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  سورة أ ل معران: الوحدة ال وىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فّرق يف املعىن يف ما حتته خط يف ما يأ يت

 ّّن نذرت كل ما يف بطين: ) قال تعاىل  .خملصا للعبادة واخلدمة (ُمحّرًرا اإ

  ال خطاء من منقًّحا،خالًصا      .ة العربيةابللغ ُمحّرًراأ عدُت كتابة النّص. 
 

 ّّن  : )قال تعاىل  .أ جنبُتا   (ُأنىث وَضْعُُتا اإ

 أ وجد  . العروض عمل أ محد بن اخلليل وضع. 
 

 َبةً  َهْب  قاَل َرّب  : )قال تعاىل ًَّة َطيّ  نَْك ُذّر ي ْن دَلُ  أ عط  وامنح(    يل م 

 أ ظنك، أ حس بك  .ساعدتين عىل حّل املسأ ةل هبك 
 

 .مهنام للك مجعه بّي  واملؤنث، املذكر فيه يس توي(  عاقر)  ظلف

ر و رُعقّ : مجعها: عاقر امرأ ة .رُعقّ : مجعها: عاقر رجل  .عواق 
 

 .الكهل، الش يخ، الهَر م: بّي الفرق بي لّك من

ىل امخلسي جاوز من :الكهل  .وُكهَّل كهول ومجعها .الثالثي اإ

 .وأ ش ياخ ش يوخ: عوامجل   .امخلسي عند غالًبا :الش يخ

 .َهر ُمون.َهْرىم: وامجلع  .وضعف الك َب  أ قىص بلغ من  :الهرم
 

َ  يّةً رّ ذُ : ) قال تعاىل َ ها م  ضُ عْ ب  ( ض  عْ ن ب

   .بعض من بعضها بأ نّ      ذرية ال نبياء؟مب وصف هللا 

 والّصالحادّلين والتّقى  يف متجانسون   وعالم يدل ذكل
 

 املقدس،مب بيت خلدمة بطهنا يف ما معران ةامرأ   نذرت أ هلها عادة عىل جريً 

  ذكل؟ لتحقيق اس تعانت

       . هللا عىل التولّك  وصدق والّطاعة والعبادة ابدّلعاء
 

 تدل أ ن وهو عظمي، بأ مر للقيام السالم علهيا مرمي تعاىل هللا هيّأ   كيف بّي 

 .السالم عليه عيىس

 تربية وراّبها حس نًا، ولقب وقبلها الرجمي، الش يطان شّ  من وأ ولدها حفظها

 للقيام ومتعهًدا لها اكفال زكري وجعل صاحلة، تنش ئة ونشأ ها شامةل، اكمةل

 .غريها عىل واصطفاهئا ،أ وجد عندها رزقا بغري أ وانهو  مبصاحلها،
 

 السالم؟ علهيام بيحىي البرُشى زكري اس تقبل كيف

 عاقر، وامرأ ته الّسن، يف كبري ل نه البرش؛ موازين يف حتقّقها ابستبعاد

 .تعاىل هللا قدرة واس تعظام والتعّجب، وابدّلهشة
 

 .بّي ال مارة اليت منحها هللا تعاىل لزكري دليال عىل محل زوجته وحتقق البرُشى

م أ ّل  ّل  الناس يكّ   ومس بًّحا كثرًيا ، ذكًرا هللا ذاكراً  بليالهيا، أ يم ثالثة ابلإشارة اإ

 .وأ وهل الهنار أ خر يف

 (جو النص ) 

 .سورة أ ل معران من السور املدنيّة -

  ؟القضاي اليت عاجلُتا ال يت أ مهما  ؟ أ مه املوضوعات اليت تناولُتا ال يتما  -

سل علهيم السالم. 1  .علّو درجات الرُّ

 .قّصة مودل مرمي ابنة معران، وكفاةل زكرّي لها. 2

 .قّصة مودل حيىي عليه السالم، وبيان صفاته. 3

 .اصطفاء مرمي علهيا السالم وتفضيلها عىل نساء العاملي. 4

 .قّصة ميالد عيىس ابن مرمي علهيام السالم ومعجزاته. 5

 بي سبب ذكر هللا تعاىل الكثري من املعجزات يف ال يت الكرمية ؟

 .نبّوة محمد عليه الصالة والسالم تأ كيًدا لصدق. 2.   دلةل عىل قدرته تعاىل. 1
 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

 .النسل(: ذرر/ ذرأ  ) ذريّة  .اختار وفّضل(: صفو) اصطفى

 أ جنبُتا و ودلهتا(: وضع) وضعُتا  .خملصا للعبادة(: حرر)ا حمّررً 

ليك لتحفظها(: عوذ) أ عيذها  (مسو) مّسيُتا .العابدة :مرمي  أ جلأ  اإ

 أ عطين(: وهب) هب يل  ن العبادةماك(: حرب)احملراب 

 يسود قومه ويفوقهم(: سود)س يّدا  عفة يعصم نفسه عن النساء(:حرص)حصوًرا

 .عقمي ل تدل(: عقر) عاقر  من أ ين كل هذا؟ :أ ّن 

مارة :أ ية ىل املغرب(: عشو) العشّ  عالمة أ و اإ  .الوقت من زوال الشمس اإ

 القاء املعىن يف النفس (:ويح) نوحيه .الزيم عبادته وطاعته(: قنت) اقنيت

 ذو ماكنه عظمية(: وجه) وجهيا  يتنازعون( خصم) خيتصمون

 السداد يف الرأ ي والفعل: احلمكة  .فراش الطفل(: همد) املهد

اذلي يودل أ معى (: مكه) ال مكه   أ شفي(: برأ  ) أ بر 

  الكتابة(: كتب) الكتاب مرض يعرتي اجلدل(:برص) ال برص

 .طريق(: رصط) رصاط  جتتفون به(: ذخر) تّدخرون

 :عد اإىل املعجم واس تخرج معاّن املفردات ال تية

 .من النذر، وهو ما يُوجبه املرء عىل نفسه من صدقة أ و عبادة: نذرُت 

ليه ابلرعاية :كفّلها   .عهدها اإ

 .عفة يعصم نفسه عن النساءمن : صوراحل

ليك لتحفظها :أ عيذها   .أ جلأ  اإ

ىل : الإباكر  . طلوع الشمسالوقت من أ ول الهنار اإ

 .اختار وفضل :اصطفى

 . الزيم عبادة هللا وطاعته :اقنيت

 مرض يعرتي اجلدلاملصاب ابلبص، :ال برص
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 .اذكر ما يس توجبه هذا الفضلمباذا فّضل هللا تعاىل مرمي علهيا السالم؟ مث 

 .طاعة هللا ولزوم عبادته . اصطفاها وطهّرها عىل نساء العاملي
 

يه   ْيب  الغ  َأنْباء   من ذكل: " تعاىل قوهل يف ليكَ  نُوح   "اإ

ليه املُشار ما. 1   ؟(ذكل) قوهل يف اإ

  .حيىي وابنه زكري وقصة البتول مرمي وابنُتا معران امرأ ة قصة

ليك) قوهل يف املُخاطب من. 2  .وسمل عليه هللا صىل محمد س يّدان ؟(اإ

 .تعاىل هللا قدرة ولإظهار نبّوته لصدق تأ كيًدا  ال ية؟ خاطبته مل. 3
 

 ال يت صفات لك من مرمي وزكري علهيام السالم؟اس تخلص من 

 .، اصطفاها هللا عىل نساء العاملي، خملصة يف العبادةطاهرة: مرمي

 .كبري يف السن، صبور، متعبّد، اكفل ملرمي علهيام السالم: زكري
 

 .اذكر ثالثة مهنا .للعادة خارقة أ موًرا ال يت عرضت

 .املهد يف وهو للناس كميهت . 2 .  أ ب بدون عيىسس يدان  ولدة. 1 

تّيا. 3  .ولدة حيىي من أ م عاقر وأ ب بلغ من الكب ع 
 

نْ  يل َهْب  َرّب  "  يف( الهبة) بلفظ الطلب جاء ملاذا نْكَ  م  َّةً  دَلُ َبةً  ُذّر ي  "َطيّ 

َوض غري من عطاء يه الهبة ل نّ  حسان مقابل أ و ع   .حمض واإ
 

 ال سلوب؟ هذا فائدة صيص مفاالق ال سلوب اس تخدام الكرمي من القرأ ن أ كرث

قامة يف الكرمي نالقرأ   عظمة بيان. 1  .والعظة العبة أ خذ. 2 . ادّلليل اإ

ميان بيان. 4  .والتأ ّمل التدبّر. 3  .صبمه وقوة ال نبياء اإ

 .احلارض يف هبا لينتَفع املايض؛ عب   - ص - النيب ذلاكرة جذب. 5
 

لهيّة الرعاية تاكملت عداد يف الإ  ذكل؟ يدل عالم وصفاهتم واصطفاهئم ءال نبيا اإ

لهيّي، واختيار فضل النبّوة  .عباده من يشاء ملن هيهبا رابنيّة هبة ويه اإ
 

نًا نَباتً  َأنْبََُتا: " تعاىل قوهل يف الفنية الصورة وحض    "َحس َ

 .الّصاحل ابلزرع احلس نة وتربيُتا وترعرعها منوها يف الّسالم علهيا مرمي صّور

 ( وضَعْت  مبا َأعمْلُ  هللاُ )  املعرتضة امجلةل ادتهأ ف اذلي املعىن

 .للعاملي أ ية وجعلها املولودة، هذه شأ ن تعظمي 

 (33)يف الاية ( أ عيذها ) ما دلةل الّزمن املضارع للفعل 

 الاس مترار والتجدد

 (.42)يف ال ية ( اصطفاك)تكرار  ما دلةل

 .كراماتاختيار مرمي من بي سائر النساء خفصها ابل :ال وىل

جناب ودل من غري أ ب :الثانية  .اختيار مرمي لتكون مظهر قدرة هللا يف اإ

 (. 45و  33)يف ال ية ( بكمة ) ما دلةل تكرار 

 .من هللا( كن ) تأ كيد أ ن عيىس عليه السالم ودل من غري أ ب بكمة 

ذن هللا ) ما دلةل تكرار   (43)يف ال ية ( ابإ

 .اته اكنت مبشيئة هللادفًعا للتومه بأ لوهيته، وأ ن معجز 

 

