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الوحدة الوىل :سورة أل معران
( جو النص )
 سورة أل معران من السور املدن ّية. ما أمه املوضوعات اليت تناولُتا اليت ؟ ما أمه القضاي اليت عاجلُتا اليت؟علو درجات ُّالرسل علهيم السالم.
ّ .1
كري لها.
ّ .2قصة مودل مرمي ابنة معران ،وكفاةل ز ّ
ّ .3قصة مودل حيىي عليه السالم ،وبيان صفاته.
 .4اصطفاء مرمي علهيا السالم وتفضيلها عىل نساء العاملي.
ّ .5قصة ميالد عيىس ابن مرمي علهيام السالم ومعجزاته.
بي سبب ذكر هللا تعاىل الكثري من املعجزات يف اليت الكرمية ؟
 .1دلةل عىل قدرته تعاىل .2 .تأكيدً ا لصدق ّنبوة محمد عليه الصالة والسالم.
املفردات والرتاكيب واجلذور
ذريّة (ذرأ  /ذرر) :النسل.
اصطفى (صفو) :اختار وفضّ ل.
وضعُتا (وضع) :أجنبُتا و ودلهتا
حمر ًرا (حرر) :خملصا للعبادة.
ّ
ّمسيُتا (مسو)
مرمي :العابدة.
أعيذها (عوذ) :أجلأ اإليك لتحفظها
هب يل (وهب) :أعطين
احملراب (حرب) :ماكن العبادة
حصورا(حرص):يعصم نفسه عن النساء عفة س ّيدا (سود) :يسود قومه ويفوقهم
ً
عاقر (عقر) :عقمي ل تدل.
أ ّن :من أين كل هذا؟
العش (عشو) :الوقت من زوال الشمس اإىل املغرب.
أية :عالمة أو اإمارة
ّ
نوحيه (ويح) :القاء املعىن يف النفس
اقنيت (قنت) :الزيم عبادته وطاعته.
وجهيا (وجه) :ذو ماكنه عظمية
خيتصمون (خصم) يتنازعون
احلمكة :السداد يف الرأي والفعل
املهد (همد) :فراش الطفل.
المكه (مكه) :اذلي يودل أمعى
أبر ( برأ) :أشفي
الكتاب (كتب) :الكتابة
البرص (برص):مرض يعرتي اجلدل
رصاط (رصط) :طريق.
تدّخرون (ذخر) :جتتفون به
عد اإىل املعجم واس تخرج معاّن املفردات التية:
ُ
نذرت :من النذر ،وهو ما يُوجبه املرء عىل نفسه من صدقة أو عبادة.
كفّلها :عهدها اإليه ابلرعاية.
احلصور :من يعصم نفسه عن النساء عفة.
أعيذها :أجلأ اإليك لتحفظها.
الإباكر :الوقت من أول الهنار اإىل طلوع الشمس.
اصطفى :اختار وفضل.
اقنيت :الزيم عبادة هللا وطاعته.
البرص :املصاب ابلبص،مرض يعرتي اجلدل
همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد

