 )مفتاح بحر الميتقارىب(: عىًن الميتقارىًب قاؿى الخليلي    فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعوؿي ( بحر الميتقارىب ِ)
 كزف  الميتقارىب  التاـ : فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن    فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن 

 كزف مجزكء الميتقارىب: فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعو    فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن فىعو 
 تفعيبلت الػضَّػػٍرب تفعيبلت العىركض  تفعيبلت الحشو 

  - -فىعولػػػيٍن ب  الميتقارىب التاـ
  ب -فىعوؿي ب 

  - -فىعولػػػيٍن ب 
 ب  -فىعوؿي ب 

  -فىعو ب 

  - -فىعولػػػيٍن ب 
  -ب  فىعو

 o -فىعوٍؿ ب 
  -فىعو ب  -فىعو ب  مجزكء الميتقارىب

 

 لىًئٍن كيٍنتى في السِّنِّ تًػٍربى الًهبلًؿ    لىقىٍد فػيٍقتى في الحيٍسًن بىٍدرى الكىماًؿ 
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 فىعولػػػيٍن//فىعولػػػيٍن   فىعولػػػيٍن   فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن          الميتقارىب التاـ  فىعولػػػيٍن   فىعولػػػيٍن  فىعولػػػينٍ 
 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػري ًمٍن بػيٍعػػػػًد أىٍقطاًرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا   صيحوفه تيساًفػػػػػػري فيهػػػػػػػػػا العييػػػػػػػػػػػوفي    كتىٍحسى
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 ػيٍن   فعو          الميتقارىب التاـ فىعولػػػيٍن   فىعوؿي    فىعولػػػيٍن   فىعوؿي //  فىعوؿي    فىعولػػػيٍن  فىعولػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػأى  ـى تػيٍفػضػػػػػي إليهػػػػػػػػا بأٍسرارىػػػػػػػػػػػػػا كقػػبَّػػػػػػػػةي ميٍلػػػػػػػػػػكو كى  فَّ الػػنُّجػػػػػو    
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 فىعوؿي     فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن  فعو // فىعولػػػيٍن فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن  فىعو               الميتقارىب التاـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٙٓ 
 

ـى لىػػػٍم تىػػٍنػتىػػظً  ػػػٍض كىًسػٍر ًفي سىًبيًل الحىياًة    فىمىػٍن نػػا ػػيػػػػػاٍه أال انٍػهى  ػػػٍرهي الحى
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 فىعولػػػيٍن   فىعولػػػيٍن   فىعولػػػيٍن  فىعوؿي // فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن   فىعوٍؿ          الميتقارىب التاـ 
 

 ( ال تأتي إالَّ في ضىٍرب الميتقارىب؛ عندما يكوف آخر البيت ساكن كقبلو ساكن.  o -ب ) فىعوؿٍ 
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ٍلقي في شىٍخًص حىيٍّ أيعيػػػدا  ـٍ زمانػػػػػان جديػػػػػػػدان    أىـً الخى  أىحيٍلمػػػػػػان نىػػػرل أى
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 ٍن            الميتقارىب التاـ فىعولػػػيٍن   فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن //  فىعولػػػيٍن   فىعولػػػيٍن  فىعولػػػيٍن   فىعولػػػي 
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 مػػػػػان كال تيػػوًصػػػػػػػػػػػػًو إذا كيٍنتى في حاجػػػػةو ميٍرًسػػػػػػػػػػػػبلن    فأىٍرًسٍل حىكي
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ٍهػػػػػػله إذا مػػػػ   )قبض: سقوط الحرؼ الخامس الساكن(بمىٍن ليػػػػػسى يػيٍؤمىػػػػني ًمػػٍن غىػػػػٍدرًًه         كىثٍقػػػػػػتى ػا كىًعٍلميػػػػػػػػػػكى جى
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  -/ب - -/ب - -// ب -/ب - -/ب - -ب 
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ٍفًعلي  مفتاح بحر( بحر الػػرَّجز )ّ) ٍفًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن ميٍستػى  الػػرَّجز(: في أىٍبحيًر األٍرجاًز بىٍحره يىٍسهيػػػػلي    ميٍستػى
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ٍفًعليٍن    ميٍستػىٍفًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن   كزف مجزكء الػػرَّجز: ميٍستػىٍفًعليٍن ميٍستػى
ٍفًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن      كزف مشطور الػػرَّجز: ميٍستػىٍفًعليٍن ميٍستػى

