سلسةلًالإبداعً...يفًاللغةًالعربيةً(املشرتكة)ً
فهرستً/الفصلًادلرايسًالول

أو اًلً:املهاراتً
املوضوعً
الوحدةً
الولـــىً(التنش ئةًالصاحلةً)ً ًًًًًًًً *ًأايتًمنًسورةًألًمعرانً
*ًفنًالرسورً
الثانًـًيـةً (صناعةًالرسورً )ً
احرًقلباهً
الثالًـًثـةً (يفًأدبًالصداقة)ً
*ًو ّ
*ًاحلساسيّـةً
الرابـعـةً (ًالثقافةًالصحية)ً
*ًسأكتبًعنكًايًوطينً
اخلامسةً(ًوأنتًاحلبًايًوطين)ً
اثنياًاً:ال َعروضً
*ًحبرًالوافرً
البحرًالولً
حبرًاملتقاربً
*ً
البحرًالثاينً
َ
حبرًالرجزً
البحرًالثالثً
*ً ّ
اثلثاًاً:القواعدً(ًالقضاايًاللغويةً)ً
*ً
*ًالطباقًً،املقابةلًً
ً)1قواعدًبالغيةً
الساليبًالإنشائيةً ً
*ًالوصلًوالقطعًً،املتوسطةًً،املتطرفةً
ً)3قواعدًاهلمزةً:
*ًاجلذرًاللغويً،املزيانًالرصيفً
ً
*ًاملصدرًالرصحيًًً
ً)2قواعدًرصفيةً:
ً
امسًاملرةًً،امسًالهيئةًً
*ً
ّ
ً
*ًاملش تقاتًًًً
ً
*ًأسلوبًالنداءًًً
ً
*ًأسلوبًالرشطًً
ً)2قواعدًحنويةً:
*ًالبدلً
*ًالفعلًاملضارعًاملعتلًالخرً ً
رابعاًاً:التعبريًًًً
ًًًًًً

الصفحةً
(ًً)ً9ً-ً1
(ً)11ً-11
(ً)32ً-11
(ً)32ً-32
(ً)21ً-39
(ً)29ً-22
(ً)21ً-21
(ً)22ً-23
(ً)24
(ً)29ً-22
(ً)13ً-11
(ً)12ً-12
(ً)11ً-11
(ً)12ً-14
(ً)14ً-19
(ً)19ً-12
(ً)41ً-41
(ً)42ً-43
(ً)44ً-41
ًًًًًًًً(ً)42

ًًً
أعزايئًالطالبً...
برشايًقدًيشوبهً
ًَحًر ْصناًيفًهذاًالعملًأنًيكونًاكم االً،ماًأمكنً،وهوًماًعهدهًمًنّاًالطالبًيفًالس نواتًالسابقةً...ولكنهًيبقىًنتا اجاً ا
نقصً،واستيالءًالنقصًعىلًمجةلًالبرشًطبعًلزمً،فالكاملًهللًوحدهًً.
ذلاًفاإنناًنس تقبلًمالحظاتمكًواس تفساراتمكًبصدرًرحبً.
ً

أوسًالعـــــــ ًّزةً
1492111241
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ً
موضوعاتًاملطالعةًاذلاتيةًً
ملادةًاللغةًالعربيةً(املشرتكة)ً
جيلًً3111
الفروعًالاكدميةً
الفصلًادلرايسًالثاينً
الوحدةًالثالثةًعرشةًًًًًً:منًصفحاتًاحلياةً
النصًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:خليلًالساككيينًوفلسفتهًيفًاحلياةً
القواعدًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:اكدًوأخواهتاًًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
الوحدةًالرابعةًعرشةًًًًًً:العروضًً/ملحقًً/الرضوراتًالشعريةً

الفصلًادلرايسًالولً
الوحدةًالسادسةًًًًً:بنيًالصاةلًواحلداثةً
النصًًًًًًًًًًًًًًًً:الرتاثًواملعارصةًً
القواعدًًًًًًًًًًًًًًً:التوكيدًًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًامسًالةلً.
119
الوحدةًالسابعةًًًًًً:العروضً/ملحقًص ً

ً
ً
الفروعًاملهنيةًً/مسارًاجلامعاتً
الفصلًادلرايسًالولً
الوحدةًالثالثةًًًًًًًًً:يفًأدبًالصداقةً
احرًقلباهًً
النصًًًًًًًًًًًًًًًً:و ّ
القواعدًًًًًًًًًًًًًًً:أسلوبًالرشطًًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالصفةًاملش هبةًوصيغًاملبالغةً.
الوحدةًالسابعةًًًًًً:العروضً/ملحقًصً119

الفصلًادلرايسًالولً
الوحدةًالثالثةًًًًًًًًً:يفًأدبًالصداقةً
احرًقلباهًً
النصًًًًًًًًًًًًًًًً:و ّ
القواعدًًًًًًًًًًًًًًً:أسلوبًالرشطًًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالصفةًاملش هبةًوصيغًاملبالغةً.

الفصلًادلرايسًالثاينً
الوحدةًالثالثةًعرشةًًًًًً:منًصفحاتًاحلياةً
النصًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:خليلًالساككيينًوفلسفتهًيفًاحلياةً
القواعدًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:اكدًوأخواهتاًًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
الوحدةًالرابعةًعرشةًًًًًً:العروضًً/ملحقًً/الرضوراتًالشعريةً
ً
ً
الفروعًاملهنيةًً/مسارًاللك ّياتً

الفصلًادلرايسًالثاينً
الوحدةًالثالثةًعرشةًًًًًً:منًصفحاتًاحلياةً
النصًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:خليلًالساككيينًوفلسفتهًيفًاحلياةً
القواعدًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:اكدًوأخواهتاًًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

1
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ً

ً
الوحدةًالوىلً
(التش ئةًالصاحلة)ً
ُورة آل عِمران
آيات من س
ً
ً
ً
ً
ً.
ً
2
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أايتًمنًسًورةًألًمعًرانً

اللغةًالعربيةً
الفصلًالولً

ً
 جوًالنّصً:
انًمنًالسورًاملدن ّيةً.
سورةًألًمعر
ّ
 املوضوعاتًاليتًتناولهتاًالايتً(احملاورًً،الفاكرً،القضااي)ً:
ًدرجاتًالرسلًعلهيمًالسالمً.
علو
ً ّ ً.1
ُّ
كرايًلهاً.
ً ّ ً.3قصةًمودلًمرميًابنةًمعرانً،وكفاةلًز ّ
ً ّ ً.2قصةًمودلًحيىيًعليهًالسالمً،وبيانًصفاتهً.
ً ً.2اصطفاءًمرميًعلهياًالسالمًوتفضيلهاًعىلًنساءًالعاملنيً.
ً ً.1معجزاتًتد ّلًعىلًقدرةًهللاًتعاىلً،وقدًساقهاًتأكيدا اًلصدقً ّنبوةًمحمدًصىلًهللاًعليهًوسملً.
ً ّ ً.1قصةًميالدًعيىسًابنًمرميًعلهيامًالسالمًومعجزاته.
 مالحظاتًهامةًوملزمة:
ً م ّقررًاحلفظً:حيفظًالطالبًالايتًالعرشًالوىلً(ً)23-22منًسورةًألًمعرانً(ً.يشرتطًالرتتيبًولًيشرتطًالتشكيل)ً
ً
 املناس بةً:
علو درجاهتمًورشف مناصهبم،
بني ًّ
بني تعاىل أن حم ّبته ل تمت ا ًّإل ابت ّباع ّالرسل وطاعهتم ،ذكر َم ًْن أحهبّ م واصطفامهًمن ّالرسل ،و ّ ً
ً ملّا ّ ً
وسمل مث أىتًراب اعا بأل معران ًفاندرج فيه
صىل هللا عليه ًّ
ثن بنوح ،مث أىت ًاثلثاا بأل اإبراهمي فاندرج فهيم رسول هللا ّ ً
فبدأً بأدم أوهلم ،و ّ ً
السالم ،وأعقب ذكل بذكر ثالث قصص :قصة ميالد مرميً،وقصة ميالد حيىي ،وقصة ميالد عيىس علهيم السالم ،وما
عيىس عليه ّ
فهيا من خوارق للعادة تد ُّلًعىل قدرة العيل القديرً.
ً
 سببًالتسمية:
ّ
ادلًمرميًً،وماًجتىلًمنًمظاهرًالقدرةًالإلهيةًبولدةًمرميًوابهناًعيىسًعلهيامًالسالمً.
لورودًقصةًتكلًالرسةًالفاضةلً"ًألًمعرانً"ًو
ً
ً
 مالحظاتًهامة:
 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأس ئةلًادلرسًأثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه(ً.كامًوردتًمنًاإدارةًاملناجه)ً
 أماًالس ئةلًاليتًيطلبًفهياًرأيكًالشخيصً(يرتكًللطالب)ًوتقبلًأيًاإجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعةً.
3
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محنًالرحمي"ً
ًالر ّ
"ب ْسمًهللا ّ
ٍ
ًهللاًاصطفىًأد َمًونوحاًاًوًأ َلًاإبراه َميًوًأ َلًمعر َانًعىلًالعالَمنيًً(ًً)22ذري ّ اةًبعض
هاًمنًبعضًوهللاًمسي ٌعًعل ٌميًً(ًً)22اإذًقاًلَتً
ا ّإن َ
إينً
اًوضَ َعـهتًْاًقاًلَتًْ ًًَر ّب ًا ّ ً
السميع ًال ًَعلميًً ً(ًً ً)21فًَلًَّمـ ًَ
ت ً ًّ
ًرب ًاإين ًن َ ًَذًْرت ًكلًماًيفًًب َ ًْطينً ًم ًَح َّرراًا ًفَـًَتقًَبّ ًْل ًمًينً إاًن ّكًأًنْ ًَ
امرأت ًمعر َان ّ
ليس ّ
ّ
كًوذريهتَ
ًالرجميًًً(ً)21
اًمنًالشًًْيطان ًّ
ًاذلكرًاكلنىثًوًا ّإينً ّمسيهتاًًَم ًْر َميًوًا ّإينًأعيذهاًبً ًَ
ًَوضًَ ًْعهتاًأًنْـىثًوهللاًأ ًْعمل ًَ
ًمباًوضًَ ًَعتًًْو َ
ًفًَتَقًبّـًلهاًرُّبُّ اًبًقَـبـولٍ ً َح َس ٍن ًوًأًنْبهتَ ا ًن ًََباَتَ ً َح َس ناًا ًوًكفَّلـهَاًزكرًايً ًكّامًدخ َل ًعلهياًزكرايًاحملر َاب ًًَو ًَجدَ ًعندًَهاًرزقاًا ًقالًايًًَم ًْرمي ًأ ّّنً
كً
بًيلًمنًدلًنْ ًَ
ربً ًَه ًْ
ناكلًدعاًز ًّ
هللاًًيَ ًْرزقًمنًًي َشًَاءًبغريًحًسابًًًٍ(ًً)24هً ًَ
كراي ًًَربَّهًقا ًَلً ّ
كلًهذاًقاًل َتًهًوًمنًعندًهللاًا ّإنً َ
صدقاًا ًبلكم ٍة ًمنًهللاًً
رشكَ ًب َيحىيًم ًّ
صيل ًيفًاحملراب ًأ ّن ًهللاًيًًبَ ّ ً
قائ ًيً ّ ً
ذًًّري اة ً ًَطيب اة ًاإنكًمسيع ًادلعاءً ً(ًً ً )22فًَنَادتًْهً ًاملالئًكة ًًَوهً ًَو ً ًٌ
ربًأ ّّنًًيَكونًًيلًغًال ًٌمًوًقَدًًْبلغَينًالك َـَبًوًاًْمرأيتً ًعَاقً ًٌرًقالًكًَ َ
ذكلًهللاًًي ًَْفعلًماً
َوسًًّيداًاًو َحصوراًاًونبًيّاًاً ًّ
منًالصاحلنيً(ًًً)29قَا ًَلً ّ
ـِش ًوًالإباكرً
الًرب ًْ
ًي َشاء ً(ًً ً )21قَ ّ
إلًرًْمزاًا ًواذكرًربَّكًكثرياًوس ّبحًابل َع ّ
لكم ًالًنّ َاس ًثالث َة ًأ ًّاي ٍم ًا َ
ًاجعلًيلًأي اًة ًقالًأًي َـًتـكًأ ّل ًتً َ
ىل نً ًَساءًال ًَعالَمًنيًً(ًًًً)23
ًوًاص ًَطفاكًًعَ َ ً
ًوطه ًَّرك ًْ
ًاصطفاك ًَ
هللا ًْ
(ً)21وإا ًْذًقاًل َتًاملالئًكةًايًًَم ًْرميًا ًَّإنً َ

(اإىلًهناًاحلفظ)ً

كلًمًنًأًنْباءًالغًًَْيب نًوحًيهًا َ
ًدلهيمًاإذًيًلْقـونًأًْقال َمهمً
نت َ ًَ
إليكًوًماًكً َ
يًمعًالراكًعنيً(ًَ ًً)22ذ ًَ
ًّ
يًوًارًَكعً
اسدً ًْ
ايًًَمرميًاًْقنـيتًًلًًَرًب ّكًو ْ ً
ًيبرشكًبلكم ٍةًمنهًامسهًاملس يح ًًعيىسً
هللا ّ ً
أًي ُّـًهمًًيَ ًْكفـلًًًَم ًْر َميًوًماًكًًْن َت َ ًَ
ًدلهيمًاً ًْذًً ًْيًَتصًمًونً(ًً)22اإذًًقَالتًاملالئًكةًايًًَم ًْرميًا ًَّإنً َ
تًر ّبًأ ّّنًًيَكًونًً
نًالصالًحًنيً(ًً)21قاًل َ ًَ
ابنًًَم ًْر َمي ًًَوجًيًـًهاًاًيفًادلًًُّنْياًوالخًرةًومنًاملقـًّربنيً(ًَ ًً)21ويً ًلكّمًالًنّ َاسًيفًاملهْدًوًَكًهْ اًالًومً ًّ
تاب ًوً
ولًل ً ًْ
ض ًأًْمراًا ًف إاًن ّامًًي َقً ًَ
رش ًًقَا ًَل ً ًَكذكل ًهللا ًيلًق ًماًًي َشاء ًاًذاًًقَ َ ً
يلًو ٌدل ًوًلَـ ًْم ًًي ًَـ ًْم َس ْسًينً ًًب َ َ ًٌ
ًَ
كن ًًفَيكون ًً(ًَ ً ً )24ويًعًلّمهً ًالكً َ
ًالطريً
ًلمكًمنًالطنيً ًَكهًَْيئة ًّ
ًّ
احل ًكَ َةًوًالًتّوراةًَوًا إل ًْجنيلًًَ(ًً)22ورسًو اًلًاإىلًًب َينًً إارسائيلًَأ ّينًقدًجًًْئتـمكًبأي ًٍةًمنًربّمكًأ ّينًأخلـق
املو َ ًىتًابإذنًهللاًوأنًـًبّـئمكًمباًتأكونًوماًًتَدّ خًرونًيفًبيوتمكً
رصًوًأ ًْحيًً ًْ
فأنفـخًفيهًفيكون ًَ
ًط ًْرياًاً إاب ًْذنًهللاًوًأبرئًالمكَهًَوًالًْب َ
مكًوجًًْئتمكًبًأي ٍةًمًنً
ًاذليًح ّر َمً ًعَلًْي ًَ
نيًًي َدًَ ّيًمًنًالًتّوراةًولح َّلًلمكًًب ًَْع َض ّ ً
ا ّإنًيفًذكلًلي اةًلمكًاإنًكنمتًمً ًْؤمًننيً(ًً)29ومصدّ قاًاًملاًًب َ ْ ًَ
هللاًربًّ ًًَو ًَربُّمكًفاعبدوهً ًَه ًَذاًرص ٌاطًمً ْسًتًَق ًٌميً(ً)11
ًَربّمكًًفاًت َّـقًو ًَ
اًهللاً ًوأطًيعًونً(ًً)11ا ًّإنً َ
ً
4
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منيًً(ً)22
ًاص َط َفىًأ َد َمًونو احاًوأ َلً إا ْبراه َميًوأ َلًعـ ْمر َانًعىلًالعال َ ًَ
ا َّإن َ
ًهللا ْ
سً:1وحضًمعنًلكًمنًً:اصطفىً(صفو)ً:اختار وفضّ لً(جعلهمًصفوةًخلقه)ًًً/ألً(أول)ً:أهلًوعشريةًًً/ًً.العاملنيً:اخللقًكهً.
3
أدم ً(أبو ًالبرش) ًو ًنوح(ش يخ ًاملرسلني) ًوأل ًوعشرية ًاإبراهميً :اإسامعيل ًوإاحسقً
للنبوةًصفوةًخلقهً،بيهنمًً.
س ً:اختارًهللاًتعاىلً ّ
والنبياءًمنًأولدهامًومنًمجلهتمًس ّيدًاملرسلنيً.وألًمعرانًومهنمًعيىسًابنًمرميً.
ًًًًًً
لنًمجيعًالنبياءًوًالرسلًمنًنسلهمًً.
سً:2ملاذاًخصًهللاًهؤلءًالنبياءًابذلكر؟ًًًً
للنبوةًصفوةًخلقهًمنًأدمً(أبوًالبرش)ًونوحً(ش يخًاملرسلني)ًوألًاإبراهميًأيًعشريتهًوذويً ًوقرابهًومهًاإسامعيلًوإاحسقًوالنبياءًمنًأولدهامًومنًمجلهتمًس ّيدً
اختارًهللاًتعاىلً ّ
ّ
املرسلنيً.وألًمعرانًومهنمًعيىسًابنًمرميًوفضّ
ًهؤلءًابذلكرًلنًالنبياءًوالرسلًمجي اعاًمنًنسلهمًً.
لهمًعىلًاخللقًكهً،وخص
ّ

ذ ّري َّ اةًب َ ْعضهاًمنًب ْع ٍضًوهللاًمسي ٌعًعل ًٌ
ميًً()22
سً:1وحضًمعنًًًًًً ً:
ً
سً:3مبًوصفًهللاًتعاىلًذريةًالنبياء؟ً
سً:2عالمًيد ّلًذكل؟ًًًًً
سً:2ارشحًقولًتعاىلً"ًذريةًبعضهاًمنًبعضً"ًًً
سً:1ارشحًقولًتعاىلً"ًوهللاًمسيعًعلميً"ًًًً
ً

اريًوذرايت)ً
ذ ّري َّاًةً:النسل(جذرهاًذرأًأوًذرر)ً(مجعهاًذر
ّ
بأ ًّن بعضها من بعض؛ من ذرية أدم مث ذرية نوح مث من ذرية اإبراهمي.
الصالح.
أ ًّن هللا تعاىل اصطفامه لهنم متجانسون يف ادلّ ين ،والتّقى ،و ّ
أيًمتجانسنيًيفًادلينًوًالتقىًوًالصالحًً.
أيًمسيعًلقوالًالعبادًوًعلميًبضامئرمهًًً.

إا ْذ ْ
ًقالتًامرأةًمعر َان ّ
ًربًا ّإينًن ََذ ْرتًكلًماًيفًب َ ْطينًم َح َّر اراًفَتَقَبَّ ْلًم ّينً إان ّكًأن َْت ّ
ًالسميعًالعلميًًً()21
سً:1وحضًمعنًلكًمنًًً:ن َ َذ ْرتًً:منًالنّذرًوهوًماًيوجبهًاملرءًعىلًنفسهًمنًعبادةًأوًصدقةًًً/ًً.م َح َّر اراً:م ًْخلً اصا للعبادة واخلدمةًً.
3
س ً:ماًاذليًنذرتهًامرأةًمعران؟ًنذرتًماًيفًبطهناً(ًا ْإنًاكنًودلا ا)ًأ ْنًيكونًم ًْخلً اصا لعبادة هللاً ًوطاعتهًوخدمةًبيتًاملقدسً.
2
جرايًعىلًعادةًأهلهاًنذرتًامرأةًمعرانًماًيفًبطهناًخلدمةًبيتًاملقدس،مبًاس تعانتًلتحقيقًذكل؟ًًًًًًًًًابدلّ عاءًوالعبادةًو ّ
الطاعةًً.
س  ً:ا
صورًالنذرًابلهديةًورضاًهللاًتعاىلًابلقبول.
سً:2وحضًالصورةًالفنيةًيفًقولًتعاىلً"ً:ا ّإينًن َ َذ ْرتًكلًماًيفًب َ ْطينًم َح َّر اراًفَتَقَبَّ ْلًم ّ ً
ين"ًًًًًً ّ
خلصا للعبادة واخلدمةً.
سّ ً:1فرقًيفًاملعنًبنيًماًخطًّحتتهً-ً:ا ّإينًن َ َذ ْرتًكلًماًيفًب َ ْطينًم َح َّر ارا"ًًًً
م ا
خالصا من الخطاءً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-أعدْ تًكتابةًالنّصًم ّح ارراًابللغةًالعربيةًً.
مًنقّ احا ،ا
ادلعاءً.
لًمين"ً ًً
سً:1ماًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاإليهًالمرًيفًقولًتعاىل"ً:فتقبّ ّ ً
السميعًدلعايئًالعلميًبنيّيتً.
السميعًالعلمي"ًًًًًً
سً:2وحضًاملقصودًبقولًتعاىل ً"ً:إان ّكًأنتً ًّ
انًجراي ًعىلًعادةًأهلهاًاإين ًنذرتًماًيف ًبطينًمخلصا ًللعبادةًواخلدمةًيفًبيتًاملقدسًراجيةًالقبولًمنًهللاًوقدً
ت ّبني ًالايتًقصةًولدةًمرميًابنةًمعرانًوقولًامرأةًمعر
ا
اس تعانتًعىلًحتقيقًذكلًابدلعاءًلنًهللاًمسيعًلدلعاءًعل ٌميًابلنوااي.

ً
5
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ليس ّ
اًوضَ َعهتْ ْ
ًمس ْيهتاً َم ْر َميًوًا ّإينًأعيذهاًبكًوًذ ّريّهتاًمنً
ًاذلكرًاكلنىثًوًا ّإين َ َّ
اًقالت ّ
ًربًا ّإينًوضَ ْعهتاًأنىثًوًهللاًأعْملًمباًوض َع ْتًوً َ
فل َّم َ
َّ
ًالرجميًً()21
الش ْيطان َّ
ّالرجميً:اللعنيً.
أعيذها(عوذ)ً:أجلأًاإليكًلتحفظهاًً.
سً:1وحضًمعنًلكًمنَ :وضَ َعهتْ اً:أجنبهتاً/ودلهتاًًً .مرميً:العابدةً.
سً:3ماًاملعنًاذليًأفادتهًامجلةلًاملعرتضةً"هللاًأعْملًمباًوض َعتًْ"ً؟ًًً تعظمي شأن هذه املولودة ،وجعلها أية للعاملنيً
2
تحرسًوالاعتذارً
ً
ربًا ّإينًوضَ ْعهتاًأنىثً"ً؟ًً
س ً:ماًاملعنًاذليًأفادتهً"ً ّ
ال ّ
2
لهناًوضعتًمولود ااًأنىثًوملًيكنًيقبلًيفًالنذرًاإلًاذلكورً
ًّحترستًامرأةًمعرانً؟ًًًًً
س ً:مم ّ
الاس مترارًوالتجددً
ًًً
سً:1ماًدلةلًالزمنًاملضارعًللفعلً(ًأعيذها)ً؟ً
سًمًو
سً:1ماًاجلذرًاللغويًللكمةً( ّمسيهتا)؟ًً ًًًً
أجنبهتاً،ودلهتاً
سّ ً:4فرقًيفًاملعنًبني"ً -ًً:ا ّإينًوضَ ْعهتاًأنىث"ًًًً
أوجدً
ًوضعًاخلليلًبنًأمحدًعملًالعروضًًً.
ًًًً-
2
ليس ّ
َ
اذلكرًاذليًطًلَ ْبتًهًًليسًاكلإنىثًاليتًوهبهتاًبلًشأهناًأفضلً.
ًاذلكرًاكلنىث"ًًًً
س ً:وحضًاملقصودًبقول"ً:و َ
يهتاًمنًرشً
نىثًقالتًعىلًوجهًالتحرس ًوالاعتذارً(لنهًملًيكنًيقبلًيفًالنذرًاإلًاذلكور)ًاإينًوضعهتاًأنىثًًوأمسيهتاًمرميًأيًالعابدةً.وأجلأهتاًاإليكًلتحفظهاًوذر
ملّاًودلهتاًأ
ّ
ّ
الش
يطانًالرجمي
ّ

ابً َو َجدَ ًع ْندَ هاًر ْزقااًقالًايً َم ْرميًأ ّّنًكلًهذاًقال َ ْتًهوً
اًز َكر ّايًامل ْحر ًَ
هاًزكر ّايًكّامً َد َخلًَعلهيْ َ
ًحس ٍنًوأنْبَهتَ اًن َباَتا ً َح َس نااًو َكفّلَ َ
لهاًرُّبُّ اًبقَبولٍ َ
فَتَقَبَّ َ
ًهللا ًْ
منًعندًهللاًا ّإن َ
ًيرزقً َمنًي َشاءًبغ َْريًحسابًًًٍ()24
اًورشاابًًًًًًًًًً
اً
رزقااً:طعا ام
سً:1وحضًمعنًلكًمنًًًً:كفّلهاً:عهدهاًاإليهًابلرعايةًوالقيامًمبصاحلهاًًًًًً احملرابً:جحرةًعبادةًًًًًًًً.
بغريًحسابً:بالًُجدًولًتعبً
ًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ ّّنًكلًهذاً:منًأينًكلًهذاًالرزق؟ً
ّرابهاًتربيةًاكمةلً،ونشّ أهاًتنش ئةًصاحلةً.
سً:3وحضًاملقصودًبقولًتعاىلً"ً:أنْبَهتَ اًن َباَتا ً َح َس ناا"ًًً
2
الصاحلً.
صور مرمي يف منوها وترعرعها وتربيهتا احلس نة ابلزرع ّ
س ً:وحضًالصورةًالفنيةًيفًقولًتعاىلً"ً:أنْبَهتَ اًن َباَتا ً َح َس ناا"ًًً ّ
رزقًهللاًتعاىلًملرميًويهًيفًاحملراب.
سً:2عرضتًاليةًأ امراًخارقااًللعادةً،اذكرهًًً.
لإفادةًالش يوعًوالعمومًوالكرثةً،وأنهًليسًمنًجنسًواحدً.
سً:1علل؛ًجميءًكمةً(رزقاا)ًنكرةًًً ً.
كرايًاحملرابًوجدًعندهاًطعا اماً
فقبلهاًهللاًوسكلًُّباًطر
كرايًاكفالًلهاًمتعهدا اًللقيامًمبصاحلهاً،فلكامًدخلًعلهياًز ّ
يقًالسعداءًوًرابهاًتربيةًاكمةلً،ونشّ أهاًتنش ئةًصاحلةً،وجعلًز ّ
ّ
ورشاابً،فسألهاًمنًأينًكلًهذاً؟ًقالتًهللاًيرزقينًمنًعندهًرزقااًواس اعاًبغريًُجدًولًتعب.
ا

َعاًز َكر ّايًربَّهًقا َل ًَر ّبًه َْبًيلًم ْن ًَدلن َْكًذ ّري َّ اة ًَط ّي َب اةً إاّ َ
هناكَ ًد َ
نكًمسيعًادلُّ عاءًًً()22
1
هبً:أعطينًً ً.دلنك:عندكّ ًًً.ذريةًصاحلةً:ودلا اًصاحل اا
كرايًكرامةًهللاًملرميًْ ًًً.
س ً:وحضًمعنًلكًمنً:هناكً:الوقتًاذليًرأىًفيهًز ّ
ل ًّن الهبة يه عطاء من غري ع َوض أو مقابلًوإاحسانًحمضً.
سً:3ملاذاًجاءًالطلبًبلفظً(الهبة)ًيفًقولًتعاىل"ً َر ّبًه َْبًيلً"ًً
َبًيلًم ْن ًَدلن َْكًذ ّري َّ اة ًَط ّي َب اًة"ً أعطًوامنحً
سّ ً:2فرقًابملعنًبنيً"ً -ً:قا َل ًَر ّبًه ًْ
أظنكً،أحس بكً
ًهبكًساعدتينًعىلًح ّلًاملسأةلً ً.
ًًًً-

كبرياًوامرأتهًجعوزًعاقر)ًفأنتًجميبًدلعاءًمنًانداك.
هًمتوس
الًمترضعااًأيًيعطيهًمنًعندهًودلا اًصاحل ااً(واكنًش يخااً ا
ّ
يفًالوقتًاذليًرأىًفيهًز ّ
كرايًكرامةًهللاًملرميً،دعاًرب ّ ّ
6
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اًمنًالص ًَ
فَنا َدتْهًاملَالئكةًوهوًقائًٌي َص ّيلًيفًامل ْحرابًأ َّن َ
ّ
ًهللاًيبَ ّرشكَ ًب َي ْحىيًم َص ّدقااًبلكم ٍةًمنًهللا َ
احلنيً()29
ًوس ّيداًاً َحص اوراًون َبيّ
سً:1وحضًمعنًلكًمنً:املَالئكةًً:املقصودًجَبيلًعليهًالسالمًًًً.س يّدا اً:يسودًقومهًً.
سً:3ماًاملقصودًبقول"ً:مص ّدقااًبلكمةًمنًهللاً"ًًً مص ّدقااًبعيىسًمؤمنااًبرسالتهً( ّمسيًعيىسًكمةًهللاًلنهًخلقًمنًكمةً(كن)ًمنًغريًأبً.
2
والثانيةً:يكونًنب اياًمنًالنبياءًالصاحلنيً.
كرايًعليهًالسالم؟ً الوىلً:ولدةًحيىيً.
س ً:ماًالبشارَتنًاليتًب ّرشًُّبامًز ّ
سً:2ماًصفاتًس يدانًحيىيًكامًوردتًيفًالية؟ًً مص ّدقااًبعيىسًً،س ّيد ااًلقومهًً،حصور ااًً،نبي ااًمنًالصاحلنيً.
حصوراً:حيرصًنفسهًعنًالشهواتًً.
ا

انداهًجَبيلًوهوًوهوًيصيلًو ّبرشهًبغالمًامسهًحيىيً،مصدّ قااًبعيىسًمؤمنااًبرسالتهً،وأنهًيسودًقومهًويفوقهمًوحيبسًنفسهًعنًالشهواتًولًيقربًالنساءًعفةًوزهدا اً.ويكونً
نبيااًمنًالصاحلنيً.