 

 

 : ةل اخللق يف قوهل تعاىلوحض دل

  .يصنع عىل غري مثال (هللا ما يشاء  خيلققال كذكل . ) 1

 .أ صور لمك من الطي كش به الطري (لمك من الطي كهيئة الطري أ خلقأ ّّن . )2
 

  (لكام دخل علهيا زكري احملراب وجد عهنا رزقًا :  )قال تعاىل

  .نكرة( رزقًا) لكمة جميء علل؛

فادة  .كثرية أ جناس بل واحد جنس من ليس وأ نه والكرثة، لعموموا الش يوع لإ
 

 :خترج الإساليب الإنشائية عن معانهيا احلقيقية اإىل معان أ خرى بالغية، مثل

 التخيري .2  عاءادلّ . 1 :  ال مر    

 المتين .2 لامسالا. 1 :  الهنيي    

 الاستبعاد .2 تعّجبال . 1 :الاس تفهام 

 التعجب. 3 الاس تغاثة .2  ندبةال . 1 :   النداء   
 

ليه  :بناًء عىل ما تقّدم ، ما املعىن البالغي اذلي خرج اإ

 ادلعاء  (فتقبّل مين : ) ال مر يف قوهل تعاىل. 1

 الاستبعاد والتعجب (أ ّن يكون يل غالم : ) الاس تفهام يف قوهل تعاىل. 2
 

رادة املعىن ال  : الكناية  .صيللفظ أ طلق وأ ريد به لزم معناه مع جواز اإ

 .وليًدا/ طفاًل  (ويكم الناس يف املهد وكهال: )قال تعاىل

 

ّن هللَا اصطفى أ دَم ونوحاً  راَن عىل العالَمي اإ براهمَي و أ َل مع  ُذريًّة   (33)  و أ َل اإ

ذ قالَ   (34) بعُضها من بعض  وهللُا مسيٌع علمٌي  َ اإ ّن ن راَن رّب  اإ ُت رْ ذَ ت امرأ ُت مع 

 َ ر ُمحَ ين  طْ كل ما يف ب ّ م   بّلْ قَ فَـتَ  اً رَّ ن ا ـمّ لَ فَ   (35)  لميُ ميُع العَ السّ  َت نْ ك أَ ين اإ

ّّن رَ  ْت ا قالَ َضَعـُتْ وَ  وليَس اذّلكُر اكل نىث  ْت عَ ضَ مُل مبا وَ ىث وهللُا أ عْ ـنْ ُُتا أُ عْ ضَ  وَ ّب  اإ

ّّن مّسيُُتا مَ  يُذها ب  رْ و اإ ّّن ُأع  لها ـ قبّ تَ فَ  (33)  جمي  طان  الرّ يْ وُذريَُتا من الش ّ  كَ مَي و اإ

ا ب   َ قَـُبـول  َحَسن  و أ نْ رهبُّ ناً بَ بَُتا ن ام دخَل علهيا زكري ي لكّ و كفَّلـَها زكر   اَت َحس َ

ّن ت هُ مُي أ ّن كل  هذا قالَ ْر قال ي مَ  ها رزقاً َد عندَ جَ احملراَب وَ  و من عند  هللا  اإ

َ رْ هللَا يَ  َ هُ   (33)  ساب  اُء بغري  ح  شَ زُق من ي َّ  رَ دعا زكريّ  ناكل   ْب رّب  هَ  ه قالَ ب

نك مسيُع ادلعاء  يًة طَ رّ ذُ  كَ يل من دُلنْ  ٌ  وَ هُ كُة وَ املالئ   هُ ادتْ نَ فَ   (33)يبًة اإ  صيّل  يُ قائ 

ُ بَ يف احملراب  أ ّن هللا يُ  ّ  اً ونبيّ  وَحُصوراً  داً يّ وس َ  بكمة  من هللا   قاً َك بَيحىي ُمصد ّ رش 

ـَبُ و امْ  دْ وقَ  المٌ يل غُ  كونُ رّب  أ ّن يَ  الَ قَ   (33)احلي من الّص  رأ يت بلغيَن الك 

َ قال كَ  رٌ اق  عَ  َ فْ ذكَل هللُا ي َ  عل يل أ يةً ال رّب  اجْ قَ   (44)شاُء عُل ما ي ُتـك أ ّل ـ قال أ ي

ل َرمْ اَس ثالثَة أ يّ كَم النّ تُ  ّ و الإباكر  زاً م  اإ ّح ابلَعـش  َّك كثريا وس ب   (41)واذكر رب

ذْ  نَّ رْ كُة ي مَ ت املالئ  قالَ  واإ اء  سَ  ن  ىَل فاك  عَ طَ ك  و اْص هّرَ طفاك  وطَ هللَا اْص  مُي اإ

ىل هنا احلفظ  (42)  يالَم  العَ   (اإ
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 فن الّّسور: الثانيةالوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جو النص ) 

 :التعريف ابلاكتب

 .القاهرة جامعة يف معل مرصي، ومفكر أ ديب أ مي أ محد -

خراج يف وشارك ،"الثقافة"  جمةل أ نشأ   -  ."الرساةل جمةل"  اإ

 مؤلّفاته أ مه  -

 النّص منه ذُأخ اذلي  اخلاطر فْيض. 3  الإسالم حضى. 2  الإسالم جفر. 1

 نصه؟ هذا يف أ مي أ محد بيّنه اذلي ما

نسان ميكن كيف  ل الإنسان داخل من ينبع الّّسور ل نّ  سعيًدا؛ يكون أ ن لالإ

 .به احمليطة اخلارجيّة الّظروف من

بل اذكر  . والّّسور الفرح لتحقيق الاكتب ذكرها اليت والوسائل الس ّ

 . الّصعاب متحّمالً  قويً  يكون أ ن. 1

 . العامل مركز وك هنا كثرًيا بنفسه ريفك أ ّل . 2

 .العمل مثل ومفيد انفع هو مبا فراغه وقت ميل   أ ن. 3

 .سليبّ  هو ما يف يفكر أ ّل . 4

جيايّب، هو ما لكّ  حنو تفكريه يوّجه. 5     اإ

  .عيشه يكدر ما يف يضيّعها ول طباعه، من طبًعا الّسعادة جيعل أ ن. 3
 

 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

  .عنقه يف وضعها: (قدل)تقدّله   .يُعطى ويُوهب(: منح) حيُمن

بطة  جامل ونور(: هبو) هباء   والّسور النعمة: الغ 

شاقًا وُحس نًا جاملً : هباءً    .تنترش: عّ تُش   .واإ

 .يلمع: (أ لق)يتأ لق   وهجه(: حيي) ُمحيّاه

 البس يط ل قمية هل(: تفه) التافه  .يفيض حىت ميتل  : يتدفق

 .عابس :اكسف الوجه  .ضيّق الصدر :حرج الصدر

 اهامًما :ابلً    ضعيف :انكس البرص

 .يف نفسه ما يزجعه ليس :ريّض البال فارغ الصدر

 امليل(: رحج)رحجان  الفشل(: خفق) الإخفاق

 دققت(: رهف)أ رهفت    أ زلت(: جلو)جلوت 

 .ترهقه :تثقل اكههل   عظمية(: هول) هائةل

 بس يطة :هيّنة   اجّتاه:  انحية

 مزجع :ُمقبض  قةل املعرفة والتفكري: ضيّق ال فق

 

 

 

 

 :بّي معاّن الكامت ال تية

   ادلائرة من الضوء حتيط جبرم سامويّ  :الهاةل

 .تبادل ال رسار بي اثني: التّنايج    متنعه من النوم : تؤرق جفنه

 لشطرجنجندي ا: مفردها بيدق: البيادق    .النعمة والّسور :الغبطة

الكه، أ ي قوامه وعنرصه ال سايس: خيط يُشد به، وزمام ال مر: الّزمام  .م 
 

 :املعىن يف تقارهبا لكامت اس تخرج(الهباء ، يتأ لق ، املُحيّا ) ورد يف النص 

 وهجه:املُحيّا  يرشق يلمع، :يتأ لق  نوًرا :الهباء
 

 :استبدل ابلرتكيبي ال تيي لكمة تؤدي املعىن نفسه

 حزين عابس، :الوجه اكسف   ضيّق:الصدر حرج
 

 مل عّد الاكتب الفن رسوًرا ؟

 هبذا ينتفع كيف عرف مفن فّن؛ احلياة شؤون كسائر والّّسور فّن، احلياة

ي منه واس تفاد استمثره الفّن،  .يستمثره أ ن يعرف مل يعرفه ملْ  وَمنْ  به، وَحظ 
 

 .املقارنه هذه وحض الإنسان، وحال القمر حال بي ُمقارنة الاكتب عقد

  .ونوًرا وهباءً  رسوًرا تشعّ  هاةل تقدّله يف يعجبه :القمـــــــــــــــر

 .والّسور ابلغبطة ُمش بًعا جًوا خيلُق اذلي يعجبه  :املرأ ة أ و الرجل
 

نّ   .ذكل وحض لنفسه، الّسور جلب عىل أ قدر جتعهل املرء دلى الاحامل قّوة اإ

نّ   .لها يأ به أ ن غري من هلموما يتخّطى صاحهبا جتعل الاحامل قّوة اإ
 

 :من أ س باب ضيق الإنسان انغالقه عىل نفسه

 .اذكر أ برز مظاهر هذا الانغالق يف الإنسان. 1

 كرثة تفكريه يف نفسه، حىت ك هنا مركز العامل، وك ن الشمس والقمر خلقت لشخصه

 كيف يس تطيع جتاوزه ؟ .2

ىل العامل الفس يح، ونس يان نفسه  .بتوس يع أ فقه، ونظره اإ
 

نّ : قال أ بو العتاهية باب اإ ده         مفسدةٌ  والفراغ الش ّ  مفسدهْ  أ يُّ  للمرء واجل 