 تفعيبلت العىركض كالػضَّػػٍرب تفعيبلت الحشو كالعىركض كالػضَّػػٍرب 
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  - - -ميٍستػىٍفًعٍل 
 مجزكء الػػرَّجز  - -ميتػىٍفًعٍل ب 

 التفعيلة الثالثة في مشطور الػػػرَّجز  مشطور الػػرَّجز
ٍفًعٍل ب   - - -ميٍستػىٍفًعٍل    - -)أك(  ميتػى
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ػػٍزحي أىٍحيانان جبلءي العىٍقًل   أىٍمػػػػػػػػزىحي فيػػًو مىػػػػٍزحى أىٍىًل الفىٍضػًل    كىالمى
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 ًعيشيػػػوا ًكرامػػػان تىٍحتى ًظػػػلِّ العىلىػػػًم    تىٍحيػػػا لىػػػنىا عىزيػػػػزىةه فػػػي األيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػًم 
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ٍفًعليٍن   ميسٍ   تىًعليٍن          الػػرَّجز التاـ ميٍستػىٍفًعليٍن   ميٍستػىٍفًعليٍن  ميٍستىًعليٍن //  ميٍستػىٍفًعليٍن    ميتػى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػول مىػػػػٍوجػػػػػػػػودي   مىٍن ذا ييداكم القلبى ًمٍن داًء الهىول    إٍذ ال دكاءى للهى
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ٍفًعٍل          ٍفًعليٍن   ميٍستػى ٍفًعليٍن    ميتػى ٍفًعليٍن  //   ميٍستػى ٍفًعليٍن  ميٍستػى ٍفًعليٍن   ميٍستػى  الػػرَّجز التاـ   ميٍستػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هٍ  ػػػػػراغى كىالًجػػػػػػػػػػدى ٍه     إفَّ الشَّبػػػابى كالفى ػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػٍرًء أمُّ مىٍفسى ةه للمى ػػػػػدى  مىٍفسى
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ٍفًعليٍن             الػػرَّجز التاـ   ٍفًعليٍن   ميتػى ٍفًعليٍن    //   ميٍستىًعليٍن   ميٍستػى ٍفًعليٍن  ميتػى ٍفًعليٍن   ميتػى  ميٍستػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مىٍن لٍم يكػػػػػػٍن لسرًِّه كػػػتػومػػػػػػػػػػػػػا    فػػػػبل يػىليػػػػػٍم فػي كٍشًفػػػًو نىػػديػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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ٍفًعلينٍ   ٍفًعليٍن      ميٍستػى ٍفًعٍل //    ميتػى ٍفًعليٍن  ميتػى ٍفًعليٍن   ميتػى ٍفًعٍل                   الػػرَّجز التاـ    ميٍستػى  ميتػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٍيفى ىى  بىٍن ًمٍن ىاًلكو كى ٍيف نىجػػػا ال تػىٍعجى بىٍن ًمٍن سالمو كى  ػػوىل    بىٍل فىاٍعجى
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ٍفًعليٍن    ميٍستػىٍفًعليٍن   ميٍستىًعليٍن           الػػرَّجز التاـ  ٍفًعليٍن  ميٍستىًعليٍن //  ميٍستػى ٍفًعليٍن   ميٍستػى  ميٍستػى
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ػػػػػةو كأىنػػَّػهػػػػػػػػػػػػػػػػا     عػػػقػػػػػ  ػػػػاربه تػػػدبُّ فػػػوؽى ًمػػػبػػػػػرىًد كالفيٍلػػػػػكي فػػػػػػػوؽى ليجَّ
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ٍفًعليٍن             الػػرَّجز ال  ٍفًعليٍن      ميتػى ٍفًعليٍن      ميتػى ٍفًعليٍن // ميتػى ٍفًعليٍن     ميتػى ٍفًعليٍن     ميتػى  تاـ ميٍستػى