قا َل ّ
ًربًأ ّّنًيكونًيلًغال ٌمًوقَدْ ًبَلَغْينًالك ََبًوا ْم َرأيتًعاق ٌرًقا َلًكذكلًهللاًي َ ْف َعلًمايشاءًًً()21
عاقرً:عقميًلًتدل.
بلغينًالك َ ًَبً:أدركتينًالش يخوخةًً.
سً:1وحضًمعنًلكًمنًًً:أ ّ ًّنً:امسًاس تفهامًمبعنًكيفًً.
السن ،وامرأته عاقر)ً،
سًً:3كيفًاس تقبلًزكرايًالبرشىًبيحىيًعلهيامًالسالم؟ًً
ابستبعاد حتقّقها (يف موازين البرش؛ لنه كبري يف ّ
وابدلّ هشةًوالتع ّجب ،واس تعظام قدرة هللا تعاىلًاذليًليعجزهًيشءً.
ًًًًًًًً
لنهًبلغًالش يخوخةًً،وامرأتهًعاقرًلتدلً.
سً:2علل؛ًاستبعادًزكرايًأنًيكونًلًودلً؟؟!!ًً
سً:2ماًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاإليهًالاس تفهام"ًأ ّّنًيكونًيلًغالم"ًًالاسًتًبعادًً
سً:1لفظً(ًعاقرً)ًيس تويًفيهًاملذكرًواملؤ ّ
رجلًعاقرً:مجعهاً:عًقّر ً.امرأةًعاقرً:مجعهاً:عًقّرًوًعواقرً.
نثً،بنيًمجعهً.
منًاملعجزاتًادلاةلًعىلًقدرةًهللاًولدةًس ّيدانًحيىيً،وقدًاجمتعًبأبويهًالش يخوخةًوالعقمً.فاهللًلًيعجزهًيشء.
ً

ْ

ًربًا ْج َع ْلًيلًأي َ اةًقا َلًأيَت َكًأ ّلًت َلكّ َمًالنّ َاسًثَالثَ َةًأ ّاي ٍمً إا ّل ًَر ْم ازاًواذك ْرًرب ّ َكً َك ا
قا َل ّ
ثري َ
اًوس ّب ْحًابل َع ّ
ِشًوا إل ْباكرًًً()21
ِشً(عشو)ً:منًزوالًالشمسًاإىلًغروُّباًًً
سً:1وحضًمعنًلكًمنًً:ال َع ًّ
سّ ً:3بنيًالمارةًاليتًمنحهاًهللاًتعاىلًلزكرايًدليالًعىلًمحلًزوجتهًوحتققًالبرشى.
كثرياً ،ومس ّب احا يف أخرًالهنار وأولً.
ذكرا ا
أ ًّل يلكّم الناس ا ًّإل ابلإشارة ثالثة أايم بليالهيا ،ويفًالوقتًنفسهًيذكر هللا ا
2
السالمًً.
السن ،صبور ،متع ّبد ،اكفل مرمي علهيا ّ
س ً:اس تخلصًمنًالايتًصفاتًس يدانًزكرايًعليهًالسالم ً.كبري يف ّ
طباق(ً.اس تخرج)ً
سً:2ماًاحملسنًالبديعيًللكميتً(العِشً×ًالإباكر)ًًً:

الإباكرً:منًأولًالهنارًاإىلًطلوعًالشمس

اًشاكراًعىلًالنعمةًً.
كرايًعليهًالسالمًعالمةًعىلًمحلًامرأتهً،فاكنتًأ ْنًميتنعًمنًالالكمًمعًالناسًثالثةًأايمًاإلًابلرمز(الإشارة)ً،و
بنفسًالوقتًيذكرًهللاًذكر ا
طلبًز ّ
اًكثري ا
ا
(فقدًمنعًعنًالالكمًوملًيمنعًعنًذكرًهللاًوتسبيحه)ً.

ًاص َطفاك ًَو َطه َّركًو ْاصطفاكًعىلًنساءًالعال َ ًَ
ايًمر َميًا ّإن َ
ًهللا ْ
منيً()23
وإا ْذًقالتًاملالئكةًً ْ
َطهّركً:جعكلًخاليةًمنًالدانسًوممّاًاهتمكًبهًالهيودًمنًالفاحشة.
سً:1وحضًمعنًلكًمنً:اصطفاكً:اختاركًمنًبنيًالنساءًً
سائرًالنساءًوخصهاًابلكراماتً.
الوىلً:اختًيارهاًمنًبنيً
سً:3ماًدلةلًتكرارًكمةً(اصطفاك)؟ًً
ّ
الثانيةً:لتكونًمظهر قدرة هللا يف اإجناب ودل من غري أبًً.
ًًًًًًًً
قالًس ّيدانًجَبيلًملرميًا ّإنًهللاًاختاركًبنيًسائرًالنساءًخفصكًابلكراماتًوطهّركًممّاًاهتمكًبهًالهيودًمنًالفاحشةً،واختاريكًلتكوينًمظهرًقدرتهًيفًاإجنابًو ٍدلًبدونًأبً.
7
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عيًمعًالراك ًَ
ديًوار َك
ايً َم ْر َميًا ْقنيتًلرب ّكًو ْاس
عنيً()22
ْ
ّ
سً:1وحضًمعنًلكًمنًًًًًًً:
سً:3مبًأمرتًمرميًعلهياًالسالم؟ًًً
سً:2يفًضوءًفهمكًاليتنيً(:)ً22ً،ً23
أ ًّن هللا اصطفاها وطهّرها عىل نساء العاملنيًً.
ً.ًً1ماًفضلًهللاًتعاىلًعىلًمرميًعلهياًالسالم؟ً ً
أن تطيع هللا ،وتلزم عبادتهً.
ً
ً.ًً3اذكرًماًيس توجبهًهذاًالفضلًًً.
ً
ونًأ ْقال َمهمًأهيُّ ْمًيَ ْك َفلً َم ْر َ َميًوماًك ْن َتًدلهيْ ْمً إا ْذ َ ْ
ذكلًمنًأنْباءًالغ ْيبًنوحيهًا َ
ًيتَصم ًَ
إليكًوماًك ْن َتًدلهيْ ْمً إا ْذًيلْق َ
ونًً()22
ًأ ْقال َمهمً:أسهمًيقرتعونًُّباً.
سً:1وحضًمعنًلكًمنً:أنباءً:مجعًنبأً،اخلَبًالهامً نوحيهً:اإلقاءًاملعنًيفًالنفسًيفًخفاءً.
إليك"
سً:3يفًقولًتعاىلً"ً:ذكلًمنًأن ْباءًالغ ْيبًنوحيهًا ًَ
قصةًامرأةًمعرانًوابنهتاًمرميًالبتولًوقصةًزكرايًوابنهًحيىيًً.
ً.1ماًاملشارًاإليهًيفًقولً(ذكل)؟ً ً
ًً
س ّيدانًمحمدًصىلًهللاًعليهًوسملً.
ً.3منًاملخاطبًيفًقولً(اإليك)؟ً ً
ًً
تأكيدا اًلصدقً ّنبوتهًولإظهارًقدرةًهللاًتعاىلً.
ً.2ملًخاطبتهًالية؟ًًً
ًً
اقنيتً:اإلزيمًعبادةًهللاًوطاعتهًابإخالصً،القنوتً:هوًالطاعة.
أنًتلزمًعبادةًهللاًوطاعتهًً.شكر ااًعىلًاصطفاهئاً،وتصيلًمعًاملصلنيً.

كرايًلهاًوقصةًزكرايًوابنهًحيىيً إامن ّاًهوًمنًالنباءًاملغيبةًوالخبارًالهامةًاليتًأوحيناًاإليكًُّباًايًمحمدًماً
هذاًاذليًقصصناهًعليكًمنًقصةًامرأةًمعرانًوابنهتاًمرميًالبتولًوكفاةلًز ّ
كنتًتعلمهاًمنًقبلً.وملًتكنًعندمهًعندماًألقواًأقالهممًيفًالبحرًللقرعةًعىلًكفاةلًمرميً.

ً
ًهللاًيبَ ّرشكًبلك َم ٍةًمنْه ْ
بنيً(َ ًً)21وي َلكّمًالنّ َاسًيفً
ًمر َ َمي ًَوجهيااًيفًادلًُّنْياًوالخرةًوم َنًاملقَ َّر ًَ
ًايًمر َميًا َّإن َ
ًامسهًاملَس َيحًعيىسًابن ْ
إا ْذًقالتًاملالئكة ْ
ًالص ًَ
املَهْدًو َكهْ االًوم َن ّ
احلنيً()21
يفًاملهدً:فراشًالطفل
سً:1وحضًمعنًلكًمنًًًً:بلك َم ٍةًً:ولدةًعيىسًبلكمةًكنًًًًًًوجهياا:س ّيدا اًعظميااًلًجاهًوقدرًورشفًً.
3
ًً.3تلكميهًللناسًوهوًيفًاملهدً.
ً.1ولدةًعيىسًبدونًأبًًً.
موراًخارقةًللعادةًاذكرهاًً.
س ً:عرضتًالايتًأ ا
للتأكيدًعىلًأنًعيىسًعليهًالسالمًكمةًهللاًفهوًخلقًبلكمةً(كن)ًمنًغريًأبً.
سً:2ماًدلةلًتكرارً(بلكمة)ًيفًاليتنيً(ً )21ً،ً29
طف االً،وليدا اً.رضيعً.قبلًزمانًالتلكم.
سً:2وحضًالكنايةًيفًَ ً"ً:وي َلكّمًالنّ َاسًيفًاملَهْدً"ً
س ّيدا اًعظميااًومنًاملقربنيًعندًهللاً.ويلكمًالناسًوهوطفلًقبلًوقتًالالكمً.
سً:1ماًصفاتًس يدانًعيىسً؟ًًً
نسبتهًاإىلًأمهًتنبهيااًعىلًأهناًتدلهًبالًأبً.
سً:1علل؛ًنسبًعيىسًاإىلًأمهًمرميًً.
الكهلً:منًجاوزًسنًالش بابًوملًيصلًسنًالش يخوخة(بنيًً)11-21ومجعهاًكهولًوكهَّلً.
سً:4ماًالفرقًبنيًً:
الش يخً:منًأدركًالش يخوخةً،وغال اباًعندًامخلسنيً،وهوًفوقًالكهلًودونًالهرمً.وامجلعً:ش يوخًوأش ياخً.
ًًًًً
الهرم: ً:من بلغ أقىص الك َ ًَب وضعفً،وامجلعً:ه َْرىم.هَرمونً.
ًًًًً

تبرشًاملالئكةًمرميًمبولودًحيصلًبلكمةًمنًهللاًبالًواسطةًأبً،امسهًعيىسًولقبهًاملس يحً،ونسبتهًاإىلًأمهًتنبهيااًعىلًأهناًتدلهًبالًأب،وس يكونًس ّيدا اًعظميااًومنًاملقربنيً ًعندً
هللاً.ويلكمًالناسًوهوطفلًقبلًوقتًالالكمً.
8
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ًيلقًماًي َشاءًاإذاًقضًأ ْم اراًفَ إانّامًيقول َ
َرشًقا َلًكذكلًهللا َ ْ
ْ
قالت ّ
ًيلًو َ ٌدلًو ْملًي َ ْم َس ْس ينًب َ ٌ
ًلًكً ْنًفيكونًً()24
ًربًأ ّّنًيكون َ
قضًأ امراً:أرادًشيئاا.
َرشًً:ملًأتزوجًوملًأرتكبًفاحشةًً.
سً:1وحضًمعنًلكًمنْ ً:ملًي َ ْم َس ْس ينًب َ ً
سّ ً:3بنيًكيفًهيّأًهللاًتعاىلًمرميًعلهياًالسالمًللقيامًبأمرًعظميً،وهوًأنًتدلًعيىسًعليهًالسالم.
اً،ورابهاًتربيةًاكمةلًشامةلً،ونشأهاًتنش ئةًصاحلةً،وجعلًزكرايًاكفالًلهاً
حفظهاًوأ
ولدهاًمنًرش ًالش يطانًالرجميً،وقبلهاًقبولًحس نا ّ
ّ
للقيامًمبصاحلهاً،وخصهاًابلكراماتً،واصطفاهئاًعىلًغريهاً.
ومتعهدا اً
ّ
سً:2ماًدلةلًكمةً(اخللق)ًيفًقولًتعاىلً"ً:قا َلًكذكلًهللا َ ْ
يصنعًعىلًغريًمثالًسابق
ًيلقًماًي َشاءً"ًً
2
الاستبعادً
ًيلًو َ ًٌدل"ً ً
س ً:ماًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاإليهًالاس تفهامًيفً"ًأ ّّنًيكون َ
قالتًمتعجبةًكيفًيكونًيلًودلًوأانًلستًبذاتًزوج؟ًفأجاُّباًهللاًبأنًاذليًحيدثًمعكًليسًمبستبعدًعىلًالإلًالقديرًاذليًيوجدًالِشءًمنًالعدمً،فاإذاًأرادًشيئااًفاإمناًيقولً
كنًفيكون.

ً
تابًواحل ْكَ َةًوالتّوراةًَوال ْإجني ًَ
وي َعل ّ َمهًالك َ
لً()22
احلكةً:العملًعىلًسننًالنبياءً.
تابً:الكتابةًً.
سً:1وحضًمعنًلكًمنًًًًًً:الك ًَ
الكتابةً
تابًواحل ْكَ ًَة"ًً
سّ ً:3فرقًابملعنًبنيًً"ً -ًًً:وي َعل ّ َمهًالك ًَ
ً"ًذكلًالكتابًلًريبًفيه"ً القرأنًالكرميً
ًًًً-

التّوراةًَوال ْإجني ًَلً:جيعهلًحيفظها.

وس يعلمهًهللاًالكتابةًوالسدادًيفًالقولًوالعملًبسننًالنبياءًوجيعهلًحيفظًالتوراةًوالإجنيلً

ً
َورسو الًاإىلًبينًا ْإرسائيلًَأ ّينًقدْ ًجئْت ْمكًبأي ٍةًم َنًربّمكًأ ّينًأخْلق ْ
ًمنًالطنيً َك َه ْيئَة ّ
ّ
اًاب ْذنًهللاًوأبْرئًال ْمكَهًَ
ًلمك
ًطري إ
ًالط ْريًفأنْفًخًفيهًفيَكون ْ ا
َ
رونًيفًبيوت ْمكًا ّإن
ًمنًربّ ْمكًفات ّقو َ
ونًوماًتَدّ خ َ
والبْ َر َصًوأ ْحيًامل َ ْو َىت إًاب ْذنًهللاًًوأنْبئ ْمكًبامًتأْك َ
اًهللاًوأطيعونًً()29
ًيفًذكلًلي اة َ
سً:1وحضًمعنًًًً:بأي ًٍةً:بعالمة ً.أبرئً:أشفي ً.المكهً:اذليًيودلًأمعى ًً.البرصً:مرضًيصيبًجدلًالإنسانً.
ينفخًفيهًفيصبحًطرياًابإذنًهللاً.
يصورًهلمًمنًالطنيًمثلًصورةًالطريًو
سً:3صفاتًس يدانًعيىسًكامًوردتًيفًاليةًً.
ْا
ّ ً.1
ً.3يشفيًالمعىًوالمكهً.
ًًًًًًً
ً.2حييًاملوىتًابإذنًهللاًً.
ًًًًًًً
ً.2اإخبارمهًابلغيبياتً.منًأحواهلمًفيخَبًالشخصًمباًألكًوماًادّخرًيفًبيتهً.
ًًًًًًً
دخر
سً:2ماًاجلذرًاللغويًللكمةً(تدّخرون)؟ًًً
دف اعاًللتومهًبألوه ّيتهً.وأنًاخللقًوالشفاءًبقدرةًهللاًوإاذنه.
ً
سً:2ماًدلةلًتكرارًكمةً(ابإذنًهللا)؟ً
سً:1ماًدلةلًكمةً(اخللق)ًيفًقولًتعاىلً"ً:أ ّينًأخْلق ْ
ًمنًالطنيً َكهَ ْيئَة ّ
ّ
صور)ً
ًلمك
ًالط ْ ًري"ً (ي ّ
ينفخًفيهًفيصبحًطرياًابإذنًهللاً.ومعجزةًاثنيةً:بأنهًيشفيًالمعىً
نهًيصورًهلمًمنًالطنيًمثلًصورةًالطريًو
ْا
ويرسهلًرسو الًلبينً إارسائيلًومعهًعالمةًداةلًعىلًصدقهًومعجزاتًبأ ّ
والمكهًومعجزةًاثلثةً:بأنهًحييًاملوىتًابإذنًهللاً.ومعجزةًرابعةً:ابإخبارمهًابلغيبياتًمنًأحواهلمًفيخَبًالشخصًمباًألكًوماًادّخرًيفًبيته.

ً
9
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ًبعضًاذليًح ّرمًعليمكًوجئتمكًبأي ٍةًمنًربّ ْ
ًيديًمنًالتوراةًولح َّلًل ْمك َ
اًملاًبني ّ
وم َصدّ قا َ
مكًفاتقواًهللاًوأطيعونً()11
ً.1مصدّ قااًلرساةلًموىسًمؤي ّدا اًملاًجاءًبهًيفًالتوراةً.
سً:1ماًاذليًجاءًليؤكّدهًس يدانًعيىس؟ًًً
حر اماًعليمكًيفًرشيعةًموىسًً.
ًًًًًًً
ً.3أح ّلًهلمًبعضًماًاكنًم ّ
ً.2عالماتًشاهدةًعىلًحصةًرسالتهً(معجزاته)ً
ًًًًًًً
سً:3ماًاملقصودًبقولًتعاىلً"ً:فاتقواًهللاًوأطيعون"ًً خافواًهللاًوأطيعواًأمريً.
..............................
سً:2اس تخرجًمنًاليةًأسلوبًطباقًً.
حر اماًعليمكًيفًرشيعةًموىسً.خفافواًهللاًوأطيعواًأمريًًً.
وجئتمكًمصدّ قااًلرساةلًموىسًمؤي ّدا اًملاًجاءًبهًيفًالتوراةً،ولحلًّلمكًبعضًماًاكنًم ّ
ًًً

ًرب ًَو َرب ُّ ْمكًفاعْبدوهًهذاًرص ٌاطًم ْس َتق ًٌ
ًهللا ّ
ا ّإن َ
ميً()11
سً:1وحضًمعنًًً:رص ٌاطًم ْس تَق ًٌميً:الطريقًاملس تقميًاذليًلًاعوجاجًفيهً.
سً:3ماًاذليًأشارتًاإليهًاليةً؟ًً أانًوأنمتًسواءًيفًالعبوديّةًهللً،فتقوىًهللاًوعبادتهً،والإقرارًبوحدانيتهًهوًالطريقًاملس تقمي.
صورًعبادةًهللاًتعاىلًابلطريقًاملس تقمي.
سً:2الصورةًالفنيةًًً:
ّ
سً:2أكرثًالقرأنًالكرميًمنًاس تخدامًالسلوبًالقصيصًً،مفاًفائدةًهذاًالسلوب؟ً
ً.1بيان عظمة القرأن الكرمي يف اإقامة ادلّ ليل.
ًًً
ً.3أخذ العَبة والعظة.
ًًً
ً.2التدبّر والتأ ّمل؛ فقصص القرأن ذات أثر اإمياين وتربوي يف متأ ّملهيا ،وتعني عىل تدبّر القرأن وفهمه.
ًًً
ً.2بيان اإميان النبياء ،وقوة صَبمه ويقيهنم مبوعود هللا.
ًًً
إليك".
ً.1جذب ذلاكرة النيب  -ص  ً -عَب املايض؛ ً لينتَفع ُّبا يف احلارض "ًًذكل من أنباءً الغ ْيبً نوحيهًا ًَ
ًًً
ً
 مناس بةًالايتًمن(ًً23اإىل)ً11
السنن الكونية يشء خارق
ملّا ذكر تعاىل قصة ولدة" حيىي بن زكراي "من جعوز عاقر وش يخ قد بلغ من الك َ ًَبًعت ّيا ،وذكل مبقتض ّ
للعادة ،أعقهبا مبا هو أبلغ وأروع يفًخرقًالعادات ،فذكر قصة ميالد الس يد املس يح عيىس من غري أب ،ويه يشء أجعبًمن
الول ،فذكر ولدته من مرمي البتول ليد ًّل عىل برشيّته ،وأعقبه بذكر ما أيّده هللا بهًمن املعجزات ،ليشري اإىل رسالته ،وأنه أحد
الرسل الكرام اذلين أظهر هللا عىل أيدهيمًخوارق العاداتً.
ً

 مالحظاتًهامة:
 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأس ئةلًادلرسًأثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعهً.
 أماًالس ئةلًاليتًيطلبًفهياًرأيكًالشخيصً(يرتكًللطالب)ًتقبلًأيًاإجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعةً.
ً
انهتتًالوحدةًالوىلً
10
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ً
ً
ً

ً
الوحدةًالثانيةً
(ًصناعةًالرسور)ً
فنّ السرور
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
11
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ًالرسورً
ّفن ّ

اللغةًالعرب ّيةً
الفصلًالولً

ًالتعريفًابلاكتبً :
أمحدًأمني(ً)1886 - 1954أديب ومفكر مرصي ،معل يف جامعة القاهرة.
أنشأًًجمةلً" الثقافة" ،وشارك يفًاإخراجً" جمةل الرساةل".
أمه مؤلّفاتهً "جفر الإسالم" ًوً"حضىًالإسالم" ًوً"ف ْيض اخلاطر" ًاذلي أخذ منه النّصً.

صً :
جــــــــــوًالنـ ّ ً
ًّ
ً
الرسـور ينبـع مـنًداخـل الإنسـان ل مـن ّ
الظـروفً
ً ًّ
يبـني أمحـدًأمـني يف هـذا الـنّص كيـف ميكـن ل إالنسـانًأن يكـونًسـعيدا ا؛ ل ًّن ّ
ًاخلارجيّة احمليطة به.
الرسورً:
الس بل والوسائل اليت ميكن ُّباًأن حيقّق الفرح و ّ
وًيذكر ّ
ًالصعابً .
ً)1أن يكون ًً
ً
قواي متح ّم اال ّ
كثريا وكهناًمركز العاملً .
ً
ً)3أ ًّل يفكر بنفسه ا
ً)2أن ميلً وقت فراغه مبا هو انفع ومفيد مثل العملً.
ً
لك ما هو اإجيا ّب ،وأن جيهتدًيفًأن جيعل
هوًسليب ،بل يو ّجه تفكريه حنو ًّ
الرسورًأ ًّل يفكر يف ما
ًيرى أ ّنًعىل الإنسان اذليًيبحث عن ّ
ّ
السعادة طب اعا من طباعه ،ول يض ّيعها يف ما يكدر عيشهً.
ّ
ً
ًاخلصائصً(السامت)ًالفنيةًلدلرسً :
توظيفًبعضًعنارصًالطبيعة ً.اس تخدامًبعضًألوانًالبديعًمثلًاملقابةلً.
اس تخدامًالصورًالفنية ً.اس تخدامًالكناايتً.
ً
أس ئةلًعىلًجوًالنصً ً:
ّ
دلً،ومىتًتويفً؟ًًً
سً:1اذكرًامسًالاكتبً،ومىتًو
ّ
اذكرًامسًجمةلًأنشأهاًً،وأخرىًشاركًيفًاإخراُجاًً.
سً:3
سً:2اذكرًثالثةًمنًمؤلفاتًأمحدًأمنيًًً.
سً:2ماًامسًالكتابًاذليًأخذًمنهًالنص؟ًًً
سً:1ماًاذليًبي ّنهًأمحدًأمنيًيفًهذاًالنص؟ًًً
1
الرسور؟ً
الس بل والوسائل اليت ميكن ُّباًأن حيقّق الفرح و ّ
س ًً:ماً ّ
ً

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

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

 مالحظاتًهامة:
 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأس ئةلًادلرسًأثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعهً.
 أماًالس ئةلًاليتًيطلبًفهياًرأيكًالشخيصً(يرتكًللطالب)ًتقبلًأيًاإجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعةً.
12
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الرسورًً،يس متتعًًًبًهًًًا ًْإنًً ًوجدتًأسًـــــًبابًهًً،ويًـًلـًقًــــًهاًا ًْإنًملًًتَـكنً.
ًً
نًعمةًًكًَبىًًأ ًْنًًيمنحًًالإنسانًًًالقدرًَةًًعىلًً ّ
يعجبينًالقمر يف ّ
يترشبه
ًرسورا و اً
جوا مش ب اعا ابلغ ْبطة و ّ
الرسور ،مث َّ
ُّباء و ا
تقدله ها اًةل تش ّع ا
نورا ،ويعجبين ّالرجل أوًاملرأة َيلق حولً ً
فيرشق يفًحم ّياه ،ويلمع يف عينيه ،ويتألّق يف جبينهً،ويتدفّق من وُجه.
ّ
ُّباءً:جام الًوحس نااً
تقدلهً:وضعهاًيفًعنقه ً.هاةلً:دائرةًمنًضوءًحتيطًجبرمًساموي ًًً.اً
سً:1وحضًمعنًً:يمنحً:يوهبً،ويعطىً.
الغبطةً:النعمةًوالرسورًًًمح ّياه(حي)ً:وُجهً يتألق(ألق)ً:يلمعًًًًً ً.يتدفقً:ميتلًحىتًيفيضً
ًًً
يس متتعًبهًا ْإنًوجدتًأس بابهًويلقهاًا ْإنًملًتكن.
القدرةًعىلًالرسورًنعمةًكَبىً،مبًيس تطيعًالإنسانًحتقيقهاًًً.
سً:3
ّ
يلقهاًالضمةً
سً:2اضبطًحرفًالالمًيفًكمةً(يلقها)ًالواردةًيفًالنصً ً.
ّ
نوراً.
القمــــــــــــــــرً:
سً:2عقدًالاكتبًمقارنةًبنيًحالًالقمرًوحالًالإنسانً،وحضًذكلً.
ُّباءًو ا
يعجبهًيفًتقدلهًهاةلًتش ّع ا
ًرسوراًو ا
قًجواًمش ب اعاًابلغبطةًوالرسور
ًًًًًًًًًً
الرجلً/املرأةً:يعجبهًاذليًيل ا
سً:1وردًيفًالفقرةًاللكامتًالتاليةً،اس تخرجًكامتًتقارُّباًيفًاملعنًمنًالفقرةًنفسها:
املح ّيا ً:وُجه
يتألق ً:يلمعً،يرشقًً
نوراًً
الهباء ً:ا
سً:1وحضًالصورًالفنيةًالتية:
ً)1يعجبينًالقمر يف ّ
صورًالقمرًابإنسانًيضعًيفًعنقهًقالدهً.
ًرسوراًًً:
تقدله ها اًةل تش ّع ا
ورًنوراًييضءًوجهًصاحبهً.
ً)3فيرشقًيفًحم ّياهًًًًً:
صورًجو ّ
ًالرس ا
ّ
ورًماءًيتدفقًمنًوجهًصاحبهً،وصورًالوجهًابلنبعً.
ًً)2يتدفقًمنًوُجهًًًًً:
صورًجو ّ
ّ
ًالرس ا
ً