 .اس تخرج من النص ما يتوافق ومعىن هذا البيت

نّ   ...بنفسه ضيًقا أ شّدمه فراغًا النّاس أ كرث اإ
 

نسان؟  كيف حيقق العمل السعادة لالإ

ذا اس تغرق يف معهل، وفكر يف ما حوهل، اكن هل من ذكل ذلة   : مزدوجةاإ

 ذلة الفكر والعمل ، وذلة نس يان النفس
 

 .عىل الإنسان ان يوجه تفكريه اإىل الفرح والهبجه، بي ذكل

أ ن يقبض عىل زمام تفكريه، فيرصفه كام يشاء، فاإن تضايقت من أ مر فتكم 

 .يف غريه، وانقل تفكريك كام تنقل بيادق الشطرجن
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 .يف ال ية السابقة تعاىل قوهل فّس". ادّلنيا احلياة تغّرنمك فال: " تعاىل قال

 .لل خرة الصاحل العمل عن ادلنيا احلياة تلهمك ل

 .النص من املعىن يف يقارهبا ما اس تخرج

ّنة، فاحلياة قميُتا؛ فوق احلياة تقدر أ ّل "  "اس تطعت ما اخلري فامعل هي 
 

ل ادّلنيا يف أ ان ما لدّلنيا، وما مايل"  : (ص) الرسول قول انقش  كراكب   اإ

 " وتركها راح مث جشرة حتت اس تظل

نسان حال  هذه حتت ارالاس تقر  ليقصد اذلي الراكب كحال ادلنيا، يف الإ

منا الشجرة،  .املؤقته الاسرتاحة واإ
 

 كيف جيعل املرء الّسور عادة يف رأ ي الاكتب؟

 .يتصنع الفرح والّسور يف مواقف حياته حىت يصبح التكف طبعاً 
 

 يتّسعُ  تضيق أ و انفذتك تتّسع ما قْدر عىل"  نُعمية ميخائيل مقوةل اشح

 "يضيق أ و فيه تعيش اذلي الكون

ذا  من العامل سريى واسًعا وأ فقًا منفتحة وبصرية واعًيا عقاًل  انالإنس امتكل اإ

ذا أ ّما رحبا، واسًعا حوهل نسان انغلق اإ ل يفكّر ومل نفسه عىل الإ  ذاته يف اإ

 .وتؤّرقه مهومه منه وستمتكّن لنفسه أ سرياً  سيبقى
 

 :وحض الصور الفنية ال تية

 .صّور الّسور نوًرا ييضء وجه صاحبه :فيرشق يف حميّاه. 1

 .صور الّسور ماء يتدفق من وجه املّسور: يتدفق من وهجه. 2

 .صور الضحكة سلعة تشرتى : يشرتي حضكة معيقة. 3

 .صور ال عباء بقيود ثقيةل الوزن :ال عباء اليت تثقل اكههل . 4

 .صور اهلموم أ شخاصًا يتبادلون ال رسار :تتناىج اهلموم يف صدره. 5

صور من ل يس تطيع خلق الّسور ابملصباح : املظمل اكملصباح احملرتقمفهنم  .3

 .احملرتق

صور من فيه القليل من الّسور  :مهنم امليضء بقدر مصباح غرفة النوم. 3

 .بضوء املصباح اخلافت ليالً 

صور من يقدر عىل خلق  :مهنم ذو القدرة العالية مكصباح احلفالت. 3

 .الّسور مصباحا ينري احلفالت بطاقة كبرية
 

 :خط وحض الكناية يف ما حتته

 .كناية عن الراحة والطمأ نينة: انم ملء جفونه ريض البال فارغ الصدر. 1

 .عن القلق وقةل النوم كناية     :تقّض مضجعه. 2

 .كناية عن احلزن والعبوس     : انكس البرص. 3
 

 .يف النص لون بديعي هو املقابةل، اس تخرجه مبينًا دللته

 .عم يف الشقاءيف الناس من يشقى يف النعمي ، ومهنم من ين

 .براعة الاكتب يف توكيد املعىن وتوضيحه وتقريبه من النفس ويدل عىل

 

 :وحض دلةل لك عبارة مما ييل

ن . 1 دلةل عىل رضورة أ ن يغري املرء من حياته   :ضعفغرّي مصباحك اإ

 .النفس ية ويبحث عن أ س باب الّسور

نسان يف نفسه حىت ك هنا مركز العامل. 2 دلةل عىل اهاممه : كرثة تفكري الإ

 .خرينبذاته وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع ال  
 

 .أ كرث الاكتب من اس تخدام أ سلوب التفضيل، علل كرثة اس تخدامه

 .ملقارنه بي ال ش ياء لبيان متّّيها وأ فضليُتاا
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 وا حّر قلباه: الوحدة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جو النص ) 

 الك نْدّي، الكويفّ  اجلعفيّ  احلسي بن أ محد املتنيّب  الطيّب أ بو:التعريف ابلاكتب

 حمةل يف الكوفة يف ودل العريبّ  ال دب مفاخر أ حد احلكمي، لّشاعرلُقّب اب

ْندة) تسمى لهيا و (ك   .نسبته اإ

 .احلَْمداّنّ  ادّلوةل س يف بالط يف عطاءً  وأ كرثها حياته أ يم أ فضل عاش: حياته

 العربيّة اللّغة من متكّنًا وأ كرثمه العرب، شعراء أ عظم من اكن: ماكنته الشعرية

 . شعراءال  من لغريه مثلها تُتَح مل سامية ماكنة ومفرداهتا،وهل بقواعدها وأ علمهم

 فّس/ علل / وحض : اتّصاهل بس يف ادلوةل امحلداّن

 وخّصه والرعاية، احلظوة عنده الفن العريّب، القائد يف طموحه فيه وجد

به، ابلعطف  .العريب الشعر عيون من قصائد يف املتنيب مفدحه وقرَّ

 عتاب من املتنيب لس يف ادلوةل لسامعه أ قوال الوشاة:(سبهبا) مناس بة القصيدة

 :الطريقة اليت خاطب فهيا املتنيب س يف ادلوةل

 .خاطبه حبديث احملب املعاتب، ل املس تجدي املس تعطف

 :ا اذلي طلبه املتنيب من س يف ادلوةلم

ىل الوفاء بعهوده هل  .أ ن يكون عادل يف معاملته، ودعاه اإ

 .العتاب :الغرض الشعري للقصيدة
 

 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

 ابرد :ش ب   .حرقة :حرّ  .أ داة نداء تفيد الندبة: وا

 أ تعب(: بري) برى .أ خفي :أ كتّ  .مرض، مجعها أ سقام :مسقَ 

 اخلالف :اخلصام  تزمع :قْدر  .تزمع(: دعو) تّدعي

 انتفاخ :ورم .مسنة اجلسم :حشم  .مجعها خصوم :اخلصم

 حفظت :رعيت أ جدران :أ خلقنا .الإنسان احلي: أ يخ ادلنيا

 يبعدهن(: زول) يزيلهن .السحاب،واملقصود س يف ادلوةل(: مغم) الغامم
 

 :بّي معاّن املفردات ال تية

 قصائد سائرة بلك ماكن :الّشوارد وهجه :الُغرة البارد :الش ب

 احملبة :امل قة يعيب :يصم القريب :ال َمم

 .لك يشء جنده وندركه :وجداننا .ال صل جراءها، مبعىن من أ جلها :جّراها

مس  (رضب من سري الابل رسيع)الناقة اليت تسري الرس مي : مفردها َرسوم :الرُّ

بل اليت تسري : مفردها واخذة :الوّخاذة  (رضب من السري رسيع)الوخذ الإ

 .جبل عىل ميي قاصد مرص من الشام :ُُضري

 .مفردها ادّلمية، ويه املطر يدوم يف سكون :ادّلمي

 .مفردها اذلّمة، ويه العهد :اذلمم

يّة، ويه العقل :الهّنيى  .مفردها الهنُّ

 

 

 

 :ما اجلذر اللغوي للكامت

 دعو :تّدعي  ومص :يصم  ومق :قةم  
 

 :ع لك من ما مج

 غُرر: غُّره .خصوم  :خصم أ سقام :سقم
 

 :فّرق يف املعىن بي لك لكمتي حتُتام خط

 أ جدران  منمك بتكرمة   أ خلقناما اكن   -(أ  

 أ بليت ثوب التغزل أ خلقتلعمري لنئ   -

 البعد يقتضيين لك مرحةل   النّوىأ رى   -(ب

 بذرة المتر  لدلابة النوىاكنت أ سامء تدّق   -
 

 العتاب  الشعري للقصيدة ؟ ما الغرض
 

 مّم يشكو الشاعر يف البيت ال ول؟

 من جفاء س يف ادلوةل وبرود قلبه، والسقم اذلي أ مل به 
 

 .وازن الشاعر بي حبه لس يف ادلوةل وحب الاخرين هل، بي ذكل

 وأ برى أ حنهل وقد تكّف أ و متلّق فيه ليس صادق ادّلوةل لس يف الّشاعر حبّ 

 .متكّف وابطنه صادق ظاهره ادّلوةل لس يف ال خرين وحبّ  جسده،
 

 :اذكر ثالثة أ بيات تضمنت احلمكة يف القصيدة، ووحضها

ــر ه ادّلنـــْـيــا أ يخ انْت فاعُ  َوما ذا  ب ناظ  تََوْت  اإ ْنَدهُ  اس ْ ملَُ  ال نْـوارُ  ع   َوالظُّ

ذا  ببرصه؟ هل نفع   فأ يّ  والظلمة النور بي البصري الإنسان يُمّّي  مل اإ

نّ   َمعر فَةٌ  ذاكَ  َرَعْيُتـمْ  لَوْ  نَـناَوبَيْ  ـى أ ْهل   يف املَعار َف  اإ َممُ  الهنُّ  ذ 

 .املعارف عند أ هل العقول عهود وذمم ل يضيعوهنا

الد   شـرُّ  بُ  ما َوَشُّ   ب ـه   َصديَق  ل َماكنٌ  الب  مُ  ما الإنســانُ  يَكس   يَص 