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 إيػػػَّػاؾى أٍف يػػػػٍفػػتػػنىػػػكى الشَّبػػػػػػػػػػابي    كأٍف يػىغيػػرَّ عينىػػػػػكى السَّػػػػػػػػػػػػرابي 
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ٍفًعٍل          ٍفًعليٍن    ميتػى ٍفًعليٍن     ميتػى ٍفًعٍل  // ميتػى ٍفًعليٍن    ميٍستىًعليٍن    ميتػى  الػػرَّجز التاـ         ميٍستػى
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 ػػلي فإنػػَّمػػػػػػػا الشَّبػػػػػػػػػابي ًظػػػػػػػلٌّ زائػػػػػػػػػػػػلي      كبٍدريهي ال بيػػػػػػػػػدَّ يومػػػػػػػػان آًفػػػػػػػػػ
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ٍفًعليٍن    مي     ٍفًعليٍن  //   ميتػى ٍفًعليٍن   ميٍستػى ٍفًعليٍن     ميتػى ٍفًعليٍن          الػػرَّجز التاـ ميتػى ٍفًعليٍن    ميٍستػى  ٍستػى
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ٍكػػػػػػػػًم  ػػػػػػػػٍرًء حليػفي السٍِّلًم    كشاىػػػػػده لىػػػػوي ًبفىٍضػػػػػػػًل الحي  الصٍَّمتي للمى
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ٍفًعليٍن   ميٍستػىٍفًعلٍ   ٍفًعليٍن       ميتػى ٍفًعٍل  //     ميتػى ٍفًعليٍن    ميٍستىًعليٍن  ميٍستػى  الػػرَّجز التاـ           ميٍستػى
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ػػػػػٍد نىجػػػػػػػػػا  ػػػػػواهي عىقليػػػػػػػػوي فقى ٍن عىػػػػػػػػػػػػػػبل      على ىى  كآفػػػةي العىٍقػػػًل اٍلهىول فىمى
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ٍفًعليٍن      ميسٍ   ٍفًعليٍن     //    ميتػى ٍفًعليٍن    ميتػى ٍفًعليٍن     ميٍستػى ٍفًعليٍن          الػػرَّجز التاـ ميتػى ٍفًعليٍن     ميتػى  تػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فىٍعوي ما    راحى ًبًو الواًعظي يٍومان أٍك غدا   مىٍن لىٍم يىًعٍظوي الدٍَّىري لىٍم يػىنػٍ
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ٍفًعليٍن          الػػرَّج ٍفًعليٍن //  ميٍستىًعليٍن    ميٍستىًعليٍن    ميٍستػى ٍفًعليٍن   ميٍستػى ٍفًعليٍن    ميٍستػى  ز التاـ ميٍستػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ٍلػػػػبي لىهػػا  ةه    قىٍد رىقىػػصى القى ٍلػػػػوى  ًقطعىػػػػػػةي ًشٍعػػػػػرو حي
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ٍفًعليٍن  //  ميٍستىًعليٍن  ميٍستىًعليٍن          مجزكء الػػرَّجز   ميٍستىًعليٍن      ميٍستػى
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أيريػػػدي أٍف أٍجعىػػػػػلى ًمػػػػػٍن    حىشػػػاشتػػػػػػػي مىٍنػػػزًلىػهػػػػػػػػػػا 
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ٍفًعليٍن    ميٍستىًعليٍن          مجزكء الػػرَّجز    ٍفًعليٍن     ميٍستىًعليٍن  //   ميتػى  ميتػى
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ـى اللَّبيبي أٍكلىػػها   لىػػٍو قيدِّمىٍت في طىبىقو    را
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ٍفًعليٍن          مجزكء الػػرَّجز  ٍفًعليٍن   ميتػى ٍفًعليٍن    ميٍستىًعليٍن //  ميٍستػى  ميٍستػى
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 أىمَّ مىكافو أىٍرتىػػًقي    أىمَّ عىظيمو أىتػػػػَّػػًقي 