بابًالرسور كّها ّ
يظن أ ّنًأس
فالرسور يعمتد عىلًالنّفسًأكرث
رس اً
يفًالظروف اخلارجيّة ،فيشرتط لي َ ًَّ
ً يطئ َم ًْن ًّ
مال وبننيًوحصة؛ ّ
ّ
ممّا يعمتد عىل ّ
الظروف ،ويفًالنّاس من يشقى يفًالنّعمي ،ومهنم من ينعم يفًالشّ قاء ،ويفًالنّاس من ليس تطيعًأن يشرتيًحضك اًة معيق اًة
جفوان
ًّ
بك مال ًوهو كثري ،وفهيم من يس تطيعًأن يشرتي حضاكت عالية معيقة واسعة بأًق ًّل المثان ،وبال مثنً ،ول تنقصناًالوسائلُّ ،
مجيل ،وخرياتنا كثرية.
الشّ قاءً:العرسًوالتّعبًوالشّ دةًً.
سً:1وحضًمعن ً:النعميً:طيبًالعيشًوحسنًاحلالًً ً.
مال وبننيًوحصةًً.
رس اً
سً:3كيفًيظنًالبعضًأ ّنًالرسورًيعمتدًعىلًالظروفًاخلارجيةًً.يشرتط لي َ ًَّ
عىلًالنّفسًأكرث ممّا يعمتد عىل ّ
الظروفً.
سً:2عالمًيعمتدًالرسورً؟ًًًًً
صورًالضحكةًالعميقةًبسلعةًتشرتىً.
سً:2وحضًالصورةًالفنيةًالتية(ً:يشرتيًحضكةًمعيقة)ًً ً
ّ
املقابةلً:يشقى يفًالنّعمي ،ينعم يفًالشّ قاءًً.
سً:1وردًيفًالفقرةًلونًبديعيً،اس تخرجهً،وبنيًدللتهًً.
تد ًّل عىل براعة الاكتب يف توكيد املعن ،وتوضيحه ،وتقريبه لًلمتلقيً.
ًًًًًً
ًًً
1
ً...................................................................................
س ً:الناسًمنًحيثًالفرحًوالرسورًأقسامً.اذكرهاًً.
ويس تخدمًللمقارنةًبنيًالش ياءًلمتيزيهاًوتفضيلهاً.
سً:4هاتًمثا الًعىلًأسلوبًالتفضيلً،معل االً،اس تخدامه ً.أكرثً،أقلً.
13
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الفنً،استمثرهًواس تفاد منه و َحظي به ،و َم ًْن ًْمل يعرفه مل
ً احلياة ّفن ،و ّ
الرسور كسائر شؤون احلياة ّفن؛ مفن عرف كيف ينتفع ُّبذا ّ
يعرفًأن يستمثره.
انلًحظ ااًمنه(ً،حظو)ً(ً،ح ْظوة)ً
سً:1وحضًمعنًحظيً،وجذرهاًومصدرهاًًً:
فنًً....
الرسور كسائر شؤون احلياة ًّ
ًّالاكتبًالرسورًفناا؟ًًً
سًً:3ملًعد
احلياة ّفن ،و ّ
ّ
سًً:2وحضًحالًمنًعرفًالانتفاعًبفنًالرسورً؟ًً استمثرهًواس تفاد منه و َحظيً.
ً
ًالصدر ،اكسفً
ً أ ّول درس جيبًأن ي َت ًَّ
عمل يف ّفن ّ
ًالرسور ّقوةًالاحامتل؛ مفاًا ًْإن يصاب املرء ابلتّافه من ًالمر حىت تراه َحر َج ّ
توؤرق َج ْفنه ،ويه اإذ حدثت ملن هو أقوى ا
احامتل ،مل يلقً لها اب ال،
الوجه ،انكس البرص ،تتناىجًاهلموم يفًصدره ،و ُّ ً
تقضًمضجعه ،و ّ
فارغًالصدر.
يضًالبال
ّ
و ًْمل َحت ّرك منهًن َ َف اسا ،وانم ملء جفونه ر َّ
اكسفًالوجهً:عابسً/حزين
سً:1وحضًمعنًلكًمنًًً:الاحامتلً:الصَب ً.التّافهً:لقميةًل ً.حرجًالصدرً:ض ّيقً.
تتناىج:تبادلًالرسارًبنيًاثننيًيفًأمرًما ًًً.تؤرقًجفنهً/تقضًمضجعه:متنعهًمنًالنوم.
ًًً انكسًالبرصً:نظرًاإىلًالرضً
سّ ً:3قوةًالاحامتلًدلىًاملرءًجتعهلًأقدرًعىلًجلبًالرسورًلنفسهً،وحضًذكل ًًًً.لهناًجتعل صاحهبا ّ
يتخطى اهلموم من غري أن يأبه لهاً
صورًاهلمومًبأشخاصًيتناجون.
سً:2وحضًالصورةًالفنيةًيفً"تتناىجًاهلمومًيفًصدره"ًًًًً:
سً:2استبدلًبكًتركيبًكمةًتؤديًاملعنًنفسه(ً.حرجًالصدر/اكسفًالوجه)ً ض ّيقًً/عابس،حزين
الراحةًوالطمأنينةًً
ًفارغًالصدرًًً:
سً:1وحضًالكنايةًيفًالعباراتًالتية-ًًً:
القلقًوقةلًالنومً
ًتقضًمضجعهًًًً:
ًًًًًً-
احلزنًوالعبوس
ًانكسًالبرصًًًً:
ًًًًًً-
ً
الرسور
الرسور حول ،وجزءًكبري من الإخفاق يف خلق ّ
ً ومع هذاًكّه ففي اس تطاعةًالإنسانًأ ًْن يتغلّب عىلًاملصاعب ،ويلق ّ
ّ
يفًالظروف الواحدة ًوالرسة الواحدة وال ّمةًالواحدة من يس تطيع أ ًْن يلق من ّ
لك ًيشء
يرجعًاإىلًالفرد نفسه ،بدليلًأانًّ نرى
رس اورا ،وًاإىل جانبه أخوه اذليًيلق من ّ
إجيادًاجلو اذلي يتنفسًمنه؛
ًّ
لشك ل عالقة كبرية يفًا
فالعاملًالشخيص ًّ
ًّ
لكًيشء حزانا ؛
خارج وهو ّ
داخيل وهو نفسك؛ فنفسك ًنصف العوامل؛ فاجهتدًأ ًْن تكسب
لك ًالعامل ،وعامل ًّ
ًّ
ففيًادلّ نيا عامالنًاثنان :عامل
النصف عىل الق ّل؛ وإا اذا فرحجان كفهتا قريب الاحامتلً،بلًا ًّإن النّصف الخر وهو العامل ل قمية ل ابلنس بةًاإليكًاإل مبروره مبشاعرك؛
للرسور؛ فالعامل ًاخلارج يتفاعل مع
فهيي اليت ّتلونهً ،وجت ّمهل أو تقبّحه؛ فاإذا جلوت عينيكً،وأرهفتًمسعكً،وأعددت مشاعرك ّ
رسورا.
نفسك فيكون ا
سً:3الإخفاق يف صناعة الرسور يعود اإىل الفرد وليس اإىل الظروف) وحضًذكلً(
لك يشء حزان(ً .منًنفسًالرسةًونفسًالظروف)ً
نرى من يس تطيع أن يلق من لك يشءًرسورًاا  ،وإاىل جانبه أخوه اذلي يلق من ًّ
لك العامل)ً ًًًًً ًوالعامل ادلاخيل (نفسك)ً
سً:2يف ادلنيا عامالن يساعدان عىل صناعة الرسور أو الإخفاق به  ً .العامل اخلارج ( ًّ
سً:2علّل  .ا ًّإن كسب العامل ادلاخيل ) النفس ( أمه من كسب العامل  ً.ل ًّن النفس يه من جت ّمل العامل وتقبحه.
صورًالنفسًمبزيانًرحجتًكفتهً.
سً:1الصورةًالفنية(ً:فرحجان كفهتا قريبًالاحامتل)ًًًً:
14
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الرسور اختالف مصابيح الكهرابء يف القدرة ًعىل ًالإضاءة ً؛ مفهنم املظمل اكملصباح
ً اإانًّ لرنى النّاس يتلفون يف القدرة عىل َخلْق ّ
غري مصباحكًاإنًضعف ،واس تعض به مصبا احا
احملرتق ،ومهنم امليضء بقَدْ ر مكصباح النوم ،ومهنمًذو القدرة الهائةل مكصباح احلفالت ًْ ّ .
قواي ينريًلنفسك وللنّاسً.
اً
سً:1وحضًدلةلًعبارةً"ً ّ
فغريًمصباحكًاإنًضَ عفً"ً عىل رضورة أن يغري املرء من حياته النفس ية ويبحث عن أس باب الرسورً .
صورمنًليس تطيعًخلقًأيًنوعًمنًالرسورًابملصباحًاحملرتقً
سً:3وحضًالصورةًالفنيةًيفً)1ً:مفهنم املظمل اكملصباح احملرتقًًً
صورًمنًفيهًقليلًمنًالرسورًبضوءًاملصباحًاخلافتًلي اًالً
ًً)3ومهنم امليضء بقَدْ ر مكصباح النومًً
ًًًً
ًً)2ومهنمًذو القدرة الهائةلًمكصباحًاحلفالت ً صورًمنًيس تطيعًخلقًالرسورًمصباح ااًينريًيفًاحلفالت
ًًًً
(هولً/نور/كهرب)ً
سً:2ماًاجلذرًاللغويًلللكامتًالتالية(ًً:الهائةلً/ينريً/كهرابء)ًً
ً
حىت كهنّ ا مركزًالعامل ،وك ًّن الشمس والقمر والنّجوم
ً ولع ًّل منًأ ّمهًأس باب احلزنًضيق الفق ،وكرثة تفكري الإنسان يف نفسهً ّ ،
لك املسائل مبقياس نفسه ،ويدمي التّفكري يف نفسه وعالقة
السعادة و ّالرخاء كّها خلقتًلشخصه؛ فهو يقيس ًّ
والبحار والهنار وال ّمة و ّ
العامل ُّبا ،وهذا -من غري ريب  -يسبب البؤس واحلزن؛ مفحالًأن جيري العامل وفق نفسه؛ ل ًّن نفسه ليست ًاملركز ،وإانّام يه نقطةً
كثرياًشعر بأ ًّن العباء اليت تثقل
وسع أفقه ،ونظرًاإىل العامل الفس يحً ،و ًَ
نس نفسهًأحياانا ً،أو ا
صغرية عىل احمليط العظمي ،فا ًْإن هو ّ
اكههل ،والقيود اليتًتثقل ُّبا نفسه قدًخفّتًْ شيئاا فشيئاا ،وحتلَّلتًْ شيئاا فشيئااً.
شكً
ريبًّ ً:
العباءً:مفردهاًعبء:امحللًالثقيلً ً.
سً:1وحضًمعنًلكًمن ً:الفقً:الفضاءًً.
ضيق الفقًوًكرثة تفكري الإنسان يف نفسه وعالقة العامل ُّبا
سً:3اذكر س ببني للحزن وردا يف الفقرةً ًً
صورًنفسهًمبركزًالعامل.
حىت كهنّ ا مركزًالعاملً"ًًًً
سً:2الصورةًالفنيةًيفًقولً"ً:كرثة تفكري الإنسان يف نفسهً ّ ،
صورًأعباءًالنفسًابلقيودً.
ًًً
"ًالقيود اليتًتثقل ُّبا نفسه"ً.
ًًًًً
سً:2ارشحًمقوةلًميخائيلًنعميةً"ًعىلًقدْ رًماًتتّسعًانفذتكًأوًتضيقًيتّسعًالكونًاذليًتعيشًفيهًأوًيضيق"
عقال واع ايا وبصرية منفتحة وأفقاا واس اعا سريى العامل من حول واس اعاًرحباّ ،
فتخفًأعباؤهًومهومه وتتحلّل شيئاا فشيئاا،
اإذا امتكل الإنسان ا ً
تؤرقه .فبقدر رؤية الإنسان ًومدى أفقه
أ ّما اإذا انغلق الإنسان عىل نفسه ومل ًيفكّر اإل يف ذاته سيبقى أسريًاا لنفسه وستمتكّن منه مهومه و ّ
ستسعده احلياة أو تشقيهً.
سً:1منًأس بابًضيقًالإنسانًانغالقهًعىلًنفسهً،اذكرًأبرزًمظاهرًهذاًالانغالق.
لك املسائل مبقياس نفسه ،ويدمي
حىت كهنّ ا مركزًالعامل ،وك ًّن الشمس والقمر والنّجوم والبحارً...فهو يقيس ًّ
كرثة تفكري الإنسان يف نفسهً ّ ،
التّفكري يف نفسه وعالقة العامل ُّبا.
سً:1وحضًدلةلً)1 ًً:كرثةًتفكريًالإنسانًيفًنفسهًحىتًكهناًمركزًالعاملًً اهامتمه بذاته وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع الخرينً.
حت َّمهلًفوقًطاقتهً ً.
ً)3تثقلًاكههلًًًًًً
ًًً
ً
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السبب يفًأ ّنًأكرث النّاس فراغااًأشدّمه ضيقاا بنفسه؛ لنه ل جيد من زمنه ما يطيلًالتفكري فيه ،فاإن هو اس تغرق يف
ً وهذا هو ّ
معهل ،وفكّر يف ما حول ،اكن ل من ذكل ّذلة مزدوجة ّ ً:ذلةًالفكر والعملّ ،
وذلة نس يان النفسً.
سً:1اس تخرجًمنًالنصًماًيتوافقًوقولًالشاعر ًً:ا ّإن ّ
مفسد ٌةًللمرءًأ ُّيًمفسدًْهً.
ًالش بابًوالفراغًواجلدهًً
ا ّإنًأكرث النّاس فراغااًأشدّمه ضيقاا بنفسه؛ لنه ل جيد من زمنه ما يطيلًالتفكري فهياً.
أكرثمهًفراغاًاً
سً:3منًأشدًّالناسًضيق ااًبنفسه؟ًًًً
لنه ل جيد من زمنه ما يطيلًالتفكري فيهً
سً:2علل؛ًأكرثًالنّاسًفراغ ااًأشدمهًضيق ااًبنفسهً.
إًاذا اس تغرق يف معهل وفكّر اكن ل ّذلة مزدوجةّ ً:ذلةًالفكر والعملّ ،
وذلة نس يان النً
سً:2كيفًحيققًالعملًالسعادةًل إالنسان؟ًً
فيرصفه كام يشاء؛ فا ًْإن هوًتعرض ملوضوع م ْقبض  -ك ًْن يناقش
ً ولع ًّل من دروس ًّ
فن ّ
الرسورًأن يقبض املرء عىل زمام تفكريه؛ ّ
سارة
حول انحية تفكريه ،وأاثر مسأةل أخرى ّ
أرسته يف أمر من المور احملزنة ،أو جيادل رشيكه أوًصديقه يف ما يؤدّي اإىل الغضب َّ -
نقل تفكريك كام تنقل بيادق الشّ طرجنً.
ينىس ُّبا مسألتهًالوىل احملزنة؛ فاإن تضاي ْقت منًأمر فتلكّ ًْم يف غريه ،وا ًْ
سايسً ًً.مقبضً:مزجعًيثريًالغضب
سً:1وحضًمعنًلكًمنً:زمامً:خيط يشدًُّ به .وزمام المر :مالكه ،أي :قوامه وعنرصه ال ًّ
الشطرجنً:لعبةًتلعبًعىلًرقعةًذاتًأربعًوس تنيًمرب اعاً.
بيادقً:مفردهاًبيدقً.جنديًالشطرجنًً.
ًًًً
3
سارة.
إذاًتعرضًملوضوعًمقبض؟ًً
يو ّجهًتفكريه حنو الفرح والهبجة ً...ويثري مسأةل أخرى ّ
س ً:ماًاذليًجيبًأنًيفعهلًالإنسانًا ّ
فيرصفهًكامًيشاء.
اإن قَ َ ً
سً:2عىلًالإنسانًأ ْنًيو ّجهًتفكريهًحنوًالفرحًوالهبجةً.بنيًذكلًً.
بض املرء عىل زمام تفكريهً ّ
صورًنقلًالتفكريًمنًمسأةلًلخرىًكنقلًالبيادقً...
نقل تفكريك كام تنقل بيادق الشّ طرجن"ًًً.
سً:2الصورةًالفنية":وا ًْ
ً ومن هذه ادلّ روسًأيضا اًأ ًّل تقدّر احلياة فوق قميهتا؛ فاحلياة ه ّينة ،فامعل اخلري ما اس تطعتً،وافرح ما اس تطعت ،ول جتمع عىل
للرش الواحدً.
الرشًّ ،مث المل بوقوعه؛ فيكفي يف هذهًاحلياة أمل واحد ًّ
نفسك المل بتوقّع ّ
سً:1علّل  .جيب عىل الإنسان أ ًّل يفكّر ابلشاء السيّئة اليت قد حتدث.
يسء...
الرش ًّ ،مث حدث هذا ًّ
اًإذا توقعت حدوث ًّ
الرش فستتألّم ّمرتني  ،ذلكل ل تفكّر حبدوث أم ًٍر ّ
3
ل تلهمك احلياة ادلنيا مبا فهيا من عيش رغد ونعمي زائل عن العمل الصاحلًللخرةً.
فالًتغرنمكًاحلياةًادلّ نيا"ً
س ً:فرسًقولًتعاىلّ ً"ً:
"أ ًّل تقدر احلياة فوق قميهتا؛ فاحلياة ّهينة ،فامعل اخلري ما اس تطعت"ًً
اس تخرجًماًيقارُّباًيفًاملعنًمنًالنص ًً
اكبًاس تظلًحتتًجشرةًمثًراحًوتركها"
انقشًقولًالرسولً(ص)"ً:مايلًوماً ّلدلنياً،ماًأانًيفًادلّ نياًاإلًكر ٍ
حالًالإنسانًيفًادلنياً،كحالًالراكبًاذليًليقصدًالاس تقرارًحتتًهذهًالشجرةً،وإامناًالاسرتاحةًاملؤقتهً.
يكونًشاعرا ،ويتخاطب حىت يصريًخطي اباً،ويتاكتب حىت يصري اكت ابا،
ً ولتفعل ما يفعهل الفنّانون ،فالرجل ل يزال يتشاعر حىت
ا
حىت يكونًالتَّط ُّبعًطب اعاً.
الرسور و الابتسام للحياةً ّ ،
فتصنَّع الفرح و ّ
ّ
الطبع:الصفةًالصيةل.
سً:1وحضًمعنًلكًمن ً:التط ّبع:التظاهرً(ماًهوًمكتسبًوليسًصفةًأصلية)ًً
حىت يكونًالتَّط ُّبعًطب اعاً.
الرسور والابتسام للحياةً ّ ،
سً:3
كيفًجيعلًاملرءًالرسورًعادة؟ًًبتصنَّع الفرح و ّ
ّ
انهتتًالوحدةًالثانية
16
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ً

ً
الوحدةًالثالثةً
الصداقة)ً
(ًيفًأدبً ّ
واحرّ قلباه
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ــــر قَلْبــــــاهًً
وا َح ًّ

اللغةًالعربيةً
الفصلًالولً

ًالتعريفًابلشاعرً :
العربً
املتنيب(303 - 354ه(أمحد بن احلسني ًّ
 أبوًالط ّيب ّ ً
دي،الشّ اعرًاحلكمي ،أحد مفاخر الدب ّ
اجلعفي الكو ًّيف الك ْن ّ
 ودل يف الكوفة يف حمةل تسمى) ك ْندة (ًو اإلهيا نسبته.
داين يف حلب ،واكن من أعظم شعراءًالعرب ،وأكرثمه متكّناا من
 عاشًأفضل أايم حياته وأكرثها عطاء يف بالط س يف ادلّ وةل احلَ ْم ًّ
اللّغة العرب ّية وأعلمهم بقواعدها ومفرداهتا،ول ماكنة سامية مل تتَحًمثلها لغريه من شعراء العرب ّيةً.
ً
ًجوًالنصً :
 عالقةًاملتنيبًبس يفًادلوةلًامحلدا ًّينً:
وقربه،
ات ّصل ّ ً
ً
املتنيب بس يف ادلّ وةل احل َ ْم ّ
داين ،ووجد فيه طموحه يف القائد العر ّب ،فنال عندهًاحلظوة والرعايةّ ،
وخصه ابلعطف َّ
مفدحه املتنيب يف قصائد من عيون الشعر العربً.
 مناس بةًالقصيدةً(موضوعها)ً:
عًتاب املتنيبًس يف ادلوةل عىلًسامعهًأقوال الواشنيً.
ً
عادلًيف معاملته ،ودعاهً
حب املعاتب ،ل حديث املس تجدي املس تعطف ،وطلب اإىلًس يف ادلوةلًأن يكون اً
وخاطبه حبديثًامل ًّ
ً
املتنيب يف هذه القصيدة براعة فائقة يف نظم الشعرً.
اإىل الوفاء بعهوده ل ،وأكّد يف هنايهتاًأ ًّن عتابه لس يف ادلّ وةل ما هوًا ًّإل حمبّةًوودّ ،وأظهر ّ ً
ً
ً
 مالحظاتًهامةًوملزمة:
احرًقلباه)ً(ً.لًيشرتطًالرتتيبًولًيشرتطًالتشكيل)ً
م ّقررًاحلفظً:حيفظًالطالبًمثانيةًأبياتًشعريةًمنًقصيدةً(و ّ
 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأس ئةلًادلرسًأثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه(ً.كامًوردتًمنًاإدارةًاملناجه)ً
 أماًالس ئةلًاليتًيطلبًفهياًرأيكًالشخيصً(يرتكًللطالب)ًوتقبلًأيًاإجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعةً.
ً
ً
ً
ً
ً
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ًسـقَـــمً
ـــــن جبسمـــي َو َحايل عنــــدَ ه ًَ
َو َم ًْ
ـــــنً قَلْبــــهً ً َشـًــــبــــــمًًًً
 ً.١وا َح ًَّ
ــــر قَلْبــــــاهً م َّم ْ
حرً:حرارةًولهيبَ ًًًً.ش بًً:ابردًًًًًً َسقَمًً:مرضً
ًّ
سً:1وحضًمعنًً واً:حرفًنداءًللندبةً.
صورًاحلزنًيفًقلبهًبنارًحترق.
ــــر قًَلًْـبـــــاهًً)ًً:
سً:3وحضًالصورةًالفنيّةًيفً(وا َح ًَّ
ّ
وحايلًعندهًسقَمً) ًً:يقصدًس يفًادلوةل.
سً:2منًاملقصودًبقولًالشاعر(
َ
(العتاب)ًعتابًس يفًادلوةلً،وخفرًالشاعرًبنفسه.
سً:2ماًالغرضًالشعريًلهذهًالقصيدة؟ًً
حر قلبه نتيجة هذاًاجلفاءً.
من جفاء س يف ادلّ وةل وبرود قلبه ،ومن َسقَم أ ًّمل به وأ ًّ
سً:1ممًّيشكوًالشاعرًيفًهذاالبيت؟ًًًً
س:1ظهرًعتابًالشاعرًلس يفًادلوةلًجل ايا:فعالمًعاتبه؟ً بأنًقلبهًحيرتقًح اباًبهًوجسمهًعليلً ً،وس يفًادلوةليقابهلًبقلبًابردًوعدمًاهامتم
ابملتنيب.
قةل اهامتم س يف ادلوةل ّ ً
كناية عن ًّ
سً:4وحضًالكنايةًيفًقول(ً:قلبهًش بً)ًً:
سً:2ماًالسلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمهًالشاعر ًً:أسلوبًنداءًندبةً،وغرضهًاإظهارًاحلزنًوالتف ّجع.
حرً×ًش بً)ًوغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحه.
( ًّ
سً:9اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباقًً.
تحرس.
عاطفةًالملًوال ّ ً
سً:11ماًالعاطفةًالبارزةًيفًالبيت؟ًًً
(ش بًالكرسة)ً(سقَمً:الفتحة)ً.
سً:11اضبطًماًحتتهًخطًًً ً.
احرًقليبًواحرتاقهًحبًاًمبنًقلبهًابردًلًحيفلًبً،ولًي
قبلًعيلً،وأان خمتلًّاحلالًعليلًاجلسم؛ًلفسادًاعتقادهًبًبسببًالكمًالوشاةً.
الرشحً:و ّ
ّ

ً
ــــب َس يفً الـد ّْولـةً ال َممً
َوتَـــــــدّعي ح ًَّ
 ً.٢ما يل أ َكتّـمً حبًا قَدًْ بَرى َج َســــــــــــــديًًً
تدّعيً(دعو)ً:تزمعً.
إخفاءًحيب(مبالغةًيفًالكامتن)ً برىً:أهزلً/أوهنً/أضعفًً.
ًّ
سً:1وحضًمعن ًً:أكمتًًّ:أابلغًيفًا
حب الشّ اعر صادق ليس فيه متلّق أو تلكّفً.
سً:3وازنًالشاعرًبنيًحبّهًلس يفًادلوةلًوحبًالخرينًلًوحضًذكلًّ ً.
حب الخرين ظاهره صادق وابطنه متلكّف.
ًّ
ًًًًًًًًً
ابإظهارًمدىًحبهًوهوًاكمتًلً،ليتجنّبًالمتلّقًكامًيدّعيًغريه
سً:2بداًالشاعرًلبقااًمؤدّابًيفًعتابهًلس يفًادلوةلً.وحضًذكلًً.
(أكمتًّ×ًتدّعي)ًوغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحهً.
سً:2اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباقًًًً.
(الاس تفهامً:ماًيلًأكمتّ ًحباًا)ًوخرجًاإىلًمعنً(التعجب)ً.
سً:1ماًالسلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمهًالشاعرًيفًالبيت؟ً ً
الرشحً:حيب لس يف ادلوةل قد أحن ًَل جسمي وأان اكمت ل ،لجتنّب المتلّق حب ّبه ،وغرييًيمتلقون اإليه حبهبم ،ويتلكّفونه.

ً
ب ن َ ْقتَـــــــــــــــسمً
فَلَ ْي َتًأنّــــا بــــــقَدْ رًالـــــــح ًّ
قدْ رً:مقدارً.

ــــــــــــــرتهًًًً
كـــــان َ ْجي َمعنـــــــا حــــــبً لــــغ
ًَ
 ً.٣ا ًْإن
ّ
ليتً:للمتينً.
سً:1وحضًمعن ً:غًـ ّرتهً:وُجهً(ومجعهاًغرر)ًً
عىلًس يفًادلوةل.
سً:3عالمًيعودًالضمريً(الهاء)ًيفًكمةً( ّلغرته)ًً:
سً:2ماًالسلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمهًالشاعر؟ً المتينًويفيدًالتحرس.
(قدْ رًالسكون)ً
سً:2اضبطًحرفًادلالًيفًكمةً(قـدر)ًًً:

فضالًوعطاايهًمبقدارًذكلًاحلبًحىتًأكونًأوفرًنصي اباً
حبًس يفًادلوةلًفليتناًنقتسمًأ
ّ
الرشحً:ا ْإنًاكنًجيمعينًوغرييً ّ
19
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َ
فيكًاخلصامً َوأنتًَ اخل َْصمً َواحل ََمكً
 ًً.٤ايًأعدَ َلًالنّاسًا ًّإل فــــــــــــــي معا َملَتـيًًً
احل َمكً:القايضً.
اخلصامً:الزناعًواجلدال ً.اخل َصمًً:املنازع(مجعهاًخصوم)ً.
سً:1وحضًمعنًً:
س يفًادلوةلًامحلداينً
ً
سً:3منًاخملاطبًيفًالبيت؟ًً
بأنهًأعدلًالناسًيفًمعامةلًالخرينً،اإلًأ ّنًهذاًالعدلًلًيشملًالشاعرً.
سً:2مبًوصفهًاملتنيب؟ًًًً
العدلًيفًمعامةلًالناس.
سً:3اس تخلصًقميةًاإجيابيةًمحلهاًالبيت؟ً ً
صورًس يفًادلوةلًابخلصمًوالقايضًً.
سً:2الصورةًالفنيةًًًًً:
سً:2ماًالسلوبًاللغويًاذليًاس تخدمهًالشاعر؟ًً النداءً.ويفيدًالاس تعطافً.
(اخلصمً×احلمك):وغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحهً.
سً:1اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباقًً.
خصومًً
سً:1ماًمجعًكمةً(خصم)؟ًًًً
الرشحً:أنت أعدل الناس ا ًّإل اإذا عاملتين فاإن عدكل ل يشملين؛ وفيكًخصايم وأنت خصمي وحكي ،لنك مكل ل أحامكك اإىل غريك ،فأان أخامصك اإىل نفسكً.

 ًً.٥أعـــيذها ن َ َ
ب الشّ ْح ًَم فمين ْ
حشمهً َو َر ًم
حتس ًَ
ً
ـــــــك صــــادقَــــ اًةًًً
ات منْ ًَ
ــــظر ًٍ
أ ًْن َ
1
تظن ً.الشحم(:مجعهاًحشوم)ً ورم(:مجعهاًأورام)ً
حتسبًّ ً:
حصهناً ً.
س ً:وحضًمعن ًً:أعيذهاً:أحفظهاًوأ ّ
اعتدادهًبنفسهً.
سً:3يدلًهذاًالبيتًعىلًصفةًابملتنيبً.اذكرهاً .
(حشمً×ًورم)ًوغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحهًً.
سً:2اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباقًً.
استسمنتًذاًورمً
سً:2هذاًالبيتًيتوافقًمعًمضمونًاملثلً ًً:
عًوًذً
سً:1ماًاجلذرًاللغويًللكمةً(ًأعيذها)؟ًً
السقم حصة ،والورم مسنا وقوةًً.
الرشحً:أعيذ نظراتك ّ
الصادقة أن ترى الِشء خبالف ما هو عليه ،وأن حتسب الورم حش اماً،فتكون مكن حيسب َّ

ً
اإذا ْاســــ َت َوتًْ ع ْنـــــدَ هً النْــــــوارً َو ُّ
الظ ًَملً
َ ً.٦وما انْتفاعً أيخ ادلّ نْــــيـا بناظـــــــــــــــــــرهًًً
ا ّ
إذاًملًميزيًالإنسانًالبصريًبنيًالنورًوالظلمةًفأيًنفعًلًببرصه؟ًً
سً:1هذاًالبيتًتض ّمنًحكةً.وحضهاً.
و ْمكًمنًفؤا ٍدًكفيفًالبرص
سً:3هذاًالبيتًينسجمًمعًقولًأبًالعتاهية ً:و ْمكًمنًكفيفًبصريًالفؤادًً
(البرص)يريًالإنسانًظاهرًالش ياء(ً.البصرية)ًتريهًحقائقًالش ياءً.
سّ ً:2فرقًابملعنًبنيًًً:
سً:2اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباق( ً.النْـوارً ×ً ُّ
الظ ًَمل)ًوغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحه.
سً:1ماًالسلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمه؟ً الاس تفهامً:وماًانتفاعًأيخًادلنياً
النفيًًًًً.
سً:1ماًالغرضًالبالغيًلالس تفهامًًًً:
النوارً:
اس توىًً:
ادلنياًً:
سً:4ماًاجلذرًاللغويًلللكامت؟ًً
الرشحً:اإذاًملًي ّمزيًالإنسانًالبصريًبنيًالنورًوالظلمةًفأ ّيًنفعًٍلًببرصه؟ً

ً
20
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ـــــــــن به َ َ
ًمصمً
َوأ ْ َمس َعــــــتًْ َكامتــــي َم ًْ
 ًً.٧أان اذلي ن ََظ َرًال ْمعى اإىل أدَبــــــــــيًًً
ْ
فقدانًحاسةًالسمعً.
فاقدًالبرصً،ومجعهاًمعيًومعيان ً.كاميتً:قصائدي ً.مصمً:
سً:1وحضًمعن ًً:المعىً:
ّ
سً:3هذاًالبيتًيدلًعىلًصفةًيفًاملتنيبً.اذكرها ًً.اعتدادًالشاعرًبنفسه.
(نظر×ًأمعى)ً(أمسعتً×ًمصم)ًوغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحهً.
سً:2اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباقًً.
سّ ً:2
نظرً،أمسعت)؟ًً لبيانًحتققًمعناهاًوثبوتهً.
ملاذاًعَبًالشاعرًابلفعلًاملايض( َ
سً:1وحضًالكنايةًيفً(وأمسعتًكاميتًمنًبهًمصم)ًً كنايةًعنًقوةًتأثريًشعره.
الفخرً
سً:1ماًالعاطفةًالبارزةًيفًالبيت؟ً ًً
قوةًشعرهًوأ ّنًشعرهًسائرًيفًالفاقًومشهورً.
سً:4ماًدلةلًالبيتًالسابق؟ًًً
ص  ،وأنت مسيع ،أفالًتفهم ما أقول؟ً(شعرهًسائرًيفًالفاقًومشهور)ً
الرشحً:أان اذليًينظر المعى اإىل أدب ،أفال تنظر اإليه وأنت مبرص؟ وأمسعت كاميت ال ًّ

ً
ــــــــــــــراها َو ْي َتص ًم
َوي َْســـــهَرًاخلَلْقً َج
 ًً.٨أانَ مً م ْل ًَء جــــــــفوين َع ْنًشـواردهــــــــــاًًً
ّ
اًمنًالغمًوالهواجسًًًً ً.الشوارد:مجعًشاردةًويهًقصائدًسائرةًتروىًبكًماكنًًًً
سً:1وحضًمعن ًً:ملءًجفوين:أيًساكنًالقلبًخال اي
ّ
سً:3هذاًالبيتًيدلًعىلًصفةًيفًاملتنيبً.اذكرها ًً.اعتدادًالشاعرًبنفسهً.
كناية عن إاراحة الفكر ،والاطمئنانً.
انمًملءًجفوين)ًًً
سً:2وحضًالكنايةًيفً(أ
َ
لنهًيدركًقصائدهًمىتًشاءًبسهوةلًمنًغريًاإتعابًفكرهً.
سً:2بنيًسببًنومًاملتنيبًمطمئن ااًمرَتحًالفكر؟ً
يعودًعىلً(اللكامت)ًًًًً.
سً:1عالمًيعودًالضمريًيفًشواردهاًًًً
(أانم×ًيسهر)ًوغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحهًً.
سً:1اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباقًً.
الفخرً
سً:4ماًالعاطفةًالواردةًيفًالبيت؟ًًً
الرشحً:أانم ملء جفوين؛ أي مطمئناا مرَتح الفكر عن قصائد الشعر لين أدركها مىت شئتًبسهوةل من غري اإتعاب فكر ،أما غريي من الشعراء فاإهنم يسهرون لجلها ويتعبون
ويتنازعون يفًدقيق معانهيا ،وجودة مبانهيا.

ً
لك يش ًٍء بَعــــدَ ًْمك َعـــدَ مً
و ْجــــــــــــــداننا ًَّ
ـــــــــــــــز عَلَ ْيناًأ ًْن نفـارقًَـــــــــــه ًْمًًً
ًُّ
 ً.٩اي َم ًْن يَع
عدمًً:لًقميةًلً.
وجدانناً:لكًيشءًجندهًأوًندركهًً.
سً:1وحضًمعن ًً:يع ًّزً:يصعبًويش ًّقً.
سً:3بداًالشاعرًلبقااًمؤدّابًيفًعتابهًلس يفًادلوةلً.وحضًذكل ًً.ليس تطيعًالافرتاقًعنًس يفًادلوةلً،ولًأحدًميكنًأنًيلفه.
النداءً.ويفيدًالاس تعطاف
سً:2ماًالسلوبًاللغويًاذليًاس تخدمهًالشاعر؟ًًً
عاطفةًاحلب.
سً:2ماًالعاطفةًالبارزةًيفًالبيت؟ًًًًً
(وجداننا×ًعدم(وغرضهًاإبرازًاملعنًوتوضيحهًً.
سً:1اس تخرجًمنًالبيتًمثا الًعىلًالطباقًًًً.
الرشحً:ايمنًيًش تدًّعليناًفراقهمً،لكًّيشءًوجدانهًبعدمكًعدم ااً،يعينًليلفمكًأحدً،ولًيكونًلناًمنمكًبدلً

ً
21
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ل َ ًْو أ َّنًأ ْمــ َــرمكً مــــــــن أمـران أ َممًًً
نمك بـــًــــــــ َتكر َمـــــــــــ ًٍةًًً
اكن أ ْخلَقَــــــــنا م ًْ
 ً.١٠ما ًَ
ًً
الَبً،الإيثارً،الإحسان ً .أ َمم :قريب.
سً:1وحضًمعنًً:
أ ْخلَقَنا(خلق)ً:أجدران ً.تَكر َم ًٍةّ ً:
احرتامًالصديقً.
ً
سً:3اس تخلصًمنًالبيتًقميةًاإجيابيةً.
أنًيكرمهًوحيرتمهًوًيبادلًاحمل ّبةً.
سً:2ماًاذليًيمتناهًالشاعر؟ًًً
ّفرقًيفًاملعنًبنيًماًخطًحتته:
(ًأجدرانً)ً
ل َ ًْو أ َّنًأ ْمـَمكً مــــــــن أمــــران أ َممًًً
ً
نمك بـــًــ َتكر َمـــــــــــ ًٍةًً
اكن أ ْخلَقَــــنا م ًْ
قالًاملتنيب ً:ما ًَ
(ًأبليتً)ً
وأصب ْحتًعنًعنيًالغيورًمبـعزلًًً
قالًالبحرتي ً:لـــــــعمريًًلنئًأخلقتًًًثوبًالتّغزلً ًً
الرشحً:لوًكنمتًحت ّبونناًكامًحن ّبمكً،لكنمتًأكرممتوان؛ًلنناًأه ٌلًللتكرمةً.
ً
ً
فَـــــام جلــــ ْــر ٍحًاإذاًأ ْرضــــــــــامكًألَمً
ًرسمكً ما قا ًَل حــــــاســــــــــدانًًً
ًً
 ً.١١ا ًْإن ك َ
ــــان َ ّ
احلاسدّ ً:
أرضامك(ريض)ً:قبلمتًبهًً
منًمتنًأنًتتحولًاإليهًالنعمةًً.
سً:1وحضًمعنًً:
عاتبهًعىلًسامعهًالكمًالوشاةًفيهً.
سً:3ظهرًعتابًس يفًادلوةلًجلي ااً،عالمًعاتبه؟ًً
رسمك×ًأملً
سً:2اس تخرجًمثالًعىلًالطباقًمنًالبيتًًً.
ّ
يتحمهلً.
سً:2ماًموقفًاملتنيبًمنًرسورًس يفًادلوةلًبقولًاحلاسدين؟ً س يكمتًأملهًو ًّ
حبّهًالشديدًلس يفًادلوةلً.
سً:1وحضًالكنايةًيفً(ًمفاًجلرحًاإذاًأرضامكًأمل)ًًً
الرشحً:ا ْإنًرسرمتًبقولًحاسدانًوطعنهًفيناًفقدًرضيناًبذكلًلنًجر احاًيرضيمكًلًجندًلًأملااً،لنًرضاانًيفًرضامكً.