ّفرق يف املعىن يف ما حتته خط يف ما يأيت:
حر ًرا) خملصا للعبادة واخلدمة.
 قال تعاىل ( :ا ّإّن نذرت كل ما يف بطين ُم ّ
 أ ُ
ا،خالصا من الخطاء.
حر ًرا ابللغة العربية .منقّ ًح ً
عدت كتابة النّص ُم ّ
أجنبُتا.
 قال تعاىل ( :ا ّإّن وضَ ْعُتُ ا ُأنىث)
أوجد.
 وضع اخلليل بن أمحد عمل العروض.
 قال تعاىل( :قا َل َر ّب ه َْب يل م ْن َ ُدلن َْك ُذ ّري َّ ًة َط ّي َب ًة) أعط وامنح
أظنك ،أحس بك
 هبك ساعدتين عىل ح ّل املسأةل.
لفظ ( عاقر ) يس توي فيه املذكر واملؤنثّ ،بي مجعه للك مهنام.
امرأة عاقر :مجعهاُ :عقّر و عواقر.
رجل عاقر :مجعهاُ :عقّر.
ّبي الفرق بي ّ
لك من :الكهل ،الش يخ ،الهَرم.
الكهل :من جاوز الثالثي اإىل امخلسي .ومجعها كهول و ُكهَّل.
وامجلع :ش يوخ وأش ياخ.
الش يخ :غال ًبا عند امخلسي.
وامجلع :ه َْرىم.هَر ُمون.
الهرم :من بلغ أقىص الك َب وضعف.
قال تعاىلُ ( :ذ ّري ّ ًة ب َ ْعضُ ها من ب َ ْعض )
مب وصف هللا ذرية النبياء؟ بأ ّن بعضها من بعض.
الصالح
وعالم يدل ذكل
متجانسون يف ادلّ ين والتّقى و ّ
جري عىل عادة أهلها نذرت امرأة معران ما يف بطهنا خلدمة بيت املقدس،مب
ً
اس تعانت لتحقيق ذكل؟
الطاعة وصدق ّ
ابدلّ عاء والعبادة و ّ
التولك عىل هللا.
ّبي كيف هيّأ هللا تعاىل مرمي علهيا السالم للقيام بأمر عظمي ،وهو أن تدل
عيىس عليه السالم.
ورابها تربية
ش الش يطان الرجمي ،وقبلها قبول حس نًاّ ،
حفظها وأولدها من ّ
اكمةل شامةل ،ونشأها تنش ئة صاحلة ،وجعل زكري اكفال لها ومتعهدً ا للقيام
مبصاحلها ،وأوجد عندها رزقا بغري أوانه ،واصطفاهئا عىل غريها.
كيف اس تقبل زكري البُرشى بيحىي علهيام السالم؟
السن ،وامرأته عاقر،
ابستبعاد حتقّقها يف موازين البرش؛ لنه كبري يف ّ
وابدلّ هشة والتع ّجب ،واس تعظام قدرة هللا تعاىل.
ّبي المارة اليت منحها هللا تعاىل لزكري دليال عىل محل زوجته وحتقق البُرشى.
كثريا  ،ومس ّب ًحا
ذكرا ً
أ ّل يكّم الناس ا ّإل ابلإشارة ثالثة أيم بليالهيا ،ذاكر ًا هللا ً
يف أخر الهنار وأوهل.
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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مباذا فضّ ل هللا تعاىل مرمي علهيا السالم؟ مث اذكر ما يس توجبه هذا الفضل.
طاعة هللا ولزوم عبادته.
اصطفاها وطهّرها عىل نساء العاملي.
يف قوهل تعاىل " :ذكل من َأنْباء الغ ْيب ن ُوحيه ا َ
إليك"
 .1ما املُشار اإليه يف قوهل (ذكل)؟
قصة امرأة معران وابنُتا مرمي البتول وقصة زكري وابنه حيىي .
س ّيدان محمد صىل هللا عليه وسمل.
 .2من املُخاطب يف قوهل (اإليك)؟
تأكيدً ا لصدق ّنبوته ولإظهار قدرة هللا تعاىل.
 .3مل خاطبته الية؟
اس تخلص من اليت صفات لك من مرمي وزكري علهيام السالم؟
مرمي :طاهرة ،اصطفاها هللا عىل نساء العاملي ،خملصة يف العبادة.
زكري :كبري يف السن ،صبور ،متع ّبد ،اكفل ملرمي علهيام السالم.
مورا خارقة للعادة .اذكر ثالثة مهنا.
عرضت اليت أ ً
 .2تكميه للناس وهو يف املهد.
 .1ولدة س يدان عيىس بدون أب.
 .3ولدة حيىي من أم عاقر وأب بلغ من الكب عت ّيا.
ملاذا جاء الطلب بلفظ (الهبة) يف " َر ّب ه َْب يل م ْن َ ُدلن َْك ُذ ّري َّ ًة َط ّي َب ًة"
ل ّن الهبة يه عطاء من غري ع َوض أو مقابل وإاحسان حمض.
أكرث القرأن الكرمي من اس تخدام السلوب القصيص مفا فائدة هذا السلوب؟
 .2أخذ العبة والعظة.
 .1بيان عظمة القرأن الكرمي يف اإقامة ادلّ ليل.
 .4بيان اإميان النبياء وقوة صبمه.
 .3التدبّر والتأ ّمل.
 .5جذب ذلاكرة النيب  -ص  -عب املايض؛ لينتَفع هبا يف احلارض.
تاكملت الرعاية الإلهيّة يف اإعداد النبياء واصطفاهئم وصفاهتم عالم يدل ذكل؟
النبوة فضل واختيار ا ّإلهيي ،ويه هبة رابنيّة هيهبا ملن يشاء من عباده.
ّ
وحض الصورة الفنية يف قوهل تعاىلَ " :أنْبَُتَ ا ن َباتً َح َس نًا "
الصاحل.
السالم يف منوها وترعرعها وتربيُتا احلس نة ابلزرع ّ
صور مرمي علهيا ّ
ّ
هللا َأعْ ُمل مبا وض َع ْت )
املعىن اذلي أفادته امجلةل املعرتضة ( ُ
تعظمي شأن هذه املولودة ،وجعلها أية للعاملي.
ما دلةل ّالزمن املضارع للفعل ( أعيذها ) يف الاية ()33
الاس مترار والتجدد
ما دلةل تكرار (اصطفاك) يف الية (.)42
الوىل :اختيار مرمي من بي سائر النساء خفصها ابلكرامات.
الثانية :اختيار مرمي لتكون مظهر قدرة هللا يف اإجناب ودل من غري أب.
ما دلةل تكرار ( بكمة ) يف الية ( 33و .) 45
تأكيد أن عيىس عليه السالم ودل من غري أب بكمة ( كن ) من هللا.
ما دلةل تكرار ( ابإذن هللا ) يف الية ()43
دف ًعا للتومه بألوهيته ،وأن معجزاته اكنت مبشيئة هللا.
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وحض دلةل اخللق يف قوهل تعاىل:
 ( .1قال كذكل خيلق هللا ما يشاء ) يصنع عىل غري مثال.
( .2أ ّّن أخلق لمك من الطي كهيئة الطري) أصور لمك من الطي كش به الطري.
قال تعاىل( :لكام دخل علهيا زكري احملراب وجد عهنا رزقًا )
علل؛ جميء لكمة (رزقًا) نكرة.
لإفادة الش يوع والعموم والكرثة ،وأنه ليس من جنس واحد بل أجناس كثرية.
خترج الإساليب الإنشائية عن معانهيا احلقيقية اإىل معان أخرى بالغية ،مثل:
 .2التخيري
 .1ادلّ عاء
المر :
 .2المتين
 .1الالامس
الهنيي :
 .2الاستبعاد
 .1التع ّجب
الاس تفهام:
 .3التعجب
 .2الاس تغاثة
 .1الندبة
النداء :
بناء عىل ما تقدّم  ،ما املعىن البالغي اذلي خرج اإليه:
ً
ادلعاء
 .1المر يف قوهل تعاىل ( :فتقبّل مين )
 .2الاس تفهام يف قوهل تعاىل ( :أ ّن يكون يل غالم ) الاستبعاد والتعجب
الكناية :لفظ أطلق وأريد به لزم معناه مع جواز إارادة املعىن الصيل.
قال تعاىل( :ويكم الناس يف املهد وكهال) طف ًال  /وليدً ا.
هللا اصطفى أد َم ونوح ًا و أ َل اإبراه َمي و أ َل معر َان عىل العالَمي (ُ )33ذري ّ ًة
ا ّإن َ
رب اإّن ن َ َذ ْر ُت
بعضُ ها من بعض ُ
وهللا مسي ٌع عل ٌمي ( )34اإذ قال َت امرأ ُت معر َان ّ
السمي ُع ال َعل ُمي ( )35فَل َ ّمـا
كل ما يف ب َ ْطين ُم َح َّرر ًا فَـتَقَبّ ْل مين إان ّك َأنْ َت ّ
ليس ّاذل ُكر اكلنىث
َوضَ َعـُتْ ا قال َ ْت َر ّب ا ّإّن َوضَ ْعُتُ ا ُأنْـىث ُ
وهللا أعْ ُمل مبا َوضَ َع ْت و َ
و ا ّإّن ّمسيُتُ ا َم ْر َمي و ا ّإّن ُأع ُيذها ب َك و ُذريُتَ ا من ّ
الش ْيطان ّالرجمي ( )33فَتَقبّـلها
رهبُّ ا بقَـ ُبـول َح َسن و أنْبُتَ ا ن َ َباتَ َح َس ن ًا و كفَّلـهَا زكري لكّام دخ َل علهيا زكري
احملر َاب َو َجدَ عندَ ها رزق ًا قال ي َم ْر ُمي أ ّن كل هذا قالَت ُهو من عند هللا ا ّإن
هللا يَ ْر ُزق من ي َشَ ا ُء بغري حساب (ُ )33ه َ
رب َه ْب
كري َرب َّه قا َل ّ
َ
ناكل دعا ز ّ
قائ ي ُ ّ
صيل
يل من دلُ نْ َك ُذ ّري ًة َطيب ًة اإنك مسي ُع ادلعاء ( )33فَنَادتْ ُه املالئك ُة َو ُه َو ٌ
رشكَ ب َيحىي ُم ّ
صدق ًا بكمة من هللا َوس ّيد ًا و َح ُصور ًا ونبيّ ًا
يف احملراب أ ّن هللا ي ُبَ ّ ُ
كون يل غُال ٌم وقَدْ بلغَين الك َ ُـب و ا ْمرأيت
الصاحلي ( )33قَا َل ّ
من ّ
رب أ ّن يَ ُ
عَاق ٌر قال َك َ
رب ْاجعل يل أي ًة قال أي َـ ُتـك أ ّل
ذكل ُ
هللا ي َ ْفع ُل ما ي َشا ُء ( )44قَال ّ
كم النّ َاس ثالث َة أ ّيم اإل َر ْمز ًا واذكر ربَّك كثريا وس ّبح ابل َع ّ
ـش و الإباكر ()41
تُ َ
هللا ْاصطفاك َ
وطه َّرك و ْاص َطفاك عَ َىل ن َساء
وإا ْذ قال َت املالئك ُة ي َم ْر ُمي ا َّإن َ
ال َعالَمي ( )42اإىل هنا احلفظ)
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الّسور
الوحدة الثانية :فن ّ
( جو النص )
التعريف ابلاكتب:
 أمحد أمي أديب ومفكر مرصي ،معل يف جامعة القاهرة. أنشأ جمةل "الثقافة" ،وشارك يف اإخراج "جمةل الرساةل". أمه مؤلّفاته .1جفر الإسالم  .2حضى الإسالم  .3ف ْيض اخلاطر اذلي ُأخذ منه النّص
ما اذلي بيّنه أمحد أمي يف هذا نصه؟
الّسور ينبع من داخل الإنسان ل
كيف ميكن ل إالنسان أن يكون سعيدً ا؛ ل ّن ّ
من ّالظروف اخلارجيّة احمليطة به.
الّسور .
الس بل والوسائل اليت ذكرها الاكتب لتحقيق الفرح و ّ
اذكر ّ
الصعاب.
قوي متح ّم ًال ّ
 .1أن يكون ً
كثريا وكهنا مركز العامل.
 .2أ ّل يفكر بنفسه ً
 .3أن ميل وقت فراغه مبا هو انفع ومفيد مثل العمل.
سليب.
 .4أ ّل يفكر يف ما هو ّ
 .5يو ّجه تفكريه حنو ّ
لك ما هو اإجيا ّيب،
السعادة طب ًعا من طباعه ،ول يض ّيعها يف ما يكدر عيشه.
 .3أن جيعل ّ
املفردات والرتاكيب واجلذور
ّ
تقدله (قدل) :وضعها يف عنقه.
يُمنح (منح) :يُعطى ويُوهب.
الغبطة :النعمة والّسور
هباء (هبو) :جامل ونور
هباء :جام ًل و ُحس نًا وإاشاقًا.
تُش ّع :تنترش.
ً
يتألق(ألق) :يلمع.
ُمح ّياه (حيي) :وهجه
التافه (تفه) :البس يط ل قمية هل
يتدفق :ميتل حىت يفيض.
اكسف الوجه :عابس.
حرج الصدر :ض ّيق الصدر.
ابلً :اهام ًما
انكس البرص :ضعيف
ريض البال فارغ الصدر :ليس يف نفسه ما يزجعه.
ّ
رحجان(رحج) :امليل
الإخفاق (خفق) :الفشل
أرهفت (رهف) :دققت
جلوت (جلو) :أزلت
تثقل اكههل :ترهقه.
هائةل (هول) :عظمية
ه ّينة :بس يطة
انحية ّ :اجتاه
ُمقبض :مزجع
ض ّيق الفق :قةل املعرفة والتفكري
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ّبي معاّن الكامت التية:
ساموي
الهاةل :ادلائرة من الضوء حتيط جبرم ّ
التّنايج :تبادل الرسار بي اثني.
تؤرق جفنه :متنعه من النوم
البيادق :مفردها بيدق :جندي الشطرجن
الغبطة :النعمة والّسور.
ّالزمام :خيط ي ُشد به ،وزمام المر :مالكه ،أي قوامه وعنرصه السايس.
ورد يف النص ( الهباء  ،يتألق  ،املُح ّيا )اس تخرج لكامت تقارهبا يف املعىن:
املُحيّا:وهجه
يتألق :يلمع ،يرشق
نورا
الهباءً :
استبدل ابلرتكيبي التيي لكمة تؤدي املعىن نفسه:
اكسف الوجه :عابس ،حزين
حرج الصدر:ض ّيق
رسورا ؟
مل ع ّد الاكتب الفن ً
الّسور كسائر شؤون احلياة ّفن؛ مفن عرف كيف ينتفع هبذا
احلياة ّفن ،و ّ
الفن ،استمثره واس تفاد منه و َحظي به ،و َم ْن ْمل يعرفه مل يعرف أن يستمثره.
ّ
عقد الاكتب ُمقارنة بي حال القمر وحال الإنسان ،وحض هذه املقارنه.
القمـــــــــــــــر :يعجبه يف ّ
نورا.
وهباء و ً
تقدله هاةل تش ّع ً
رسورا ً
جوا ُمش ب ًعا ابلغبطة والّسور.
الرجل أو املرأة :يعجبه اذلي خيلُق ً
ا ّإن ّقوة الاحامل دلى املرء جتعهل أقدر عىل جلب الّسور لنفسه ،وحض ذكل.
ا ّإن ّقوة الاحامل جتعل صاحهبا ّ
يتخطى اهلموم من غري أن يأبه لها.
من أس باب ضيق الإنسان انغالقه عىل نفسه:
 .1اذكر أبرز مظاهر هذا الانغالق يف الإنسان.
كرثة تفكريه يف نفسه ،حىت كهنا مركز العامل ،وكن الشمس والقمر خلقت لشخصه

 .2كيف يس تطيع جتاوزه ؟
بتوس يع أفقه ،ونظره اإىل العامل الفس يح ،ونس يان نفسه.
مفسدةٌ للمرء أ ُّي مفسد ْه