  –ب  - –/–ب ب  –//–ب  - -/–ب ب  –
ٍفًعليٍن          مجزكء الػػرَّجز  ٍفًعليٍن  //  ميٍستىًعليٍن  ميٍستػى  ميٍستىًعليٍن     ميٍستػى

ني إلى الػػرَّدل   كشادفو لمَّا بىدا    أٍسلمى
  –ب  -/ب –ب ب  –//–ب  - -/–ب –ب 

ٍفًعليٍن          مجزكء الػػرَّجز  ٍفًعليٍن // ميٍستىًعليٍن   ميتػى ٍفًعليٍن      ميٍستػى  ميتػى
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػةي اإلٍنسػػػاًف  ػػاًف راحى  ًحٍفظي اللِّسى
  - - -/-ب  -/ب –ب  - -

ٍفًعٍل            مشطور الػػرَّجز  ٍفًعليٍن    ميٍستػى ٍفًعليٍن    ميتػى  ميٍستػى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فىاٍحفىٍظوي ًحٍفظى الشٍُّكًر ًلئلٍحساًف 
  - - -/-ب  - -/–ب  - -

ٍفًعليٍن   ميسٍ  ٍفًعٍل            مشطور الػػرَّجز ميٍستػى ٍفًعليٍن  ميٍستػى  تػى



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
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ٙٙ 
 

 فآفػػػػةي اإلنسػػػػػػاًف فػػػي اللِّسػػػػػػاًف 
  - -/ب -ب  - -/–ب  -ب 
ٍفًعٍل            مشطور الػػرَّجز     ٍفًعليٍن   ميتػى ٍفًعليٍن  ميٍستػى  ميتػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إفَّ اللَّيالي أٍسرىعىٍت في نٍقضػي 

  - - -/-ب  - -/–ب  - -
ٍفًعليٍن  ميٍستػىٍفعً  ٍفًعٍل            مشطور الػػرَّجز ميٍستػى  ليٍن ميٍستػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أخٍذفى بػىٍعضػػي كتػىرىٍكػػػنى بػىٍعضػػػػػي 

  - -/ب -ب ب  -/–ب  -ب 
ٍفًعليٍن        ٍفًعٍل            مشطور الػػرَّجز ميتػى  ميٍستىًعليٍن    ميتػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٍيػػنى طولػػي كطىوىٍينى عى  نػى  ٍرضػػػػػي حى

  - -/ب -ب ب  -/–ب  -ب 
ٍفًعٍل            مشطور الػػرَّجز     ٍفًعليٍن   ميٍستىًعليٍن    ميتػى  ميتػى

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( تدريب عاـ : قطع األبيات اآلتية، كاذكر تفعيبلتها، كبحر كلٍّ منها : ُ)
 كالبىٍدري قىٍد صارى ًىبلالن ناًحبلن    في آخًر الشٍَّهًر كبالصٍُّبًح اختلىٍط 

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

ـه دقيقه بديعه فريٍد  ـى الحياًة    نظا   تأمٍَّل فإفَّ ًنظا
  o –/ ب - -/ب  - -/ ب - -ب // ب  -/ ب - -ب /ب  –/ب  - -ب 

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

 كىىيم أىصلي كىىيم فػىٍرعي    كىىيم نىسىبي ًإذا أيٍنسىٍب 
  - - -/ب  –ب ب  –// ب  - - -/ب  - - -ب 