ً
ً
ف يف أهْلًالهنُّ ــــــــى ذ َممً
ا ّإنًاملَعار َ ً
ـــــــم ذاكًَ َمعـــــــــــــــــرفَ ًٌةًًًً
َ ً.١٢وب َ ْينَــــــنا ل َ ًْو َر َع ْيت ًْ
الهنّ يىً:مفردهاًالهنُّ ّيةً،ويهًالعقلًًًًً ًًًذممًً:مفردهاًذ ّمةًً،ويهًالعهدً.
سً:1وحضًمعنًً:
احرتامًالعهودً
سً:3اس تخلصًقميةًاإجيابيةًمنًالبيتًً.
املتنيبًوس يفًادلوةلً
ً
سً:2عالمًيعودًالضمريً(ان)ًيفًبيننا؟ًً
املعرفةًً
سً:2ماًاذليًجيمعًبنيًاملتنيبًوس يفًادلوةل؟ًً
املعارف عند أهل العقول عهود وذمم ل يضيعوهنا.
سً:1هذاًالبيتًتضمنًحكةً.وحضهاًًً.
ّ
حصابًالعقولًالنريةًالراحجةً.
دلةلًعىلًأنًس يفًادلوةلًمنًأ
سً:1ماًدلةلًالرتكيبً(ًأهلًالهنيى)ًًًً:
اعونًحقًاملعرفةً،ويهًعهودًلًيض ّيعوهنا.
ًملًجيمعناًاحلبًفقدًمجعتناًاملعرفةً،وأهلًالعقولًالراحجةًير
الرشحً:ا ْإن
ّ
ّ

ً
ً
22
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ــــــــرمً
َويَـــــــــــ ْك َرهًهللا ما تَــــــأت ًَ
بون لَـنا َع ْيـــــ ابا فيعــــجزًْمكًًً
 ًً.١٣مك ت َْطل ًَ
ًً
ون َوال َك َ
مكًاخلَبيةً:تفيدًالتكثري ً.يعجزمكً:لًتقدرونًعليه(.ماضهياًأجعز)ً
سً:1وحضًمعنًً:
اعتدادًالشاعرًبنفسهً.
سً:3هذاًالبيتًيدلًعىلًصفةًاتصفًُّباًاملتنيب؟ًاذكرهاً
اس تحاةلًاإجيادًعيبًفيهً.
سً:2ماًالفكرةًاليتًأرادًاملتنيبًاإيصالهاًلس يفًادلوةل؟ًً
الرشحً:تطلبون أن تلحقوا بنا عيبا تعيبوننا به فيعجزمك وجوده ،وهذا اذلي تفعلونهًمكروه عند هللا وعند الكرامً.
ً

يزيله ًّن اإلــــى َمــ ًْن ع ْندَ هًادلّ َميً
 ً.١٤ل َ ْيتًَ الغَامم الّـذي عندي َصواعقهًًًً
ًً
ادلّ ًَميً:مفردهاًدميةً،ويهًاملطرًيطولًيفًسكون.
الغَ َمامً:مفردهاًغَاممةً،ويهًالسحابً ًً
سً:1وحضًمعنًً:
يمتنًأنًينتقلًالذىًاذليًيصيبهًمنًس يفًادلوةلًاإىلًاحلاسدينً .
سً:3ماذاًاذليًيمتناهًالشاعرً؟ًًً
كنايةًعنًس يفًادلوةلً.
سً:2وحضًالكنايةًيفًقولً)1 ً:الغَ َمامًًً:
كنايةًعنًأذىًس يفًادلوةل لًلشاعرً.
ً)3الصواعقًًً
ًًًً
كنايةًعنًعطاءًس يفًادلوةلًلغريهً.
ً)2ادلّ ميًًً:
ًًًً
صور الشّ اعر س يف ادلوةلابلًسحابً.
سً:2وحضًالصورةًالفنيةًيفًً)1ليتًالغاممًً:
ّ
صور اإيذاء س يف ادلوةل ابلصواعق ً.
ًًًً
ً)3اذليًعنديًصواعقهّ ًً:
صور عطااي س يف ادلوةل اإىل غريه غيو اما ماطرةً.
ً)2منًعندهًادلّ ميًً:
ًًًً
ّ
سً:1ماًالًسلوبًاللغويًاذليًاس تخدمهًالشاعر؟ًً المتينًويفيدًالتحرسًً.
الَب فينتصف الفريقانً.
الرشحً:ليت املمدوح اذلي يش به الغامم واذلي تصيبين صواعقه)أذاه وخسطه(ًويصيب غريي مطره) ّبره ورضاه(يزيل ذكل الذى اإىل من عنده ذكل ًّ
ً

ًالر ً
مس
لك َم ْر َح ًٍَةلًًًً
 ًً.١٥أرىًالنّوى يَقتَــــــــــضيين ًَّ
ًً
ل ت َ ْستَـــــقــــ ًُّل ُّبا الــــ َوخّادَة ُّ
ت َ ْس َتق ًّلً:ترحتلً ً
مرحةلً:مسافةًيقطعهاًاملسافرً
سً:1وحضًمعنًًً ً:النّوىً:البعد ً.يقتضيينً:يطالبينًويلكّفينً ً.
ًًًالوخّاذةً:مفردهاًالواخذةً،ويهًالإبلًاليتًتسريًالوخذً،وهوًرضبًمنًالسريًالرسيعًًً
ًًً
مفردهاًرسومً،ويهًالناقةًاليتًتسريًالرس ميً،و ّالرس ميًرضبًمنًالإبلًرسيعً.
ًًً ُّالرمسًً:
ًًً
ّ
التعريضًابلرحيلً.
سً:3ماًالطريقةًاليتًاس تخدهماًالشاعرًيفًعتابًس يفًادلوةل؟ًً
سّ ً:2فرقًيفًاملعنًبنيًماًخطًحتته:
(ًالبعدً)ً
ًالرمسًً
ًًً أرىًالنّوى يَقتَــضيين ًَّ
الـوخّادَة ُّ
لك َم ْر َح ًٍَةلً ل ت َ ْستَـقـ ًُّل ُّبا َ
نتًتدقًالنّوىًدلابتهً( ً.مجع نواة ،ويه نواة المترً،بذرهتا)
ًًً تزوجتًأسامءًبنتًأبًبكرًالزبريًبنًالعوامً،واك
ُّ
عىلًاملرحةلً.
سً:2عالمًيعودًالضمريً(الهاء)ًيفًُّباًًً:
1
س ً:ماًدلةلًقولًً)1أرىًالنوىًيقتضيينًلكًمرحةلً هتديدًالشاعرًابلرحيلًعنًس يفًادلوةلً
ًالرمسًً اإظهارًشدةًعتابهًبرحيهلًملناطقًبعيدةًلًتس تطيعًالناقةًالرسيعةًالوصولًاإلهياً.
ًًً
الـوخّادَة ُّ
ً)3ل ت َ ْستَـقـ ًُّل ُّبا َ
لك مرحةل ل تقوم بقطعها الإبل املرسعة ،لبعد منالها ،ول تطيقها لشدّ ةًأهوالهاً.
الرشح:أي يلكفين البعد عنمك قطع ًّ
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ــــــــن َ
ــــــن َو َّدعْــــــهت ًْم ن َدَ ًم
ل َ َيــــ ْحدث ًَّن مل َ ًْ
ـــن َميامنناًًً
ُض ْ اريا َع ًْ
نئ تَ َر ْك ًَ
 ًً.١٦ل َ ًْ
ميامنً:مفردهاًممينةًُ،جةًالمينيً.
ُض ارياً:جبلًعىلًمينيًقاصدًمرصًمنًالشامًً.
سً:1وحضًمعنًً:
س يفًادلوةلً،لرحيلًاملتنيبًومفارقتهًاإايهً.
سً:3منًاذليًسيندمًوماًالسببً؟ًً
للوخادةًالرمسً.
سً:2عالمًيعودًالضمريًيفً(تَ َر ْكن)؟ًًً
ّ

ندَمً:أسفً.

يحدثنًملنًودّعهتمًندمًوأسفًعىلًمفارقيتًهلمً(يشريًبذكلًاإىلًس يفًادلوةلًأنهًيندمًعىل فراقه)ً
الرشحً:اإنًقصدتًمرصً،لَ ّ

ً
لون مهً
فالـــــــراح ًَ
أ ًْن ل تـــــــــفارقَه ًْم
ً
عن قَ ْوًٍم َوقَد ًقَـدَ رواًًً
ًًً  ًً.١٧اإذاًتَ َر ّحـــــلْتًَ ًْ
ّ
تَ َر ّحلً:ر َحلًم ْكرهااً.
سً:1وحضًمعنًً:
3
ًيكرموهًعىلًالر مًمنًقدرهتمًعىلًذكلً.
لهنمًمل
إىلًالرحيل؟ًًً
ّ
س ً:علل؛ًجلوءًالشاعرًا ّ
سً:2ملًمحلًّالشاعرًمسؤول ّيةًرحيهلًلس يفًادلوةل؟ً لنهًقادرًعىلًثنيهًعنًالرحيلًوملًيفعلّ (ً.
حىتًلًيذمهًيفًرحيهل)ً
ً
ماًدلةلًعبارةًفالراحلونًمهً؟ًًً
سً:2
ّ
َ
إذاًرحلتًعنًقو ٍمًومهًقادرونًعىلًاإرضائكً(لكهنمًلًيريدونًذكل)ًفهمًالراحلونًعنكً،يشريًاإىلًعذرهًيفًفراقهمً.
الرشحً:ا

رش ما يَكسبً الإنسـانً ما يَص ًم
َو َ ًُّ
ديق بـــــهًًًًً
لًص ًَ
شـــــــــرًالبالدً َم ًٌ
ًً.١٨
اكن َ
ُّ
انيسً
الإنسان(أنس)ً:مجعهاًأ ًّ
ً
يَصمً(وص)ً:يعيبً.
رشً:امسًتفضيلًمبعنًأسوأًً .
ًّ
سً:1وحضًمعنًً:
أسوأً البالد ماكن ل صديق فيه ،وأقبح العامل تكل اليت جتلبًالعيب واملذ ّمة لصاحهبا.
سً:3البيتًتضمنًحكةً.وحضهاً ًًً.
سً:2ماًالسلوبًاملس تخدمًلًعتابًس يفًادلوةلًً التعريضًابلرحيلً
ورش العامل ما جيلب لصاحبهًالعيب واملذ ّمة.
رش البالد ماكن ل يوجد فيه صديقًّ ،
الرشحً:ا ًّإن ًّ

ً
قـــدً ّ
ُض َنًًادلُّ َّرًًا ّإلًًأنّــــــــــهً َك ًم
ك ا ّإلًأنّــــــهً مــــــقَـــــــــ ًٌةًًًً
 ًً.١٩هـــــــــــــــذاً عــــتاب ًَ
ّ
كمً:كامتً
ادلرً:اللؤلؤً(مفردهاًد ّره)ً ً.
ًّ
ُضنً:احتوىً.
سً:1وحضًمعن ً:العتابً:اللوم ً.مقة(ومق)ً:حم ّبةً ً.
صور الشّ اعر ما نظمه من الكم يف قصيدته ابدلّ ر حلسن لفظه ونظمه
سً:3وحضًالصورةًالفن ّيةًًًًً:
ّ
سً:2كيفًاكنًعتابًولومًاملتنيبًلس يفًادلوةل؟ً حمبةًوًوًّدً
العتابًهديّةًالحباب
سً:2هذاًالبيتًيتضمنًمعنًاملقوةلًًً:
وهوًدرًيعينًحسنًنظمهًولفظهًاإلًأنهًكامتً.
ّ
الرشحً:هذاًاذليًأ
َتكًمنًالشعرًعتابًمينًاإليكًاإلًأن ّهًحم ّبةًوودًّ؛ًلنًالعتابًجيريًبنيًاحمل ّبنيً(ويبقىًالودًّماًبقيًالعتاب)ً ّ

ً
ً
ً
انهتتًالوحدةًً
24
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ً
ً
الوحدةًالرابعةً
(ًالثقافةًالصحية)ً
احلساسيّة
ً

25
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احلساس ّيةً

اللغةًالعرب ّيةً
الفصلًالولً

ًالتعريفًابلاكتبً :
مرصي حاصل عىل ادلّ كتوراه يف تكنولوجيا حتلُّل الحامض المين ّية.
معوض  ،عامل ًّ
 نرص ّ
ً.1التّكنولوجيا احليويّة ملنتجات اللنب الثّانويّة.
 أبرزًمؤلفاتهً:
ً.3الغذاء والوقاية من المراض .ومنه أخذ هذا النّصً.
ًًً
ً
ًجـــــــــــــــوًالنصً :


ً

ً

ً

نوايًلس بابًختتلفًمنًفردًاإىلًأخرً،ومنً
احلساس ّيةًمرضًمنًأمراضًالعرصًالشائعةًاليتًيعاينًمهناًمالينيًالشخاضًس ا
ماكنًاإىلًأخر.
أمهًأس بابًاحلساس ّيةًً:
ً.2بعضًالطعمة.
ً.3موادًالتنظيفًً.
ً.1غبارًالطلعًًًً.
أمهًأعراضهاًتظهرًعىل
ً.3اجليوبًالنفيةً.2ً.اجلهازينًالهضميًوالتنفس.
ً.1اجلدلًًً.
طرقًالوقايةًمهناً:
التقليلًمنًالتعرضًللَبدًودرجاتًاحلرارةًاملرتفعةً.
ً.1جتنبًالطعمةًاليتًتسبهباً.3 ً.
ّ

ً
ًخصائصًاملقاةل:
ً.1اس تخدام املصطلحات العلم ّيةً.3 ً .الاستناد اإىل احلقائقً.2 ً .خماطبة العقلً.2 ًًً.قةلًالصورًالفنيةً(ًبسببًاحلقائقًالعلميةً)
ً
ً
 مالحظاتًهامةًوملزمة:
 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأس ئةلًادلرسًأثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه(ً.كامًوردتًمنًاإدارةًاملناجه)ً
 أماًالس ئةلًاليتًيطلبًفهياًرأيكًالشخيصً(يرتكًللطالب)ًوتقبلًأيًاإجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعةً.
ً
ً

26
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وخاصة يف
ىت ً،وتنشًَط يف موا ًَ
احلساس ّية مرض من أمراض العرص الشّ ائعة ول س ّيام عند الطفال  ،ولها أس باب ش ّ ً
ًً
مس مع ّينةّ ،
هناية مومس الَبد  ،ويف مومس ّالربيع اذلي يكرث فيهًغبار ّ
الطلعً .
ىت  :خمتلفةً.
ش ًّ
ً
سً:1وحضًمعن ًً:شائعة(ش يع) :منترش( ً ل س ّيام  :خصوصاً.
احلساس ّية مرض من أمراض العرص الشّ ائعة ً.....فيهًغبار ّ
الطلعًً .
سً:3ماًاملقصودًابحلساس ّيةًًًً.
لن ّه يكرث فيه غبار الطلعً.
سً:2عللً.تنشط احلساس ّية يف الربيعًً.
تنـشًَـطً(الفتحة)ً
سً:2اضبطًحرفًالشنيًيفً(تنـشـط)ً
طبيعي حيدث يف أنسجة اجلسم اخملتلفة نتيجة مادّة غريبة  ،مثل :غبارً ّ
الطلع  ،أو موا ًّد التّجميل ،أو شعر
واحلساس ّية تفاعل غري ًّ
ً
الس ّيارات  ،ودخان
السا ّمة  ،أو بعض الدوية مثل املضا ًّدً ًّ
احليوي البنْسلني  ،فض اًال عن ادلّ خان النّاجت عن عوادم ّ
احليواانت  ،أو املوا ًّد ّ
اكئنات صغرية تعيش يف الفراش داخل الغرف ّ
السجاد واملالبس ً ،ويه تصل اإىل داخل
السجائر  ،وعن ً ٍ ً
املكتظة ابلكتب و ّ
الس تائر و ّ
ّ
تودل أجسام مضادّة دفاع ّية تؤثّر يف النّس يج
اجلسم عن طريق الفم والنف أو اللمس أو احلقن  ،فهت ّيج اليت وصلتًاإلهيا ،فيؤدّي ذكل اإىل ُّ ً
املصاب والشُّ عريات ادلّ مويّةًاحمليطة املسبّبة لعراض احلساس ّيةً .
ًسً:1وحضًمعنّ ً:
ً
هت ّيج  :تؤثرًحب ّدة ًً
املكتظةً(كظظ) :املزدمحةً ً
أنسجة اجلسم  :مفردها نس يج  ،وهو مجموعةًمتاكمةلًمنًخالايًمنًنفسًاملنشأً،حتملًوظيفةًحمدّدةً،اكلنس يجًالطاليئً
ً
ً
الشُّ عريات ادلّ موية  :يه قنوات دقيقة جدا اًتش بهًالشعرً،تسمح للمواد الغذائية الصغرية بتغذية اخلالاي حولهاً.
ً
ًً
3
ً)2
ًًًًًًًًًًًً)2
ًًًًًًًًً)3
ًً)1
س ً:اذكرًأربعةًأس بابًاحلساس ّيةًًً.
تصلً مسببات احلساس ّية اإىل داخل اجلسم عن طريق الفمً...لعراضًاحلساس ّية
سً:2كيف حتدث احلساس يّة يف داخل اجلسم؟ًً
عن طرق الفم أو النف أو اللمس أو احلقنً .
س:2كيف تنتقل مسبّبات احلًساس يّة اإىل جسم ؟ً
سً:1ماذا ينشأً عن انتقال تكل املوا ًّد اإىل جسم الإنسان ؟هت ّيج املناطق اليت وصلت اإلهيا ًً...املسبّبة لعراض احلساس ّيةً .
ً
ً
القصيب)ًوحساس ّية
ًّ
الصدر( ّالربْو
ً
نفس،اليت تشمل حساس ّيةً ّ
وللحساس ّية أنوا ًٌع عدّة؛ًمهنا حساس ّية اجلدل،وحساس ّية اجلهاز التّ ّ
طرايت يف وسائد ًغرف النّوم تتّجه أبواغها بشك رئيس اإىل اجليوب النفيّة و ّالرئتنيً،وقد
النفً،وقد ثبت علم ّيا وجود عدد من الف ّ
تسبّب الهتاابت يفًالعيون  ،ويزداد المر خطورة يف حاةل نقص مناعة جسم املريضً.
مفردهاًبوغً،ويهًخليةًتاكثرًلجنسً
البواغًً:
الهتاابت(لـهـب)  :هت ُّيجاتًً.
سً:1وحضًمعنًً:
ْ
ًاجليوب النفيّة  :فراغاتًمليئةًابلهواءًتتصلًابلتجويفًالنفيًعَبًحفاتًخاصةّ ًًً.الربو القصيب  :مرض يسبّب تض ُّيق يف القصبات الهوائ ّية ً
 .3حساس ّية اجلهاز التنفّ ًّ
س
ً
ً.1حساس ّية اجلدلًً.
سً:3ماًأنواع احلساس ّيةًًً.
.3حساس ّية النف
القصيب)ً ً
ًّ
ً.1حساس ّية الصدر ) ّالر ًْبو
سً:
سً:2تشمل حساس يّة اجلهاز التنفّ ًّ
الـفًـطرايتً(الضمة)ً
سً:2اضبطًحرفًالفاءً(الـفطرايت)ًً
ً.................................................................................................................................................
سً:1ماذاًتسببًالفطرايتًاملوجودةًيفًوسائدًغرفًالنوم؟ً
ً
27
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طرايت بتغيري وسائد النّوم عىل فرتات متقاربة  ،واس تعامل موا ًّدًالتّنظيف واملطهّرات اجل ّيدة أس بوع ّيا ،
ً
وميكن الوقاية من تكل الف ّ
واس تعامل القطن ّ
ناعي يف الوسائد ،ورضورة الهتّ وية ادلّ امئة املس ّمترة للمنازل ،وتعريض حمتوايت الغرف لش ّعة الشّ مس
الص ًّ
الط ًّ
بيعي بد اًل من ّ
منًوقت لخرً،لتعقميها من اجلراثمي  ،عالوة عىل جتنُّب تكديس حجرة النّوم ابملالبس خارجًأماكهنا  ،وجتنُّب ترك الحذية فهيا  ،لهنّ ا من
التلوث اليت يس تنشقها النّائ يف أثناءًتنفُّسهً.
أ ًّمه مصادر ّ
الوقاية  :امحلاية ً ًًً تكديس :جعل الش ياء بعضها فوق بعض
سً:1وحضًمعنًً:
الفطرايت املتواجدة يف وسائدًغرفًالنوم.
سً:3طرق الوقاية من
ّ
ً............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً.
ً............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً.
سً:2علل؛ًجيبًتعريض حمتوايت الغرف لش ّعة الشمس من وقت لخر ً.لتعقميها من اجلراثمي.
التلوث اليت يس تنشقها النائ أثناء تنفّسهً .
سً:2علل؛جتنُّب ترك الحذية ًخارجًأماكهناًًًً.
لهنا من أمه مصادر ّ
ً
معني من الغذاء ؛ فأ ًّي نوع منًالَبوتينات الغذائ ّية اليت يتناولها الإنسان ل
ومن أنواع احلساس ّية أيضا حساس ّية الإنسان ْحنو نوع ّ ً
ً
بد من أ ًْن هيضم قبل وصول اإىل المعاء  ،وإا ًّلًصعب امتصاص المعاء لهذه الَبوتينات غري املهضومة  ،أ ّما اإذا اس تطاعت المعاء أحياان
تتكون
امتصاص هذه الَبوتينات بصعوبة  ،فا ًّإن اخلطورة يف هذه احلاةل تكن يف تعامل اجلسم معها ًعىل أهنّ ا أجسام غريبة  ،وعندها ّ
أجسام مضادّة تتصدّى لها  ،فينتج عن ذكل تفاعالتًكمييائ ّية تعرف بأمراض احلساس ّية  ،ويمكن القول ا ًّإن هذا النّوع من احلساس ّية هو
غذايئ ينجح يف الوصول اإىل خالاي اجلسم وأنسجته من غري ًهضم  ،وبني الجسام املضادّة اليت
معارك ًكمييائ ّية حتدث بني أ ًّي بروتني ًّ
تتكون من أنسجة اجلسم ؛ محلايهتا من هذا الَبوتنيًالغريب اذلي جيبً التّصدّي ل.
ّ
1
،متتص فهيا أمعاؤه الَبوتينات بصعوبة.
حتسس الإنسان حنو نوع من أنواع الطعام ّ ً
حسس الغذا ًّيئ ُّ :
س ً:وحضًمعن ً:التّ ُّ
الجسام املضادّة  :عبارة عن موا ًّد بروتينيّة تفرز من خالاي البالزما اس تجابة لوجود جسم غريب.
ً
ً
3
صعوبةًامتصاصها
س ً:ما النتيجة املرتت ّبة عىل عدم هضم اجلسم للَبوتينات قبل وصولها اإىل المعاء ؟ً ً
سً:2ماذاًحيدثًاإذاًاس تطاعت المعاء امتصاص هذه الَبوتينات؟ً
تتكون أجسام مضادّة تتصدّى لها ً....
ًيتعامل اجلسم هماًعىل أهنّ ا أجسام غريبة وعندها ّ
سً:2وحضًالصورةًالفنيةً:معارك كمييائ ّية حتدث بني أي بروتني  ، ...وبني الجسام املضادّة...
ًصور الاكتب احلساس ية معركة ،وصور الَبوتني الغذايئ والجسام املضادة جيشني يوضانًهذه املعركة.
ً
وقد تسبّب بعض الغذية احلساس ّية ل إالنسان مثل اللنب  ،فيعدًّ ج ّز ْيء الَبوتني يف اللنب مسؤو اًلًعن حدوث احلساس ّية منه ،
ً
وقد حتدث من سكّر اللنب ) الالكتوز ( اذلي يسبّب انتفاخا يف املعدة ،ويصاحب الانتفاخ مغص وإاسهال بعد فرتة وجزية من تناول ،
السمكً .
ومن الغذية الخرى اليتًتسبّب احلساس ّية دلى بعض الشخاص البيض و ّ
اللنب  ،البيض  ،السمك.
سً:1اذكرًبعض الغذية املسبّبة للحساس ّيةًًً .
جزيء الَبوتني.
سً:3من هو املسؤول عن حدوث احلساس ّية يف اللنب ؟ ً
سً:2ما أعراض احلساس ّية الناجتة بسبب سكّر اللنب الالكتوز؟ً انتفاخ يف املعدة ومغص وإاسهال.
28
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ومثّة عوامل طبيع ّية قد تسبّب احلساس ّية  ،مثل درجات احلرارة العالية أو املنخفضة فض اًال عنًأش ّعة الشّ مس  ،وتظهر أعراض
ً
كرر يف البطن أوًالعطس أو ّالرحش أو الزمات ّالربْويّة أو ّ
اجلدلي املعروف ابلكزميا اليت
ًّ
الطفح
احلساس ّية هنا ابلقيء والإسهال واملغص امل ّ
تعرضا ل إالصابة ابحلساس ّية
يكرث انتشارهاًبني الطفال  ،وقد تظهر أورام وانتفاخات يف مناطق خمتلفة من اجلسم  .أ ّما أكرث أنسجة اجلسمً ُّ
سً .
فهيي أنسجة اجلدل والغش ية اخملاط ّية للجهازين  :اجلهاز الهضميً،واجلهاز التّنفُّ ًّ
الغش ية اخملاط ّية  :تبطينات معظمها من أدمي داخيل ّ
مغطاة ابلظهارة املس تخدمة يف الهضم والإفراز.
سً:1وحضًمعن ً:مثّة  :هناكً
 .3أش ّعة الشمس
ً.1درجات احلرارة العالية واملنخفضةً ً.
سً:3اذكرًالعوامل الطبيع ّية اليت تسبّب احلساس ّية ً ً.
2
املتكرر أو العطسً...
س ً:اذكر أعراض احلساس يّة الناجتة عن العوامل الطبيعيّة ً.القيء والإسهال واملغص ّ
2
اجلدلي ) الكزميا ( ؟ ً الطفال.
ًّ
تعرضا للطفح
س ً:من يه الفئة الكرث ُّ
1
التنفسً .
الهضمي ًو ًّ
ًّ
تعرضا ل إالصابة ابحلساس ّية ؟ً أنسجة اجلدل والنسجة اخملاط ّية للجهازين  :اجلهاز
س ً:ما يه أكرث أنسجة اجلسم ّ
ً
وتصيب احلساس ّية املاليني من البرش يف مجيع أحناء املعمورة  ،وقد أشارت بعض ادلّ راساتًاإىل أ ًّن للمرأة دوراًا أساس ّيا للوقاية
ً
اجليين للب من
اجليين للم أشدًّ تأثرياًا من ّالرتكيب ًّ
خاص ؛ ل ًّن الرتكيب ًّ
س عىلًحن ًٍو ّ ً
من هذا ادلّ اء عىل حن ًٍو عام  ،وحساس ّية اجلهاز التّنفّ ًّ
الوراث للمولود ل إالصابة بأمراض احلساس ّية  .وتزداد نس بة الإصابة ُّبذا املرض كّام اكنًالخوال واخلالت املصابون به
حيث الاس تعدادً ًّ
الصدر تصيب الفتيات أكرث من
أكرث من العامم والع ّمات  ،وأكّدت بعض ادلّ راسات أ ًّن نس بة ًالإصابة ابلنواع الشّ ديدة من حساس ّية ّ
الفتيان.
ادلّ اء(دوي)  :املرض
املعمورة  :الرض املبنيةًأوًاملسكونةً ً
أرجاء  :أحناءًً .
سً:1وحضًمعنًً:
حً .
لك اكئن ًّ
اجليين  :مجموعة املعلومات الوراث ّية اليت حيملها ًّ
ّالرتكيب ًّ
ًًًً
التنفس بشك خاص.
ًّ
سايس للوقاية من احلساس يّة عىل حن ًٍو عام ،وحساس يّة اجلهاز
سً:3علل  .للمرأة دور أ ًّ
الوراث للمولودًل إالصابة بأًمراض احلساس ّية.
ًّ
اجليين للب من حيث الاس تعداد
اجليين لال ًّم أشدًّ تأثرياًا من الرتكيب ًّ
ًل ًّن الرتكيب ًّ
لهنا تصيب املاليني من البرش يف مجيع أرجاء املعمورة.
سً:2علل؛ًاحلساس ّية مرض من أمراض العرصً.
سً:2مىت تزداد نس بة اإصابة ّ
الطفل ابحلساس ّية ؟ً اإذا اكن الخوال واخلالت املصابون به أكرث من العامم والع ّمات.
لك من يصاب بهً.
سً:1علّل  .ل جيوز الاس هتانة مبرض احلساس ّية ً .لخطاره عىل ًّ
لك فرد .ويرتك أيضا ا ّ
للطالب.
يقال :املعدة بيت ادلاء ،وامحلية يه ادلواء ،انقش ً جتنّب الطعمة اليت تسبّب احلساس ّية عن ًّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
انهتتًالوحدةً
29
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ً

ً
الوحدةًاخلامسةً
(ًوأنتًاحلبًايًأردن)ً
سأكتب
عنك يا وطين
ً
ً
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سأكتبًعنكًايًوطينً