 واملذّمة العيب جتلب اليت تكل ال عامل فيه،وأ قبح صديق ل ماكن البالد أ سوأ  
 

 .ظهر عتاب الشاعر لس يف ادلوةل جلًيا، فعالم عاتبه

 .عاتبه عىل سامعه أ قوال الواشي فيه
 

 :عاتب الشاعر س يف ادلوةل بلباقة وأ دب، وحض ذكل يف ضوء ال بيات

يف   ُحـبَّ  َوتَّدعي َجَسـدي بَرى قَدْ  ُحبًا أَُكتّ ــمُ  يل ما  اُلَممُ  ادّلْوةل   س َ

 اكمت حبه اذلي أ برى جسده وأ حنهل صادقوهو  ،هل حهّبم يزمعون النّاس
 

ـزُّ  َمنْ  ي ْجدانُنا  نُفـار قَـهُمْ  أ نْ  عَلَْينا يَع   َعـــَدمُ  بَعــــَدكْ  يشء   لُكَّ  و 

 .ل يس تطيع الافرتاق عنه، ول ميكن ل حد أ ن خيلف ماكنه
 

ـــتابُكَ   هذا لّ  ع  قَةٌ  أ نّـهُ  اإ لّ   رَّ ادلُّ   ُُضّ نَ   قـد  م  مُ  أ نّـهُ   اإ  لَك 

ل حمبة، ل ن العتاب جيري بي احملبي  .أ كّد أ ن عتابه ما هو اإ
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 ذكل وحض :جلأ  الشاعر اإىل أ ساليب ش ىت يف عتابه

 ...أ رى النّوى يقتضيين لك مرحةل    -: التعريض ابلرحيل. 1

 ...لنئ تركن ُُضرًيا عن ميامننا     -

ذا ترّحلت عن قوم  وقد قدروا    -  ...اإ
 

 ...وبيننا لو رعيت ذاك معرفة  - :التذكري ابلواجب. 2
 

 :دلل ببيت من القصيدة عىل لك من

 جفوّن عن شواردها أ انم ملء  -  :اعتداد الشاعر بنفسه. 1

ىل أ ديب -  : اعتداد الشاعر بشعره .2  أ ان اذلي نظر ال معى اإ

 نظرات منك صادقةً  أ عيذها  - (استسمنت ذا ورم)مضمون املثل. 3
 

 .اس تخلص ثالاث من القمي الاجيابية اليت محلُتا القصيدة

 .احرتام الصديق، العدل يف معامةل الناس، الالزتام ابلعهود
 

 .ذكل وحض. والغرور هبا الثقة عن الناشئ ابلنفس الاعتداد بي فرق مثة

 (اإجيايب أ مر) أ هدافه حتقيق عىل وبقدرته بنفسه الإنسان اعزتاز :ابلنفس الثقة

 (سليبّ  سلوك)         .والعظمة ابلكامل الشعور الإنسان تومهّ  :الغرور
 

 :عىنأ ش اإىل البيت اذلي تضمن هذا امل( العتاب هدية ال حباب ) يُقال 

ـــتابُكَ   هذا ّل  ع  قَةٌ  أ نّـهُ  اإ نَ   قـد  م  رَّ   ُُضّ  ّل   ادلُّ مُ  أ نّـهُ   اإ  لَك 
 

 وك من فؤاد كفيف البرص  وك من كفيف بصري الفؤاد

 أ ش اإىل البيت اذلي ينسجم مع قول أ يب العتاهية؟. 1

ــر ه ادّلنـــْـيــا أ يخ انْت فاعُ  َوما ذا  ب ناظ  تََوْت  اإ ْنَدهُ  اس ْ ملَُ  نْـوارُ ال   ع   َوالظُّ
 

 بي ذكل. البرص يُري الإنسان ظاهال ال ش ياء، والبصرية تُريه حقائقها. 2

ن مل تكشف هل البصرية حقائق ال مور نسان يف برصه اإ  .ل فائدة لالإ
 

 ماأ مهية أ ن يتحقق الإنسان منصدق ما يسمع يف بناء عالقات انسانية مس تقرة

 .اليت قد تقع جتنبه الكثري من اخلالفات واخلصومات
 

ذا رأ يت من أ خيك زةل فاطلب هل س بعي عذرا، فاإن مل جتد فمل نفسك  .قيل اإ

ىل أ ي مدى متثل الشاعر وصديقه هذا املعىن؟  اإ

 .اس متع لالكم الوشاة وصّدقهم، وأ عرض عن املتنيب :س يف ادلوةل

 .اكن حريصا عىل صلته، وعاتبه عتاب احملب :املتنيب
 

 :ا ييلوحض الصورة الفنية يف لك مم

ُقهُ  عندي الـّـذي الغَامم لَْيَت  لـى يُزيلُُهنّ  َصواع  ْنَدهُ  َمنْ  اإ مَيُ  ع   ادّل 

يذاء وصّور حسااًب، ادلوةل س يف صّور  ماطرة غيوًما عطاي صّورو  صواعقه ابلاإ
 

ـــتابُكَ   هذا ّل  ع  قَةٌ  أ نّـهُ  اإ نَ   قـد  م  رَّ   ُُضّ  ّل   ادلُّ مُ  أ نّـهُ   اإ   لَك 

 .الكم يف قصيدته ابدلرّ صور ما نظمه من 

 

 

 : الكناية يف ما حتته خطوحض 

 كناية عن قةل اهامم س يف ادلوةل  :قلبه ش ب  وا حّر قلباه ممن . 1

 كناية عن راحة الفكر والاطمئنان :أ انم مل جفوّن عن شواردها. 2
 

ّن املعارف يف  ما دلةل الرتكيب   :ذمم أ هل الهنيىاخملطوط حتته اإ

 .ذوو العقول الراحجة ومهنم س يف ادلوةل
 

 :يف قوهل( نظر ، أ مسعت ) ملاذا عّب الشاعر ابلفعل املايض 

 وأ مسعت كاميت من به مصم  أ ان اذلي نظر ال معى اإىل أ ديب

 .لبيان حتقق معناها وثبوته
 

 :ما العاطفة البارزة يف ال بيات ال تية

 (التحّس) واحّر قلباه ممن قلبه ش ب    ومن جبسمي وحايل عنده سقم  

 (باحل) يمن يعز علينا أ ن نفارقهم    وجداننا لك يشء بعدك عدم

ىل أ ديب وأ مسعت لكاميت من به مصم  (الفخر) أ ان اذلي نظر ال معى اإ
 

لهيا، وما قميُتا الفني املتنيب بعض مظاهروظف   ؟ةالطبيعة، أ ش اإ

جاءت خلدمة التجربة الشعورية .  ر ، الظمل ، الغامم، ادلمي، الصواعقال نوا

يصالها يف مضمون البيت  .ومنسجمة مع الفكرة اليت أ راد اإ
 

 .اس تخرج من النص مثال عىل الطباق

 عدم×وجداننا/ يسهر ×أ انم/  الظمل×ال نوار/ احلمك ×اخلصم/  حر×ش ب
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 (مقاةل علمية)احلساس ية : الوحدة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جو النص ) 

 يف ادّلكتوراه عىل حاصل مرصيّ  عامل ، معّوض نرص :التعريف ابلاكتب

 .ال مينيّة ال حامض حتلُّل تكنولوجيا

 .الثّانويّة اللنب ملنتجات احليويّة التّكنولوجيا .1 :مؤلفاته أ برز

 .النّص هذا ُأخذ ومنه. ال مراض من والوقاية الغذاء. 2  

 س نويً  ال شخاص ماليي ل ن .الشائعة العرص أ مراض من مرض احلساس يّة

ىل فرد من ختتلف ل س بابيعانون مهنا   .أ خر اإىل ماكن ومن أ خر، اإ

 .ال طعمة بعضو   .التنظيف موادو   الطلع غبار  :احلساس يّة أ س باب أ مه

 .والتنفيس الهضمي اجلهازينو  ال نفية اجليوبو  اجلدل: عىل تظهر أ عراضها أ مه

  :مهنا الوقاية طرق

 املرتفعة احلرارة ودرجات للبد التعّرض من التقليلو .تسبهبا اليت ال طعمة جتنب
 

 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

 متنّوعة كثرية : ش ىّت   .خصوصا : س ياّم ل  .منترشة:  (ش يع)شائعة

 .املزدمحة: (كظظ) املكتّظة .مسحوق يتواجد يف ال زهار: غبار الّطلع

نتاج:  تَودلُّ   تثري:  هتيّج  (دوي) ادلاء (ويق) الوقاية اإ
 

 :بّي معاّن املفردات ال تية

 .ما ينتج عن احرتاق الوقود يف الس يارة :عوادم الس يارات

 .جعل ال ش ياء فوق بعضها :التّكديس  .املزدمحة: املكتظة

 .القصرية :الوجّية  .تواهجها: تتصدى لها

 .ال رض املسكونة :املعمورة  .حدة التأ ثر :الُتيّج
 

 :احبث يف أ حد معامج املصطلحات الطبية عن معىن لك من

 .مجموعة من خالي مماثةل من نفس املنشأ ، حتمل وظيفة حمددة:  اجلسم أ نسجة

عريات  .حولها اخلالي بتغذية الغذائية للمواد تسمح دقيقة قنوات : ادّلموية الشُّ

 .ابلتجويف ال نفي عب فتحات فراغات مليئة ابلهواء تتصل: اجليوب ال نفية

 .تتواجد يف ادلم لإضعاف ال جسام الغريبة بروتينات :ال جسام املضادة

 تبطينات تتواجد يف الفم وال ذن وال نف تس تخدم يف الهضم:اخملاطيةال غش ية 

 .مرض يسبب تضيق يف القصبات الهوائية :الربو القصيب

َ :ال بواغ  النبات من حاةل الركود للنشاط ،خلية تاكثر لجنيس، تنقلغوْ مفردها ب

 .املعلومات الوراثية اليت حيملها لك اكئن يح: الرتكيب اجليين

 :ما اجلذر اللغوي للك لكمة من الكامت ال تية

 عدد: الاس تعداد كظظ: مكتّظة  لهب: الُتاابت
 

 ُجرثوم  : مفرد لكمة جراثمي

 

 

 