قال أبو العتاهية :ا ّإن ّ
الش باب والفراغ واجلده
اس تخرج من النص ما يتوافق ومعىن هذا البيت.
ا ّإن أكرث النّاس فراغًا أشدّمه ضي ًقا بنفسه...
كيف حيقق العمل السعادة ل إالنسان؟
اإذا اس تغرق يف معهل ،وفكر يف ما حوهل ،اكن هل من ذكل ذلة مزدوجة:
ذلة الفكر والعمل  ،وذلة نس يان النفس

عىل الإنسان ان يوجه تفكريه اإىل الفرح والهبجه ،بي ذكل.
أن يقبض عىل زمام تفكريه ،فيرصفه كام يشاء ،فاإن تضايقت من أمر فتكم
يف غريه ،وانقل تفكريك كام تنقل بيادق الشطرجن.
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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تغرنمك احلياة ادلّ نيا" .فّس قوهل تعاىل يف الية السابقة.
قال تعاىل " :فال ّ
ل تلهمك احلياة ادلنيا عن العمل الصاحل للخرة.
اس تخرج ما يقارهبا يف املعىن من النص.
"أ ّل تقدر احلياة فوق قميُتا؛ فاحلياة ّهينة ،فامعل اخلري ما اس تطعت"
انقش قول الرسول (ص) " :مايل وما ّلدلنيا ،ما أان يف ادلّ نيا اإل كراكب
اس تظل حتت جشرة مث راح وتركها "
حال الإنسان يف ادلنيا ،كحال الراكب اذلي ليقصد الاس تقرار حتت هذه
الشجرة ،وإامنا الاسرتاحة املؤقته.
كيف جيعل املرء الّسور عادة يف رأي الاكتب؟
يتصنع الفرح والّسور يف مواقف حياته حىت يصبح التكف طبع ًا.
اشح مقوةل ميخائيل ن ُعمية " عىل قدْ ر ما تتّسع انفذتك أو تضيق يتّس ُع
الكون اذلي تعيش فيه أو يضيق"
اإذا امتكل الإنسان ً
عقال واع ًيا وبصرية منفتحة وأفقًا واس ًعا سريى العامل من
حوهل واس ًعا رحبا ،أ ّما اإذا انغلق الإنسان عىل نفسه ومل يفكّر اإل يف ذاته
تؤرقه.
سيبقى أسري ًا لنفسه وستمتكّن منه مهومه و ّ

مدارس النظم احلديثة

وحض دلةل لك عبارة مما ييل:
ّ .1غري مصباحك اإن ضعف :دلةل عىل رضورة أن يغري املرء من حياته
النفس ية ويبحث عن أس باب الّسور.
 .2كرثة تفكري الإنسان يف نفسه حىت كهنا مركز العامل :دلةل عىل اهاممه
بذاته وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع الخرين.
أكرث الاكتب من اس تخدام أسلوب التفضيل ،علل كرثة اس تخدامه.
املقارنه بي الش ياء لبيان ّمتّيها وأفضليُتا.

وحض الصور الفنية التية:
نورا ييضء وجه صاحبه.
صور الّسور ً
 .1فيرشق يف حميّاهّ :
 .2يتدفق من وهجه :صور الّسور ماء يتدفق من وجه املّسور.
 .3يشرتي حضكة معيقة :صور الضحكة سلعة تشرتى.
 .4العباء اليت تثقل اكههل :صور العباء بقيود ثقيةل الوزن.
 .5تتناىج اهلموم يف صدره :صور اهلموم أشخاص ًا يتبادلون الرسار.
 .3مفهنم املظمل اكملصباح احملرتق :صور من ل يس تطيع خلق الّسور ابملصباح
احملرتق.
 .3مهنم امليضء بقدر مصباح غرفة النوم :صور من فيه القليل من الّسور
بضوء املصباح اخلافت لي ًال.
 .3مهنم ذو القدرة العالية مكصباح احلفالت :صور من يقدر عىل خلق
الّسور مصباحا ينري احلفالت بطاقة كبرية.
وحض الكناية يف ما حتته خط:
 .1انم ملء جفونه ريض البال فارغ الصدر :كناية عن الراحة والطمأنينة.
ّ .2
كناية عن القلق وقةل النوم.
تقض مضجعه:
كناية عن احلزن والعبوس.
 .3انكس البرص:
يف النص لون بديعي هو املقابةل ،اس تخرجه مبين ًا دللته.
يف الناس من يشقى يف النعمي  ،ومهنم من ينعم يف الشقاء.
ويدل عىل براعة الاكتب يف توكيد املعىن وتوضيحه وتقريبه من النفس.
همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد
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حر قلباه
الوحدة الثالثة :وا ّ
( جو النص )
دي،
اجلعفي الكو ّيف الكنْ ّ
التعريف ابلاكتب:أبو الطيّب ّ
املتنيب أمحد بن احلسي ّ
لُقّب ابلشّ اعر احلكمي ،أحد مفاخر الدب العر ّيب ودل يف الكوفة يف حمةل
تسمى (ك ْندة) و اإلهيا نسبته.
عطاء يف بالط س يف ادلّ وةل احلَ ْمدا ّّن.
حياته :عاش أفضل أيم حياته وأكرثها ً
ماكنته الشعرية :اكن من أعظم شعراء العرب ،وأكرثمه متكّنًا من اللّغة العرب ّية
وأعلمهم بقواعدها ومفرداهتا،وهل ماكنة سامية مل تُتَح مثلها لغريه من الشعراء .
ات ّصاهل بس يف ادلوةل امحلداّن :وحض  /علل  /فّس
وخصه
وجد فيه طموحه يف القائد العر ّيب ،فنال عنده احلظوة والرعايةّ ،
وقربه ،مفدحه املتنيب يف قصائد من عيون الشعر العريب.
ابلعطف َّ
مناس بة القصيدة (سبهبا):عتاب من املتنيب لس يف ادلوةل لسامعه أقوال الوشاة
الطريقة اليت خاطب فهيا املتنيب س يف ادلوةل:
خاطبه حبديث احملب املعاتب ،ل املس تجدي املس تعطف.
ما اذلي طلبه املتنيب من س يف ادلوةل:
أن يكون عادل يف معاملته ،ودعاه اإىل الوفاء بعهوده هل.
الغرض الشعري للقصيدة :العتاب.
املفردات والرتاكيب واجلذور
ش ب :ابرد
حر :حرقة.
وا :أداة نداء تفيد الندبة.
ّ
برى (بري) :أتعب
سقَم :مرض ،مجعها أسقام .أكتّ  :أخفي.
اخلصام :اخلالف
قدْ ر :تزمع
تدّعي (دعو) :تزمع.
حشم :مسنة اجلسم .ورم :انتفاخ
اخلصم :مجعها خصوم.
رعيت :حفظت
أيخ ادلنيا :الإنسان احلي .أخلقنا :أجدران
يزيلهن (زول) :يبعدهن
الغامم (مغم) :السحاب،واملقصود س يف ادلوةل.
ّبي معاّن املفردات التية:
الشّ وارد :قصائد سائرة بلك ماكن
الغُرة :وهجه
الش ب :البارد
املقة :احملبة
يصم :يعيب
ال َمم :القريب
جراها :الصل جراءها ،مبعىن من أجلها .وجداننا :لك يشء جنده وندركه.
ّ
ُّالرمس :مفردها َرسوم :الناقة اليت تسري الرس مي (رضب من سري الابل رسيع)
الوخّاذة :مفردها واخذة :الإبل اليت تسري الوخذ (رضب من السري رسيع)
ُُضري :جبل عىل ميي قاصد مرص من الشام.
ادلّ مي :مفردها ادلّ مية ،ويه املطر يدوم يف سكون.
اذلمم :مفردها اذل ّمة ،ويه العهد.
الهنّ يى :مفردها الهنُّ ّية ،ويه العقل.
همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد

ما اجلذر اللغوي للكامت:
يصم :ومص
مقة :ومق

تدّعي :دعو

ما مجع لك من :
سقم :أسقام

غُ ّره :غُرر

خصم :خصوم.

ّفرق يف املعىن بي لك لكمتي حتُتام خط:
ما اكن أخلقنا منمك بتكرمة
أ)-
لعمري لنئ أخلقت ثوب التغزل
ب)  -أرى النّوى يقتضيين لك مرحةل
تدق النوى لدلابة
اكنت أسامء ّ
ما الغرض الشعري للقصيدة ؟