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

 فبل تػىٍبتئٍس لصركًؼ الػػزَّماًف    كدىٍعني فإفَّ يقيني يقيني 
  - -/ب  - -ب/ ب  –/ ب - -ب // ب  -/ب  - -ب/ ب  –/ب  - -ب 

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

 مىٍن حىًفظى العىٍهدى كىفى    مىٍن أٍحسىنى السٍَّمعى فىًهٍم 
  –ب ب  -/ -ب  - -//  -ب ب  -/ -ب ب  -

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

 دًع اللٍَّوـى يا عاذلي    فىما أٍنتى بالعادًؿ 
  –/ ب - -/ ب - -// ب  -/ ب - -/ب  - -ب 

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

 لبيًب    أفضلي مٍن قرابًة القريًب  كدٌّ صىحيحه مٍن أخو 
  - -/ب  –ب  –/ ب –ب ب  -//  - -/ب  –ب  - -/ -ب  - -

 ..................................................................................... 
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 ىيى الشٍَّمسي مىٍسكنيها في السَّماًء    فػىعىزِّ الفؤادى عزاءن جىميبل 
  - -/ ب - -ب/ ب  –/ب  - -ب // ب  -/ب  - -ب /ب  –/ب  - -ب 

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

 أىشىٍمسه تجلٍَّت لنا    أـً القمري الميٍشًرؽي 
  –/ ب - -ب/ ب  –// ب  -/ب  - -/ب  - -ب 

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

 إذا غامىرتى في شىرىؼو مىركـو    فىبل تىقنىٍع ًبما دكفى الػػػنُّجوـً 
  - -/ب  - - -/ب  - - -// ب  - -/ب  –ب ب  –/ ب - - -ب 

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

فىٍع   كىكىٍم ضىرَّ امرأن أٍمػػره    توىَّمى أنػػَّػو ينػٍ
  - - -/ب  -ب ب  -// ب  - - -/ب  - - -ب 

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

 ( افصل بين شطرم كل بيت من األبيات اآلتية : ِ) 
ـي  ٍىػػػػػػػًر ابٍػػتػػسػػػػػػػػا  لقػػػٍد حىسينٍت بػػػػػكى األكقػػػػػاتي حتَّػػػى      كأنَّكى فػػػي فػػػًم الػدَّ

 ػورا فىسيٍقيػػػػػان للمػػػػػدارًس ًمػػػػػٍن ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضو      لنػػػػػا قػػػػػٍد أنبتػػػػػػػػٍت ًمٍنػػػػػػػػكٍم زيىػػػػ
ػػػديػػػػ قػػػاًصػػػػػدى غيػػػػػري سػػػػػػػػػػػاعو       ييػػػػػردِّدي فػػػػػي غػػػػػدو نىػػػظىػػػػػران سى  دا فمػػػا بلىػػػغى المى

ٍحػػػ        ػػتي مىٍولى المىوالي كرىبَّ األيمىػػػػػػػػمٍ  حػػػػػػوا آدميَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مدى   إذا مىدى
 إذا كيٍنتى في حاجػػػػةو ميٍرًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن         فأىٍرًسٍل حىكيمػػػػػان كال تيػػوًصػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 

ػػػػػػػػػكى  نػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػوىٍردي كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسىميػػ         ػػػني كىالميٍسًمعػػػػػػػػاتي ًبقيصَّاًبهى  ػػػػػا شاًىدي
ػػػػػةو كأىنػػَّػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         عػػػقػػػػػػػػػاربه تػػػدبُّ فػػػوؽى ًمػػػبػ  ػػػػرىًد كالفيٍلػػػػػكي فػػػػػػػوؽى ليجَّ