 :ا أ وجه ضبط الكمةمبينً  اضبط ابلشلك حريف املمي والعي يف لكمة معدة

دة  ْعدة/ َمع   م 
 

 (الربْويّة)والراء يف ( الُفطريت)اضبط ابلشلك حرف الفاء يف لكمة 
 

 املقصود ابحلساس ية؟ما 

، ول س امي عند ال طفال، تنشط يف موامس الشائعة العرص أ مراض من مرض

 لطلعمعينة وخاصة يف هناية مومس البد ويف مومس الربيع اذلي يكرث فيه غبار ا
 

 .اذكر أ ربعة أ س باب للحساس ية

 املواد السامة شعر احليواانت مواد التجميل  غبار الطبع
 

 كيف حتدث احلساس ية داخل اجلسم؟

ىل داخل اجلسم عن طريق الفم أ و ال نف أ و  تصل مسببات احلساس ية اإ

لهيا، وصلت اليت ال ماكن فُتيّجاللمس أ و احلقن  ىل يؤدي ما اإ  أ جسام تودلُّ  اإ

 .دفاعيّة مضاّدة
 

 .وحض املقصود ابلتحسس الغذايئ

 حساس ية الإنسان حنو نوع معي من الغذاء لوصول البوتينات من غري هضم
 

 .اذكر عرضي حلساس ية اللنب و ارتفاع درجات احلرارة و اخنفاضها

سها: حساس ية اللنب  .انتفاخ يف املعدة، مغص واإ

 ، واملغص املتكرر، العطسالقيء والإسهال: ارتفاع درجات احلرارة و اخنفاضها
 

 :علل ما ييل

 .ل هنا تصيب املاليي من البرش س نويً .احلساس ية من أ مراض العرص. 1

 .ل خطارها عىل املصاب .ل جيوز الاس ُتانة ابحلساس ية. 2

 .جيب عىل املرأ ة أ ن تكون أ كرث حرًصا عىل وقاية نفسها من احلساس ية. 3

 ث الاس تعداد الورايث للمولودل ن تركيهبا اجليين أ شد تأ ثرًيا من حي
 

 .وحض العالقة بي التلوث ومرض احلساس ية

ىل اجلهاز الهضمي والتنفيس  ماكنية وصول أ ي نوع من اجلراثمي اإ التلوث يعين اإ

ىل هتيّج ال نسجة وحتسسها  .مما يؤدي اإ
 

 .ما أ كرث أ نسجة اجلسم تعرضا للحساس ية

 . والهضميأ نسجة اجلسم وال غش ية اخملاطية للجهازين التنفيس
 

ن هذا النوع من احلساس ية هو معارك كمييائية) الصورة الفنيةيف عبارة   (اإ

صور احلساس ية معركة، وصور البوتي الغذايئ وال جسام املضادة جيشي 

 .خيوضان هذه املعركة
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 سأ كتب عنك ي وطين: الوحدة اخلامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جو النص ) 

 .محمود فضيل التّل، ودل يف اربد   :التعريف ابلاكتب

  .الكويت يف ال ردنيّة الّسفارة يف ارمستش  :املناصب اليت تولها

 . ال ردنيي الُكتّاب رابطة عضو .الثّقافة وزارة يف عام أ مي

 :الّشعريّة دواوينه من

 الانتظار جدار. 3  ال يت للغد نداء. 2.   والاغرتاب الّصمت أ غنيات. 1

 . النّص هذا ُأخذ ومنه ، والّطوفان الليل شاع. 5 . الّطريق هامش. 4

ْشق علّل؛  . به واعزتازه لل ردنّ  الّشاعر ع 

نسان احرتامه يؤكّد ، ممتّّي  دْويلّ  حضور من لل ردنّ  ملا. 1  . لالإ

جنازات من الإنساّنّ  للمجمتع ال ردنّ  قّدمه ما بسبب. 2  . اجملالت خمتلف يف اإ

لم يشري الشاعر يف قصيدته ىل :اإ  ال ردنّ  أ نّ  ويؤكّد ، ال ردنّ  عن اغرتابه أ ّيم اإ

 .ابلغربة يشعر ل هو ذلكل تفارقه ل كروحه معه وهو داخهل يعيش

 .علل؛ ل يشعر الشاعر ابلغربة وهو بعيد عن وطنه

 .ابلغربة يشعر ل هو ذلكل تفارقه ل كروحه معه وهو داخهل يعيش ال ردنّ  أ نّ 

ليه يطمنئّ  اذلي املزنل ؟ الوطن طبيعة يف الّشاعر جيد ماذا   . اإ
 

 اجلذوراملفردات والرتاكيب و 

 أ حب(: هوي)أ هوى .هنضت: قامت   .عمل :راية

 .اخلب السار :البرشى (ربوة)ومفردها . ال رض املرتفعة(: ربو) رابك

  طالت(: مدد) امتّدت  .ضوء(: شعع)شعاع 

 (حمنة.  )البالء والشدة(: حمن) امل حن  .أ لفها(: طوي) أ طوي

   .ارتفع(: مسو) تساىم .ساعة املوت :حلظة القدر

 هادية(: هلم) ملهمة  الإعامر(: بين) البنيان كب(: منو: )تناىم

 أ عامقه(: حين) حناي القلب أ طلقنا عليك الصفات :جسلنا كل ال سامء
 

 :بّي معاّن املفردات ال تية

 منبع الشعور :الوجدان .املثل واملساوي :النظري  يُبعد: يبّدد

 .طراباحلركة والاض :اخلفقة  .تسامرّن وجتالس ين :تنادمين

 الفوز :الّظفر .اخليال، وما يراه النائ، ومجعها أ طياف :الطيف
 

 :ما اجلذر اللغوي للكامت

 مدد: امتّدت  هلم: ملهمة شعع: شعاع
 

 (بَشائر)و ب شارة  (برُشْ ) برُشى   : ما مجع برُشى وب شارة
 

 : ما مفرد لك من

حنة: احملن الربوة :الرىب  احلدّ : احلدود السرية :الّسري .م 

 

 

 

 :ما معىن لك مهنا( رؤية ) و ( رؤي) خيلط بعض الناس بي اس تخدام 

دراك املريئ) ما يُرى يف اليقظة : رؤية  ما يُرى يف النوم: رؤي  (اإ
 

 .تعبريه يف( رؤي) لكمة ابس تخدام الشاعر ُوفق هل

 .أ راده اذلي املعىن حيقّق فمل ما، أ مر حنو التطلّع هبا أ رادل نه  ل،
 

 :فرق يف املعىن بي الكمتي اخملطوط حتُتام

 غريك .سواك ي وطين...  سواكفرويح ما رأ ت  -

 عود من جشر ال راك  .لو رصت من سقمي شبيه سواك -
 

   .لوطنه الشاعر شوق عب الشاعر عن شوقه لوطنه اذكر مظاهر

 ...انداه لكام للوطن والعودة للشوق لوحة ويرمس عنه س يكتب
 

 عر لك ماهو مجيل ليعب عن حبه لوطنه، أ ين جتد ذكل؟انتقى الشا

ىل الوطن: يف قوهل  .سأ كتب لّك ما أ هوى، وما حيلو اإ
 

 .اس تخرج ما يدل عىل هذا: ال ردن بدل اخلري مع قةل موارده

 ولك اخلري للبرش/ سأ ذكر أ نك البرشى : يف قوهل
 

 .اذكر ثالث صور من هذا اخلري يف وقتنا احلارض

 ال من و ال مان /  تقدمي العون / تقدمي ادلمع  /يالالجئاس تقبال 
 

 وما دللُتا (الوطن نداء تلبية أ مام العوائق تقف ل: )معىن عن عّب  كيف

 ، وتدل عىل شدة شوقه لوطنه وتعلقه به ولسفينة ولطري   خيل   بال سأ رجع
 

 (سفن ول طري ول ، خيل بال): يف  ل تكرار من الغرض ما

ىل عودته عىنمب النفي، تأ كيد  .تقهّل  وس يةل وجود نفي مع متحققة وطنه اإ
 

 وحض ذكل والوطن، اذلات بي التوحد عن الشاعر عّب 

 (أ ان أ نت) وامزتاج التحام ،حاةلحىت حلظة اقدر  وطنه يف حتيا الّشاعر ذات
 

 اس تنتج ما يدل عىل معق ارتباط الشاعر بوطنه

 ...ال فاكر والصورأ نت الطيف والوجدان و ... وأ نت احلب ي أ ردن 

 يعب عن مدى معق ارتباطه بوطنه، فالوطن منبع الشعور وامللهم للشاعر
 

   .ذكل بّي . يف ماضيه وحارضه والاعزتاز للفخر مبعث  ال ردنّ 

 ...للعرب وقيادته أ بطاهل وسري القدمية وأ جماده وحارضه بتارخيه

 ...(معركة مؤته ، الثورة العربية الكبى )
 

 .ال ردن هبا ميتاز اليت والفضائل الصفاتما ( ال سامء ل حتىص فسجلنا كل) 

رادة أ ههل القوية:    العزم أ رض  دلةل عىل اإ

  دلةل عىل شهامة رجالها وعزمه:  والنخوة العزة أ ردن
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 .يرى الشاعر أ نه بعيد وقريب عن وطنه يف الوقت نفسه، وحض ذكل

 . يسري معه كظهل وجيالسه كروحهفالوطن . بعيد جغرافيا قريب نفس يا
 

 (سواك ي وطين... فرويح ما رأ ك سكنا سواك : ) ماذا قصد الشاعر بقوهل

ذا اكنت الروح تسكن جسده  ليه أ فضل من وطنه، فاإ مل جيد سكنا يأ وي اإ

ل يف أ رض الوطن  .ليعيش فاإن هذه الروح ل ترى احلياة اإ
 

 .لنفيساس تخرج ما يدل عىل رفض الشاعر فكرة الاغرتاب ا

 فكيف أ كون مغرتاب .. مفا أ حسست يف يوم بأ ّن كنت مغرتاب 
 

 أ ن الوطن ابعث الّسور يف نفسه خمفف وطأ ة أ ملهاس تخرج ما يدل عىل 

 وأ طوي رحةل ال وجاع واحملن
 

 أ ن حب الوطن يتناىم يف نفس الشاعر حىت مماتهاس تخرج ما يدل عىل 

 حلظة القدروأ حيا فيك حىت  ...سأ بقى فيك ل أ حيا سواك مدى
 

 أ ن الشاعر جعل الرتاب واملاء صور للتعبري عن انامئهاس تخرج ما يدل عىل 

ذا تناىم خفقة الصدر  ...سأ جعل من ترابك اإ

 ...وأ غسل يف مياهك ما يبدد قسوة العمر
 

 معلال .عط مثال من القصيدة عىل التكرار يف املعاّن والفاكر معاأ  

 (ت ادلار ي أ ردن أ سكهنا وتسكنينوأ ن(   )وأ نت يف حناي القلب تسكنين)