أجدران
أبليت
البعد
بذرة المتر

العتاب

ّمم يشكو الشاعر يف البيت الول؟
من جفاء س يف ادلوةل وبرود قلبه ،والسقم اذلي أمل به
وازن الشاعر بي حبه لس يف ادلوةل وحب الاخرين هل ،بي ذكل.
حب الشّ اعر لس يف ادلّ وةل صادق ليس فيه متلّق أو تكّف وقد أحنهل وأبرى
ّ
وحب الخرين لس يف ادلّ وةل ظاهره صادق وابطنه متكّف.
جسدهّ ،
اذكر ثالثة أبيات تضمنت احلمكة يف القصيدة ،ووحضها:
اإذا ْاس تَ َو ْت ع ْندَ ُه النْـو ُار َو ُّ
الظ َ ُمل
َوما انْتفا ُع أيخ ادلّ نْــــيــا بناظــره
اإذا مل يُ ّمّي الإنسان البصري بي النور والظلمة فأ ّي نفع هل ببرصه؟
ا ّإن املَعار َف يف أهْل الهنُّ ـى ذ َم ُم
َوب َ ْينَـنا ل َ ْو َر َع ْي ُتـ ْم ذاكَ َمعرف َ ٌة
املعارف عند أهل العقول عهود وذمم ل يضيعوهنا.
ــان ما يَص ُم
ديق بـه
شـر البالد َماك ٌن ل َص َ
ش ما يَكس ُب الإنس ُ
َو َ ُّ
ُّ
أسوأ البالد ماكن ل صديق فيه،وأقبح العامل تكل اليت جتلب العيب واملذ ّمة
ظهر عتاب الشاعر لس يف ادلوةل جل ًيا ،فعالم عاتبه.
عاتبه عىل سامعه أقوال الواشي فيه.
عاتب الشاعر س يف ادلوةل بلباقة وأدب ،وحض ذكل يف ضوء البيات:
ـب َس يف ادلّ ْوةل ا ُل َم ُم
ما يل أُ َكتّ ُــم ُحبًا قَدْ بَرى َج َسـدي
َوتَدّعي ُح َّ
النّاس يزمعون حهبّ م هل ،وهو صادق اكمت حبه اذلي أبرى جسده وأحنهل
و ْجدان ُنا ُ َّ
لك يشء بَعــــ َدكْ َعـــ َد ُم
ي َم ْن يَع ُّـز عَل َ ْينا أ ْن ن ُفـارقَـهُ ْم
ل يس تطيع الافرتاق عنه ،ول ميكن لحد أن خيلف ماكنه.
قـد ُ ّ
ُض َن ادلُّ َّر ا ّإل أنّـ ُه َلك ُم
هذا عـــتاب ُ َك ا ّإل أنّـ ُه مقَ ٌة
أكّد أن عتابه ما هو اإل حمبة ،لن العتاب جيري بي احملبي.
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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جلأ الشاعر اإىل أساليب ش ىت يف عتابه :وحض ذكل
أرى النّوى يقتضيين لك مرحةل ...
 .1التعريض ابلرحيل- :
لنئ تركن ُُض ًريا عن ميامننا ...
اإذا تر ّحلت عن قوم وقد قدروا...
وبيننا لو رعيت ذاك معرفة...
 .2التذكري ابلواجب- :
دلل ببيت من القصيدة عىل لك من:
 .1اعتداد الشاعر بنفسه:
 .2اعتداد الشاعر بشعره:
 .3مضمون املثل(استسمنت ذا ورم)

 أانم ملء جفوّن عن شواردها أان اذلي نظر المعى اإىل أديب -أعيذها نظرات منك صادق ًة

اس تخلص ثالاث من القمي الاجيابية اليت محلُتا القصيدة.
احرتام الصديق ،العدل يف معامةل الناس ،الالزتام ابلعهود.
مثة فرق بي الاعتداد ابلنفس الناشئ عن الثقة هبا والغرور .وحض ذكل.
الثقة ابلنفس :اعزتاز الإنسان بنفسه وبقدرته عىل حتقيق أهدافه (أمر اإجيايب)
الغرورّ :
سليب)
تومه الإنسان الشعور ابلكامل والعظمة.
(سلوك ّ
يُقال ( العتاب هدية الحباب ) أش اإىل البيت اذلي تضمن هذا املعىن:
قـد ُ ّ
ُض َن ادلُّ َّر ا ّإل أنّـ ُه َلك ُم
هذا عـــتابُ َك ا ّإل أنّـ ُه مقَ ٌة
وك من فؤاد كفيف البرص
وك من كفيف بصري الفؤاد
 .1أش اإىل البيت اذلي ينسجم مع قول أيب العتاهية؟
اإذا ْاس َت َو ْت ع ْندَ ُه النْـو ُار َو ُّالظ َ ُمل
َوما انْتفا ُع أيخ ادلّ نْــــيــا بناظــره
 .2البرص يُري الإنسان ظاهال الش ياء ،والبصرية تُريه حقائقها .بي ذكل
ل فائدة ل إالنسان يف برصه اإن مل تكشف هل البصرية حقائق المور.

مدارس النظم احلديثة

وحض الكناية يف ما حتته خط:
حر قلباه ممن قلبه ش ب:
 .1وا ّ
 .2أانم مل جفوّن عن شواردها:

كناية عن قةل اهامم س يف ادلوةل
كناية عن راحة الفكر والاطمئنان

ما دلةل الرتكيب اخملطوط حتته ا ّإن املعارف يف أهل الهنيى ذمم:
ذوو العقول الراحجة ومهنم س يف ادلوةل.
ملاذا ّعب الشاعر ابلفعل املايض ( نظر  ،أمسعت ) يف قوهل:
وأمسعت كاميت من به مصم
أان اذلي نظر المعى اإىل أديب
لبيان حتقق معناها وثبوته.
ما العاطفة البارزة يف البيات التية:
احر قلباه ممن قلبه ش ب ومن جبسمي وحايل عنده سقم (التحّس)
و ّ
(احلب)
يمن يعز علينا أن نفارقهم وجداننا لك يشء بعدك عدم
(الفخر)
أان اذلي نظر المعى اإىل أديب وأمسعت لكاميت من به مصم
وظف املتنيب بعض مظاهر الطبيعة ،أش اإلهيا ،وما قميُتا الفنية؟
النوار  ،الظمل  ،الغامم ،ادلمي ،الصواعق .جاءت خلدمة التجربة الشعورية
ومنسجمة مع الفكرة اليت أراد اإيصالها يف مضمون البيت.
اس تخرج من النص مثال عىل الطباق.
ش ب×حر  /اخلصم×احلمك  /النوار×الظمل  /أانم×يسهر  /وجداننا×عدم

ماأمهية أن يتحقق الإنسان منصدق ما يسمع يف بناء عالقات انسانية مس تقرة
جتنبه الكثري من اخلالفات واخلصومات اليت قد تقع.
قيل اإذا رأيت من أخيك زةل فاطلب هل س بعي عذرا ،فاإن مل جتد فمل نفسك.
اإىل أي مدى متثل الشاعر وصديقه هذا املعىن؟
س يف ادلوةل :اس متع لالكم الوشاة وص ّدقهم ،وأعرض عن املتنيب.
املتنيب :اكن حريصا عىل صلته ،وعاتبه عتاب احملب.
وحض الصورة الفنية يف لك مما ييل:
يُزيلُه ُّن اإلـى َم ْن ع ْندَ ُه ادلّ َ ُمي
ل َ ْي َت الغَامم الّــذي عندي َصواع ُق ُه
صور عطاي غيو ًما ماطرة
صور س يف ادلوةل ً
وصور اإيذاءه ابلصواعق و ّ
حساابّ ،
ّ
قـد ُ ّ
ُض َن ادلُّ َّر ا ّإل أنّـ ُه َلك ُم
هذا عـــتابُ َك ا ّإل أنّـ ُه مقَ ٌة
ابدلر.
صور ما نظمه من الكم يف قصيدته ّ
همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد

اليوم حمل ...وغدً ا جنم

6

العزة
أوس ّ

700/07 07 4 07

ُمكث ّف الإبداع  /همارات التصال
الوحدة الرابعة :احلساس ية

( جو النص )
مرصي حاصل عىل ادلّ كتوراه يف
معوض  ،عامل ّ
التعريف ابلاكتب :نرص ّ
تكنولوجيا حتلُّل الحامض المين ّية.
. 1التّكنولوجيا احليويّة ملنتجات اللنب الثّانويّة.
أبرز مؤلفاته:
 .2الغذاء والوقاية من المراض .ومنه ُأخذ هذا النّص.
نوي
احلساس يّة مرض من أمراض العرص الشائعة .لن ماليي الشخاص س ً
يعانون مهنا لس باب ختتلف من فرد اإىل أخر ،ومن ماكن اإىل أخر.
أمه أس باب احلساس ّية  :غبار الطلع ومواد التنظيف .وبعض الطعمة.
أمه أعراضها تظهر عىل :اجلدل واجليوب النفية واجلهازين الهضمي والتنفيس.
طرق الوقاية مهنا:
التعرض للبد ودرجات احلرارة املرتفعة
جتنب الطعمة اليت تسبهبا.والتقليل من ّ
املفردات والرتاكيب واجلذور
متنوعة
شائعة(ش يع)  :منترشة.
ل س يّام  :خصوصا .ش ّىت  :كثرية ّ
ّ
غبار ّ
املكتظة (كظظ) :املزدمحة.
الطلع :مسحوق يتواجد يف الزهار.
ادلاء (دوي)
الوقاية (ويق)
ت َُّودل  :اإنتاج
هتيّج  :تثري
ّبي معاّن املفردات التية:
عوادم الس يارات :ما ينتج عن احرتاق الوقود يف الس يارة.
التّكديس :جعل الش ياء فوق بعضها.
املكتظة :املزدمحة.
الوجّية :القصرية.
تتصدى لها :تواهجها.
املعمورة :الرض املسكونة.
الُت ّيج :حدة التأثر.
احبث يف أحد معامج املصطلحات الطبية عن معىن لك من:
أنسجة اجلسم  :مجموعة من خالي مماثةل من نفس املنشأ ،حتمل وظيفة حمددة.
الشُّ عريات ادلّ موية  :قنوات دقيقة تسمح للمواد الغذائية بتغذية اخلالي حولها.
اجليوب النفية :فراغات مليئة ابلهواء تتصل ابلتجويف النفي عب فتحات.
الجسام املضادة :بروتينات تتواجد يف ادلم لإضعاف الجسام الغريبة.
الغش ية اخملاطية:تبطينات تتواجد يف الفم والذن والنف تس تخدم يف الهضم
الربو القصيب :مرض يسبب تضيق يف القصبات الهوائية.
البواغ:مفردها ب َ ْوغ،خلية تاكثر لجنيس ،تنقل النبات من حاةل الركود للنشاط
الرتكيب اجليين :املعلومات الوراثية اليت حيملها لك اكئن يح.
ما اجلذر اللغوي للك لكمة من الكامت التية:
ّ
الاس تعداد :عدد
مكتظة :كظظ
الُتاابت :لهب
مفرد لكمة جراثمي:

ُجرثوم
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(مقاةل علمية)

اضبط ابلشلك حريف املمي والعي يف لكمة معدة مبينًا أوجه ضبط الكمة:
َمعدة  /م ْعدة
اضبط ابلشلك حرف الفاء يف لكمة (ال ُفطريت) والراء يف (الربْويّة)
ما املقصود ابحلساس ية؟
مرض من أمراض العرص الشائعة ،ول س امي عند الطفال ،تنشط يف موامس
معينة وخاصة يف هناية مومس البد ويف مومس الربيع اذلي يكرث فيه غبار الطلع
اذكر أربعة أس باب للحساس ية.
مواد التجميل
غبار الطبع

شعر احليواانت

املواد السامة

كيف حتدث احلساس ية داخل اجلسم؟
تصل مسببات احلساس ية اإىل داخل اجلسم عن طريق الفم أو النف أو
اللمس أو احلقن فُت ّيج الماكن اليت وصلت اإلهيا ،ما يؤدي اإىل ُّ
تودل أجسام
مضادّة دفاعيّة.
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.
حساس ية اللنب :انتفاخ يف املعدة ،مغص وإاسها.
ارتفاع درجات احلرارة و اخنفاضها :القيء والإسهال ،واملغص املتكرر ،العطس
علل ما ييل:
نوي.
 .1احلساس ية من أمراض العرص.لهنا تصيب املاليي من البرش س ً
 .2ل جيوز الاس ُتانة ابحلساس ية .لخطارها عىل املصاب.
حرصا عىل وقاية نفسها من احلساس ية.
 .3جيب عىل املرأة أن تكون أكرث ً
لن تركيهبا اجليين أشد تأ ًثريا من حيث الاس تعداد الورايث للمولود
وحض العالقة بي التلوث ومرض احلساس ية.
التلوث يعين اإماكنية وصول أي نوع من اجلراثمي اإىل اجلهاز الهضمي والتنفيس
مما يؤدي اإىل هت ّيج النسجة وحتسسها.
ما أكرث أنسجة اجلسم تعرضا للحساس ية.
أنسجة اجلسم والغش ية اخملاطية للجهازين التنفيس والهضمي.
الصورة الفنيةيف عبارة ( اإن هذا النوع من احلساس ية هو معارك كمييائية)
صور احلساس ية معركة ،وصور البوتي الغذايئ والجسام املضادة جيشي
خيوضان هذه املعركة.
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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الوحدة اخلامسة :سأكتب عنك ي وطين
( جو النص )
محمود فضيل التلّ ،ودل يف اربد.
السفارة الردن ّية يف الكويت.
مستشار يف ّ
عضو رابطة ال ُكتّاب الردنيي.

التعريف ابلاكتب:
املناصب اليت تولها:
أمي عام يف وزارة الث ّقافة.
من دواوينه الشّ عريّة:
الصمت والاغرتاب .2 .نداء للغد اليت  .3جدار الانتظار
 .1أغنيات ّ
الطريق .5 .شاع الليل و ّ
 .4هامش ّ
الطوفان  ،ومنه ُأخذ هذا النّص .
ردن واعزتازه به .
علّل؛ ع ْشق الشّ اعر لل ّ
ردن من حضور ْدو ّيل م ّمتّي  ،يؤكّد احرتامه ل إالنسان .
 .1ملا لل ّ
ردن للمجمتع الإنسا ّّن من اإجنازات يف خمتلف اجملالت .
 .2بسبب ما قدّمه ال ّ
ردن
ردن  ،ويؤكّد أ ّن ال ّ
اإلم يشري الشاعر يف قصيدته :اإىل أ ّيم اغرتابه عن ال ّ
يعيش داخهل وهو معه كروحه ل تفارقه ذلكل هو ل يشعر ابلغربة.
علل؛ ل يشعر الشاعر ابلغربة وهو بعيد عن وطنه.
ردن يعيش داخهل وهو معه كروحه ل تفارقه ذلكل هو ل يشعر ابلغربة.
أ ّن ال ّ
يطمنئ اإليه .
ماذا جيد الشّ اعر يف طبيعة الوطن ؟ املزنل اذلي ّ
املفردات والرتاكيب واجلذور
قامت :هنضت .أهوى(هوي) :أحب
راية :عمل.
البرشى :اخلب السار.
رابك (ربو) :الرض املرتفعة .ومفردها (ربوة)
امتدّت (مدد) :طالت
شعاع (شعع) :ضوء.
املحن (حمن) :البالء والشدة( .حمنة)
أطوي (طوي) :ألفها.
حلظة القدر :ساعة املوت .تساىم (مسو) :ارتفع.
ملهمة (هلم) :هادية
تناىم( :منو) :كب البنيان (بين) :الإعامر
جسلنا كل السامء :أطلقنا عليك الصفات حناي القلب (حين) :أعامقه
ّبي معاّن املفردات التية:
الوجدان :منبع الشعور
النظري :املثل واملساوي.
يبدّد :يُبعد
اخلفقة :احلركة والاضطراب.
تنادمين :تسامرّن وجتالس ين.
ّ
الظفر :الفوز
الطيف :اخليال ،وما يراه النائ ،ومجعها أطياف.
ما اجلذر اللغوي للكامت:
ملهمة :هلم
شعاع :شعع
ما مجع ب ُرشى وبشارة:
ما مفرد لك من:
الرىب :الربوة

امت ّدت :مدد
ُرش) و بشارة (ب َشائر)
ب ُرشى ( ب ْ

احملن :محنة.

السري :السرية
ّ

همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد

احلدود :احل ّد

خيلط بعض الناس بي اس تخدام ( رؤي) و ( رؤية ) ما معىن لك مهنا:
رؤية :ما يُرى يف اليقظة ( اإدراك املريئ)
رؤي :ما يُرى يف النوم
هل ُوفق الشاعر ابس تخدام لكمة (رؤي) يف تعبريه.
ل ،لنه أراد هبا التطلّع حنو أمر ما ،فمل حيقّق املعىن اذلي أراده.
فرق يف املعىن بي الكمتي اخملطوط حتُتام:
 فرويح ما رأت سواك  ...سواك ي وطين. -لو رصت من سقمي شبيه سواك.