اللغةًالعرب ّيةً
الفصلًالولً

التعريفًابلاكتبً :
 محمود فضيل التّل  ،ودل يف إاربد عام1940
 أ ًّمه املناصب اليت ّ
تولها:
ً.2عضو رابطة الكتّاب الردنينيً .
السفارة الردن ّية يف الكويتً.3ً.أمني عام يف وزارة الث ّقافةً.
ً.1مستشار يف ّ
 منًدواوينه الشّ عريّة:
 .2جدار الانتظارً.
 .3نداء للغد اليتًًً.
الصمت والاغرتابًًً.
 .1أغنيات ّ
 .1رشاع الليل و ّ
ً.2هامش ّ
الطوفان  ،ومنه أخذ هذا النّصً .
الطريقًًًً.
ً
ًجـــــــــــــــوًالنصً :
ردن واعزتازه به.
 علّل؛ ع ْشق الشّ اعر لل ًّ
متزي  ،يؤكّد احرتامه ل إالنسانً .
ردن من حضور ْدو ًّيل م ّ ً
ً.1ملا لل ًّ
إنساين من اإجنازات يف خمتلف اجملالت.
ردن للمجمتع ال ًّ
ً.3بسبب ما قدّمه ال ًّ
 ماًيهًمناس بةًالقصيدةً؟ً
ردن يعيش داخهل وهو معهًكروحه ل تفارقه.
ردن  ،ويؤكّد أ ًّن ال ًّ
ً يشري الشّ اعر اإىل أ ّايم اغرتابه عن الوطنًال ًّ
 ماذا جيد الشّ اعر يف طبيعة الوطن ؟
يطمنئ اإليهً .
ً جيد فهيا املزنل اذلي ًّ
ً
ً
 مالحظاتًهامةًوملزمة:
م ّقررًاحلفظً:حيفظًالطالبًعرشةًأسطرًمتتاليةً(ً.يشرتطًالرتتيبًولًيشرتطًالتشكيل)ً
 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأس ئةلًادلرسًأثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه(ً.كامًوردتًمنًاإدارةًاملناجه)ً
 أماًالس ئةلًاليتًيطلبًفهياًرأيكًالشخيصً(يرتكًللطالب)ًوتقبلًأيًاإجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعةً.
ً
ً
ً
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ً(ًً)ً1
عنك اي وطينً
سأكتب ًَ
وأرمسً لو َحة للشّ وقً تسكنً رح ًَةل ّالزمنً
وأرفَعً راية للح ّبًأمحلها وحتملين
يعَب الشّ اعر عن شوقه اإىل وطنه حني اكن
ًّ
لك ما أهوى
سأكتبً ًَّ
بعيدا ا عنه ،فيدفعه شوقه اإىل كتابة قصيدة
وما َ ْحيلو اإىل َالو َطنً
وصور هذه القصيدة لوحة مجيةل
سأ ْذكرً أن ًَّك الب ْرشىً
يف ًوطنهّ ،
رشً
اخلري للبَ َ ً
ولك ْ ًّ
ًُّ
مبا فهيا من عبارات يبعهثا اإىل الوطن اذلي
فأيت كَّام هتَفَ ْتًً
يسكن وجدانه ًأيامن ح ًّل ً.ويرفع راية حبّه
ّظاللً الشّ وقً تطلبين
ردن تعبرياًا عن حنينه وانامتئه اإليه،
لل ًّ
ك ًْيك تعانقَين
وأيت كَّام امتدّتًْ ذراع ًَ
بشو ًٍق ًَّمث حتضنَين
ْ
لك ما يليق ببدله من ًعبارات
ويكتب ًّ
سأيت كَّام هنَضَ ْتًرابكًَ ُّ
الطهْرً تسألين
ردن بدل اخلري
مجيةل ،ويذكر الشّ اعر أ ًّن ال ًّ
سأيت يف شعا ًّع الشّ ْمسً و ّ
الظلامءً والقَ َمرًً
والعطاء لكًّ من حيتاجه ،فهو البرشى
طوعاا
سأ ْرجعً ُّللرىب ْ
شوقاا
وأ ْمحلً غ ْربَيت ْ
يليب الشاعر دعوة وطنه عندما
والملً ،و ّ ً
وأطوي ر ْح ًََةل ال ّايمً وال ْوجاعً وامل َحنً
معاينً
ا
مشسا
،
ً
ا
ر
هنا
و
أ
ليال
وقات
ال
لك
يف
يناديه،
ا
سأيت حالَام تَدْ عوً
ّالرىب ً:ماًارتفعًمنًالرضً.
ليهنيي أوجاعًغربته ،فيأيت مدفوعاا
أو ظلمةً َ ،
بالًخيلًً
ٍ
الـمـ َحن ً:البالءًوالشدّةً.
ً
ولًط ٍريًً
ابنقياده اإىل وطنه الغايل وشوقه اإليه ،جمتازاًا
اجلذرًاللغويً:
ولًسفنًً
وجوا ،ويف هناية
شعاع ً:شًعًعً
لك العوائق املاديّة حبراًا وبراًا ا
عزيزا ك ْنتًَ ولْتَ ْب ًَق
امتدّت ً:مًدًدً
العزة.
َمدى ال ّايم اي وطينً
املقطع يدعو الشّ اعر لوطنه ابلبقاء و ّ
ً
*******************************ً
س يكتب عنه ويرمس لوحة للشوق والعودةًللوطنًكامًانداه...
سً:1اذكرًمظاهرًشوقًالشاعرًلوطنهًًً.
سً:3الردنًبدلًاخلريً ّ
رش.
اخلري للبَ َ ً
ولك ْ ًّ
ّك الب ْرشىًُّ ًً...
سأ ْذكرً أن ًَ
معًقةلًمواردهً.أينًوردًهذا؟ًً ً
المنًوالمانًً،كرامةًاملواطنًً،ادلميوقراط ّيةًً،اس تقبالًالالجئني
سً:2اذكرًثالثًصورًمنًهذاًاخلريًيفًوقتناًاحلارضً ً.
ّ
طري ول سفينة
خيل ول ًٍ
كيفًعَبًعنًمعن(ً:لًتقفًالعوائقًأمامًتلبيةًنداءًالوطن)ًسأرجع بال ًٍ
سً:2
يدلًعىل شدّة شوقه وتعلّقه ابلوطن.
ً
سً:1عالمًيدلًذكل؟ًًًً
سً:1اس تخرجًماًيدلًعىلًأنًالوطنًابعثًللرسورًوخمففًأملهً.وأطويًرحةلًالايمًوالوجاعًواحملنً ً
رشحًاملقطعًالولً
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تقهلً.
سً:4ما الغرض من تكرار ل يف (بال خيل ول طري ول سفن)ً تأكيد النفي ،مبعن عودتهًاإىل وطنه متحققة مع نفي وجود وس يةل ًّ
سً:2ماًالغرضًمنًاس تخدامًالسني(سأذكر،سأيتً،سأجعل)ً السنيًتدلًعىلًاملس تقبلًالقريبً،مبعنًحتققًاإجنازهاًيفًالقريب.
احلب والفخر والفداء والوفاء والتضحية والانامتءًوغريها من القمي النبيةل
ًّ
سً:9ماًالقميًالوطنيةًالساميةًاليتًحتملهاًكمةً(راية)ً ً
( َر َبوة أو رابية)ً (م ْحنة)
سً:11ماًمفردًلكًمنً(رىب)ً(ً،املحن)ًًً
(برش)ً(ً،بشائر)
سً:11ماًمجعًكمةً(برشى)ً(ً،بشارة)ًًً
ابدلّ عاءً.لوطنهًابلبقاءًوالعزةًعىلًمدىًالايمً.
سً:13مبًأهنيىًالشاعرًمقطعهًالشعري؟ًًً
سً:12الصورًالفن ّية(أرمس لوحة للشّ وق تسكن رحةل ّالزمن)ً
(سأيت كّام هتفت ظالل الشّ وق تطلبين)ً
ًًً
(سأيت كّام امتدّت ذراعك يك تعانقين) ً
ًًً
(سأيت كّام هنضت رابك ّ
الطهر تسألين) ً
ًًً

صور الكمه(القصيدةًاليتًكتهبا)ًلوحدةًمجيةلً،دفعهًشوقهًلكتابهتا.
ّ
صور شوقهًلوطنهًظال الًتالزمهًوصورًالظاللًأشخاص ااًتناديهً.
ّ
صور الوطن اإنساان ميدًّ يديه يك يعانقه.
ّ
صور اجلبالًيفًوطنهًأشخاص ااًتسألًالعودةً ً.
ّ

دلةلًعىلًقرارًالعودةًاإىلًالوطنًبعدًأنًأتعبتهًالغربةً.
سً:12ماًدلةلًً ( ًوأطوي رحةل ال ّايم والوجاع واحملن)ًً
(ًسأيتًيفًشعاعًالشمسًو ّ
الظلامءً والقَ َمرً)ً دلةلًعىلًعودةًالشاعرًلوطنهًيفًلكًالظروف
ًًً
نًحبًالوطنًمتبادلًبنيًالشاعرًووطنهً
للحب أمحلها وحتملين)ًً
(أرفع راية ًّ
ًًً
دلةل عىل أ ّ
ً
الشوقًلوطنه.
سً:11ماًالعاطفةًالظاهرةًيفًالبيات؟ًًً
حب الوطن والافتخار مبزنلته العالية.
ًّ
سً:11ماًالعاطفةًيفً(عزيزا ك ْنتًَ ولْ َت ْب َقً َمدى ال ّايم اي وطين)ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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(ًً)ً3
يعَب الشّ اعر عن التو ّحد بني ذاته والوطن،
ًّ
فذات الشّ اعر حتيا يف وطنه حىت حلظة قَدَ رهً
)موته( ،وإان اكن بعيدا ا عنه ،ويه حاةل التحام
وامزتاج بني ذات الشاعر وذات الوطن،
فالوطن أمامًمرأى الشاعر دامئاا ل هيوى غريه ً.
وجعل تراب وطنه ومياهه وربيعه صوراًا ّ ً
يعَب
فبعلو تراب الوطن ينبض
ُّبا عن انامتئهًللوطن؛ ًّ
قلبه ،ومبياهه يزيل قسوة غربته ،وبربيعه تهبج
أايمه .ويرفضًالشاعر فكرة اغرتابه النفس عن
وطنه ،ويقول :ل أكون مغرتاب عن وطين اإذا
تنقلّت وتر ّحلت بعيدا ا ًعنه ،مث عدت اإليه
وحيب اذلي ل حدود ل .ويبدو
حامال أشوايق ّ ً
اً
الشاعر متلهفاا للعودة يف الليل أو ًالفجر ويف
ردن مزروع يف ذات
أ ًّي وقت اكلإعصار ،فال ًّ
السارة واخلري يف7نفسهً .
الشّ اعر ،وهو البشارة ّ
يعَب عن مدى معق ارتباطه بوطنه وعن
و ًّ
التو ّحد بيهنام" أنت أان "فالوطن هو الشّ اعرً،
والوطن هو منبع الشعور وامللهم ،وهو لكًّ
الفاكر والصور يف خميةل الشّ اعر ،وهو حارض
يفًوجدانه وإا ًْن اكن بعيدا ا عنه.

فيك ل أهوى سواكًَ مداى
سأبقى ًَ
حىت حلْظة القَدَ رً
فيك ّ ً
وأحيا ًَ
الصدْ رً
من تراب ّ ًَ
سأ ْج َعلً ًْ
ك اإذا تَساىم َخ ْفقَ ًَة ّ
ك ما ي َبدّ دً قَ ْس َوًَة ادلَّ هْرً
وأ ْغسلً يف مياه ًَ
ك ما َي ّ ًدل ُّبَ َج ًَة الع ْمرً
من َربيع ًَ
وأنْسجً ًْ
و ْلستً أكونً مغْرتاب
طوفْتً يف ادلّ نيا
اإذا ّ
معاينً
شو ًٍق
وعدْ تً اإل ْي ًَ
ك يف ْ
ً
مدىً:أقىصًمدّةًً
ب ل حدوًَد ل
وح ًٍّ
خفقةً:احلركةًوالاضطرابً
ّ
ل
ل
إعصارا
ا
يل
ً
ا
رايح
ً
يف
يت
سأ
ا
يبدّدً:يبعدً
وأيت يف نس ميً الف ْجرً أحال اما
الطيفً:اخليالًالطائفً،وماًيراهًالنائً
املزروعً يف ذايت
الوجدانً:منبعًالشعورً.
فأن ْتًَ العاملً ْ
ً
وأنتًَ أان
مفردًكمةًاحلدود ً:احلدًًّ
شارةً اخل َ ًََب
وأنتًَ ب َ
الكنايةًيفًحلظةًالقدر:كنايةًعنًحلظةًاملوتً
ب اي أرد ًُّن
وأن ْتًَ احل ًُّ
ً
أن ْتًَ ّ
الص َور
الطيفً والو ْجدانً يف الفاكرً و ُّ
*******************************ً
ً
ذات الشّ اعر حتيا يف وطنهً،ويهًحاةلًالتحامًوامزتاجً(أنتًأان)
سّ ً:1عَبًالشاعرًعنًالتوحدًبنيًاذلاتًوالوطنً،وحضً ً
إعصاراًً...وأيت يف نس ميً الف ْجرً أحال اما.
سً:3اس تخرجًمايدلًعىلًلهفتهًوشوقهًللعودةًللوطنًً.
سأيت يف رايحً اللّيلً ا ا
وأنتًاحلبًايًأردنً...أنتًالطيفًواجلدانًوالصورً
معقًارتباطًالشاعرًبوطنهًً.
ًًًً
لستًأكونًمغرت اًابً
رفضًفكرةًالاغرتابًالنفسً
ًًًً
سأبقىًفيكًلًأهوىًسواكًمدىً...وأحياًفيكًحىتًحلظةًالقدرً
حبًالوطنًيتناىمًيفًنفسهًً
ًًًً
أحياًفيكًً...سأبقىًفيكًً...أنتًأانً.دلةلًعىلًتوكيدًالتوحدًمعًذاتًالوطنً
سً:2أعطًمثالًعىلًالتكرارًيفًاملعاينًواللفاظً.معل اًالًً
تدلًعىلًالرفعةًوالسموً،ويهًصفاتًالوطنًاذليًاش تاقًاإليهً
سً:2ماًقميةًتوظيفًأفعالًمثلً(تساىم)ًًً
صور الايم الصعبة ابلوساخ اليت ميكن إازالهتا ابملياه
سً:1الصورةًالفنية(يبدّد قسوة ادلهر)ًًًً
ّ
صور الربيع بِشءًاذليًينسج.
(أنسج من ربيعك)ًًًً
ًًً
ّ
صور نفسه ابلإعصار اذلي يتنقّل ليال
(سأيت يف رايح الليل اإعصارااً )ًًً
ًًً
ّ
1
س ً:ماًدلةلًً (أنتً ّ
الصور)ً حضورًالوطنًيفًنفسًالشاعرًوخميلتهًوعقهلً
الطيف والوجدان يف الفاكر و ّ
الاندماج والتّو ُّحد مع الوطن وحبّه ل.
(أنت أان )ًًًً
ًًً
ً
34

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف اللغة العردبية – املستوى الثالث

(ًً)ً2
ً
حامكًَ هللاً اي أرد ًُّن اي َو َطنا
ردن،
يدعو الشّ اعر هللا تعاىل أن حيمي ال ّ
تناىم يف َحم َّبتنا
حبب أبنائه ،فأحهبّ مً
هذا الوطن اذلي كَب ًّ
الس َ ًري
م ًَع التّاريً والبنْيانً و ّ
وأحبوه ،وهو مبعث للفخر والاعزتاز يف
كل ّالراايتً ن ْعلهيا
َ ًَ
ل ّتَخْف ًَق يف دايرً ا ْجملدً ملْه َمة
ردن سرية َتري ّية
ماضيه وحارضه ،فلل ًّ
معاينً
برؤاي أنتًَ حتملها
مرشفةًمبواقفه وبطولت أبنائه ،وسري أبطال
ّ
تناىم ً:كَبًوازدادً.
و َم ْج ًٍد أنتًَ صان ّعه ورافعً رايةً ال َع َربً
مايًـبنً.
البنيانً ً:
ردن وجمده
العظامء .ويفخر الشّ اعر براية ال ًّ
سامء ل ْحتىص  ..بال عَدَ دً
كل ال ًَ
َفس ّجلْنا ًَ
النظري ً:املثلًواملساويً.
نظري لَها
ب َف ْخ ًٍر ل ًَ
ورفعته،وماكنته يف التاري ،وأسامئه اليت
اخلفقةً ً:احلركةًوالاضطرابً.
ف أكونً م َ
فك
؟
اب
غرت
ً
َ
ي
ْ
ً
ردن الكرامة ،وأ ًّ
ردن
ارتبطت ببطولته ،ك ًّ
ّ
وأنتًَ لنا بكً معاملً ادلُّ نيا وحتضننا
جذرًكمةًمـلهمةً ً:لـهـمً
العزة .ويتساءل ًالشّ اعر كيف يكون اً
مغرتاب
وأن ًََّك يف َحنااي القلبً تسكنين
كمةًالسري ً:سريةً
مفردً
ّ
ك يف ادلُّ ان َسهْال َ
مفردًكمةًدان ًً:دنيا
وحصر ًَاءً
أحبُّ ًَ
والوطن يسكن يف داخهل بصحرائه وسهول،
وادي ال َع َربً
و َخ ْفقَ ًَة ًَ
ببدوه وحرضهً،وبوادي العرب.
*******************************
بتاريه وحارضهًوأجماده القدميةًوسريًأبطالًوقيادتهًللعرب...
ردن مبعث للفخر والاعزتاز ّ ً.بنيًذكلًً.
سً:1ال ًّ
ادلّ عاء لوطنهًابمحلايةًوالرعاية.
ردن " ؟ ً
سً:3ما املعن اذلي أفادته مجةل " حامك هللا اي أ ًّ
عاطفة الفخرًوالاعزتازًابلوطن.
ً
سً:2ماًالعاطفة الظاهرة يف السطر السابقة؟ًً
(رؤاي)ً:ماًيرىًيفًالنومً (رؤية)ً:ماًيرىًيفًاليقظة(اإدراكًاملريئ)
كميت ًًًً
سّ ً:2فرق يف املعن بني ًّ
لً،أراد ُّبا التطلّع حنو أمر ماً،فملًحيقّق املعن اذلي أراده.
سً:1هلًوفقًالشاعرًابس تخدامًكمةً(رؤاي)ًيفًتعبريهًً.
أردنًالكرامةًً،أرضًالعزمًً،أردنًالعزةًوالنخوةًً
سً:1ماًالصفاتًوالفضائلًاليتًميتازًُّباًالردنًً.
تدلًعىلًالرفعةًوالسموً،ويهًصفاتًالوطنًاذليًاش تاقًاإليه
سً:4ماًقميةًتوظيفًأفعالًمثلً(تناىم)ًًً
2
ردن ابلطفل اذلي يكَب ويمنو.
صور عشق ال ًّ
ً
الصورة الفن ّية(تناىم يف حم ّبتنا)ًًً
س ّ ً:
ّ
صور ّالراايت ابلقلب اذلي يفق
ً
(كل الراايت نعلهيا لتخفق)ًً
ًًً
ّ
ردن يقمي يف وسطهً .
صور قلبه مسكنا وال ًّ
(وأن ّك يف حنااي القلب تسكنين)ًًً
ًًً
ّ
صورًالوطنًبأمًحتضنًأبناءهاً.
(وأنتًَ لنا بكً معاملً ادلُّ نيا ّوحتضننا)ًً
ًًً
ّ
دلةل عىل مدىًتعلقًالشاعرًبوطنهً.
سً:9ماًدلةلًً (وأن ّك يف حنااي القلب تسكنين)ًًً
الاردن للعرب.
ًّ
دلةل عىل قيادة
(رافع راية العرب)ًًًًً
ًًً
( ّ
ردنً .
دلةل عىل كرثة الصفات احلس نة الّيت يق ّدهما ال ًّ
سلنا كل السامء ل حتىص)ًًً
ًًً
ك يف ادلُّ ان َسهْال َ
دلةلًعىلًأنًالشاعرًحيبًجغرافيةًبدلهًاملتنوعةًً.
وحصر َاءً)ًً
(أحبُّ ًَ
ًًً
ً
35
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(ًً)ً2
رشحًاملقطعًالرابعً
ك قدًْ َز َرعْتًَ بهً
تراب ًَ
ابحلب واخلري ،ومثرة
تراب الوطن مزروع ًّ
ب خادلة اإىل البَدً
ذور احل ًّ
ب ًَ
احلب أبناء يعشقون الردن ويدافعون
هذا ًّ
ك أ ْ َمجلً ّالراايتً
لتَ ْعل ًَو يف سامئ ًَ
رمزً الفخْرً والإميانً و َّ
الظفَرً
عنهًلتعلو رايته رمزاًا للنرص والإميان والفخر،
حس ْستً يف يوًٍمً
مفا أ َ
ويؤ ّكد ّمرة أخرى أنه وإان اكن بعيدا ا عن
بأ ّ ًين كنتً م َغرتاب
ردن مل يفارقه يو اما ،فهو ًّ
كظهل
وطنهً ،فال ًّ
لن ًَّك ًْمل تفارقْين
كام روح تنادمين
املعاينً
يسري معه ،وكروحه جتالسه وتالزمه ،ويعود
يل تَسريً معيً
كام ظ ّ ً
الظفر ً:الفوزً.
فكرةًالتو ّحد مع الوطن ،فالوطن يسكن
اإىل ّ
تنادمين ً:تسامرينًوجتالس ينً.
فأن ْتًَ ادلّ ارً اي أرد ًُّن أسكهنا و ْتسكنين
ً
وجدان الشّ اعر وروحه اليت ما رأت يو اما
فروح ما رأتًْ َس َكنا
سواكًَ ...سواكًَ اي َو َطين
سكناا مثهل.
*******************************ً
رفعًالرايةًالردنيةًرمزًالاس تقالل
سً:1الوطنًمزروعًابحلبً،ماًمثرةًذكل؟ًًً
بعيدًجغراف اياًقريبًنفس اياً،فهوًيسريًمعهًكظهلً،وجيالسهًكروحه...
سً:3يشعرًالشاعر أن ّه بعيد وقريب من وطنهً.وحضً ً.
ل أعرف الهدوء وراحة البال ا ًّإل عندما أكون بوطين.
سً:2ماذاًقصدًالشاعرً(فروحًماًوجدتًسكناًسواكً ً)..
تدلًعىلًالرفعةًوالسموً،ويهًصفاتًالوطنًاذليًاش تاقًاإليه
سً:2ماًقميةًتوظيفًأفعالًمثلً(تعلو)ًًً
سّ ً:1فرق يف املعن بني:
فروح ما رأت سكنا سواكً ...سواك اي وطين  ً :غريك
ً
عود يؤخذ من جشر الراك لتنظيف الس نان
لو رصت من سقمي شبيه سواك ًًً :
ًً
رفض فكرة الاغرتاب(ً.لتأكيكًاملعنًوإاثباتًالوحدةًاملوضوعية)ً
سً:1أعطًمثا الًمنًالقصيدةًعىلًالتكرارًيفًاملعاينً ً.
رضً،وصورً
صور الشاعرًالوطنًاإنسا اانًيزرعًال
احلب)ًًً
سً:4الصورة الفن ّية(ترابكًقد زرعت به بذور ًّ
ّ
ّ
بصديق يسهر معه وجيالسه.
ًٍ
صوره
صورًال ًّ
(كام روح تنادمين)ًًً
ًًً
ردن بروحه  ،كام ّ
بظهل اذلي ل يفارقه.
صور الردن ًّ
ظيل تسري معي)ًًً
(كام ّ ً
ًًً
ردن يعيش فيه
صور نفسه بيتا وال ًّ
ردن أسكهنا وتسكنين)ًً
(فأنت ادلار اي أ ًّ
ًًً
ّ
دلةل عىل اس متراريّة احلب للوطنً .
احلب خادلة )ًًً
سً:2ماًدلةلًً (بذور ًّ
الفين للبعاد احلرك ّية والوجدان ّية يف النّص ؟ً
اتّكً الشاعر عىل بعض عنارص الطبيعة يف شعره وذكل يعكس احلاةل النفس ّية للشاعر ما الثر ّ ً
ًالبعد الوجداين امزتجت به عواطف الشاعر يف صور جاملية فهو ملزتم جتاه وطنه اذلي ينمتي اإليهًابإخالص وصدق.
ًوالبعد احلريك جاء منسج اما مع البعد الوجداين ملب ّيا ل ،لبث احليوية يف الصورة الشعريةً.
انهتتًالوحدةً
36
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ً
ً
ً
ً

الوحدةًالسادسة
ً

ً

الـعَـروض
حبرًالوافرً
حبرًاملتقاربً
حبرًالرجزً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
37
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العروضً

اللغةًالعربيةً
الفصلًالولً

ً
ً
أولً:مدخلًاإىلًعملًالعروضً
للشعرًالعربً[ً.الوزنًوالقافيةً]ً.
ًّ
يقيً
 ال َعروضًهوًالعملًاذليًيبحثًيفًالإيقاعًاملوس ّ
 واضعًعملًالعروضًهوً"ًاخلليلًبنًأمحدًالفراهيدي"ً.
ّ
ًادلينًاحليلً"ً
صفي
 انظمًمفاتيحًالبحورًً"ً ّ
 عددًحبورًالشعرًً11حبر ااً،وضعًالفراهيديً11حبر ااًمهناًوتداركًالخفشًالبحرًً11وأسامهًاملتدارك(احملدث)
ً
اثن اياً:مصطلحاتًعروض ّيةً:
يقيً.
 البيتًالشعري:الكمًيفًسطرًواحدًيتألفًمنًشطرينًمتشاُّبنيًيفًالنغمًاملوس ًّ
 صدرًالبيتً:الشطرًالولًيفًالبيتً.
 جعزًالبيتً:الشطرًالثاينًيفًالبيتًً.
 تفعيةلًالعروضً:التفعيةلًالخريةًمنًصدرًالبيتً.
 تفعيةلًالرضبًً:التفعيةلًالخريةًمنًجعزًالبيتً.
 تفعيالتًاحلشوً:مجيعًالتفعيالتًيفًالبيتًماًعداًالعروضًوالرضبً.
 البحرً:هوًالوزنًأوًالنغمًاملوس يقيًاذليًجيريًعليهًبيتًالشّ عرًوتقومًعليهًالقصيدةًكهاً.
لفًمنًمجموعةًمنًاملقاطعًاليتًتكونًنغمةًموس يقيّةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
 التفعيةلً:وحدةًصوتيةًتتأ
ّ
 املقطعً:أصغرًجزءًمنًالالكمًميكنًنطقهًمنفصالًعنًغريهً.وتتألفًاملقاطعًمنًً:
 )1مقطعًطويلًً:يتكونًمنًحرفنيً(متحركًفساكن)ًً.ويرمزًلً(ًًـــً)ًً
 )3مقطعًقصريًً:يتكونًمنًحـرفً(ًواحدًمتحركً)ًً.ويرمزًلً(ًًبً)
 القافيةً:منًأخرًحرفًيفًالبيتًاإىلًأولًساكنًيليهًمعًاملتحركًاذليًقبهل.
 الرويً:هوًاحلرفًاذليًتبنًعليهًالقصيدةًً،ويتكررًيفًهنايةًأبياهتاً،وبهًتسمىًالقصيدةً.ايئيةًً،ابئيةً...
.1الرويًلًيكونًاإلًحرفااًحصي احاً.
ً
ً.3الرويًلًيكونًحرفًمدً(ًاًً،وًً،يً)ً.
ً
ً.2الرويًلًيكونًحرفًهاءً(ًاإلًاإذاًس بقًبساكنً)ً.
ً
 نش بعًدامئ ااًاحلرفًالخريًمنًاللكمةًالخريةًيفًأخرًلكًشطرً،ولًجيوزًأنًنش بعًوسطًالبيتً إا ّلًالًهاءًاإذاًس بقتًمبتحرك.
(ًم ْنهًً=ًًمنًهً)ً
(ًلَــــهًً=ًًلًهوً)ًً
ً
ً
ً
ً
38
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(ً)1حبرًالوافرً
م َفاعَلَُتًًم َفاعَلَُتًًفَعول ًْنً
م َفاعَلَُتًًم َفاعَلَُتًًفَعول ًْنً
م َفاعَلَُتًًم َفاعَلَُتًً

حبورًالشّ ْعرًوافرهاًمجيلًً ً
مفتاحًالبحرً ً:
م َفاعَلَُتًًم َفاعَلَُتًًفَعول ْنًً ً
الوافـرًالًـًتّـامًً:
ً
م َفاعَلَُتًًم َفاعَلَُتًًً
جمزوءًالوافرًً:
(ًمفاعَلَُتً  :ں – ں ںً– )ًوصورهتاًالفرعيةًيفًهذاًالبحرً(ًمفاعَلُْتً  :ںًً)ً- - -
ًً التفعيالتًوصورهاًالفرعيةً:
وليسًلهاًصورةًأخرىًيفًهذاًالبحرً.
(ًفَعولن  :ںًًً) - -
ًًًً
ً
الكزن الث ّمنيًً ًًًًًًًًًں  -ں ں  / -ں  -ں ں  / -ں  - -ں  -ں ں  /-ں  / - - -ں ً- -
َوضعتً ويف يَدي ْ ً
َظم ْئتً ويف فَمي الدَبً امل َص ّفى ً
مفاعًَل َُت ًًًًًمفاعًَل َُت ًًًًفَعولن ًًًًًًًمفاعًلَُت ًًًًًًمفاعلُْتًًًفَعولنً
ًًًًًًًً
ًً................................................................................................................................................................. .

ً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .
ں  -ں ں  / -ں  -ں ں  / -ں ً- -
فكيف َوصلْتً أًنْتً م ًَن ّالزحامًً ًًًًًًًًًں  / - - -ں / - - -ں - -
ًَ
بنت ًً
أبنْتًَ الـ ّدهْر عندي كـــ ًُّل ًٍ
مفاعلُْتًًمفاعلُْت ًفَعولن ًًًًًًًًًًًًمفاعلَُت ًًًًًًمفاعلَُت ًًًًفَعولنً
ًًًًًًًً
ًً................................................................................................................................................................. .

ً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .
مين ًً
وما ًن َـً ْيـلً املطالــــبً ابلتَّ ّ ً

ــــــــن ت ْؤخَذً ادلُّ نيا غالابًً
ولكــــ ًْ

أر ْقـتً لـــــــذ ْكـــــرً مـ ْوق ًعـًـها ًً

فَـ َح ًَّن لـذ ْكـرها القَـــــــــلْــــبًًً

ًًًًًًًً
ًً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .
ً.................................... ............................................................................................................................. .
َصــــــداقَـــةً مـثْــــــــــهلً ن َ َسبًًً
ـي ّع ْنــــــــــــــــدَ هً أدَبً ًً
أ ًٌخ لــــ ًَ
ًًًًًًًً
ًً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .
ًًًًًًًً
ًً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .
39

مفاعَلُْتً مفاعلَُت ًًًًفَعولنً ً

ں  / - - -ں  / - - -ں ً- -
مفاعلُْت ًًمفاعلُْت ًفَعولًً

ں/---ں-ںں/-ں--

ں  -ں ں  /-ں  -ں ں -

ں  -ں ں  /-ں  -ں ں ً-

ں  -ں ں  /-ں  -ں ں -

ں  -ں ں  /-ں - - -

مفاعلَُتً ًًًمفاعلَُتًًً

مفاعلَُتً ًًًمفاعلَُتًًً

مفاعلَُتً ًًًمفاعلَُتً

مفاعلَُتً ًًًمفاعًلُْت
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مزياًالوافرًالتامًمنًجمزوئهً:
ّ ً.1قطعًالبياتًالتيةًمنًحبرًالوافرً،واذكرًتفعيالهتاً،م ّ ا
وهذا ا ُّلص ْبحً ل يَأيت ًًً

يقربًً
ول يدنو ول ْ ً

ں  / - - -ں- - -

 ً................................................................................................................................................................. .مفاعَلُْتًًًمفاعَلُْتًً

ً

ں  / - - -ں ً- - -
مفاعَلُْتًًًًمفاعَلُْتًً ًًًًًًً(جمزوء)ً

ً................................................................................................................................................................. .
اإذا مـا نلْتًَ من دنياك ّ
حظاًاًً

ــــين وللًَفقـريًً
فـأ ْحـس ًْن للـغ ًّ

ں  / - - -ں  -ں ں  /-ں ً - -
مفاعَلُْتًًًمفاعًَلَُتًًًًفعولنً (َتم)ً

ں  / - - -ں / - - -ں - -

 ً................................................................................................................................................................. .مفاعَلُْتًًًمفاعَلُْتًًفعولنًً

ً................................................................................................................................................................. .
اإذاً ْملً ْتستــط ًْع شيْئا فد ًْعـهً ًً

وجــــاو ْزهً اإىل ما تس تطيـعًً

ں  / - - -ں / - - -ں ً - -
مفاعَلُْتًًًمفاعَلُْتًًفعولنً

ں  / - - -ں / - - -ں - -

 ً................................................................................................................................................................. .مفاعَلُْتًًًمفاعَلُْتًًفعولنًً

(َتم)ً

ً................................................................................................................................................................. .
هـي الخالقً ًت ْنبًـتًًاكلنّباتً ًً
ًَ

اإذا سقيتًْ مباءً املَـ ْكـرماتًً

ں  -ں ں  / -ں / - - -ں ً - -
مفاعًَل َُتًًًًًمفاعَلُْتًًفعولنً (َتم)ً

ں/---ں-ںں/-ں--

 ً................................................................................................................................................................. .مفاعَلُْتًًًًمفاعًَل َُتًًًفعولنًً

ً................................................................................................................................................................. .
أيــــا َم ًْن جاءين منهً ًً

كتاب يش تيك َالو َصباًً
ًٌ

ں  / - - -ں- - -

 ً................................................................................................................................................................. .مفاعَلُْتًًًًمفاعَلُْتًًً

ً

ں  / - - -ں  -ں ں ً-
مفاعَلُْتًً ًمفاعَلَُتًً ًًًًًًً(جمزوء)ً

ً................................................................................................................................................................. .
ولـ ًْم أر يف عيوبً النّاسً شيْئا ًً

كن ْقصً القادريـن عىل التّاممًً

ں  -ں ں  / -ں / - - -ں - -

 ً................................................................................................................................................................. .مفاعَلَُتًً ًًًمفاعَلُْتًًفَعولنًً

ں  / - - -ں  -ں ں  / -ں ً- -
مفاعَلُْتًً مفاعَلَُتًًًفَعولنً (َتم)ً

ً................................................................................................................................................................. .
ً
لك بيت من البيات التية:
طري ًّ
بني شَ ًّ
ً.3افصل ًَ
حىت كن ّك يف فً ادلّ هرً ابتسامًًً
لقدًْ حسنتًْ بك الوقاتً ّ ً
ً

حىت ًً
لقدًْ حسنتًْ بك الوقاتً ّ ً

كن ّك يف فً ادلّ هرً ابتسامًً

رايض لنا قدًْ انْبتتًْ منمك زهوراًاًًً
من ٍ ً
فس ْقيا للمدارسً ًْ
ً
ً
مفا بلغ املقاصد غريً سا ًعٍ يردّدً يف غ ًٍد ن َظراًا سديداًاًًً

رايض ًً
فس ْقيا للمدارسً مــــ ًْن ٍ ً

لنا قدًْ انْبتتًْ منمك زهوراًاً

مفا بلغ املقاصد غريً ســــــا ًعٍ ًً

يردّدً يف غ ًٍد ن َظراًا سديداًاً

ً

ً
ً.2املًالفراغًابللكمةًاملناس بة؛ًليس تقميًالوزنًالعرويضًيفًالبياتً:
فَه َْلًتَ َركَ ًاجلَ َمالًل ًَصواابً
ً
(ً)1وي ْسألًيفًً.......ذوًصوابًًٍ
وابلشعارًأ ْمهَرًيفًً........
ساينًًابلقريضًًوًبـالقوايفًً
(ً)3ل َ
يكونًً.........فَ َر ٌحًقَريبًً
(ً)2عىسًال َك ْربًاذليًأ ْم َسيْتًفيهً ً
40

ً
ً
ً

ً،الرأي)ً
(امل ْش َلكةًً،امل َ ْوضوعًً،احلَوادثًً ّ
(الغَواصًًً،التّأثريًً،احل ْكَةًً،القَ ْولً)ً
راءهًًً،فيهًً،منْهتَ اهً)ً
(ب َ ْعدَ هًَ ً،و َ

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...
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(ً)3حبرًاملتقاربً
مفتاحًالـمتقاربً:
الًـًمتقاربًالتّــــامًً:
جمزوءًالًـًمتقاربًً:

ً

عنً املتقاربً قال اخلليلًًً
فَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ًْنً ً
ً
فَعول ْنًفَعول ْنًفَعوًً

فَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ًْنً
فَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ًْنً
فَعول ْنًفَعول ْنًفَعوًً

ً

عولًً:ں -
ًالتفعيةلً(ًفَعولن  :ںً ًً) - -وصورهاً(ًفَعولً  :ں  -ںً)ًًً(ًفَعوً ً:ں ) -يفًالعروضًوالرضبً(ًً/فَ ًْ

ًً1

)ًيفًالرضبً.