 .دلةل عىل أ ن الوطن يسكن يف ذاته     (فرويح ما رأ ت سواك سكنا)

 .دلةل عىل التوحد بي ذاته والوطن( أ نت أ ان( )سأ بقى فيك( )أ حيا فيك)
 

 يف القصيدة مفا القمي الوطنية السامية اليت ترتبط هبا( الرايت) وردت لفظة 

 .، والرفعة والرشف والنرص والهوية الوطنيةالرايت رمز لالس تقالل
 

 –صىل هللا عليه وسمل  –أ ن النيب  –ريض هللا عنه  –عن أ نس بن ماكل 

ن اكن عىل  ذا قدم من سفر فنظر اإىل جدرات املدينة أ وضع راحلته واإ اكن اإ

 .بي عالقة النص مبضمون احلديث  .دابته حركها من حهبا

ليه،   .وتعجل العودةالعالقة حب الوطن، واحلني اإ
 

 .ما اذلي زاد من تعلّق الشاعر بوطنه

ليه  .جتربة الغربة واملعاانة فهيا والابتعاد عن وطنه وشوقه اإ
 

بدت عالقة الشاعر بوطنه ك هنا عالقة طفل بأ مه أ و حمب حببيبه، هل مياثل 

 بي ذكل. الوطن ال م أ و احلبيب

 .بيب منبع اذلكريتوهو احل . الوطن حيتضن أ بناءه كام حتتضن ال م أ طفالها
 

 هل حيتاج الوطن مسوغ للحب ؟

 ...ل، ل نه ال رض اليت نشأ ان علهيا، وشبنا من ماءه، ولعبنا يف ربوعه

 

 

 

 

 

 :وحض الصور الفنية يف لك عبارة

 ، يرمسه جسام الّشوق صّور (الّزمن رحةل تسكن للّشوق لوحة أ رمس)

 .الشوق يسكنهاذلي  ابملزنل الّزمن صّورو 

نساان الشوق صّور(تطلبين الّشوق ظالل هتفت لكاّم أ يت  عليه ينادي ظلّ  هل اإ

نساان الوطن صّور  (تعانقين يك ذراعك امتّدت لكاّم أ يت)  .يعانقه يك يديه ميدّ  اإ

نساان رتفعاتامل صّور ( تسأ لين الّطهر ُرابك هنضت لكاّم سأ يت)  .حياوره اإ

 تزرع اليت ابلبذور احلبّ  صّور  (احلبّ  بذور به زرعت ابك قدتر )
 

 ما دلةل لك من 

ىل العودة قرار عىل دلةل  (ال ّيم رحةل أ طوي)  .الغربة أ تعبته أ ن بعد الوطن اإ

 .الظروف لك يف عودته عىل دلةل (والقََمر   والّظلامء   الشمس شعاع يف سأ يت)

 .ىل تعلق الشاعر بوطنه وشوقه هلدلةل ع (يف حناي القلب تسكنينأ نت )

 هل وشوقه ابلوطن التفكري شّدة(والّصور ال فاكر يف والوجدان الّطيف أ نت)

 حب الوطن متبادل بي الشاعر ووطنه (أ رفع راية للحب أ محلها وحتملين)
 

 (سفن ول طري ول ، خيل بال): يف  ل تكرار من الغرض ما

ىل عودته مبعىن النفي، تأ كيد  .تقهّل  وس يةل وجود نفي مع حققةمت وطنه اإ
 

 (سأ بقى . سأ جعل. سأ ذكر) اس تخدام السي يف قوهل  من الغرض ما

جناز هذه ال فعال يف القريب  السي تدل عىل املس تقبل القريب، مبعىن حتقق اإ
 

 " تناىم ، تعلو ، تساىم"  مثل أ فعال الّشاعر توظيف قمية ما

 اذلي الوطن صفات ويه ، والمنوّ  عةوالرف السموّ  معىن فهيا ال فعال هذه لكّ 

ليه اش تاق  .ال ردنّ  احلبيب وطنه الّشاعر؛ اإ
 

 .وحض دلةل اتاكء الشاعر عىل عنارص الطبيعة

 ... وشوق وتفاؤل حبّ  من للشاعر النفس يّة احلاةل يعكسل نه 
 

بعاد الفيّن  ال ثر ما  ؟ النّص يف والوجدانيّة احلركيّة لل 

 جتاه ملزتم فهو جاملية صور يف الشاعر واطفع به امزتجت الوجداّن البعد

ليه ينمتي اذلي وطنه خالص اإ  .وصدق ابإ

 (...أ نت احلب ( )أ نت الطيف والوجدان( )مل تفارقين)

 يف احليوية لبث هل، ملبيّا الوجداّن البعد مع منسجًما جاء احلريك البعد

 .الشعرية الصورة

 (سأ يت يف ريح الليل ( ) سأ يت يف شعاع الشمس)
 

 .دلةل وجود السهل والصحراء معا يف وطن واحد ما

ن الشاعر حيب جغرافية وطنه املتنوعة  .اإ
 

 (حامك هللا يوطين) ما املعىن اذلي أ فاده قول الشاعر 

 .ادلعاء لوطنه ابمحلاية
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 الرجز املتقارب الوافر 

 التام
 ُمَفاعَلَُُت  ُمَفاعَلَُُت  فَُعولُنْ 

 ُمَفاعَلَُُت  ُمَفاعَلَُُت  فَُعولُنْ  

 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ 

 نْ فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُ  

لُنْ  تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع   ُمس ْ

لُنْ   تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع   ُمس ْ

 اجملزوء
  ُمَفاعَلَُُت  ُمَفاعَلَُُت 

 ُمَفاعَلَُُت  ُمَفاعَلَُُت  

  فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 فَعولُْن فَعولُْن فَعو 

لُنْ  تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع    ُمس ْ

ت                     لُنْ ُمس ْ لُنْ  ْفع  تْفع   ُمس ْ

لُنْ  × × املشطور تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع   ُمس ْ

 تفعيالته
- - - ں   ُمفاعَلُُْت        – ں  ں – ں  ُمفاعَلَُُت 

 - - ں   فَُعولُْن  

  ں –ں  : فَعولُ      - - ں  : فَعولُن

 –ں : فَعوْل         –ں   :فَعو 
4
 

لُ  تْفع  – ں  – – نْ ُمس ْ

لُنْ  تع  لُنْ  – ں ں – ُمس ْ  –  ں – ں  ُمتْفع 

لْ  تْفع  لْ  – – – ُمس ْ                                –  – ں  ُمتْفع 
 

 مالحظات
ذا اكن أ خر حرف من صدر البيت يش به أ خر   اإ

  –ں نش بع تفعيةل فعوُل  : حرف من جعز البيت

 –  –ں فتصبح فعولن    ں

 (ال رجوزة) مشطور الرجز 

لرجز، ومجعها أ راجّي، شطر من تم ا يه

 .رّجاًزا قائلها  يُسمىو 

 

   شيْئا النّاس   عيوب   يف أ ر ولـمْ 
......................................................................................................................... 

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

 التاّمم   عىل القادريـن كنْقص                         
......................................................................................................................... 

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

نْـــ ـيَ ـــل ـ َأخٌ      أ َدُب  َدهُ ّع 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

ــثهْل    داقــَـةُ َصــ                           نََسبُ  م 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

 : ال تية ال بيات من بيت لكّ  َشطريّ  بيَ  افصل

 رابتسامادّله ف   يف ك نّك/حىّت  ال وقاُت  ب ك ْت حُسن لقدْ 

 ُزهوراً  منمك انْبتْت  قدْ  لنا /ريض   منْ  للمدارس   فُسْقيا

د بلغ مفا  سديداً  نَظراً  غد   يف يُرّددُ /  ساع   غريُ  املقاص 

 

 امل  الفراغ ابلكمة املناس بة

        ذو صواب  ...أَُل يف ويُْس 

 هَْل تََرَك اجلََماُل هُل َصواابفَ                               

َة  ، املَْوضوع  ، )   (، الّرأ ي احلَوادث  املُْشك 

َ  ابلقريض  وبـالقوايف       ل ساّن 

 .. ..وابل شعار  أ ْمهَُر يف                               

مْكَة  ، الَقْول   الغَواص  )  (، التّأ ثري  ، احل 

   عىس الَكْرُب اذلي أ ْمَسيُْت فيه

 فََرٌح ......... يكوُن                           

 (، فيه  ، ُمنَُْتاهُ  َوراَءهُ بَْعَدُه ، )

   اله الل   ت ْرب الّسّن   يف ُكنَت  لنَئ  
......................................................................................................................... 

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

 الكامل   بْدرَ  احلُْسن   يف فُْقَت  لقدْ                   
......................................................................................................................... 