غريك
عود من جشر الراك

عب الشاعر عن شوقه لوطنه اذكر مظاهر شوق الشاعر لوطنه.
س يكتب عنه ويرمس لوحة للشوق والعودة للوطن لكام انداه...
انتقى الشاعر لك ماهو مجيل ليعب عن حبه لوطنه ،أين جتد ذكل؟
يف قوهل :سأكتب ّ
لك ما أهوى ،وما حيلو اإىل الوطن.
الردن بدل اخلري مع قةل موارده :اس تخرج ما يدل عىل هذا.
يف قوهل :سأذكر أنك البرشى  /ولك اخلري للبرش
اذكر ثالث صور من هذا اخلري يف وقتنا احلارض.
اس تقبال الالجئي /تقدمي ادلمع  /تقدمي العون  /المن و المان
كيف ّعب عن معىن( :ل تقف العوائق أمام تلبية نداء الوطن) وما دللُتا
سأرجع بال خيل ولطري ولسفينة  ،وتدل عىل شدة شوقه لوطنه وتعلقه به
ما الغرض من تكرار ل يف( :بال خيل  ،ول طري ول سفن)
تأكيد النفي ،مبعىن عودته اإىل وطنه متحققة مع نفي وجود وس يةل ّ
تقهل.
ّعب الشاعر عن التوحد بي اذلات والوطن ،وحض ذكل
ذات الشّ اعر حتيا يف وطنه حىت حلظة اقدر ،حاةل التحام وامزتاج (أنت أان)
اس تنتج ما يدل عىل معق ارتباط الشاعر بوطنه
وأنت احلب ي أردن  ...أنت الطيف والوجدان والفاكر والصور...
يعب عن مدى معق ارتباطه بوطنه ،فالوطن منبع الشعور وامللهم للشاعر
ردن مبعث للفخر والاعزتاز يف ماضيه وحارضهّ .بي ذكل.
ال ّ
بتارخيه وحارضه وأجماده القدمية وسري أبطاهل وقيادته للعرب...
(معركة مؤته  ،الثورة العربية الكبى )...
(فسجلنا كل السامء ل حتىص) ما الصفات والفضائل اليت ميتاز هبا الردن.
 :دلةل عىل إارادة أههل القوية
أرض العزم
أردن العزة والنخوة  :دلةل عىل شهامة رجالها وعزمه
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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يرى الشاعر أنه بعيد وقريب عن وطنه يف الوقت نفسه ،وحض ذكل.
بعيد جغرافيا قريب نفس يا .فالوطن يسري معه كظهل وجيالسه كروحه.
ماذا قصد الشاعر بقوهل ( :فرويح ما رأك سكنا سواك  ...سواك ي وطين)
مل جيد سكنا يأوي اإليه أفضل من وطنه ،فاإذا اكنت الروح تسكن جسده
ليعيش فاإن هذه الروح ل ترى احلياة اإل يف أرض الوطن.
اس تخرج ما يدل عىل رفض الشاعر فكرة الاغرتاب النفيس.
مفا أحسست يف يوم بأّن كنت مغرتاب  ..فكيف أكون مغرتاب
اس تخرج ما يدل عىل أن الوطن ابعث الّسور يف نفسه خمفف وطأة أمله
وأطوي رحةل الوجاع واحملن
اس تخرج ما يدل عىل أن حب الوطن يتناىم يف نفس الشاعر حىت مماته
وأحيا فيك حىت حلظة القدر
سأبقى فيك ل أحيا سواك مدى...
اس تخرج ما يدل عىل أن الشاعر جعل الرتاب واملاء صور للتعبري عن انامئه
سأجعل من ترابك اإذا تناىم خفقة الصدر...
وأغسل يف مياهك ما يبدد قسوة العمر...
أعط مثال من القصيدة عىل التكرار يف املعاّن والفاكر معا .معلال
(وأنت يف حناي القلب تسكنين) (وأنت ادلار ي أردن أسكهنا وتسكنين)
(فرويح ما رأت سواك سكنا) دلةل عىل أن الوطن يسكن يف ذاته.
(أحيا فيك) (سأبقى فيك) (أنت أان) دلةل عىل التوحد بي ذاته والوطن.
وردت لفظة ( الرايت) يف القصيدة مفا القمي الوطنية السامية اليت ترتبط هبا
الرايت رمز لالس تقالل ،والرفعة والرشف والنرص والهوية الوطنية.
عن أنس بن ماكل – ريض هللا عنه – أن النيب – صىل هللا عليه وسمل –
اكن اإذا قدم من سفر فنظر اإىل جدرات املدينة أوضع راحلته وإان اكن عىل
بي عالقة النص مبضمون احلديث.
دابته حركها من حهبا.
العالقة حب الوطن ،واحلني اإليه ،وتعجل العودة.
ما اذلي زاد من تعلّق الشاعر بوطنه.
جتربة الغربة واملعاانة فهيا والابتعاد عن وطنه وشوقه اإليه.
بدت عالقة الشاعر بوطنه كهنا عالقة طفل بأمه أو حمب حببيبه ،هل مياثل
الوطن الم أو احلبيب .بي ذكل
الوطن حيتضن أبناءه كام حتتضن الم أطفالها .وهو احلبيب منبع اذلكريت.
هل حيتاج الوطن مسوغ للحب ؟
ل ،لنه الرض اليت نشأان علهيا ،وشبنا من ماءه ،ولعبنا يف ربوعه...
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وحض الصور الفنية يف لك عبارة:
صور الشّ وق جسام يرمسه ،
(أرمس لوحة للشّ وق تسكن رحةل ّالزمن) ّ
صور ّالزمن ابملزنل اذلي يسكنه الشوق.
و ّ
صور الشوق اإنساان هل ظ ّل ينادي عليه
أيت لكّام هتفت ظالل الشّ وق تطلبين) ّ
صور الوطن اإنساان مي ّد يديه يك يعانقه.
(أيت لكّام امتدّت ذراعك يك تعانقين) ّ
(سأيت لكّام هنضت ُرابك ّ
صور املرتفعات اإنساان حياوره.
الطهر تسألين) ّ
احلب ابلبذور اليت تزرع
احلب)
صور ّ
(ترابك قد زرعت به بذور ّ
ّ
ما دلةل لك من
(أطوي رحةل ال ّيم) دلةل عىل قرار العودة اإىل الوطن بعد أن أتعبته الغربة.
(سأيت يف شعاع الشمس و ّ
الظلامء والقَ َمر) دلةل عىل عودته يف لك الظروف.
(أنت يف حناي القلب تسكنين) دلةل عىل تعلق الشاعر بوطنه وشوقه هل.
(أنت ّ
الصور)شدّة التفكري ابلوطن وشوقه هل
الطيف والوجدان يف الفاكر و ّ
(أرفع راية للحب أمحلها وحتملين) حب الوطن متبادل بي الشاعر ووطنه
ما الغرض من تكرار ل يف( :بال خيل  ،ول طري ول سفن)
تأكيد النفي ،مبعىن عودته اإىل وطنه متحققة مع نفي وجود وس يةل ّ
تقهل.
ما الغرض من اس تخدام السي يف قوهل ( سأذكر .سأجعل .سأبقى )
السي تدل عىل املس تقبل القريب ،مبعىن حتقق اإجناز هذه الفعال يف القريب
ما قمية توظيف الشّ اعر أفعال مثل " تساىم  ،تعلو  ،تناىم"
ّ
السمو والرفعة وال ّمنو  ،ويه صفات الوطن اذلي
لك هذه الفعال فهيا معىن ّ
ردن.
اش تاق اإليه الشّ اعر؛ وطنه احلبيب ال ّ
وحض دلةل اتاكء الشاعر عىل عنارص الطبيعة.
حب وتفاؤل وشوق...
لنه يعكس احلاةل النفس يّة للشاعر من ّ
ما الثر ّ
الفين للبعاد احلرك ّية والوجدان ّية يف النّص ؟
البعد الوجداّن امزتجت به عواطف الشاعر يف صور جاملية فهو ملزتم جتاه
وطنه اذلي ينمتي اإليه ابإخالص وصدق.
(مل تفارقين) (أنت الطيف والوجدان) (أنت احلب )...
البعد احلريك جاء منسج ًما مع البعد الوجداّن ملب ّيا هل ،لبث احليوية يف
الصورة الشعرية.
(سأيت يف شعاع الشمس) ( سأيت يف ريح الليل )
ما دلةل وجود السهل والصحراء معا يف وطن واحد.
اإن الشاعر حيب جغرافية وطنه املتنوعة.
ما املعىن اذلي أفاده قول الشاعر ( حامك هللا يوطين)
ادلعاء لوطنه ابمحلاية.
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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التام
اجملزوء
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تفعيالته
مالحظات

مدارس النظم احلديثة

الرجز

املتقارب

ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن
فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُ ْن
ُم َفاعَل َ ُُت ُم َفاعَل َ ُُت فَ ُعولُ ْن
ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن
فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعولُ ْن
ُم َفاعَل َ ُُت ُم َفاعَل َ ُُت فَ ُعولُ ْن
ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن
فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعو
ُم َفاعَل َ ُُت ُم َفاعَل َ ُُت
ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن
فَعولُ ْن فَعولُ ْن فَعو
ُم َفاعَل َ ُُت ُم َفاعَل َ ُُت
ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن ُم ْس ت ْفعلُ ْن
×
×
ُم ْس ت ْفعلُ ْن – – ں –
ُمفاعَلْ ُُت ں  - - -فَعولُن  :ں  - -فَعو ُل  :ں – ں
ُمفاعَل َ ُُت ں – ں ں –
4
فَ ْ
ُم ْس تعلُ ْن – ں ں – ُمت ْفعلُ ْن ں – ں –
عول  :ں –
فَعو  :ں –
فَ ُعولُ ْن ں - -
ُم ْس ت ْفع ْل – – – ُمت ْفع ْل ں – –
مشطور الرجز ( الرجوزة)
اإذا اكن أخر حرف من صدر البيت يش به أخر
حرف من جعز البيت :نش بع تفعيةل ُ
فعول ں – يه شطر من تم الرجز ،ومجعها أراجّي،
وي ُسمى قائلها ر ّج ًازا.
ں فتصبح فعولن ں – –
عيشُ وا كراما ْحتت ظ ّل العمل
الس ّن ت ْرب الهالل
لَنئ ُك َ
ولـ ْم أر يف عيوب النّاس شيْئا
نت يف ّ
.
.........................................................................................................................

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

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

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

كن ْقص القادريـن عىل التّامم

لقدْ فُ ْق َت يف احل ُْسن بدْ َر الكامل

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

َأ ٌخ لــــ َـي ّعنْـــ َد ُه أد َُب

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

َصــداقَـــ ُة مــثْهل ن َ َس ُب

.
.........................................................................................................................
طري ّ
لك بيت من البيات التية:
بي شَ ّ
افصل َ
وقات ّ
حسن ْت بك ال ُ
حىت/كن ّك يف ف ادلّ هرابتسام
لقدْ ُ
ْبتت منمك ُزهوراً
ُفس ْقيا للمدارس ْمن ريض /لنا قدْ ان ْ
غري ساع ُ /ير ّد ُد يف غد ن َظر ًا سديد ًا
مفا بلغ املقاصد ُ
........................................................................................................................

امل الفراغ ابلكمة املناس بة
وي ُْسأَ ُل يف ...ذو صواب

فَه َْل تَ َركَ اجل َ َم ُال ُهل َصوااب
(املُشْ َكة  ،امل َ ْوضوع  ،احلَوادث ّ ،الرأي)
ساّن ابلقريض وبـالقوايف
ل َ
وابلشعار أ ْمه َُر يف ....
(الغَواص  ،التّأثري  ،احل ْمكَة  ،ال َق ْول )
عىس ال َك ْر ُب اذلي أم َْسي ُْت فيه
يكون  .........فَ َر ٌح
ُ
(ب َ ْعدَ ُه َ ،ورا َء ُه  ،فيه ُ ،منُْتَ ا ُه)
همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد

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

ل َـنا صاحـ ٌب لـ ْم يــ َز ْل

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

ي ُـ َعل ّـلُنا ابل َمـــــــــ ْل

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

ْحتيا لنا عـــزيز ًة يف ا ُل َمم
.
...................................................................................................................
..................................................................................................................