ً
مالحظةًهامةًجدااًجدااً ًً:نًش بعًتفعليةً(فعولًًں  -ںًيفًتفعيةلًالعروضًفتصبحًفَعولن  :ں ً )- -
اإذا تشابه أخر حرف يف الشطر الول معًأخرًحرفًالشطر الثاينًً.
ًًًً

ًً

ً
ً
الس ًّن ت ْرب الهًاللً ً
لَنئً كنتًَ يف ّ

ں /- -ں /- -ں /- -ں - -

لقدًْ ف ْقتًَ يف احل ْسنً بدْ ًَر الكاملًً ًًًًًًًً ں /- -ں /- -ں /- -ں - -

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

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

ــــحون تًـًسافرً فهيا العيونً ًً
ص ًٌ

َو ْحت
ــــــــــــرس من ب ْعدً أقطارهاًً
ًَ

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

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

م تًـًْفــــــــــيض اإليًـًها بأسـرارهاًً
كل ك ًَّن النُّجو ًً
وقـبَّـــــــةً مــــ ْ ًٍ
ًً................................................................................................................................................................. .
ً..................................................................................................................... .............................................
ً................................................................................................................................................................. .
تظرهً احلياًْهًً
ورس يف سبيل احلياةً ًً
اهنض ًْ
أل ْ ً
فــــــمــ ًْن ان ًَم ًْمل تن ْ ْ
ًً................................................................................................................................................................. .
ً...................................................................................................................... ............................................
ً................................................................................................................................................................. .
لَهـاًشـــــر ٌ
َ
َك
يـــــــــاضًبأنْوارهاًً
ـساهاًالر
ًالربي ًَعًً
ّ
فاتًكـــــــأ ّن َّ
ًً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .

.

ً

فعولن/فعولن/فعولن/فعولنًً

فعولن/فعولن/فعولن/فعولنً

ں /- -ں  -ں /ں /- -ں  -ں

ں  -ں/ں /- -ں /- -ں -

فعولنً/فعولًً/فعولن/فعولًًً

فعولًً/فعولن/فعولن/فعوً

ں  -ں/ں /- -ں /- -ں -

ں /- -ں /- -ں /- -ں ً -
فعولن/فعولن/فعولن/فعوًً

فعولًً/فعولن/فعولن/فعوًً

ں /- -ں /- -ں /- -ں ً1 -
فعولً
فعولن/فعولن/فعولنًْ /

ں /- -ں /- -ں /- -ں  -ں

فعولن/فعولن/فعولن/فعولًًً

ں /- -ں  -ں /ں /- -ں ً-
فعولن/فعولً/فعولن/فعوً

ں  -ں/ں /- -ں /- -ں  -ں

فعولً/فعولن/فعولن/فعولًًً

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

ب لـ ًْم يــ َز ًْل ًً
ًل َـًنا ًصاحًـ ًٌ
ًًًًًًًً
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يًـً َعًل ّـًلنا ابل َمـــــــــ ًْلًًً

ں /- -ں /- -ں -

فَعولن/فَعولن/فَعو ًً

ً

ں  -ں/ں /- -ں ً -
فَعولًًًً/فَعولن /فَعوً

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...
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مزياًاملتقاربًالتامًمنًجمزوءهً:
ّ ً.1قطع البيات التية واذكر تفعيالهتا م ّ ا
ب عىل القلبً هذا اهلمو ًْذًً
وص ْع ًٌ
كبريًٌ عىل النّ ْفسً هذا ال َعفاءً ًً
ًًًًًًًً

ں /- -ں /- -ں /- -ں ً1 -
فعولن/فعولن/فعولنًْ /
فعول

ں /- -ں /- -ں /- -ں  -ں

فعولن/فعولن/فعولن/فعولًًً

ً................................................................................................................................................................. .
ً................................................................................................................................................................. .
فا ًْإن تكً ًَعًْيـين خَبا ًنـورها ًً

فكـــــــــــــ ًْم ق ْبلها نورً عنيًٍ خَباًً

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

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

ويًـًمًـًطًـًلًـًنا يف الًــــــــًهوى ًً

املللًًً
ًفَــــًنـ ْ ًصـــَبً رًْغـم ًْ

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

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

سـأمحلً روح عىل راحيت ًً

وألقي ُّبا يف َمهاوي َّالردىًً

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

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

ب يل ًًً
قض هللاً ابحل ًّ

ْ
فصَباًا عىل ما قضًًً

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

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

ب صعود اجلبالً ًً
و من ل حي ًُّ

ش أبد ادلّ هْرً بني الـحً َف ًْـرًً
يع ْ ً

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

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

ً
لك بيت من البيات التية:
شطري ًّ
ًّ
ً.3افصل بني
رب ال َم ًْمًًًً
مدحتً موىل املوايل و ًَّ
اإذا َمدَ حوا أدميّا ْ
ً

42

فعولًً/فعولنً/فعولن/فعوًً

فعولن/فعولن/فعولن/فعوً

ں  -ں/ں /- -ں -

ں  -ں/ں /- -ں -

فعولًًً/فعولنً/فعوًًً

فعولًًً/فعولنً/فعوًً

ں  -ں/ں /- -ں /- -ں -

ں /- -ں /- -ں /- -ں -

فعولًًً/فعولنً/فعولن/فعوًً

فعولن/فعولن/فعولن/فعوً

ں /- -ں /- -ں -

ں /- -ں /- -ں -

فعولنً/فعولنً/فعوًًً

فعولنً/فعولنً/فعوًً

ں /- -ں  -ں/ں /- -ں  -ں

ں  -ں/ں /- -ں /- -ں -

فعولًً/فعولًًً/فعولنً/فعولًًً

فعولًًً/فعولن/فعولن/فعوً

اإذا َمدَ حـوا أدميّا مـدَ ْحــــًً

اإذا ك ْنت يف حاج ًٍة مرس اًال فأ ْرس ًْل حكامي ول توصهًًًًً
ً
الوردً واليامسنيً وامل ْسمعاتً بق ّصاُّباًًًً
وشاهدان ْ
ً
ً.2املًالفراغًابللكمةًاملناس بة؛ًليس تقميًالوزنًالعرويضًيفًالبياتً:
وأ ْحببًبأ ّايمهًأ ْحببًًً
(ً)1ألًحبَّذاًحص َبةًًً...........
قرتحًً
فليسًلًبعدَ هاًم ًْ
مالًً
(ً)3اإذاًبَلغًًَ..............أ ًَ
َ
مبنًليسًيؤ َمنًمنًغدْ رهًًً
(ً)2وعلمكًً.........اإذاًماًوثقتًًَ

ں  -ں/ں /- -ں /- -ں -

ں /- -ں /- -ں /- -ں -

رب ال َم ًْمً
ًً/تً موىل املوايل و ًَّ

اإذا ك ْنت يف حاج ًٍة مرس اًال ً ًًً/فأ ْرسًــــــ ًْل حكميـاًا ول تًوصًـهًً
الوردً واليامسيـً
وشاهدان ْ

ً

ًًً/نً والًـًمًـً ًْســـمًـعــــاتً بق ّصاُّبًـا

(الكتابًً،املكتبًً ّ
ً،الرشيفًً،املدّ رسً)ً
ًً،الرجلًً،اجملهتدً)ً
(املرءًًً،الإنسان ّ
(ضائ ٌعًً،قلي ٌلًً،معرف ٌةًُْ َ ً،ج ًٌلً)ً

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

سلسلة اإلدباا
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(ً)2حبرًالرجزً
ً

م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْنً
م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْنًً
م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْنًً

حبر يسهلً ًً
مفتاحً ّالرجـــــــــز ً:يف أحبرً الرجازً ًٌ
ّالرجــــــــــزًالتّــــام ً:م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْنًً
ًً
جمزوءًالرجـــــــــز ً:م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْنًًً
ّ
*مشطورً ّالرجــــــز ً:م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْن م ْس ت ْفعل ًْنًً.
*ً(ًالرجــــــــوزةً)ً يهًشطرًمنًَتمًالرجزً،ومجعهاًأراجزيً،ومنًيقولهاًيسمىًر ّج اازاً.
التفعيةلً(ًم ْس ت ْفعل ًْن  - -ںً– )ًوصورهاً(ًم ْس تعل ًْن  -ں ں ً–ً)ًً(ًمت ْفعل ًْن ں – ں ً–ً)ً(ًم ْس ت ْفع ًْلًً(ً)ً - - -مت ْفع ًْل ںً) - -
ً
أمنَعً ما ل ًَذ بهً أولو احل ّــجىً ً- -ں - - /ً-ںً/ً-ںً -ں ً ً-
الصَبً امجليلً إان َّهً ًً
َع ّـول عىل ّ
 ً................................................................................................................................................................. .مًس تفعلن/مًس تفعلن/مًتفعلنًً

ًں ںً- /ً-ں ںً/ً-ں -ںًً-مًسًتـعل ًْنً/مًسًتـعلنً/مًتفعلنًًًًً

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

أولوً:الواوًالوىلًترمسًولًتنطق

ں  -ںً - ً/ً-ں ںًً-ً-ً-ً/ً-
غري ْ ُْجلًً
جتاهـ اًال مينً ب ْ ً
الهزلً ًً
أ َر ّوحً القلْ ًَ
ـب بب ْعـضً ْ
 ً................................................................................................................................................................. .متفعلنًً/مًسًتـعلنً/مس تفعلًً
ً................................................................................................................................................................. .
الـمزحً أحياان جالءً الع ْقلًً ً-ں ںً/ً-ںً -ںً ً-ً-ً-ً/ً-
أ ْم َـزحً فيهً َم ْز ًَح أهْلً الفضْ لً ًً
و ْ
 ً................................................................................................................................................................. .مًس تعلنًً/مًـتـفعلنً/مس تفعلًً
ً................................................................................................................................................................. .
ْحتيا لنا عـــزيزاًة يف الً َممًً ً- -ں - - /ً-ںً- ً/ً-ں ںًًً-
عيشًوا كراما ْحتت ظ ًّل العملً ًً
 ً................................................................................................................................................................. .مسـتفعلن/مس تفعلن/مًسًتعلنًً

.

 ً-ںً - - /ً-ںً- - -ً/ً-مسـتفـعـلن/مس تفعلن/مسًتفعلً
 ً-ںً/ً-ں -ںً- ً/ًً-ں ںً-مًس تفـعلنً/متفعلً/مسًتعلنً

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

ًں ںً- - ً/ً-ںًً-ص القلْبً لهاًًً
قدًْ َرقَ َ ً
ق ْــط َعةً ش ْع ًٍر حلْوًٌة ًً
 ً................................................................................................................................................................. .مًس تعلنًً/مس تفعلنًً
ً................................................................................................................................................................. .
ںً -ںً- ً/ً-ں ںًً-
َحـشاش يت منًْــزًل َـًهاًًً
أريـدً أ ًْن أ ْجعل من ً ً
 ً................................................................................................................................................................. .مًـتـفعلنًً/مًس تعلنًًً

.

ں  -ںً - - ً/ً-ںًً/ً-ں- -
تفـعلنً/متـفع ًْلًً
متفعل ًْنً/مس ًْ

ًں ںًً-ً/ً-ں ںً-مًس تعلنًً/مًس تعلن
ںً -ںً- ً/ً-ں ںً ً-
مًـتـفعلنًً/مًس تعلنًً

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

طبق ً ً
ل َ ًْـو ق ّدمتًْ يف ًٍ

را ًَم اللّبـيبً أ ْكــــهاًًً

 ً-ںً- ً/ً-ں ںًًً-مس تفعلنً/مًسًتعلنًً

 ً-ںً/ً-ں -ںًًً-مًس تفـعلنً/متفعلًً

.
ً................................................................................................................................................................ .
 ً-ںً/ً-ں -ں ً-ً-ً-ً/ً-مس تفـعلنً/متفعلً/مس تفعلً ًّح ْفظ اللّسانً را َحةً ا إلنْسانًً ً
ال ْحسانًً ً- -ںً- - /ً-ں ً-ً-ً-ً/ً-مس تفـعلنً/مس تفـعلنً/مس تفعل
فا ْح ْفظهً ح ْف ًَ
ظ الشُّ ْكرً ل إ
ں -ںً- - ً/ً-ںً/ً-ں ً-ً-متفعلً/مس تفـعلنً/متفعل
فأفةً ا إلنْسانً يف اللّسانًًً
ً................................... .............................................................................................................................
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مزياًالرجزًالتامًمنًجمزوءهً:
ّ ً.1قطع البيات التية واذكر تفعيالهتا م ّ ا
من داءً الهوى ً إا ًْذ ل دواء للـهَـوى ْموجودً
ب ًْ
من ذا يداوي القلْ ًَ
ًْ

 ً-ں - - /ً-ںً - - /ً-ںًً ً-مسـتفـعلنً/مسـتفـعلنً/مسـتفـعلنً

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

ا ًّإن ّ
للمرءًأ ًُّي م ْفسدًْهً ً- -ںً/ً-ں  -ںًً/-ں  -ںًًً-
باب والـفراغ واجلدَ ًْه ًً
الـش ًَ
م ْفسدَ ٌةً ْ
 ً................................................................................................................................................................ .مس تفعلنً/متفعلنً/متـفعلنًً

.

 ً-ںًً/ً-ں  -ںًً - - -ً/-مسـتفـعلنً/متفـعلنً/مس تفعلً
(َتم)ً
ًں ںًً- -ً/-ںًً/ً-ں  -ںًً-مس تعلنًً/مس تفعلنً/متفعلنًً
(َتم)

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

كـان أ ْرتـقيًًً
أ ًَّي َم ًٍ

أ ًَّي ًَعظيـ ًٍم أت َّقيًً

ًں ںًً- - ً/ً-ںًًًً-ًمس تعلنًً/مس تفعلنًً

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

رسهً كتواًما ًً
َم ًْن ًْمل يك ًْن ل ّ

فـال يَلًـ ًْم يف ْ
كشفهً ندميااً

 ً-ںً/-ں  -ںًً/-ںًً - -مسـتفعلنً/متفعلنً/متفعلًً

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

وشـادن لـ ّمـا بداًًً
ًٍ

الــــردىًً
أ ْسل ًَمـين اإىل ّ

ں  -ںً - - ً/ً-ںًًًً-
متفعلنًً/مسـتفعلنًًً

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

ًں ںًً- - ً/ً-ںً-مس تعلنًً/مس تفعلنً
ًًًًًًًً(جمزوء)ً
ں  -ںً - - ً/ً-ںًً/ً-ںً - -
متفعلنًً/مس تفعلنً/متفعلًً
ًًًًًًًًً (َتم)
ًں ںًً/ً-ں  -ںًً-مس تعلنًًً/متفعلنًً
ًًًًًًًً(جمزوء)
 ً-ںً - - /ً-ںًً- ً/ً-ں ںًً-مسـتفـعلنً/مسـتفـعلنً/مس تعلنً
(َتم)ً

بل ْ َ
من سا ًٍمل كيف جناً ً- -ں - - /ً-ںًً- ً/-ں ںًًً-
نب ًْ
فاجع ْ ًَ
كيف هوى ًً
هاكل َ ً
من ًٍ
نب ًْ
ل ت َ ْع َج َ ًْ
 ً................................................................................................................................................................ .مسـتفـعلنً/مسـتفـعلنً/متفعلنًً
ً ًًًًًًًًًًًًًً
لك بيت من البيات التية:
شطري ًّ
ًّ
ً.3افصل بني
ْ
ٍ
ٍ
ب فوق م َْبدً
ب تد ًُّ
فوق ل َّج ًة كهنّ ا ًًً/عقار ًٌ
كل َ ً
والف ً
ب فوق م َْبدًًًً
ب تد ًُّ
فوق ل َّج ًة كهنّ ا عقار ًٌ
كل َ ً
والف ْ ً
ا ّإايك أ ًْن يفتنك ّ
ا ّإايك أ ًْن يفتنك ّ
الرسابً
الرسابًًًً
الش بابً ًً/وأ ًْن يغ ًَّر ع ْينك َّ
الش بابً وأ ًْن يغ ًَّر ع ْينك َّ
ف إانّام َّ
ف إانّام َّ
الش بابً ظلً زائ ًٌل ًًً/وبدْ رهً ل بدًَّ يوما أفلً
الش بابً ظلً زائ ًٌل وبدْ رهً ل بدًَّ يوما أفلًًًً
ننً
عصفورَتنً يف احلجـاًًًًًً/زً حلّتا عىل فَ َ ًْ
ننًًًً
عصفورَتنً يف احلجازً حلّتا عىل فَ َ ًْ
ً
ً.2املًالفراغًابللكمةًاملناس بة؛ًليس تقميًالوزنًالعرويضًيفًالبياتً:
(حليفًً،مساندً،أملً،صاحبً)ً
وشــــــــــاه ٌدًًل َـهًبفَضْ لًاحل ْ ًمكًً
الس ًْملًً
(ّ ً)1
الص ْمتًللمرءًّ ً..........
(ن َ ْفسهَ ً،هواهًَ ً،جنانهً،عاط َفتهً)ً
عىلًً..............عقهلًفقدًجناً ً
(ً)3وأفةًالعقلًالهــــــوىًمفنًعالًً
( ّالزمنً،وادلاهً،ادلّ هْرًً،أحصابهً)ً
ماًراحًبهًالوعظًيو اماًأوًغداً ً
(َ ً)2م ْنً ْملًيَع ْظهًً...........ملًْي ْن َف ْعهًًً
ً
ّ
تيةً،مثقطعهاًعروض اياً،واذكرًتفعيالهتاً:
(ً)2تفهّمًمعاينًالرجوزةًال
م ْـسـتـ ْفـعـل ْـنًً/م ْـسـتـ ْفـعـل ْـنًً/م ْس ت ْفع ًْلً
 -ںً–  - - /ںً– ًً - - -ً/ا ّإنًالليايلًأ ْرس َع ْتًيفًن ْقيضًًً
مـتـ ْفـعـل ْـنًً/م ْـسـتـَعـل ْـنًً/مت ْفعلً
ں – ںً–ً- ً/ں ںً–ً/ںًً - -
أخ َْذ َنًب ْعيضًوتَ َر ْك َنًب ْعيضًًً
َ
مـتـ ْفـعـل ْـنًً/م ْـسـتـَعـل ْـنًً/مت ْفعلً
ں – ںً–ً- ً/ں ںً–ً/ںًً - -
ًطويلًوط َو ْي َنً َع ْريضًًً
َحنَ ْ َني
44
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تدريبًعامً:
ّقطعًالبياتًالتيةً،واذكرًتفعيالهتاً،وامسًالبحرًيفًلكًمهناً:
ًوابلص ْبحًاختَلَطًْ
ًصارًهال الًانح اًالً ًًًًًًيفًأخرًالشّ هْر ُّ
والبدْ رًقدْ َ

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

 ً-ںًً- /ً-ں ںً- - /ً-ںًً ً-مس تفعلن/مسـتعلنً/مس تفعلنًًً
ًًًًً
ً

 ً-ںً- /-ں ںًً- - ً/-ںًً-مس تفعلن/مسـتعلنً/مس تفعلنً
(رجزًَتم)ً
ںً/ - -ںً/ - -ںً/ - -ںًً1 -
فعولً
فعولنً/فعولنً/فعولنًْ ً/
(متقاربًَتم)ً

ںً/ً- -ںً -ں/ںًً/- -ںً -ںًً
نًظا ٌمًدَقـيقٌ ًبديـ ٌعًفَـريدًًْ
ت َـأًّم ْـلًفَا ًَّإنًنظا َمًاحل َياةًًً
 ً................................................................................................................................................................ .فعولنً/فعولنً/فعولنً/فعولنًً
ًًًًًًًً................................................................................................................................................................ .
ً
ں  -ں ںًًً/ً-ںً - - -
ںً/ً - - -ںًًًً - - -
بً
ــــســـيبًاإذاًأ َنس ًْ
وهـ ْمًأصيلًوهًـ ْمًفَ ْـرعيًً
ْ
ومهًن َ َ
ُت ًًًًمفاعَلُْتًً
 ً................................................................................................................................................................ .مفاعَلُْتً ًًًًًمفاعَلُْتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًً مفاعَل َ ً
(جمزوءًوافر)ً
ًًًًًًً ................................... ............................................................................................................................. .
ںً/ - -ںً -ں/ںًً/- -ںً -ںًً
َو َدعْينًفا ّإنًيقيينًيقيينً
فـالًتبتَئ ْسًلرصوفًا ّلزمانًًً
 ً................................................................................................................................................................ .فعولنً/فعولًًً/فعولنً/فعولًًً
ًًًًًًًً................................................................................................................................................................ .
ً
ً
ًں ںًً- /ً-ں ںًًً -ًالس ْم َعًفَه ًْمً
ــــــــنً َحفظًَال َعهْـــدَ ًَوىفًً
َم ْ
َم ْ
ـــنًأ ْح َس َن َّ
ـنًً
 ً................................................................................................................................................................ .م ْـسـتـَعـل ْـنًً/م ْـسـتـَعـل ًْ
ًًًًًًًً................................................................................................................................................................ .

ںً/ - -ںً -ں/ںًً/- -ںًً- -
فعولنً/فعولًًً/فعولنً/فعولنً
(متقاربًَتم)ً
 ً-ںًً- /ً-ں ںًً-ـنً
م ْـسـتـ ْفـعـل ْـنًً/م ْـسـتـَعـل ًْ
(جمزوءًالرجز)ً

ً

ںًً/- -ںًً/- -ںًًً-
مفاًأن َْتًابلعــــــــــــادلًً
ـــــــو َمًايًعاذيلًًً
دعًالل ّ ْ
 ًً................................................................................................................................................................ .فعولنً/فعولنًً/فعـوًً
ًًًًًًً................................................................................................................................................................ .

ً
ً

ںًً/- -ںًً/- -ںًً-
فعولنً/فعولنًً/فعـوًً
ًًًًًً(جمزوءًاملتقارب)ً

ً

 ً-ںً - - ً/ً-ںًًً/-ںً ً ً - -أفْضًَلًم ْنًقَرابَةًال َقريبًً
حيحًم ْنًأخًٍلبيبًًً
ود ًَصـً ٌ
 ًً................................................................................................................................................................ .مس تفعلنً/مس تفعلنً/مت ْفع ْلًً ًًً
ًًًًًًً.................................................................................................................................. ...............................

ًں ںًً/ً-ں  -ںًً/ً-ںً - -ًًًمس تعلنً/مـتفعلنًً/مت ْفع ًْلًً
ًًًًًًً (رجزًَتم)ً

ً

ںً/ - -ںً -ں/ںًً/- -ںً -ںًً
فَ َع ّزًًالفؤادًَعز ااء ًَمجي اًالً
اًيفًالسامءًًً
َيهًالشًَّ ْمسً َم ْس َكهن
ّ
 ًً................................................................................................................................................................ .فعولنً/فع ًولًً/فعولنً/فعولًًً
ًًًًًًًً................................................................................................................................................................ .
ً
45

ںً/ - -ںً -ں/ںًً/- -ںًً- -
ًًفعولنً/فع ًولًً/فعولنً/فعولنً
(متقاربًَتم)ً
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ــــــس َ َ
ںً–ًںًً/ںًً/- -ںًًً-
أمًالقمــــــرًامل ْرشقًًً
ً
ًجتل ّ ْتًلناًًً
أ َ ْمش ٌ
 ًً................................................................................................................................................................ .فَــــعــولًً/فَــــعــولنً/فَــــعــوًً
ًًًًًًً................................................................................................................................................................ .
ً
ںًً/ً - - -ں/ - - -ںً - -
ںً/ - - -ں -ں ںًً/ً-ں ًً - -
ًمباًدونًالنّجومًً
ًَ
فالًت َ ْقنَ ْع
ًرش ٍفً َمرو ًٍمًً
اإذاًغا َم ْـر َتًيف َ َ
 ً................................................................................................................................................................ .مفاعَلُْتًً/مفاعًل َُت ً/فعولنًًًًًًًًًًًًًًًًًمفاعلَُت ًً/مفاعًل َُتًً/فعولنً
(وافرًَتم)ً
ًًًًًًً ................................... ............................................................................................................................. .
ً
ں – ں ںً– ًً/ںً - - -
ںً/ً - - -ںًًً - - -
تومه أن ّه ي ْن َف ًْعًً
ًََّ
رض امرأاًأ ْم ًٌر ًًً
َو ًَْمك َ ًَّ
مفاعًل َُتًًً/مفاعلُْتً
 ً................................................................................................................................................................ .مفاعلُْت ًًًًً/مفاعًلُْت ًًًًًً
(جمزوءًالوافر)ً
ًًًًًًً ................................... ............................................................................................................................. .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
انهتيىًالعروضً
ںً–ًںًً/ںًً/- -ںً–ً
فَــــعــولًً/فَــــعــولًنً/فَــــعــوً
ًًًًً(جمزوءًمتقارب)ً

46
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ً

ً
ً

ً

الـقواعد
ً
ً

وتشملً:
ً)1قواعدًبالغيةًًً:

ًًًًً
ً
ً)3قواعدًاهلمزةًًً:
ً
ًًًًً
ًًًًً
ً
ً)2قواعدًرصفيةًًً:
ً
ًًًًً
ًًًًً
ًًًًً
ًًًًً
ً
ً)2قواعدًحنويةًًً:
ً
ًًًًً
ًًًًً
ًًًًً
47

*ًالطباقًً،املقابةلً
*ًالساليبًالإنشائيةً
*ًمهزَتًالوصلًوالقطعً
*ًاهلمزةًاملتوسطةً
*ًاهلمزةًاملتطرفةً
*ًاجلذرًاللغويً،املزيانًالرصيفً
*ًاملصدرًالرصحيً
امسًاملرةًً،امسًالهيئةً
*ً ّ
*ًاملش تقاتًً
(امسًالفاعل،امسًاملفعول،الصفةًاملش هبة،صيغًاملبالغة،اسامًالزمانًواملاكن،التفضيل)ً
*ًأسلوبًالنداءً
*ًأسلوبًالرشطً
*ًالبدلً
*ًالفعلًاملضارعًاملعتلًالخرً
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احملس ناتًالبديع ّيةًً:
منً ّ
(ًً)1الطباقً:وهوًامجلعًبنيًكمتنيًمتضادتنيًيفًاملعنً(كمةًوعكسها)ً.
الطباق(ً:الليلً×ًالهنار)ً
ًقالًتعاىلً"ً:وجعلناًالليلًًوًالهنارًأيتني"ًًًً
الطباق(ً:اذلكرً×ًالنىث)ً
ًقالًتعاىلً"ً:وليسًاذلكرًاكلنىث"ًًًًً
الطباقً)ًًًًًًًًًًًًً(ً:
تعزًمنًتشاءً ًوتذ ًُّلًمنًتشاءً"ًًً
ًقالًتعاىلً ً"ً:و ًُّ
ً
الطباقًنوعان:
ً
ً.1طباقًاإجياب(ً:اإذاًاجمتعًيفًالالكمًاملعنًوعكسه)ًاكلمثةلًالسابقةً.
ً.3طباقًسلب(ً:اإذاًاجمتعًفعلنيًأحدهامًمثبتًوالخرًمنفيً،أوًأحدهامًأمرًوالخرًهنيي)ً
طباقًسلبً(ً:يعلمونً×ًلًيعلمون)ً
ًقالًتعاىلً"ً:قلًهلًيس تويًاذلينًيعلمونًواذلينًلًيعلمون"ًً
طباقًسلبًً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ً:
ًقالًتعاىلًً"ً:لًختشواًالنّاسًواخشون"ًًًً
(ًً)3املقابةلً:أنًيؤىتًبلكمتنيًأوًأكرثًمثًيؤىتًمباًيقابلهامًعىلًالرتتيبً(مجةلًوعكسها).
مقابةلً.
حيرمًعلهيمًاخلبائث"ًً.
ًقالًتعاىلً ً"ً:وحيلًّهلمًالط ّيباتًوً ّ
مقابةلً.
ًقالًتعاىلً"ً:أ ّذةلًعىلًاملؤمننيًأ ّعزةًعىلًالاكفرينً"ًًً
ا
ًًًًًًًًً(ًًًًًً)ً
عطًممساكًتل افاًًً.
ًاللهمًأعطًمنفقااًخل افاًوأ
اختَبًنفسكً(ًًً)ً1