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

    َزلْ ــي مْ ـل بٌ ـصاح    ناـ لَ 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

                             ُ ّ ـ ي  ابل َمـــــــــلْ  لُناـ َعل
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

 : ال تية ال بيات من بيت لكّ  َشطريّ  بيَ  افصل

ذا  اُلَممْ  ربَّ  و املوايل موىل ُت ــــ/ ــمدحْ  أ دميّا َمَدُحوا اإ

ذا الً  حاجة   يف ُكْنت اإ لْ  / ُمرس  ه   ول حكامي فأ ْرس   توص 

ُدان عاُت  نُ ـــ/ ـــميـ الياس و الوْردُ  وشاه  ا واملُْسم   ب ُقّصاهب 

 

 امل  الفراغ ابلكمة املناس بة

          ....َبُة أ ل حبَّذا ُص 

ه  أ ْحب ب                                     وأ ْحب ب  بأ ّيم 

 (، الرّشيف  ، املّدرس   املكتب  الكتاب  ، )

ذا بَلَغ            أ ماهَلُ ....... اإ

 فليَس هُل بعَدها ُمقرتحْ                                 

 (، الإنساُن ، الّرجُل ، اجملُتدُ  املرءُ ) 

ذا ما وثقَت .... علُمك و          اإ

 مبن ليس يُؤَمُن من غْدر ه                                

 ( هَجْلٌ ضائٌع ، قليٌل ، معرفٌة ، )

ّل   حْتت ك راما واعيشُ   العمل   ظ 

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

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

 َمم   الُ  يف عـــزيزةً  لنا حْتيا                      
................................................................................................................... 

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

ــْطَعةُ  ْعر   ق      ُحلْوةٌ  ش 
................................................................................................................... 

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

 لها القلُْب  َرقََص  قدْ                           
................................................................................................................... 

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

  ال تية ال بيات من بيت لكّ  َشطريّ  بيَ  افصل

ة   فوَق  والُفكْلُ  ْبد   فوق تُدبُّ  عقار بٌ /    ك هّنا لُجَّ  م 

باُب  يفت نك أ نْ  اإّيك اُب  عْينك يُغرَّ  وأ نْ /   الش ّ  الّسَّ

ناّم باُب  فاإ ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ل وبْدُرهُ /    زائ لٌ  ظ   أ ف 

ج يف ُعصفورتن    فََنْ  عىل حلّتا ز  /      اــاحل 

 امل  الفراغ ابلكمة املناس بة

مْل  .. للمرء   الّصْمُت    الّس 

ٌد لَ                          ُه ب َفْضل  ـوشــــــــــاه 

 (، مسان ُد، أ مُل، صاحبُ حليُف )

                       وأ فُة العقل  الهــــــوى مفن عال

  عقهُل  فقد جنا. ......عىل                           

 ( ، ه  َفت  َهواهُ نَْفس  ، عاط   (ه  ، َجنان ه 

ْظُه     مْل يْنَفْعهُ .... .......َمْن مْل يَع 

ظُ يوًما أ و غدا                       ماراح به  الوع 

اُه، )   (أ صابُهُ  ،ادّلْهرُ الّزمُن، وادل 
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       كيفية كتابة اهلمزة   

 :هلمزة ابلصورة اليت جاءت علهياتابة اك بي سبب    :   املواضع ال تية يف تأ يت : الوصل مهزة  

  امس .1  . امرأ ة ، امرؤ ، اثنتان ، اثنان ، امس ، ابنة ، ابن : ال تية ال سامء. 1

 رقصا .2    ارم   ، ادرس ، العْب  ، مثل ، الثاليث الفعل أ مر. 2

ْ  ، انترص ، ومصدره وأ مره امخلايس مايض. 3  اقتصاد .3   انتصار ، انترص 

 س تعملا .4  اس تخراج ، اس تخر جْ  ، اس تخرج  ومصدره وأ مره السدايس مايض. 4

 ملزنلا .5   البيت ، القمر  ابلمس املتصةل ) التعريف أ ل ( مهزة. 5

          
         

 :هلمزة ابلصورة اليت جاءت علهياتابة اك بي سبب    :يف وتأ يت ، دامئا تُنطق القطع مهزة   

 .......................................................................................................................................................................... خذأ   .1    أ مر ، أ لك ، مثل ، هبمزة يبدأ   اذلي الثاليث الفعل. 1

نتاج ، أ نت جْ  ، أ نتج  ومصدره وأ مره الرابعي الفعل مايض. 2  ..........................................................................................................................................................................أ بدع .2   . اإ

 ..........................................................................................................................................................................كتُب أ   .3    أ درُس  ، أ لعُب  املتكّم اإىل املس ند املضارع الفعل. 3

نْ  ، أ نْ  ، مثل احلروف. 4 نّ  اإ ل ، أ و ، أ نّ  ، ،اإ  ........................................................................................................................................................................ أ ما .4    ... اإ

 ..........................................................................................................................................................................أ محد .5  ... أ نبياء ، أ حُبر ، أ هداف الوصل مهزة يف ُذكرت اليت عدا ما ال سامء. 5
         

         

         

 :هلمزة ابلصورة اليت جاءت علهياتابة اك بي سبب      :املتوّسطة اهلمزة   

 ..........................................................................................................................................................................يْرَأس      قبلها ما وحركة حركُتا عىلكتابُتا  تعمتد

ـُـــــــَــــــ ال قوى احلركة يناسب حرف عىل تُكتبو  ـــ  ..........................................................................................................................................................................ُمْؤمن   ـــ 

 ..........................................................................................................................................................................مْسُؤول    (وحمفت) وما قبلها  (ساكنة )ل ن اهلمزة  :َمأْمون

 ..........................................................................................................................................................................مْسأةَل    )        (وما قبلها  (       )ل ن اهلمزة  :ر ئْبال

 ..........................................................................................................................................................................َرُؤوف    )        (وما قبلها  (       )ل ن اهلمزة  :لُْؤلؤ

ئَاب  ..........................................................................................................................................................................زائ ر    )        (وما قبلها  (       )ل ن اهلمزة  :ذ 

 ..........................................................................................................................................................................ب ْئ     )        (وما قبلها  (       )ل ن اهلمزة  :ُرَؤساء
         
         

 :هلمزة ابلصورة اليت جاءت علهياتابة اك بي سبب      :ّرفةاملتط اهلمزة   

ــئ   ، احلركة تكل يناسب حرف عىل وتُكتب ، فقط قبلها ما حركة عىل تعمتد  ..........................................................................................................................................................................شاط 

ذا السطر عىل وتُكتب ـؤ   . ساكن قبلها مات متطرفة و اكن اإ  ..........................................................................................................................................................................هتيُـّ

ــئ      ل ن ماقبلها مفتوح  قَرأ    ..........................................................................................................................................................................متواط 

 ..........................................................................................................................................................................دهاء         

ذا     ..........................................................................................................................................................................اً ــــئـــ دف    :فتح تنوين املتطّرفة اهلمزة بعد جاء اإ

هنا هبعد مبا وصهل ميكن من قبلها اذلي احلرف اكنو   .......................................................................................................................................................................... ضوءاً   :نبة عىل تُكتب فاإ

        ... كفئاً  ، دفئاً  ، شيئاً 

هنا بعده مبا وصهل ميكن قبلها اذلي احلرف يكن ملو   :مفردة السطر عىل تبقى فاإ

       .. ُجزءاً  ، ضوءاً  ، هدوءاً 
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 (ي صديقي ل تغب عين) املنادى يف مجةل  نوع

 دةغري مقصو نكرة . د مقصودةنكرة . ج ابملضافشبيه . ب  مضاف. أ  

 :املنادى، مث بي نوعهاس تخرج 

 ...................................................................................................................................................................ادرس ،ي عامرُ . 1

 .................................................................................................................................................................ي شطيًا، أ رسع. 2

 ...............................................................................................................................................................ي أ يخ، اتّق هللا. 3

 ....................................................................................................................................................................................يطالُب . 4

 ..........................................................................................................................................................................معمَل الناس  ي .5

 .......................................................................................................................................................الس يارةَ  اً سائقي . 3

 ..................................................................................................................................................................أ  بُنييت ل ختايف. 3

 .......................................................................................................................................................................................يقدُس  .3

 

 

 :ما حتته خطأ عرب 

 .فعل مضارع جمزوم ابلسكون  ينجْح  يدرْس مْن 

 فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العةل هللا جيعل هل خمرًجا يتّق  مْن 

 .فعل مضارع جمزوم حبذف النون من خري  يعلمه هللا تفعلواما 

 :الرشط غري اجلازم فامي ييل هوحرف 

ذا. ج  ما . ب  فامكي. أ    لو. د  اإ

 

 :عّي البدل يف ما يأ يت ، واذكر نوعه 

نك لُتدي اإىل رصاط مس تقمي و "   .... "هللا اذلي هل ما يف  رصاطاإ

  بكت من خش ية هللا ، وعي ابتت حترس يف سبيل هللا  عي:عينان ل متّسهام النار 

 ورامح قاس: ول يس توي القلبان 

 مراجعهاأ فادتين املكتبة 

 الشخصية تقّمصهأ دهش ين الطالب 

    :ما حتته خطاضبط 
    هـمذاقالطعاَم اس تذلَّ الضيُف 

        هـتـ خط  أ عّد الطالُب البحثَ 

 ما حتته خطأ عرب 

ن هذا ا"   "هيدي لليت يه أ قوم  لقرءاناإ

 هــنصفادليواَن تصفحُت 

 الوليد  بن   عن خادل  قرأ ُت 

 "خاطئة اكذبة انصية   ابلناصية   لنسفعاً  الك" 

 النداء

حدى أ دوات النداء قبال ابإ  (وا. هيا. أ ي. أ  . ي )دعوة اخملاطب لالنتباه أ و لالإ

 (ةمنادى منصوب ابلفتح) املنادى املعرب

 املضاف( 1
 معرفةـــــ  +  نكرةـــــــَ 

 ُضري+  نكرة    

 ي طالب َ  العمل    

 ي صديقــــــــــي

 الشبيه ابملضاف( 2
 معرفةـــــَ +  نكرةـــــــً 

 جاروجمرور+  نكرةـــــــً 

 ي طالبا ً العمل َ 

 ي طالبا ً للعمل  

 ي طالبا  ً  نكرةـــــــً  نكرة غري مقصودة( 3

 (منادى مبين عىل الضم يف حمل نصب) نادى املبينامل 

نسان  العمل( 1  ي فلسطي ُ / يخادل ُ   بالد/ اإ

ُــ  نكرة مقصودة( 2  ي سامء  ُ/ يأ رض ُ   نكرةـــــ

 أ سلوب الرشط

 أ داة الرشط فعل الرشط أ داة الرشط

 جيزمان بـ غري جازمة جازمة

 ْــ ـــــــــــ خرصيح ال          السكون     

 ـ  ـــُـ ـــــَ ـــ معتل ال خر   حذف حرف العةل
 ـــــــوا ال فعال امخلسة   حذف النون      