ػػػػػػػػػػػػرابي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي         كأٍف يػىغيػػرَّ عينىػػػػػكى السَّ   إيػػػَّػاؾى أٍف يػػػػٍفػػتػػنىػػػكى الشَّ
بػػػػػػػػػابي ًظػػػػػػػلٌّ زائػػػػػػػػػػػػلي          كبٍدريهي ال بيػػػػػػػػػدَّ يومػػػػػػػػان آ  ًفػػػػػػػػػػػلي فإنػػَّمػػػػػػػا الشَّ

 عيٍصفورتاًف في الًحجػػػ       ػػاًز حىلَّتا على فػىنىنٍ                    
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 ( امؤل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزف العركضي كالمعنى في األبيات اآلتية: ّ)
 كييٍسػػػػػػػأىؿي فػػػػػي ....... ذك صػػػػػوابو    فىهػػػػػٍل تىػػػرىؾى الجمػػػػػػػػػاؿي لػػػػػػػػوي صوابػػػػػػػػػػػػػػا  -ُ
 الػػرٍَّأًم.  -.     دالحىوادثً  -المىٍوضوًع.     ج -الميٍشًكلىًة.     ب -أ   
ػػػػػػػػػري فػػػػػػي ....... .  -ِ  لسػػػػػػػػػػػػػػػاًنيى بالقريػػػػػػػػًض كبالقىوافػػػػػػػػػػػػػػػي    كباألٍشعػػػػػػػػاًر أٍمهى
ًة.      د -الػػػتَّػػأثيًر.         ج -.      بالغىواصً  -أ     القىٍوًؿ.  -الًحٍكمى
ٍيػػػػػػػتي في -ّ ػى الكٍربي الَّذم أٍمسى  ػػػػػػًو    يىكػػػػوفي ....... فػػػػػػػػػػػرىجه قىػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي عىسى
هي.         ب -أ     ميٍنتهاهي.  -فيًو.           د -.          جكىراءىهي  -بػىٍعدى
 ػػػػػػػػػًب أال حبَّػػػػػػػذا صيٍحبىػػػػػػةي .......    كأٍحًبػػػػٍب بأيَّػػاًمػػػػػػػػػًو أٍحًبػػػ -ْ
 المدرًِّس.  -الشَّريًف.           د -.          جالمكتبً  -الكتاًب.         ب -أ   
ىػػػػػػػػػا ميٍقتىػػػػػػػػػػرىٍح  -ٓ  إذا بىلػػػػػػػغى ....... آمالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    فليػػػػػسى لػػػػػػػوي بعدى
 المجتهدي.  -الػػػرَّجلي.           د -ج  اإلنسافي.         -.         بالمرءي  -أ   
ػػػػني ًمػػٍن غىػػػػٍدرًًه      -ٔ ٍن ليػػػػػسى يػيٍؤمى ػػػػػػػػػػكى ....... إذا مػػػػػا كىثٍقػػػػػػتى    بمى  كىًعٍلمي
ٍهله  -معرفةه.           د -قليله.          ج -ضائعه.         ب -أ     . جى
ػػػػػػػػرٍ  -ٕ ٍلًم    كشاىػػػػػده لىػػػػوي ًبفىٍضػػػػػػػًل الحيٍكػػػػػػػػًم   الصٍَّمتي للمى  ًء ....... السِّ
.  -أملي.           د -مساًندي.          ج -.         بحليفي  -أ     صاًحبي
ػػػػػدٍ  -ٖ ٍن عىػػػػػػػػػػػػػػبل      على ....... عىقليػػػػػػػػوي فقى  نىجػػػػػػػػػا  كآفػػػةي العىٍقػػػًل اٍلهىول فىمى
ناًنًو.           د -.          جىىواهي  -نػىٍفًسًو.         ب -أ     عاطفىًتًو.  -جى
فىٍعوي ما    راحى ًبًو الواًعظي يٍومان أٍك غدا  -ٗ  مىٍن لىٍم يىًعٍظوي ..... لىٍم يػىنػٍ
 أٍصحابيوي.  -.           دالػػػدٍَّىري  -كالداهي.          ج -الػػػزَّمني.         ب -أ   
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