ق ْــط َع ُة ش ْعر ُحلْوةٌ

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

قدْ َرقَ َص القلْ ُب لها

. .........................................................................................................................
................................................................................................................... .........................................................................................................................
طري ّ
طري ّ
لك بيت من البيات التية
لك بيت من البيات التية:
بي شَ ّ
بي شَ ّ
افصل َ
افصل َ
ْ
ُ
فوق ل َّجة كهنّ ا  /عقاربٌ تدُ ُّب فوق م ْبد
رب ا ُل َم ْم وال ُف ُكل َ
مدحــ /ــــ ُت موىل املوايل و َّ
اإذا َمدَ ُحوا أدميّا ْ
اإذا ُك ْنت يف حاجة ُمرس ًال  /فأ ْرس ْل حكامي ول توصه ا ّإيك أ ْن يفتنك ّ
الّس ُاب
الش ُ
باب  /وأ ْن يغ َُّر ع ْينك َّ
ف إانّام َّ
الور ُد والياسـميـــ /ـــ ُن وامل ُ ْسم ُ
باب ظل زائ ٌل  /وبدْ ُر ُه ل بُ َّد يوما أف ُل
عات ب ُق ّصاهبا
الش ُ
وشاهدُ ان ْ
ّ
عُصفورتن يف احلجــا  /ز حلتا عىل فَ َ ْن
امل الفراغ ابلكمة املناس بة
امل الفراغ ابلكمة املناس بة
الس ْمل
أل حبَّذا ُص َب ُة ....
ّ
الص ْم ُت للمرء ّ ..
وشــــــــــاه ٌد لَـ ُه بفَضْ ل
وأ ْحبب بأ ّيمه أ ْحبب
( ُ
(الكتاب  ،املكتب ّ ،
صاحب)
حليف ،مساندُ  ،أملُ،
الرشيف  ،املدّرس)
ُ
اإذا بَل َغ  .......أ َ ُ
وأف ُة العقل الهــــــوى مفن عال
ماهل
عىل ُ .......
عقهل فقد جنا
قرتح
فليس ُهل بعدَ ها ُم ْ
َ
(ن َ ْفسهَ ،هوا ُهَ ،جنانه ،عاط َفته)
إنسان ّ ،الرجلُ  ،اجملُتدُ )
(املر ُء  ،ال ُ
وعل ُمك  ....اإذا ما و َ
َم ْن ْمل يَع ْظ ُه ْ ...........مل ي ْن َف ْع ُه
ثقت
ماراح به الوعظُ يو ًما أو غدا
مبن ليس يُؤ َم ُن من غدْ ره
من ،وادلا ُه ،ادلّ ه ُْر ،أصابُ ُه)
(ضائ ٌع  ،قلي ٌل  ،معرف ٌة ْ َ ،هج ٌل )
( ّالز ُ
..................................................................................................................
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كيفية كتابة اهلمزة
مهزة الوصل :تأيت يف املواضع التية :
 .1السامء التية  :ابن  ،ابنة  ،امس  ،اثنان  ،اثنتان  ،امرؤ  ،امرأة.
العب  ،ادرس  ،ارم
 .2أمر الفعل الثاليث  ،مثل ْ ،
نترص  ،انتصار
 .3مايض امخلايس وأمره ومصدره  ،انترص  ،ا ْ
 .4مايض السدايس وأمره ومصدره اس تخرج  ،اس تخر ْج  ،اس تخراج
 .5مهزة ) أل التعريف ( املتصةل ابلمس القمر  ،البيت

بي سبب كتابة اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا:
 .1امس
 .2ارقص
 .3اقتصاد
 .4اس تعمل
 .5املزنل

مهزة القطع تُنطق دامئا  ،وتأيت يف:
 .1الفعل الثاليث اذلي يبدأ هبمزة  ،مثل  ،ألك  ،أمر
 .2مايض الفعل الرابعي وأمره ومصدره أنتج  ،أنت ْج  ،اإنتاج.
درس
 .3الفعل املضارع املس ند اإىل املتكّم أ ُ
لعب  ،أ ُ
 .4احلروف مثل  ،أ ْن  ،ا ْإن ،ا ّإن  ،أ ّن  ،أو  ،اإل...
 .5السامء ما عدا اليت ُذكرت يف مهزة الوصل أهداف  ،أ ُحبر  ،أنبياء...

بي سبب كتابة اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا:
 .1أخذ ..........................................................................................................................................................................
 .2أبدع..........................................................................................................................................................................
كتب..........................................................................................................................................................................
 .3أ ُ
........................................................................................................................................................................
 .4أما
 .5أمحد..........................................................................................................................................................................

املتوسطة:
اهلمزة ّ
تعمتد كتابُتا عىل حركُتا وحركة ما قبلها
وتُكتب عىل حرف يناسب احلركة القوى ــــــ ُــــــــَــــــ
َمأْمون :لن اهلمزة ( ساكنة) وما قبلها ( مفتوح)
)
رئْبال :لن اهلمزة ( ) وما قبلها (
)
لُ ْؤلؤ :لن اهلمزة ( ) وما قبلها (
)
ذئَاب :لن اهلمزة ( ) وما قبلها (
)
ُر َؤساء :لن اهلمزة ( ) وما قبلها (

بي سبب كتابة اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا:
ير َأس..........................................................................................................................................................................
ْ
ُم ْؤمن......................................................................................................................................................................... .
مس ُؤول..........................................................................................................................................................................
ْ
مسأَةل..........................................................................................................................................................................
ْ
َر ُؤوف..........................................................................................................................................................................
زائر..........................................................................................................................................................................
ب ْئ...................................................................................... ....................................................................................

اهلمزة املتط ّرفة:
تعمتد عىل حركة ما قبلها فقط  ،وتُكتب عىل حرف يناسب تكل احلركة ،
وتُكتب عىل السطر اإذا اكنت متطرفة وما قبلها ساكن.
لن ماقبلها مفتوح
َقرأ

بي سبب كتابة اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا:
شاطــئ..........................................................................................................................................................................
هتيُّــؤ..........................................................................................................................................................................
متواطــئ..........................................................................................................................................................................
دهاء..........................................................................................................................................................................
دفـــئــــ ًا..........................................................................................................................................................................
ضوء ًا ..........................................................................................................................................................................

املتطرفة تنوين فتح:
اإذا جاء بعد اهلمزة ّ
واكن احلرف اذلي قبلها من ميكن وصهل مبا بعده فاإهنا تُكتب عىل نبة:
شيئ ًا  ،دفئ ًا  ،كفئ ًا...
ومل يكن احلرف اذلي قبلها ميكن وصهل مبا بعده فاإهنا تبقى عىل السطر مفردة:
هدوء ًا  ،ضوء ًا ُ ،جزء ًا..

همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد
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النداء
دعوة اخملاطب لالنتباه أو ل إالقبال ابإحدى أدوات النداء(ي  .أ .أي .هيا .وا)
املنادى املعرب (منادى منصوب ابلفتحة)
نكرةـــــــَ  +معرفةـــــ ي طالب َ العمل
 )1املضاف
ي صديقــــــــــي
نكرة ُ +ضري
نكرةـــــــً  +معرفةـــــَ ي طالبا ً العمل َ
 )2الشبيه ابملضاف
نكرةـــــــً  +جاروجمرور ي طالبا ً للعمل
ي طالبا ً
 )3نكرة غري مقصودة نكرةـــــــً
املنادى املبين( منادى مبين عىل الضم يف حمل نصب)
يخادل ُ  /ي فلسطي ُ
اإنسان  /بالد
 )1العمل
يأرض ُ  /ي سامء ُ
نكرةــــــ ُـ
 )2نكرة مقصودة
أسلوب الرشط
فعل الرشط

أداة الرشط

نوع املنادى يف مجةل ( ي صديقي ل تغب عين)
ب .شبيه ابملضاف ج .نكرة مقصودة د .نكرة غري مقصودة
أ .مضاف
اس تخرج املنادى ،مث بي نوعه:
عامر ،ادرس...................................................................................................................................................................
 .1ي ُ
 .2ي شطي ًا ،أرسع.................................................................................................................................................................
 .3ي أيخ ،ات ّق هللا...............................................................................................................................................................
يطالب....................................................................................................................................................................................
.4
ُ
مل الناس...................................................................................... ....................................................................................
 .5يمع َ
 .3ي سائق ًا الس يار َة.......................................................................................................................................................
 .3أ بُنييت ل ختايف..................................................................................................................................................................
يقدس.......................................................................................................................................................................................
ُ .3

أداة الرشط
جيزمان بـ
غري جازمة
جازمة
حروف
حرف
صيح الخر ــــــــــــ ْـ
السكون
( ا ْإن ) لو  ،لول ،لوما حذف حرف العةل معتل الخر ــــَــــ ُـــــ
أسامء
أسامء
الفعال امخلسة ـــــــوا
حذف النون
اإذا  ،لكّام
ما  ،همام  ،من
مىت  ،كيفام ،أيامن
حيامث ،أين ،أ ّي
البدل
 .1املطابق البدل مساوي للمبدل منه  ،وميكن أن نس تغين عن
(لك من لك) املبدل منه دون أن خيتلف املعىن.
البيت احلرام قيام ًا للناس"
"جعل هللا الكعب َة َ
 #صور البدل املطابق
عاد محمدُ ُبن عصام
 .1لكمة (بن) بي علمي.
الطالب نش يط
.2املعرف بـ(ال) بعد امس الإشارة .هذا
ُ
 .3الامس املكرر "اهدان الرص َاط املس تقمي رص َاط"
 .4بدل التفصيل  :اذلي ي ُ ّفصل أقسام املبدل منه
املر ُء بأصغريه :قلبه ولسانه.
جزء حقيقي ملموس من مكوانت املبدل منه
 .2اجلزء
(بعض من لك) أجعبتين الفتا ُة عيون ُـها
 .3الاش امل جزء غري حقيقي غري ملموس ول حمسوس
أجعبتين الفتا ُة أخالقُـها
همارات التصال  /الفصل ادلرايس الول  /املهناج اجلديد
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أعرب ما حتته خط:
فعل مضارع جمزوم ابلسكون.
ينجح
يدرس ْ
ْمن ْ
ْمن يتّق هللا جيعل هل خمر ًجا فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العةل
ما تفعلوا من خري يعلمه هللا فعل مضارع جمزوم حبذف النون.
حرف الرشط غري اجلازم فامي ييل هو:
ب .ما
أ .كيفام