سؤالً:مزيًالطباقًمنًاملقابةلًيفًلكًمنً:
َ
اذلينًيدعونًمنًدونًهللاًلًيلقونًشيئااًومهًيلقون"ًًًً
ً.1قالًتعاىلً"ً:و
ً.3قالًتعاىلً"ً:فأوىحًاإلهيمًأ ْنًس ّبحواًبكرةًوعش اياً"ًًًًًً
اًكثرياً"ًًًًًً
ً.2قالًتعاىلً"ً:فليضحكواًقلي االًوليبكو ا
ىت"ًًًًًًً
ً.2قالًتعاىلً"ً:حتس هبمًمجي اعاًوقلوُّبمًش ّ ً
ً(ً.1ا ّإنًالرواحًجنودًجمنّدةًً،مفاًتعارفًمهناًائتلفً،وماًتناكرًمهناًاختلف"ًًً
(ً.1حفّتًاجلنّةًابملاكرهًوالنارًابلشهوات)ًًًًًًً
خيًيفًمماتهً)ًًًًً
ً(ً.4ا ّإنًهللاًيبغضًالبخيلًيفًحياتهً،و ّ
الس ّ
ً.2قالًتعاىلً"ً:وماًيس تويًالمعىًوالبصريً،ولًالظلامتًولًالنورً،ولًالظلًولًاحلرور"ًً
ً.9قالًتعاىلً"ً:امحلدًهللًفاطرًالسامواتًوالرض"ًًًًًً
ً.11قالًتعاىلً"ً:يرجًاحليًمنًامليتًويرجًامليتًمنًاحليً"ًًًًً
ً.11قالًتعاىلً"ً:هللًالمرًمنًقبلًومنًبعدً"ًًًًًًً
48
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ًالساليبًالإنشائيـةً:ومعانهياًالبالغيةً
(ً)2الاس تفهامً.
(ً)2النداءًً.
(ً)3الهنييًً.
(ًً)1المرً
ًً
ًأولً:المرً:ومنًمعانيهًالبالغيةً
(ً)1ادلّ عاء ًً:اإذاًاكنًالمرًمنًالدّنًمزنةلًاإىلًالعىلًمزنةل(ً.منًالبرشًاإىلًهللا)ً
يهءًلناًمنًأمرانًرشدا"ً
ًً-
ًقالًتعاىلً"ً:ربّناًأتناًمنًدلنكًرمحةًو ّ
ربًاجعلًيلًأيةً"ً
ًً-
ًقالًتعاىلّ ً"ً:
ربًارشحًيلًصدري"ً
ًً-
ًقالًتعاىلّ ً"ً:
ً
ّ
(ً)3التخيري ً:عندًالمرًبش
يئنيًيريًبيهنامًاخملاطبً
مقارفًذنبًمرةًوجمانبهً.
صلًأخاكًفاإنهًً
فعشًواحدا اًأوً ًْ
ً ًْ
ًً-
ًارشبًالشايًأوًالقهوةً.
ًً-
ً
ًاثن اياًً:الهنييً:ومنًمعانيهًالبالغيةً
ً
(ً)1الالامتس ً:اإذاًاكنًالهنييًمنًخشصًاإىلًأخرًيفًنفسًاملزنةلً.
فا ّإنًذكلًأمرًغريًمغتفرًً
الرسًعينًيومًانئبةًً
ًً-
ًلًتطوايً ّ
ًقالًتعاىلً"ً:ايًابنًأمًلًتأخذًبلحييتًولًبرأيسً"ًًً
ً
اإذاًاكنًالهنييًلغريًالعاقلً.
(ً)3المتينً:
ًلًتغربًأيهتاًالشمسً.
ًً-
ًايًصبحًلًتطلعً.ًً
ً
ً
ًاثلث ااًً:النداءً:ومنًمعانيهًالبالغيةً
اًحرًقليبًًًًً واكبديً
(ً)1الندبة ً:وتكونًمعًأداةًالنداءً(ًواً)ًً
واًمعتصامه ً.و ّ
ايًهللاًللمؤمننيً
ايًلهلًاخلريًملساعدًاحملتاجً.
(ً)3الاس تغاثةًًًًً
ٍ
ايكلًمنًخشصًكرمي!ً
(ً)2التعجبً ًًًً
ً
ًراب اعاًً:الاس تفهامً:ومنًمعانيهًالبالغيةً
ربًأّنًيكونًيلًغالمًوملًميسس ينًبًرش"ً
(ً)1الاستبعادًًًًً
قالًتعاىلّ ً"ً:
بنتًادلهرًعنديًلكًبنتًفكيفًوصلتًأنتًمنًالزحامً
ًٍ
أ
(ً)3التعجبًًًًً
ً
ً
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً3
ً
سؤالً:حددًالسلوبًالإنشايئًفاميًخطًحتتهًمبينااًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاإليهً(ًًً ً.السلوبً)ً ًًًًًًًًًًً(ًاملعنًالبالغيً)
ً..............................................
ً..............................................
ينًدايرا"ً
نوحًربً ًْ
ً.1قالًتعاىلً"ً:وقالً
ّ
لًتذرًعىلًالرضًمنًالاكفر ا
ً..............................................
ً..............................................
ادلي"ًًًً
ربًاغفرًيلًوًلو ًّ
ً.3قالًتعاىلّ ً"ً:
ً..............................................
ً..............................................
ً.2قالًتعاىلً"ً:مايلًلًأرىًالهدهد"ًًًًً
ً..............................................
ً..............................................
اكًعيصًادلمعًش ميتكًالصَبًً أماًللهوىًهنييًعليكًولًأمرً
ً.2أر
ّ
ً..............................................
ً..............................................
ً.1ايًجاملًيفوقًلكًجاملًًًًًً
ً..............................................
ً..............................................
ً.1قالًتعاىلً"ً:أّنًيكونًهلمًاذلكرىًوقدًجاءمهًرسول"ًًً
ً..............................................
ً..............................................
احرًقلباهًممنًقلبهًش بًًًًً.
ً.4و ّ
ً..............................................
ً..............................................
ً.2ايًللرجالًحلرةًموءودةًًًًًً.
ً...........................................
ً..............................................
ً.9أمنًابهللًأوًاكفرًًًًًً.
ً..............................................
ً..............................................
ً.11أعيينًجوداًولًجتمداً ألًتبكيانًلصخرًالندىًًً
ً..............................................
ً..............................................
ً.11قالًتعاىلًً"ً:ماًلهذاًالكتابًلًيغادرًصغريةًولًكبرية"ًً
ً..............................................
ً..............................................
ً.13لتَبحًمنًماكنكًحىتًأرجعًاإليكًًًً
ً..............................................
ً..............................................
ً.12ايًصبحًقفًلًتطلعًًًًًً.
ً..............................................
ً..............................................
ً.12قالًتعاىلً"ً:ايًمرميًأ ّّنًكلًهذاً"ًًًً.
ً..............................................
ً..............................................
قلًخرياًأوًامصتًًًًًً.
 ً.11ا
ً..............................................
ً..............................................
ً.11قالًتعاىلًً"ً:لًتدخلواًمنًاببًواحد"ًًًً
ً..............................................
ً..............................................
ً.14يقولًالطالبًلزميهلً:لًتهتاونًبدراس تكًًًً.
ً..............................................
ً..............................................
ً.12عشًعز ايزاًأوًمتًوأنتًكرميً بنيًطعنًالقناًوخفقًالبنودً ً
ً..............................................
ً.19اإينًلجعبًكيفًميكنًأنًيونًاخلائنونً؟ًأيونًاإنسانًبالدهً ...فكيفًميكنًأنًيكونً؟ً
ً..............................................
ً..............................................
لانسًع ّتومهًيفًازدايدً
ً.31ايًلقويمًوًايًلمثالًقويمً ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًًًًً

أً – مهزة الوصل  :تكتب عىل صورة ) ا ( ول تنطق  .ويه تأيت يف املواضع التيةًًًً :
ابن  ،ابنة  ،امس  ،اثنان  ،اثنتان  ،امرؤ  ،امرأة.
ً.1السامء التية ًًًً :
ً
العب  ،ادرس  ،ارمً
ًْ
ً.3أمر الفعل الثالث ًًً ،
ً
نترص  ،انتصار
انترص  ،ا ًْ
ً.2مايض امخلايس وأمره ومصدره ًً ،
ً
اس تخرج  ،اس تخر ًْج  ،اس تخراج
ً.2مايض السدايس وأمره ومصدره ًً ،
ً
ً.1مهزة ) أل التعريف ( املتصةل ابلمس  ً ،الــــقمر  ،اًل ًــــبيت
ً
ً
ً
ب – مهزة القطع  :تكتب عىل الصورة ) أً  ،إًا ( وتنطق دامئا  ،وتأيت يف املواضع التيةًًً :
أًلك  ،أمر
ً.1الفعل الثالث اذلي يبدأً ُّبمزةً ً
ً
مثل  ،أنتج  ،أنت ًْج  ،اإنتاج.
ً.3مايض الفعل الرابعي وأمره ومصدرهً
ً
ألعبً  ،أدرسً
ً.2الفعل املضارع املس ند اإىل املتلكّمًً
ً
أ ًْن  ،ا ًْإن ،ا ًّإن  ،أ ًّن  ،أو  ،اإلً ...
ً.2احلروف املهموزةًًً
ً
ً.1السامء ما عدا اليت ذكرت يف مهزة الوصلً أهداف  ،أحبر  ،أنبياء...
ً
ً
املتوسطةًً :
ًً(ً)3اهلمزة ّ
 تعمتد كتابهتا عىل حركهتا وحركة ما قبلها ً ً،وتكتب عىل حرف يناسب احلركة القوى(ً .أقوىًاحلراكتً:الكرسة،الضمةً،الفتحةً،السكون)
 الكرسةًتأخذ رمس النَبة ) ئ( ذًًئ َابًً،الض ّمة وتأخذ رمس الواو ) ؤ( ًرًَؤساءً،الفتحة وتأخذ رمس اللف ) أً( ًَمًأْمونً
ً
املتطرفةًً :
ًً(ًً)2اهلمزة ّ
 تعمتد عىل حركة ما قبلها فقط  ،وتكتب عىل حرف يناسب تكل احلركة ً ،وتكتب عىل السطر اإذاًاكن ما قبلها ساكنً:
قـــ َرأً  ،هتًـًًيُّــؤ  ،شاطًــئ  ،كـــ ْفء  ،دعـاء.
املتطرفة تنوين فتح واكن احلرف اذلي قبلها من احلروف اليت ميكن وصلها مباًبعدها فاإهنا تكتب عىل نَبة شيئاًا:
 اإذا جاء بعد اهلمزة ّ
دفًــــًئـاًا  ،كًـًفًـــًئـاًا...
 اإذا جاء بعدها تنوين فتح ومل يكن احلرف اذلي قبلها من احلروف اليت ميكن وصلها مبا بعدها فاإهناًتبقى عىل السطر مفردة هدوءاًا:
ضوءااً  ،جزءاًا...
ً
ً
ً
ً

ً
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تدريباتًالكتابً:
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

-1اضبط حرف الشني أو السني لللكامت التية:
مسؤولً ،س ئل.
نشَ أً ،منشئً ،منشَ أةً ،انشئًْ ،نشءً ،ينْش ئونً ،منشَ أًْ ،
-2اخرت الإجابة الصحيحة ملا يأيت:
مييًً
أًً.يس تخدم املعمل اإسرتاتيج ّيات تدريس ..........للمحتوى التعل ًّ
بً.رصفتًْ ّ
اجلامعي .............مال ّية ل ّمتزيهًًً
ًّ
للطالب
ابلسعادةًًًًً
جُ .......... .جدَ كًَ تشعرً ّ

(مالءمة ،مالمئة(
(ماكفئة /ماكفأة(
(أبذل ً/ابذل(

ً-3بني سبب كتابة اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا يف ما حتتَه خط يف العباراتًالتية.
متطرفة وما قبلها حرف ساكن.
ً
عب ًٌء كبريًٌ ًًً.
أًًً.املسؤوليةً ْ
متطرفة وما قبلها حرف ساكن.
ً
ابلِشءً ي ْذكرً ًًً.
الِشءً ّ ْ
بْ ّ ً.
مهزة وصل /مصدر لفعل خاميسًً)اقتصد -اقتصاد(
ً
تطو ًَر التعلميً حنو الاقتصاد املعر ًّيف ً.
جّ ً.
فعل ثالث همموز الفاء.
املَبةً اليت ًَمي ًًًً.
دًً.أ َوتً ّ
ماض سدايس.
مهزة وصل /فعل ٍ ً
اح العاملً بعدًَ معهلً ًًً.
هً.اسرت ًَ
-4عد اإىل الفقرة الثامنة اليت تبدأً بـ " ولعل من أمه  ....اإىل ...وحتللت شيئاا فشيئاا"ًمن نص القراءة ً ،واس تخرج مهنا
اللكامت املهموزة ،وبني سبب كتابة اهلمزة ابلصورةًاليت رمست علهيا.
املسائل :كتبت عىل نَبة؛ لهنا مكسورة وما قبلها مدًّ ساكن.
الب ْؤس :كتبت عىل واو؛ لهنا ساكنة وما قبلها مضموم.
العباء :كتبت منفردة عىل السطر؛ لهنا متطرفة بعد مدًّ ساكن.
شيئاا :كتبت عىل نَبة؛ لن اهلمزة متطرفةًواحلرفًاذلي قبلها من احلروف اليت ميكن وصلها مبا بعدها.
احلزن ،الفق ،الإنسان ،العامل ،الشمس ،القمر ،النجوم ،البحار ،الهنار)ً...أل(التعريف مهزهتا وصل دخلت عىل أسامء.
أفق ،اإنسان ،أمه ،أس باب ،أفقه ،أعباء  ...مهزة قطع يف بداية الامس/لهنا أسامءًليست من مجموعة السامء اليت فهيا مهزة وصل ً
ك ّن ،ل ّن ،أ ْن ،ا ْإن ،اإىل ،ا ّإن ،مهزة قطع لهنا حروف همموزةً.
ً-1عللً:تكتبًاهلمزةًعىلًنَبةًيفً(شئْتً)ًومنفردةًيفً(ًشاء)ً
(شئْتً)ً:لهناًساكنةًوقبلهاًمكسورً (شاء)ً:لهناًمتطرفةًبعدًساكنً
ً
ً
ً
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً2
ً
سًً:1بنيًسببًكتابةًاهلمزةًابلصورةًاليتًجاءتًعلهياًيفًاللكامتًالتيةً:
اس تغ َفر........................................ً:اس تغف ًْر........................................:اس تغفارً.......................................:
اقتصدًَ.........................................ً:اقتصدًْ.........................................ً:اقتصادً........................................ً:
اكتب.........................................ً:الانتصار.....................................ً:العملً...............................................
اإحسان........................................ً:أمن.............................................ً:أخذً..........................................ً:
اإبداع...........................................:أمحد...........................................ً:أوً..............................................ً:
أ ًْن.............................................ً:اإنقاذ...........................................ً:أمِشً...........................................:
ً
سً:3بنيًسببًكتابةًاهلمزةًابلصورةًاليتًجاءتًعلهياً:
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

فَأس .................................................................:ذئَابً ....................................................................:
مًؤمنَ ً................................................................:سأل.....................................................................:
عبءً................................................................:يَرأسً....................................................................:
رؤوسً...............................................................:مؤمترً.....................................................................:
زائرً...................................................................:مسأةلً...................................................................:
مسؤولً..............................................................:رؤوفً..................................................................:
برئً...................................................................:مؤتةً.......................................................................:
لؤلؤً...................................................................:كسً.....................................................................:
عائدً.................................................................:ذئبً.......................................................................:
سًً:2بنيًسببًكتابةًاهلمزةًابلصورةًاليتًجاءتًعلهياً:

ً
ً
ً
ً

ْ
عبءً.......................................................................:
ملءْ ً................................................................:
شاطئً.............................................................:متواطئً.....................................................................:
قرأًً..................................................................:دعاءً.........................................................................:
شاءً...............................................................:هت ّيؤ...........................................................................:

ً
ً
ً
ً
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ًًاجلذرًاللغويً(ً:املادةًاللغويةً،الصلًاللغويً)ً
خلوهًمنًاللف.
هوًاحلروفًالصليةًلللكمةً ً،ويؤىتًبهًمنًاملعنًً،وغال اباًماًيكونًثالث اياً،ويشرتطً ّ

ً
مالحظات:
ً)1التضعيفً(الشدّة)ًيفكًيفًالثالثًًً:
ً)3قدًيكونًاجلذرًرابع اياً(عىلًفعلل)ًً:

مترً:مًرًرً
اس ًّ
همندسً:هًنًدًسً.

اس تعدًًًّ:عًدًدًً
يدحرجً:دحًرجًً

ً لتحديدًجذرًاللكمةًنأيتًمباًييل:
(اإذاًاحتوىًعىلًاللفًنقلهباًواوًأوًايءًحسبًاملضارعًأوًاملصدر)ً
ً)1الفعلًاملايضًالثالثًً.
(اإذاًاحتوىًعىلًاللفًنقلهباًواوًأوًايءًحسبًاملصدر)ً
ً)3الفعلًاملضارعًالثالثًً.
ً)2مصدرًالفعلًالثالثً.
ً
(ًعًوذً)ًً
معاذًًًً:املايضًالثالثً(ً:عاذً)ًً،مضارعهًً(ً:يعوذً)ًًًًً
مائلًًً:املايضًالثالثً(ً:مالً)ًً،مضارعهًً(ً:مييلً)ًً،املصدرً(ًميل)ً (مًيًلً)ً
انئـمًًًً:املايضًالثالثً(ً:انمًً)ًً،مضارعهًًً(ً:ينامً)ًً،املصدرً(ًنومً)ًً (ًنًوًمً)ً
ات ّصافًًًًًًًًًًًًً:
اختَبًنفسكً(ًًً)ً2
ً

سً:ماًاجلذرًاللغويً(ًاملادةًاللغويةً)ًلللكامتًالتالية:
املدارسً
ً
اًت ّساعً
ً
امتحانً
ً
استباقً
ً
بيارقً
ً
الابتاكرً
ً
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الصفاحئً
ً
نتجاهلً
ً
انترشً
ً
ابتغاءً
ً
برهنً
ً
تعاونً
ً

الغبطةً
القيامةً
ً
ً
وشاجئً
منارةً
ً
ً
مًقتنعً
مدحرجً
ً
ً
تشويهً
رجاءً
ً
ً
اس تالمً
يرثً
ً
ً
يرتمجً الاس تعدادً
ً
ً

متاثيلً
ً
الإباكرً
ً
اًت ّقىً
ً
اس تدعًً
ً
شعاعً
ً
أذقً
ً

الاس تعدادً معارجً
ً
ً
العِشً
ًّ
املكتظً
ً
ً
يَـعـدًًّ
ارتدًًّ
ً
ً
يتصً يوسوسً
ًّ
ً
ً
امتدًًّ
اس تعنً
ً
ً
أعيذهاً
غزوةً
ً
ً

علميً
خياطةً
ً
ً
مسيعً
استئذانً
ً
ً
يَـعـدًًْ
يَـعـدًًْ
ً
ً
همندسً
اس مت ًّدً
ً
ً
انتظارً يوسوسونً
ً
ً
اصطفىً
اإنتاجً
ً
ً
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املزيانًالرصيف:
 اللكامتًذاتًالصلًالثالثً:نأيتًابلصلًالثالثًلللكمةًونزنًحروفهاًعىلًً( ً:فـعـلً).
 اللكامتًذاتًالصلًالرابعي:نأيتًابلصلًالرابعيًلللكمةًًونزنًحروفهاًعىلً(ً:فـعـللً).
(ًًموازنةًً:زدًًًًًأوًًًًًاحذفً)
صةلًً:
اًفًًتًًخًًاًًرًًً
فًخًرًًً
افتخارًً:
عةلً ً
اًفًًتًًعًًاًًلًًً
فًعًلًًً
افتعالًً

وًًًًصًًلًًـة
ًفًًعًًًلًًـة

اختَبًنفسكً(ًًً)ً1
ً
سً:ماًالوزنًالرصيفًلللكامتًالتالية:
مدارسً
انكرسً:
ً
ً
ً
هبةً
انتصارً
ً
ً
ً
زنً
أمقً
ً
ً
ً
ممحاةً
يرمونً
ً
ً
ً
يتدحرجونً
همندسونً
ً
ً
ً
يثقًًْ
يدعونً
ً
ً
ً
نفضً
ا ًّ
انتفضً
ً
ً
ً

يرثً
ً

اس تعنً
ً

يَصلونً
ً

يصً
ًّ
ً

ارتقًً
ً

منً
ً

ممنوعً
ً

أحاملً
ً

يزتحلقونً
ً

يرتمجً
ً

أذقً
ً

مترً
اس ًّ
ً

يَعدً
ًً

يَعدً
ً

ً
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املصـدرًالرصحيً:هوًمادلًعىلًحدثً(ًفعلً)ًغريًمقرتنًبزمنًً.
ً

ًالثالثً :يقدّرًبلكمةً(ًمعل ّيةً)ًًً
جلسً
سً:1صغًاملصدرًالرصحيًمنًالفعالًالتية(يفًاجلدول)ً
سً:3اقرأًًالنصًاليتًمثًاس تخرجًاملصدرًالرصحيًالثالثً:
ً
ولكًشكًمنًأشاكلًمكروهً،ومألًً
مرًطعمهًّ ً،
"ًالظملً ًّ
هربً
ًًًصاحبهًالنّدمًواحلرسةًيفًادلّ نياًوالخرةً"ً
ً
ً....................................................................................................................................
درسً
2
ً
.
اا
حي
رص
ً
ا
مصدر
ً
)
ً
ـقول
ت
ً
ً
ن
أ
(
ً
املؤول
ً
ابملصدر
ً
استبدل
ً
:
س
ْ
ا
ً
ً....................................................................................................................................
ً
فعلل
فاعلً ً
أفعلً ًًًًًًف ّعلًً
ًالرابعيًً :
مفاعةلً،فعالً فعلةلً
اإفعالً ًًًًًتفعيلً
ًًً
1
س ً:صغًاملصدرًالرصحيًمنًالفعالًالتيةً(يفًاجلدول)ًً:
سً:3اقرأًًالنصًاليتًمثًاس تخرجًاملصدرًالرصحيًالرابعيً:
"ًمتًاإعالنًنتاجئًالثانويةًالعامةًبعدًحتليلهاًوتدقيقهاًمنًقبلًاللجانً
اخملتصةً،فاكنًرصاعًبيينًوبنيًنفسًمبواُجةًاحلقيقةً"ً
ًًً ّ
ً....................................................................................................................................
ً....................................................................................................................................
2
مصدراًرصحيااً.
س ً:استبدلًابملصدرًاملؤولً(أ ًْنًتواجهً)ً ا
ً....................................................................................................................................
ً
انفعلًًًًً افتعلًًًً تفا ًَعـلًًًًتف َّعلًًً افـعـ ّلً
ًامخلايسً :
انفعالًًًً افتعالًًًً تفاعًـلًًًًتف ُّعلًًً افعاللً
ً
ًً
1
س ً:صغًاملصدرًالرصحيًمنًالفعالًالتيةً(يفًاجلدول)ًً ً:
سً:3اقرأًًالنصًاليتًمثًاس تخرجًاملصدرًالرصحيًامخلايسً:
التطورًوالابتاكرًيفًجمالًالتكنولوجياًأدّىًاإىلًالانفتاحً
"ًا ًّإنً ّ
ًًاإىلًعواملًكثريةًفعليناًأنًحنسنًالتعاملًمعهاً"ً
ً....................................................................................................................................
2
مصدراًرصحيااً.
س ً:استبدلًابملصدرًاملؤولً(أ ًْنًيبتسمً)ً ا
ً....................................................................................................................................
اس تفعلً:اس تفعالً
السدايسً :
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انرشحً
ً
انقسمً
ً
انكرسً
ً
اهنزمً
ً

غَىلً
ً
زأرً
ً
َس َع ًَلً
ً

رضبً
ً
عوىً
ً
نقً
ًّ
ً

أكرمً
ً
أجنبً
ً
أبدعً
ً
دحرجً
ً

انترصً
ً
انتظرً
ً
ابتكرً
ً
اختصمً
ً

زرعً
ً
رعىً
ً
طارً
ً

صامً
ً
رسقً
ً
رشبً
ً

كَبً
ًّ
ً
عملً
ًّ
ً
كرسً
ًّ
ً
هندسً
ً

ً
طمأنً
ً

ً
بعرثً
ً

تو َاصلً
ً
تقاتَلً
ً
تعا َملً
ً
تواقَــحً
ً

تعرفً
َّ
ً
توقَّعً
ً
حتدّثً
ً
ترفَّـعً
ً

امحرً
ًّ
ً
اصفرً
ًّ
ً
اخرضً
ًّ
ً
ابيضً
َّ ً
ً

قاتلً
ً

ً
صارعً

ً

ً
انقشً
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً1
ً
س ً:اقرأًًالنّصًاليتًمثًأجبًعامًيليهً:
أوىصًخادلًبنًعبدًهللاًودلهًاإبراهميًفقالً:
إنًنعمًاحلظًّ
مثرًالقليلً،وا إلرسافًمتـَبًالكثريً،و ّاذليًنفسًبيدهًا ًّ
ح ْسنًالتّدبريًمعًالكفافًخريًمنًالكثريًمعًا إلرسافً،والاقتصادًم ًٌ
املرجوًعتباهً،وفاكهًاملأمونًبلواهً،ولًتكنًمضحا ًاكاًمنًغريًجعبً.
بينً،عاتبً ًّ
القناعةً،وبئسًاملالًاملالًاحلرامً.أيً ّ
ً......................................................................
ثالثًً:
أً)ًاس تخرجًمنًالنص ً:مصدراًاًلفعلً ًّ
رابعيً..................................................................... ًً:
مصدراًاًلفعلً ًّ
ًًً
خاميسً..................................................................... ًً:
مصدراًاًلفعلً ًّ
ًًً
ًًً.....................................................................
مضحااكً)ًًً:
ب)ًماًالوزنًالرصيفًللكمةً(ً اً
ًً
ًً.....................................................................
ج)ًاجلذرًاللغويًللكمةً(ًاملأمونً)ًًً:
ً
3
س ً:اقرأًًالنّصًاليتًمثًأجبًعامًيليهً:
"ايًأفصــحًمــنًنطــقًالضّ ــادًً،حــديثكًشــهدًعنــدًا ّذلائــقًاملــتفهّمًً،فأنــتًالنّعمــةًالعظميــةًللعــاملنيًً،أنقــذتًًَالنّــاسًمــنًمعــولًالهــدمً
و ّ
الصــالةًوالتّســلميًمــنً
الظــملًً،ووضــعهتمًعــىلًمعــارجًمضــاءةًبنــورًاإلهــييًهيــديًســبيلً ّالرشــادً،جفزيــتًعــنًأمتــكًاخلــريًكّــهًوعليــكً ّ
ربًالعاملنيً،ماًذكرًهللاًوذكركًالنّاسً،اس تحقاقاًاًللحقًوانتصاراًاًكل"ً.
ًّ
ً......................................................................
ثالثًً:
أً)ًاس تخرجًمنًالنص ً:مصدراًاًلفعلً ًّ
رابعيً..................................................................... ًً:
مصدراًاًلفعلً ًّ
ًًً
خاميسً..................................................................... ًً:
مصدراًاًلفعلً ًّ
ًًً
سدايسً..................................................................... ًً:
ًّ
مصدراًاًلفعلً
ًًً
ً................................................ .....................
ب)ًماًالوزنًالرصيفًللكمةً(ًالعظميةً)ًً:
ً................................................ .....................
ج)ًماًالصلًاللغويًللكمةً(ًالصالةً)ًً:
1

ً
ً

ً
سً:2صغًاملصدرًالرصحيًللفعالًالتيةً:
اختـصً اس تجابً مدّدً
ًّ
ابهتلً
ً
ً
ً
ً
ً
سً:2هاتًاملصدرًالرصحيًمنًاملصادًاملؤوةلًالتيةً:
تدرسًجب ًٍدًًًً
ً)1يعجبينًأ ًْنً َ ً
ً)3قالًتعاىل(ً:أ ًْنًتصومواًخريًًٌلمك)ًًً

صنعً
ً

صارحً
ً

ارت ًّدً

انزتعً
ً

توجهً
ًَّ

ً

ً

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

ً

ً
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يدلًعىلًوقوعًاحلدثًمرةًواحدةً.
املرةً ًً :امسً(مصدر)ً
ّ
ًًًامسً ّ
(ًعـلــــىًوزنًًفَـــــ ْعـــةلً)ً
يـــصاغًمنًالفعلًالثالثًًً:
ًً
(ًمصــــــدرهًالرصحيًً+ةً)ً
يــــصاغًمنًغريًالثالثًًً:
ًً
(ًنضيفًلًكمــــةًواحدةً)ًً
اإذاًتشابهًمعًاملصدرًالرصحي ً
ًً
رمح( َرمحة)ً
جلسً ابع(يبيع)ً زار(يزور)ً قال(يقول)ً ريم(يريم)ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أهانً
اسرتاحً
أشارً
اس تقامً
اهزتً
ًّ
انطلقً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًًًامسًالهيئةً ًً :امسً(مصدر)ًيدلًعىلًهيئةًحصولًالفعلًً.
(ًعـلــىًًوزنًًفـــ ْعـــةلًً)ً
يـــصاغًمنًالفعلًالثالثً ًً:
ًً
(ًالرصحيًًً+ةًًًً+كمة)ًً
يــــصاغًمنًغريًالثالثًًً:
ًً
وقفً
جلسً
لبسً
قضً
مىشً
ماتً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كَبً
ًّ
اسرتاحً
انطلقً
ً
ً
ً

دعا(دَعوة)ً
ً
كرسً
ًّ
ً

مدًًّ
ً

عاد( َعودة)ً
ً
أحبرً
ً

رقصً
ً
أشارً
ً

ً
تدريباتًالكتابًً:
ً-1ص ًْغ امس املرة منًالفعالًالتيةً ً:
ّ
غطىًً
ابعً
أجابً
نزلً
تغطيةًواحدةً
ًب َـً ْيعةً
اإجابة واحدةًً
ًن َـ ْزةلً
ً
هز  ،وقف)ًًً ً.
ماتًّ ،
ً-2ص ًْغ امس الهيئة من الفعال التية َ (ً:
ً-3عني امس الهيئة وامس املرة يف ما يأيت:
ون"ًً
أً -قال تعاىل"ً:ا ًْإن َاكن َتًْ ا ًَّل َص ْي َح اًة َواحدَ اًة فَا َذا ًْمه َمجي ًٌع َّ َدليْنَا م ْح َرض ًَ
ً
ختف و ّبرشوهً بغالم علني"ًً
ب-قال تعاىلًفأوجس مهنم خيفة قالوا ل ْ ً
ً
ج -ل جتافً أخاكًَ ا ًْإن بدتًْ منهً َز ّاًةلًًًًًً.
ً
رب َر ْمي ًٍة من غريًرا ًٍمًًًًًً ً.
د ًّ -
ً
وسوء كي ٍةل؟ًًًًًًً
ه -أ َحشَ افا ًَ
ً
و -يعيشً املؤمن عيش اًة كرمي اًةًًًًًًً.
ً
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زارً
َز ْورةً
ميتة ،ه َّزة ،و ْق َفة
َص ْيحة واحدة ّ /مرة.
خيفة /هيئة.
زةلّ /مرة.
ًّ
َر ْمية ّ /مرة.
كي ًٍةل/هيئة.
عيشة /هيئةً.
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً4
ً
س ً:حددًنوعًاخملطوطًحتتهًيفًامجللًالتيةًً،مس تعيناًاًابلقراءةًالسلميةًوفهمًاملعنً:
ًً
( )1قالًتعاىلً"ً:اإنًاكنتًاإلًصيحةًواحدةً"ًًً.
( )3قالًتعاىلً"ً:ويس بحًالرعدًحبمدهًواملالئكةًمنًخيفتهً"ًًً ً.
ً
مكـاًًانتفضًًالعصفورًبلهلًًالقطرً
هـزةًً
( )2وإا ّ ًينًلتعـروينًًذلكـراكًً ّ
( )2دفءًالش تاءًفًيهً ًوارتعاشةًاخلريفًً واملوتًوًامليالدًوالظالمًًوالضياءً ً
ومـنكًًشقـايئًًأهيّ اًًاملـتجاهلًً
( )1أتـدعوًبأنًأبـديًاإليـكًابتسامةًً
1

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

سً:3اقرأً النص الايت مثًاس تخرجًمنهً:
"دخلتً مدينة غزة دًخةل املش تاق  ،و جًلت يف أحناهئا جوةل  ،فأمنت بقدرة شعبنا عىل التعمري  ،و هزتين فرحة ًقوية مبا
ً
شاهدت وعلت ثغري ابتسامة ُّبؤلء اذلين دعوا اإىل العمل دعوة واحدة  ،مفضوا ينتجون و مل يلّوا ًبواجهبم اإخالةل ،ومل يقرصوا فيه
تقصرية املتخاذل"

مصدرًمرةًمنًفعلًثالثً ً.................................................
ً)1
ّ
ً)2مصدرًهيئةًمنًفعلًثالثً ً.................................................
ً
ً

سً:2اضبطًماًحتتهًخطًيفًامجللًالتية:
 ً.1لك جواد كبوة  ،و لك صارم نبوةًً .
ً
 ً.2تدل وقفة العامل عىل أنه مريضًًً.
ً
 ً.1ل جتلس جلسة املتكَب ً .
ً

ً

مصدرًمرةًمنًفعلًغريًثالثًً
ً)3
ّ
ً)2مصدرًهيئةًمنًفعلًغريًثالثً

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

 ً.3بلغت قفزة الراييض س تة أمتار.
 ً.2رب سكتة أبلغ من مقاةل.