 

 حرف

ْن )   (اإ

 أ سامء

 ما ، همام ، من

 مىت ، كيفام، أ يامن

 حيامث، أ ين، أ يّ 

 حروف

 لو ، لول، لوما

 أ سامء

ذا ، لكاّم  اإ

 البدل

 املطابق. 1

 (لك من لك)

للمبدل منه ، وميكن أ ن نس تغين عن  مساويالبدل 

 .املبدل منه دون أ ن خيتلف املعىن

 " احلرام قيامًا للناس البيَت جعل هللا الكعبَة "

 صور البدل املطابق# 

  عصام  بنُ  عاد محمدُ  .بي علمي( بن)لكمة . 1

 نش يط  الطالُب هذا  .بعد امس الإشارة( ال)ـعرف بامل.2

 "اَط املس تقمي رصاَط اهدان الرص " مس املكررالا. 3

        اذلي يُفّصل أ قسام املبدل منه: بدل التفصيل . 4
ه  : املرُء بأ صغريه                      .ولسان ه قلب 

 اجلزء. 2

 (بعض من لك)

 مكوانت املبدل منه  من ملموس حقيقي جزء

ُ أ جعبتين   هاـ الفتاُة عيون

 ول حمسوس سغري حقيقي غري ملمو جزء  الاش امل. 3

 أ خالقُـهاالفتاُة أ جعبتين 
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 :ما حتته خطأ عرب 

 :يسعى

 :وـمـين

 :يقيض

 يسعىلن 

 :بمنـوَ لن 

 :عَ سـي مل 

 

 

 

 املضارع املعتل ال خرالفعل 

 ( للتعذر)بضمة مقدرة عىل ال لف يُرفع  املرفوع

  (.للثقل)الواو والياء  بضمة مقدرة عىليُرفع 

 ( للتعذر)بفتحة مقدرة عىل ال لف  ينصب املنصوب

  .ظاهرة عىل الواو والياء بفتحة ينصب و

 (لم التعليل/ يك / لْن / أ ْن )  أ دوات النصب

  .حبذف حرف العةل من أ خره جيزم اجملزوم

 (ل الناهية/ لم ال مر / ملا / مل )  أ دوات اجلزم

 أ مثةل صياغته املش تق

ــــــل: ثـــــاليث امس الفاعل  فاع 

ــ) :غ ثاليث  (ُم ـــــ 

 (ع  سا : سعى) (سائل:سأ ل( )أ من: أ من) (رادّ  :رد)  (مـفاه :فهم)

 (ُمشرت   اشرتى) (ُمتوّل  :توىّل ( )ُمقات ل:قاتل)  (مُمبتس  : ابتسم)

 مفعول: ثـــــاليث امس املفعول

 (ـــُم ــــَ ): غ ثاليث

ذا حلاق جيب لزما الفعل اكن اإ   : مجةل بش بهه اإ

 (مبيع: ابع ) (مريمّ : رىم) (مدعوّ : ادع)  (مشدود : شدّ )

 (ُمنترَص : انترص( )ُمعملَّ : عملّ ( )مُمس تخدَ : اس تخدم )

 (فيه مرغوبٌ  : رغب( )اقرتن به: اقرتن)  (فيه مشكوكٌ  : شكّ )

 .أ و ال لوانزاي والطباع امل (تش تق من الالزم)صفة اثبتة  الصفة املش هبة

   ( فَعيـل:   ) أ وزاهنا

ل فعالن أ فعل  فَـَعـل فَـْعـل فُـعال  فَعـال  فع 

 

 (تش تق من املتعدي: )تفيد التكثري واملبالغة صيغة املبالغة

فل فاعو  ( الـعّ ـف:  ) أ وزاهنا ل فعيل فعول م  ـّعيل فع   ال            عف 

 

 ( :ل ـعَ ـفْ ـمَ ) ثاليث  اسام الزمان واملاكن

ذا   (كتب يكـُتب َمْكـتَب)  العي مضارع الفعل مضموماإ

 (س بح يسـبَـح َمْسَبـح ) أ و مفتوح العي 

 ( َمْرَمىرمــى )  أ و معتاًل انقًصا

 ( : ل ـع  ـفْ ـمَ ) ثاليث 

 ( َمْجل سجلس جيل ـس ) مكسور العي  الفعل مضارع

فوقف ) .أ و معتاًل مثاًل واويً   ( َمْوق 

 (َقب ، ُمنُتيىُمس توَدع ، ُمرت) (ُم ـــَـــ )  الثاليث عىل غ

ـف) يصبح ( وقف  )امس ماكن من الفعل عند صياغة  :س  ل ن (:َمْوق 

 مضارعه مضمومةعي . ب              عي مضارعه مفتوحة .أ  

 مثال واويمعتل . عتل انقص                      دم . ج

 من ال فعال ال تية امس زمان أ و ماكن مناسب مع الضبطصغ 

 هبط

 وقع

 لعب

 استشفى

 .يدل عىل وقوع احلدث مّرة واحدة امس املرة

 (عـلــــى وزن  فَـــــْعـــةل )   : الثاليث

 (ة + مصــــــدره الرصحي )   :الثاليث غري

ذا تشابه مع املصدر الرصحي  (نضيف هل لكمــــة واحدة ) اإ

 :مصدر املرة من ال فعال ال تيةصغ 

 دعا  قتل         انم                             جلس

 شارأ  ّب           ك انطلق                          انتقم 

ـ . ج      ةمحرَ . ب         تةلـ قَ  .أ          : املرةمصدر   لسةج 

  .يدل عىل هيئة حصول الفعل امس الهيئة

ـــْعـــةل عـلــى  )   : الثاليث  ( وزن  ف 

  (لكمة+  ة  +  الرصحي )  : غري الثاليث

 :مصدر املرة من ال فعال ال تيةصغ 

 دعا  قتل         انم                             جلس

  شارأ  ّب           ك انطلق                          انتقم 
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 :الصحيحة الإجابة رمز حول دائرة ضع

هنااكً  املصاب فتهنك ) : مجةل يف ( املصاب ) لكمة   -  (عاما اإ

 زمان امس .4  ماكن امس .3  فاعل امس .2  مفعول امس .1   

 (:النصوص أ فضل من اخملتار النّص ) : مجةل يف ( اخملتار ) لكمة   -

 زمان امس .4  ماكن امس .3  فاعل امس .2  مفعول امس .1   

ـش ية ) لكمة   - ـش ي مشيُت  ) : مجةل يف ( م   (واثق ةم 

 زمان امس .4  ماكن امس .3  فاعل امس .2  مفعول امس .1   

 (أ قبل املعروف، صانعَ  ي ) : مجةل يف (املعروف ) لكمة   -

 مقصودة نكرة .4  ابملضاف شبيه .3  الفتح عىل مبين .2  منصوب مضاف .1   

 فاعل امس تضمن اليت امجلةل   -

ليك أ ساء من سامح .1     ابلإساءة سامح أ نت هل .4 أ ساء من ساحمَت  هل .3 ييسء نم أ سامح أ ان .2 اإ

 (:الهنر احنناءة ينحين جّدي واكن ) : مجةل يف ( احنناءة ) لكمة   -

 ماكن امس .4  هيئة مصدر .3   مرة مصدر .2  رصحي مصدر .1   

 :مجةل تضمنته املطابق البدل   -

 هبا حلمت الس يارة تكل .4 قرأ هتا تكل صةالق .3 تنىس ل أ يم تكل .2 تكل احلفةل أ جعبتين .1   

 :ال تية املصادر من املرة مصدر    -

 َدعوة .4  اس تعانة .3   قَـتةل .2   َرمحة .1   

ذا  :الشاعر قول يف (يصُف ) الفعل يعرب   - يُب  وَما   عَيُْشهُ  يْصُف  ملْ  املرء   َصْدرُ  ضاَق  اإ لّ  الَعيَْش  يس تط  حُ  اإ   املُسام 

 جمزوم ابلضمة الظاهرة. 4 جمزوم حبذف حرف العةل. 3 مرفوع ابلضمة املقدرة. 2 لضمة الظاهرةمرفوع اب. 1   

  :يليه عام أ جب مث ال يت النص اقرأ  

مًا يف جمال الطب، الوطن، يُعّد ال ردنُّ أ من ش بابي   ل عالمة عىل التّقّدم العلميّ وذجًا مـتقّد  نان الكيات وقد أ طلقت هذه . وما انتشار لكيات الطّب اإ الع 

ت وهذه الـمؤّسسات أ حدثت ن ـقةل نوعيّة يف نرش الثقافة والعلوم، وانلت ماكنة مرموقة عند الباحثي، وأ صبح. للباحثي لتحقيق انطالقة فكرية بشلك خاّلق

ْن  .منظارمه للـمس تقبل القريب ّ فا عن ركب احلضارة (تسعَ )مل اإ  .للعمل فستبق ُمتَخل

 :النص من اس تخرج (أ  

  .......................... ثاليث لفعل مفعول امس .......................... ثاليث غري لفعل فاعل امس   

 ..........................   بدل ..........................   مرة امس   

 ..........................   ماكن امس ..........................   هيئة امس   

  .......................... ثاليث غري لفعل مفعول امس .......................... ثاليث  لفعل فاعل امس   

 ..........................   زمان امس ..........................  مش هبة صفة   

عرااب أ عربه مث النص، يف خط حتته ما اضبط (ب  :تما اإ

 لقوسياأ عرب ما بي ( ج

1
 :يليه عام أ جب مث ال يت النص اقرأ   :

 .حارس املرىم يف املنتخب الوطيّن ، مبدع ومضمون الرلكة أ ما الهّداف فأ رسعهم عند المترير أ و الركض

 ثاليث غري مفعول امس (4    ثاليث مفعول امس (3     ثاليث غري فاعل امس (2  ثاليث فاعل امس (1  :النص من اس تخرج

 مبالغة صيغة (3         مّرة امس (3       تفضيل امس (3 ماكن امس (5   