ج .اإذا

د .لو

ّعي البدل يف ما يأيت  ،واذكر نوعه :
" وإانك لُتدي اإىل رصاط مس تقمي رصاط هللا اذلي هل ما يف " ....
متسهام النار :عي بكت من خش ية هللا  ،وعي ابتت حترس يف سبيل هللا
عينان ل ّ
ول يس توي القلبان  :قاس ورامح
أفادتين املكتبة مراجعها
أدهش ين الطالب تق ّمصه الشخصية

اضبط ما حتته خط:

اس ت َّذل ُ
الضيف الطعا َم مذاقـه
الطالب َ
البحث خطـتـه
أع ّد
ُ
أعرب ما حتته خط
" اإن هذا القرءان هيدي لليت يه أقوم "
ُ
تصفحت ادليو َان نصفــه
قرأ ُت عن خادل بن الوليد
" الك لنسفع ًا ابلناصية انصية اكذبة خاطئة"
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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الفعل املضارع املعتل الخر
يُرفع بضمة مقدرة عىل اللف (للتعذر)
يُرفع بضمة مقدرة عىل الواو والياء (للثقل).
ينصب بفتحة مقدرة عىل اللف (للتعذر)
و ينصب بفتحة ظاهرة عىل الواو والياء.
أدوات النصب ( أ ْن ْ /لن  /يك  /لم التعليل)
جيزم حبذف حرف العةل من أخره.
أدوات اجلزم ( مل  /ملا  /لم المر  /ل الناهية)

املش تق
امس الفاعل
امس املفعول
الصفة املش هبة
صيغة املبالغة
اسام الزمان واملاكن

امس املرة

امس الهيئة

أعرب ما حتته خط:
يسعى:
ينـمـو:
يقيض:
لن يسعى
منـو:
لن ب َ
مل يسـ َع:

صياغته
ثـــــاليث :فاعــــــل
غ ثاليثُ ( :م ـــــــ)
ثـــــاليث :مفعول
غ ثاليثُ ( :م ــــَـــ)
اإذا اكن الفعل لزما جيب اإحلاقه بش به مجةل:
صفة اثبتة (تش تق من الالزم) املزاي والطباع أو اللوان.
أوزاهنا ( :فَعيـل )
فَـ َعـل فَـ ْعـل فُـعال فَعـال فعل فعالن أفعل
تفيد التكثري واملبالغة( :تش تق من املتعدي)
أوزاهنا ( :فـ ّعـال ) فاعول فـ ّعيل فعل فعيل فعول مفعال
ثاليث ( َمـ ْفـ َعـل ) :
اإذا مضارع الفعل مضموم العي (كتب يكـ ُتب َم ْكـتَب)
أو مفتوح العي ( س بح يسـ َبـح َم ْس َبـح )
انقصا ( رمــى َم ْر َمى )
أو معت ًال ً
ثاليث ( َمـ ْفـعـل ) :
مضارع الفعل مكسور العي (جلس جيلـس َم ْجلس )
اوي (.وقف َم ْوقف )
أو معت ًال مثا ًل و ً
غ الثاليث عىل ( ُم ـــَـــ ) ( ُمس تودَع ُ ،مرت َقب ُ ،منُتيى)
يدل عىل وقوع احلدث ّمرة واحدة.
( عـلــــى وزن فَـــــ ْعـــةل )
الثاليث:
( مصــــــدره الرصحي  +ة )
غري الثاليث:
اإذا تشابه مع املصدر الرصحي( نضيف هل لكمــــة واحدة )
يدل عىل هيئة حصول الفعل.
( عـلــى وزن فـــ ْعـــةل )
الثاليث:
( الرصحي  +ة  +لكمة)
غري الثاليث:
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أمثةل
(فهم :فاهـم) (رد :را ّد) (أمن :أمن) (سأل:سائل) (سعى  :ساع )
(ابتسمُ :مبتسم) (قاتلُ :مقاتل) ( ّ
توىلُ :متو ّل) (اشرتى ُمشرت)
مريم) (ابع  :مبيع)
مدعو) (رىمّ :
(ش ّد :مشدود ) (دعاّ :
نترص)
(اس تخدم ُ :مس تخدَ م) ( ّعملُ :م َّعمل ) (انترصُ :م َ
( ّ
مرغوب فيه)
شك  :مشكوكٌ فيه) (اقرتن :اقرتن به) (رغب :
ٌ

س :عند صياغة امس ماكن من الفعل ( وقف ) يصبح ( َم ْوقـف) :لن
ب .عي مضارعه مضمومة
أ .عي مضارعه مفتوحة
د .معتل مثال واوي
ج .معتل انقص
صغ من الفعال التية امس زمان أو ماكن مناسب مع الضبط
هبط
وقع
لعب
استشفى
صغ مصدر املرة من الفعال التية:
دعا
قتل
انم
جلس
أشار
ك ّب
انطلق
انتقم
بَ .رمحة ج .جـلسة
أ .قَـتةل
مصدر املرة:
صغ مصدر املرة من الفعال التية:
دعا
قتل
انم
جلس
أشار
ك ّب
انطلق
انتقم
اليوم حمل ...وغدً ا جنم
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ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:
لكمة ( املصاب ) يف مجةل  ( :فتهنك املصاب اإهنااكً عاما)
 .4امس زمان
 .3امس ماكن
 .2امس فاعل
 .1امس مفعول
لكمة ( اخملتار ) يف مجةل  ( :النّص اخملتار من أفضل النصوص):
 .4امس زمان
 .3امس ماكن
 .2امس فاعل
 .1امس مفعول
لكمة ( مـش ية ) يف مجةل ُ ( :
مشيت مـش ية واثق)
 .4امس زمان
 .3امس ماكن
 .2امس فاعل
 .1امس مفعول
لكمة ( املعروف) يف مجةل  ( :ي صان َع املعروف ،أقبل)
 .4نكرة مقصودة
 .3شبيه ابملضاف
 .2مبين عىل الفتح
 .1مضاف منصوب
امجلةل اليت تضمن امس فاعل
 .4هل أنت سامح ابلإساءة
ساحمت من أساء
َ
 .3هل
 .2أان أسامح من ييسء
 .1سامح من أساء اإليك
لكمة ( احنناءة ) يف مجةل  ( :واكن جدّي ينحين احنناءة الهنر):
 .4امس ماكن
 .3مصدر هيئة
 .2مصدر مرة
 .1مصدر رصحي
البدل املطابق تضمنته مجةل:
 .1أجعبتين احلفةل تكل  .2تكل أيم ل تنىس  .3القصة تكل قرأهتا  .4تكل الس يارة حلمت هبا
مصدر املرة من املصادر التية:
 .4دَعوة
 .3اس تعانة
 .2قَـتةل
َ .1رمحة
يعرب الفعل ( ُ
يب ال َعي َْش ا ّإل املُسام ُح
ضاق َصدْ ُر املرء ْمل ْيص ُف عَيْشُ ُه
يصف) يف قول الشاعر :اإذا َ
و َما يس تط ُ
 .3جمزوم حبذف حرف العةل  .4جمزوم ابلضمة الظاهرة
 .2مرفوع ابلضمة املقدرة
 .1مرفوع ابلضمة الظاهرة
اقرأ النص اليت مث أجب عام يليه:
العلمي .وقد أطلقت هذه الكيات العنان
ي ش باب الوطن ،يُعدّ ال ُّ
ردن أمنوذج ًا مـتق ّدم ًا يف جمال الطب ،وما انتشار لكيات ّ
الطب اإل عالمة عىل التّقدّم ّ
للباحثي لتحقيق انطالقة فكرية بشلك ّ
الـمؤسسات أحدثت نـقةل نوع ّية يف نرش الثقافة والعلوم ،وانلت ماكنة مرموقة عند الباحثي ،وأصبحت
خالق .وهذه ّ
منظارمه للـمس تقبل القريب .ا ْإن مل (تس َع) للعمل فستبق ُمت َخل ّفا عن ركب احلضارة.
أ) اس تخرج من النص:
..........................
 ..........................امس مفعول لفعل ثاليث
امس فاعل لفعل غري ثاليث
..........................
 ..........................بدل
امس مرة
..........................
 ..........................امس ماكن
امس هيئة
 ..........................امس مفعول لفعل غري ثاليث ..........................
امس فاعل لفعل ثاليث
..........................
 ..........................امس زمان
صفة مش هبة
ب) اضبط ما حتته خط يف النص ،مث أعربه اإعرااب تما:
ج) أعرب ما بي القوسي
 :1اقرأ النص اليت مث أجب عام يليه:
الوطين  ،مبدع ومضمون الرلكة أما الهدّاف فأرسعهم عند المترير أو الركض.
حارس املرىم يف املنتخب
ّ
اس تخرج من النص )1 :امس فاعل ثاليث  )2امس فاعل غري ثاليث  )3امس مفعول ثاليث  )4امس مفعول غري ثاليث
 )3صيغة مبالغة
 )3امس ّمرة
 )3امس تفضيل
 )5امس ماكن
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