ً

سً:2ضعًدائرةًحولًالإجابةًالصحيحة:
ً.1عال ثغر الاكتب ابتسامةًًًًً.
ً
ً.3سار املكل سرية السلف الصاحلًًًً.
ً
ً.2تكبرية الإحرام من أراكن الصالةًًًً.
ً
ً.2وثب اجلندي عىل العداء وثبة واحدةًًً.
ً
ً.1أعاد الطالب الكتاب اإعادة رسيعةًًًً.
ً
ً.1وقف الرجل وقفة البطالًًًً.
ً
ً.4يطالب شعبنا حبق تقرير املصريًًًً.
ً
ً.2انتقم الفريق لهزميته السابقة انتقامة واحدةًًً.
ً
ً
ً
59

مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)
(
ّ
مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)ً
(
ّ
مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)
(
ّ
مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)ً
(
ّ
مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)
(
ّ
مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)
(
ّ
مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)ً
(
ّ
مصدرًرصحيًً،مصدرًمرةًً،مصدرًهيئة)ًً
(
ّ
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املًش تقاتً
ً
هوًصيغةًتدلًعىلًاحلدثًوعىلًمنًاتصفًبهً.
ً  1امسًالفاعلًًً :
يـــصاغًمنًالفعلًالثالثًً( ًً:فـاعلًً)ً فهم :فامهً/رد :رادًًّ/أمنً:أمنًً/سال :سائلً/سعى :سا ًٍعً
ًً
توىل  :متو ٍ ّلًً/اشرتى  :مش ًٍرتً
يــــصاغًمنًغريًالثالثً( ًً:مًــــــــً)ً ابتسم :مبتسًم ًًًً/قاتل :مقاتًـلًً ّ ً/
ًًً

ً
ً ً 3امسًاملفعولًًً :
ًً
ًًً

يش تقًمنًالفعلًلدللةلًعىلًمنًوقعًعليهًالفعلً.

مريمًً/ابعًً:مبيعً
مدعوًً/رىمّ ً:
يـــصاغًمنًالفعلًالثالثًً( ًً:مفعولً)ً شدًًّ:مشدودًًً/دعاّ ً:
يــــصاغًمنًغريًالثالثً( ًً:مًـــًـَــــً)ً اس تخدمًً:مس تخدًَمًً
مرغوب فيهً
ًٌ
شك  :مشكوكًٌ فيهً ً/اقرتنً:اقرتنًبهًً/رغب :
اإذا اكن الفعل لزما جيب اإحلاق امس املفعول بش به مجةلًّ ً :

ًً
ً

تدريباتًالكتاب:
(ً)1هات امس الفاعل وامس املفعول من الفعال التية:
انرصفً
ابعً
التقىً
ً
منرصفً
ابئعً
ملتقً
ًٍ
امسًالفاعلً
نرصف عنه ً
مبيعً
ملتقىً
امسًاملفعولً
م َ

ع ًّدً
عا ًّدً
معدودً

ل ًَمً
لئً
ملومً

روىً
را ًٍو ً
مرويً
ًّ

ً
(ّ ً)3عنيًأسامءًالفاعلنيًيفًالنصًاليت:
ً "ًل تَك ًْن م َّم ًْن يَ ْرجو الخرًَة بغريً َ َمع ًٍل َويَ ْرجو التّوب ًَة بطولً المل ،يَقولً يفً ادلُّ نْيا ْبقولًًالزاهدين َوي َ ْع َملً فهيا ب َع َملً ّالراغبني ،ا ًْن أعْط ًَي مهنْ ا
اس ًمبا ل يأْيت ،حي ًُّ
ب
ويت َوي َ ْبتَغي الزايدًَة يفً ما بَق َي ،يَهنْ يى ول ً يَنْهتَ ييَ ،ويَأْمرً النّ َ ً
ل َ ًْم ي َْش َب ْعًَ ،و ا ًْإن من ًَع مهنْ ا ل َ ًْم ي َ ْقنَ ْعً،ي َ ْعجزً َع ًْن ش ْكرً ما أ ًَ
املوت ل َك ْ َرثة ذنوبهً َويقميً عَىل ما يَ ْك َرهً امل َ ْوتًَ م ًْن أ َجهل ،ا ًْن َسق ًَم َظ ًَّل اند اما،
نبني َوه ًَو أ َحد ْمه ،يَ ْك َرهًً ًَ
حني ول ي َ ْع َملً ًََمع له ْمَ ،وي ْبغضً املذ ًَ
الصال ًَ
ّ
يل".
ويف ًَو ي َ ْقنَط اذا ابْت ًَ
صًأم ًَن له ايا ،ي ْع َجبً بنَ ْفسهً اذا ع ًَ
َوا ًْن َ ًَّ
ذنبني ،انَ د اما ،له ايا
حني ،امل َ
الصال َ
ّالزاهدينّ ،الراغبنيّ ،
ً
(ّ ً)2مزيًامسًالفاعلًمنًامسًاملفعولًيفًالعبارتنيً:
(امس فاعل( ً
ًً
ختارة مالبسها بعنايةً ً
أً)ًً الفتاة م َ
(امس مفعول(
ً
ختارة بعناي ًٍةًً
ب)ًً الهديّة م َ
ً
(ً)2اس تخرج امس الفاعل وامس املفعول من الايت الكرمية(ً) 33 – 39من سورة أل معران:
ً
حرراً
-1امس الفاعل :قائ  /مص ّدقًً
ً
-2امس املفعول :م ا

ً
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً2
سً:1صغًمنًالًفعالًالتيةًامسًفاعلًً:
رأىً
رشبً كتبً جلسً
ً
ً
ً
ً
مدًًّ
قصً
ًّ
عدًًّ
أخذً
ً
ً
ً
ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً قاتلً اس تقامً
كـ ّذب :أخرجً:
ً
ً
ً
ً

رضبً
ً
مىشً
ً
تقاتلً
ً

قرأًً
ً
رىمً
ً
أحبرً
ً

سألًً
ً
قضً
ً
احت ًّلً
ً

ألكً
ً
سعىً
ً
اعزتً
ًّ
ً

أبًً
ً
ريضً
ً
امتازً
ً

ألً
ً
ويلً
ً
احتالً
ً

مالحظةً:اإذاًاكنًالفعلًخامس ياًاًرابعهًألفًأوًمض ّعفًالخرًفاإنناًنفتحًماًقبلًالخرً.

سًً:3اس تخرجًأسامءًالفاعلنيًيفًالنصًاليتًً:
"ًللضوء و ُّ
مزنل مظلـ اما لتَملؤه أشعة الشمس ،يرى وجسمهًذابل ولونهًشاحب وضوء
الظلمة تأثري ظاهر يف حصة الإنسان ،فاذلي ي َسكن اً
الشمس مفيد من وجوه عدّة ،فهو مجفّف للهواء ،مبيد جلراثمي المراض ،مساعد يف ًتقليل الرطوبة ،فاحرص عىل وجوده يفًمسكنك
تَعش سالم البدن ،م
الصناعيًالضعيف فانه مفسد للهواء مجهد لقوة الإبصار" ً
متلئاًقوة ونشاطا ؛ واايك والضوء
ّ
َّ
ً
سًً:2اس تخرجًأسامءًاملفولنيًيفًالنصًاليتًً:
ّ
ًبفاخرًالرايشً،وإامناًيكفيً
ًّ
عىلًلكًاإنسانًأنًيكونًلًيفًمزنلًماكنًم َعدّ ًلس تقبالًالزائرينً،وليسًواجب ااًأنًيكونًهذاًاملاكنًمفروش اا
أنًيكون ًنظيف اا ًمقبو الً،ويفضلًأنًيكونًمزيَّن اا ًبِشءًمنًالتحف ًامجليةلًاإنًاكنًذكلًمس تطاع ااً،وأنًتكونًجدرانهًمزدانهًابلصورً
املس تحس نةً.
ً
2
س ً:صغًمنًالًفعالًالتيةًامسًمفعولًً:
لعبً
رأىً
ألكً
فهمً
قتلً
أبً
قرأًً
جلسً
مرً
ًّ
رًّدً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مىشً
قضً
رابً
دانً
هفاً
خافً
جاءً
رجاً
سامً
انمً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اعزتً
ًّ
احت ًّلً
احنازً
امتازً
اعتدًًّ
احت ًّلً
كرسً
ًّ
اعمتدً
انطلقً
ك ّذبً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مالحظةً:اإذاًاكنًالفعلًلزماًاًاتبعًبش بهًمجةلً(ًاإليهًً،عليهًً،منهًً،لًً،عنهًًًً)...جلسً:جملوسًعليهً.

ً
سّ ً:2مزيًامسًالفاعلًمنًامسًاملفعولًيفًالعبارتنيً:
ً.1العدوًالصهيوينًمـ ْحـتَـلًً.......................................
ً
ً.2أانًمـختارًمنًالقريةًً.................................................
ً
61

ً
ً

ً.3الشعبًالفلسطيينًمـ ْحـتَـلً.......................................
احلقً...................................................................
ً.2أانًمـختارً ًّ
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ً 2الصفةًاملش هبّ ةًًً :

ًًً

...

تق من الفعل الث ّال ًّث الالزمًً.
تق يد ًّل عىل من يتّصف ابلفعل ات ّصافااًدامئااًأوًغال ابا ،وتش ًّ
امس مش ًّ
ويهًتدلًعىلًاملزاايًوالطباعًأوًالعيوبًأوًاللوانً.

ً

(ًيلًحبيبًب َ َـطلً َشهْـمًجشاعًًلً َجبانًلـبـقًوُجهً ّراينًأبيض)ً
ًًًًًًفَعيـلًًفَـ َعـلًفَـ ْعـلًفـعالًًًًفَعـالًًفعلًًًًًًًفعالنًأفعلً

الصفة املش هبّ ةًً :
أشهر أًوزان ّ
ًًًً
ً
أمحقًً،محقاء
أعرج  ،عرجاءًً
أمحر  ،محراءًًً
ً.1أفعل اذلي مؤن ّثه فعالءً ً:
ً
ظمأنًً،ظمأى
حريان  ،حريىًً
عطشان  ،عطىشًً
ً.3فَعالن اذلي مؤن ّثه فعىلًًً:
ً
طويل  ،قصري  ،وس مي...
ً.2فعيل ًًً :
ً
جشاع  ،هامم ًً،فراتًً،أجاجًً،رصاخً...
ً.2فعال ًًً :
ً
لبقًً،فرحًً،قلقًً...
ً.1فَع ًْل ًًً :
ً
ً،رغَدًً
ً.1فَ َع ًْل ًًً :
ً
ًب َ ًَطل َ
شهْم ً،سهْلًْ ً،نذل...
ً.4فَ ْعل ًًً :
ً
ًَرزان َ ً،جبانًً..
ً.2فَ َعال ًًً :
ً
ً
تق من الفعل الث ّال ًّث املتعدّيً.
تق يد ًّل عىل من أو ما يقوم ابلفعل بكرثة ومبالغة  ،ويش ًّ
ً 2صيغًاملبالغةً ًً :امس مش ًّ
(ًنبيّـناًرحميً،ومعرًفاروقًجبّارً،وأبوًبكرًصدّيقًحذرً،وأبوًُجلًكذوبًمرساف)
ًًًًًًًًفعيلًًًًًًًًفاعولًف ّعالًًًًًًًًًًًًًفًـً ّعيلًفعلًًًًًًًًًًًًًًًًفعولًمًفــــعـالً

أشهر أوزان صيغة املبالغةًً :
ًًًً
ً
ً
رساق ّ ،قراء  ،ك ّذابةًً ...
ً
ً.1فَ ّعال  :منّان ّ ،
ً.2فَعيل  :رحمي  ،مسيعًًًً ...
ً
ًً
ً.1فَع ًْل  :حذر  ،فه ًْمً ً ...
ً
ً،رشيرًً،سكّريً
ً
ً.4ف ّعيل  :صدّ يق ّ

ً.3فَعول  :غفور  ،سؤول  ،حسود  ،أً كوةل...
ً.2مفعال  :همذار  ،مكثار  ،مزواج...
ً.1فاعول  :فاروق ًً،قابوسً،انقوس

تدريباتًالكتاب:
الصفة املش هبّ ة من الافعال التية ) :مجلً:مجيل( (عطشً:عطشان( ً )سهلً:سهْل( ً )زرقً:أزرق( ً )رعنً:أرعن( ً
ً.1صغ ّ
صوام( ً
ً.3صغ صيغة املبالغة من الافعال التية) :ضاف:مضياف) ً(شكرً:شكور( ً )صامّ ً:
مزي صيغة املبالغة من الصففة املش هبّ ة يف ما يأيت:
ً ّ ً.2
الك ّذاب  ،الرشً  :صيغتا مبالغة
رش"ًًً
أً – قال تعاىل"ً:س يعلمون غدًاا من الك ّذاب ال ّ ً
خصم
ً
ب – قال تعاىل"ً:هذان خصامن اختصموا يف رُّبّ م"ًً
خصامن  :صفة مش هبّ ة  ،مفردها ْ
جواد  ،خبيل  :صفتان مش هبّ تان
ج – جوا ًٌد عىل الع ّالت ابملال كّه ولكنّه ابدلّ ار عني خبيلً ً ً
سهل  :صفة مش هبّ ةً .
ً
ً
ان احل ًّل َسهْلًًًً.
د – ظننْتً ًّ
ً
62
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اختبارًرمقً(ًًً)ً9

ً

س : 1اذكر الصفة املش هبة لك فعل مما ييلً:
بً
َرحً ًَ
فً
ًَحن َ ً
َسوًَدً
ضً
بَي َ ً
رص ًَحً
ًَ
فً
رش َ ً
ًَ
َصغً ًَرً
َسه ًَلً
ض ًَمً
ًَ
َرعً ًَنً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
س : 3اس تخرج الصفات املش هبة من العبارات وامجلل التالية:
..........................................................................................................
ب الناسً املَر ًَح ال َكر َمي ،ويكرهون النَّكدًَ اللئ ًَميًًً .
ً.1حي ًُّ
ً
..........................................................................................................
تعرصًًًً .
كرس ،ول َر ًْطاًبا فَ َ ًَ
ً
ً.3ل تَكًن هَشّ ا فَتً َ َ
..........................................................................................................
ً.2أ ْ ًَمحدً َح َسن الإلقاءً َم ًَع أ ًَّن صوتَه خَشنًًًً .
ً
..........................................................................................................
ً.2الشّ جاعً َمن يعرتف ابحلقيقة ول يدع نفسهًًًً.
ً
..........................................................................................................
رض املَواتًَ البائرة اإىل سهول خرض ًَاء عامرةًً.
التطور ال َ ً
ً
َ ً.1ح َّول ّ
..........................................................................................................
ً.1أً حًًلْ ًٌو هذا ًّالرمان أم حامض؟ًًًًً
ً
ًًًًًًًًً..........................................................................................................
عان َر َّاينًًًًً .
ً.4أان حبمد هللا َش ًْب ًٌ
ً
ً
2
س :عني لك صفة مش هبة فامي يأيت .واذكر فعلها:
غضبان أسًاًفا  .قال اي قومً أمل يعدمك ربمك وعداًا َح َس ًناا أفطا ًَل عليمك العهد".
ًَ
ً-1قال تعاىلً"ً:فرجع موىس اإىل قومه
ت اجلنان.
رس أًيْ َرس ،واكن جشا ًعاا يف احلق غري َج َبان ول َوجل واكن صلاًبا ًثًَْب ًَ
ً-2اكن معر ريض هللا عنه أ ًْع َ ً
ً-3قال الش يخ محمد عبده يف وصف أس تاذه جامل ادلين الفغاين ً:
"سلميً القلب ،حديد املزاج ،شديد العزم ،جشاع مقدام ،كثري البذل ..قليل احلرص عىل ادلنيا ..بعيد عن الغرورًمبتاعها وزخرفهاَ ،رغب
ف مبباجه املعرفة".
عن املادة ،متعفف عن ذلات احلس مؤثر ملتع الروح ،ك ٌ ً
لفرح خف ًور".
لن ذهب السيئاتً عين اإنه ًٌ
ً-4قال تعاىل"ً:ولنئ أذقناه نعامء بعد رضاء ًَم ّسًًْته ليقو ًّ
ً-5قال تعاىل"ً:س يعلمون غد ا من الك َّذاب الرشً".
لك أم ًفًَرحة بأولدها.
ًُّ ًً-6
ً-7قال تعاىل"ً:ومن اكن يف هذه أمعى فهو يف الخرة أمعى وأضل سبيال".
ً-8ادل ّجال أعور العني.
ترس الناظرين".
ً-9قال تعاىلً"ً:قال اإنه يقول اإهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا ًُّ
ًً-11قال تعاىلً"ً:وفديناه بذحب عظمي"ً.
ً-11قال تعاىلً"ً:ذق اإنك أنت العزيز الكرمي"ً
ً-12قال تعاىلً"ً:قالتا ل نسقي حىت يصدر الرعاء وأبوان ش يخ كبري"ً.
ً-13هذا الرجل طاهر القلب صايف الرسيرة موفور اذلاكءً.
ً
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س : 2اذكر صيغةًاملبالغة لك فعل مما ييلً:
نطقً
مفعالً
صدقً
غفرً
شكرً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
1
س ً:عني صيغ املبالغة فامي يأيت:
عالم الغيبًًًًًًً.
ً.1هللا ّ ً

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

ً.3هللا غفور ذنب التائبًًًًًًً.

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

ً.2البار وصول أقاربهًًًًًًً.

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

ً.2أيخ مقوال الصدقًًًًًًً.

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

ً.1احلسود ل يسودًًًًًًً.

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

لقوال احلق جشاعًًًًًًً.
ً.1ا ًّ

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

ً.4املؤمن ّمحال املكروهًًًًًًً.

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

ً.2جاء امحليد سلوكهًًًًًًً.

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

كذبً
ً

ملحً
ً

سفحً
ً

لبقً
ً

حذرً
ً

ً.9حضوك السن اإن نطقوا خبريًً

وعند الرش مًطراق عبوسًً

ً.11وللوفر مًتالف وللحمد جامع ً ًً

وللرش ًّتراك وللخري فاعلًً

منًً
ً.11حـذ ًٌرًًأموراًاًًلًتـضريًًوأ ًٌ

مـاًًليسًًمنجيهًًمنًالقدارًًًًًًًًًًً ً..........................................................................................................

ً.13أخاًاحلربًًلباساًاًًاإلهياًًجالهاًً

وليسًبو ّلجًًاخلوالفًًأعقالًًًًًًًًًًً

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

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

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

ً

األستاذ أسامة التميمي بسم اهلل الرمحن الرحيمً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً ً 1اسامًالزمانًواملاكنً ًً :صيغةًمش تقةًتدلًعىلًزمنًحدوثًالفعلًأوًماكنهً.
ً
(ً)1يصاغانًمنًالفعلًالثالثًعىلًوزنً(ً َمف َعلً)ًً:
ًانقصاً.
ً اإذاًاكنًمضارعًالفعلًمضمومًالعنيًأوًمفتوحًالعنيًأوًمعت اال ا
(ً)3يصاغانًمنًالفعلًالثالثًعىلًوزنً(ً َمفعلً)ًًً:
اوايًًً.
ً اإذاًاكنًمضارعهًمكسورًالعنيًأوًمعت االًمثا الًو اً
(ً)2يصاغانًمنًغريًالثالثًعىلً(ًمًـــَـــً)ًًًًً:

(ً َم ْكتَبًَ ًً،م ْس َبحًَ ًً،م ْر َمىً)ً
(ً َم ْجلسًَ ًً،م ْوقفًَ ًً،م ْودلً)ًً
(مس تودَعًً،مرتقَبًً،منهتيى)ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

تدريباتًالكتابًً:
ً-1صغًامسًاملاكنًأوًالزمانًمنًالفعالًالتيةًمعًضبطًًعنيًاللكمةًًً:
توصفًًً/وعدًَ ً:موعدًً/لعبًَ ً:مل َعبًً/التقىًً:مـلتقـَىًً
أوىًَ ً:مأ َوىًً/اس توصفً:مس َ
ً-3زرتً َم َعرضًاللبسةً(ًًمنًاللفاظًاخلاطئةًً)ًً
ًًًًزرتً َمعرضًاللبسةً(ًلنًعنيًمضارعهًمكسورةً)ًًًًًًًعرضًً:يعرضًَ ً:معرضً(ًحسبًالقاعدةً)ً
ّ ً-2مزيًامسًاملاكنًمنًامسًالزمانًيفًماًيأيتًًً:
ً-1قالًتعاىلًً":سالمًيهًحىتً َمطلَعًالفجرً"ًًًًًًً
ً-3قالًتعاىلً"ًخادلينًفهياًحسنتًمس تقراًومقام ااً"ًًًًًً
تعزلًًًً ً
ً-2ويفًالرضً َمنأىًللكرميًعنًالذىًًًًًًًًًًًًًوفهياًًملنًخافًالقىلًم ّ
ً-2الناديًالثقايفًملتقىًالش بابًًًًًًًًً
ً-1املَوردًالعذبًكثريًالزحامًًًًًًًً.
َ ً-1موعدًالاجامتعًعندًالساعةًالتاسعةًصباحًاليومًًًًًً.

(ًامسًزمان)ًً
(ًامسًماكنً)ًً
(ًامسًماكنً)ً
(ًامسًماكنً)ً
(ًامسًماكنً)ً
(ًامسًزمانً)ً

ً-2عدًاإىلًفقراتًادلرسًً،واس تخرجًامسًالزمانًوامسًاملاكنًً.
مومسًً:امسًزمانًًمنازلًً:مزنلًً:امسًماكنًً مصادرًً:مصدرًً:امسًماكنًً
ً
ً
ً
ً
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً11
سً:1صغًمنًالفعالًالتيةًامسًزمانًأوًماكنًمناسبً:
جلأًً
ذهبً
وعدً
جلسً
طلعً
وقفً رشبً هبطً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
شوىً حبسً
ش تاً رصفً ابتً
قهوً
لهاً
قصفً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ومسً
معلً
وطأًً
رىمً
نزلً
هبطً
طبخً
انمً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اس تودعً انسكبً التقىً انتدىً ارتقىً استسقىً استشفىً ً
ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
سّ ً:3مزيًاسامًالزمانًواملاكنًمنًغريهاًمنًاملش تقاتً:
ً..........................................................................................................
ً
أًً.مومسًاحلصادًيفًالصيفًًً.
ً..........................................................................................................
الصحابةًيفًفلسطنيًً.
بً.تكرثًمقاماتً ّ
ً..........................................................................................................
جً.هذاًالقولًمزيدًاإليهًًًً.
ً..........................................................................................................
دً.أانًمـختارًمنًالقريةًًًً.

رعىً
ً
قصدً
ً
لعبً

ًّقرً
ً
طبعً
ً
كتبً
ً
ً
ً

ً
ًس :عني امس الزمان واملاكن مما يأيت:
..........................................................................................................
ً ً.1مطلع الشمس الساعة السادسةًً . -
..........................................................................................................
ً ً.3مودل النيب صىل هللا عليه وسمل شهر ربيعً - - -
..........................................................................................................
ً ً.2املورد العذب كثري الزحامًًً. -
..........................................................................................................
ً ً.2مكة همبط الوحًًًً. -
..........................................................................................................
ً ً.1الرسة جممتعها يف جحرة املعيشةًًً. -
..........................................................................................................
ً ً.1لك سلعة مس تودعًًًً. -
..........................................................................................................
ً ً.4املكتبة مرجع املثقفنيًًًً. -
..........................................................................................................
ً ً.2نفرغ من العمل قبل املغرب– ًًً.
ً
ً
2
س  :اس تخرج امس الزمان واملاكن من الية التية  ،واذكر فعهل:
قال تعاىلً"ً:يومئذ أين املفر ،الك ل وزر ،اإىل ربك يومئذ املس تقر وأما من خاف مقام ربه وهنيى النفس عن الهوى فاإنًاجلنة يه املأوى
يسألونك عن الساعة أاين مرساها فمي أنت من ذكراها اإىل ربك منهتاهاً"ًً.
2
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً11
اختبارًشاملًاملصادرًواملش تقاتً
سً:1اقرأًًالنصًاليتًمثًأجبًعامًيليهً:
حارسًاملرىمًيفًاملنتخبًالوطينًً،مبدعًومضمونًالركةًأماًالهدّ افًفأرسعهمًعندًالمتريرًأوًالركضً.
ّ
اس تخرجًمنًالنصً:
ً)3امسًفاعلًغريًثالثً..................................................................
ً)1امسًفاعلًثالثًًً..........................................
ًًً
ً)2امسًمفعولًغريًثالثً................................................................
ً)2امسًمفعولًثالثًًً.......................................
ًًً
ً)1امسًتفضيلً......................................................................................
ً)1امسًماكنًًً........................................................
ًًً
ً)2مصدرًلفعلًغريًثالثً..............................................................
ً)4مصدرًلفعلًثالثًًً.....................................
ًًً
ً)11صيغةًمبالغةً.................................................................................
ً)9امسً ّمرةًًً............................................................
ًًً
ً
3
س ً:اقرأًًالنصًاليتًمثًأجبًعامًيليهًً:
أوىصًخادلًبنًعبدًهللاًودلهًاإبراهميًفقالً:
ح ْسنًالتّدبريًمعًالكفافًخريًمنًالكثريًمعًا إلرسافً،والاقتصادًم ٌمثر ًالقليلً،وا إلرسافًمتـَبًالكثريً،و ّاذلي ًنفسًبيدهًا ّإن ًنعمً
ً،عاتبًاملرجوًعتباهً،وفاكهًاملأمونًبلواهً،ولًتكنًمضحااكاًمنًغريًجعبً.
يًبين
ّ
احلظًّالقناعةً،وبئسًاملالًاملالًاحلرامً.أ ّ
أً)ًاس تخرجًمنًالنصً:
ً)2امسًفاعلًثالثً....................................................
ً)3صفةًمش هبةً....................................................
ً)1صيغةًمبالغةً....................................................
ً)1امسًفاعلًغريًثالثً..........................................
ً)1امسًمفعولًثالثً.........................................
ً)2امسًمفعولًلفعلًمعتلً.............................
ً)9مصدرًلفعلًخاميسً.........................................
ً)2مصدرًلفعلًرابعيً....................................
ً)4مصدرًلفعلًثالثً.......................................
صغًمنًالفعل(ًيفارقه)امسًفاعلً......................................امسًمفعولً.........................................مصدرًمرة...................................مصدرًهيئةً..........................................ً.
صغًمنًالفعل(يسجد)امسًفاعل........................................امسًمفعولً..........................................مصدرًمرة...................................صيغةًمبالغةً..........................................
صغًمنًالفعل(ًطارً)ًامسًفاعلً.....................................امسًمفعول..........................................مصدرًمرة....................................صيغةًمبالغةً..........................................
صغًمنًالفعل(ًبىكً)ًًامسًفاعلً....................................امسًمفعولً.........................................مصدرًمرة...................................صيغةًمبالغةً..........................................
صغًمنًالفعل(ًمىشً)امسًفاعلً.....................................امسًمفعولً.........................................مصدرًمرة...................................صيغةًمبالغةً..........................................
ً
2
س ً:اقرأًًالنصًاليتًمثًأجبًعامًيليهً:
وقوةًجبّارةًً،فانطالقةًلقذيفةًمنًمدفعًمعالقًً،قدًتد ّمرًمدينةًكبيـرةً،كامًحدثًيفًبعضًمدنًالياابنًً،فأينً
ًًًًً"للطاقةًالنوويّةًأاثرًمد ّمرةً ّ
يهًاإنسان ّيةًمنًيد ّمرًاملدنًً،ويقتلًالإنسانً؟ً إانّـهًحمـاربًمـنًالنّـاسًمجيعهمً،فأ ّ ًّنًيكونًلًماكنًبنيًبينًأدمً"ً.
أً)ًاس تخرجًمنًالنصً:
ً)2امسًفاعلًغريًثالثً........................................
ً)3صفةًمش هبةً....................................................
ً)1صيغةًمبالغةً....................................................
ً)1امسً ّمرةً...................................................................
ً)1امسًماكنً.........................................................
ً)2امسًمفعولًغريًثالثً.................................
ً
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سً:2املعنًالرصيفًلللكامتًالتيةً:
)ً
انتصارً (ًً
)ً
الـمعلمنيً(ًً
ًً
)ً
رمحةً (ًً
)ً
تكسريً (ًً
ًً
)ً
احتاللً (ًً
)ً
صاحبهً (ًً
ًً
ً
ًً
ً
1
ً....................................................
س ً:صغًامسًالهيئةًمنًالفعلً(اعرتف)ً
ً....................................................
امسًاملاكنًمنًالفعلً(جلس)ً
ًً
ً....................................................
امسًاملفعولًمنًالفعلً(أتقن)ًً
ًً
ً
ًً
ً
1
مزيًامسًالزمانًمنًامسًاملاكنً:
س ً ّ ً:
قالًتعاىلً(ً:سالمًيهًحىتًًَمطلعًالفجرً)ً
ًً
الناديًالثقايفًملتقىًللش بابً.
ًً
املوردًالعذبًكثريًالزحامً.
ًً
موعدًالامتحانًعندًالساعةًالسابعةً.
ًً
ً
4
س ً:اقرأًًالنصًمثًأجبًعامًيليهً:

صناعةً (ًً
مزواجً (ًً
رحميً (ًً

)ً
)ً
)ً

ً

"اكنتًقرطبةًيفًعهدًعبدًالرمحنًالثالثًعامصةًالندلسًاملسلمةً،تنارًمبصابيحًلي االً،أزقّهتاًمبلّطـةً،وأمعدهتاًمرفوعةً،م َ
حاطةً
ٍ
ّ
إلهياً،واكنًساكهناًأكرثًمنًمليونًنسمةً،
هًساعات ًيفًالرايضًوالبساتنيًقبـلًأنًيصلًا
يتزن
ابحلدائقًالغنّاءً،اكنًالقادمًاإلهياً ّ
مسجدهاًالكبريًلًتزالًأاثرهًحىتًاليومًأيةًخادلةًيفًاًلتّطورًوالإبداع"ً.
رابعيً........................................
مصدر ااًلفعلً ًّ
ً
مصدرلفعلًخاميسًً..........................................
ً
امسًمفعولًمنًفعلًثالثً................................
امسًفاعلًغريًثالثًًً........................................
امسًفاعلًثالثً............................................
امسًمفعولًمنًفعلًثالثًًً................................
صفةًمش هبةً.................................................
امسًماكنًًً...................................................
ً
الوزنًالرصيفًللكمةً(ًيصلً)ً........................:
اجلذرًاللغويًللكمةً(ًيصلً)ًًً.........................:
ً
امسًمفعولً..................................................
صغًمنًالفعلً(ًيتزنه)ًامسًفاعلًًً......................
ً
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القواعدًالنحويّةً:
ًً(ً)1النّداءً:هو دعوة َ
اخملاطب بوساطة حرف من أحرف النّداء ل إالقبال والانتباهً.
ً
اإعرابًاملنادىً:
(ً )1املنادىًاملعربً(ًاملنصوب) ًًمنادىًمنصوبًابلفتحةً
(ًايًً+فتحةًً+كرسةً)
ً املضافًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:
(ًايًً+اسـمًًُ+ضريً)
ًًًًًًًًًًً
طالبً:منادىًمنصوبًابلفتحةًالظاهرةًوهوًمضاف ً.العملًً:مضافًاإليهًجمرورًابلكرسةً.
ًَ
طالب العملً ً ً.
اي ًَ
سائقً ً.......................................................:الس يارةً.......................................:
ًَ
ايًسائ ًَقًالس يارةً،متهلًً.
طالبً:منادىًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًاملقدرة ً.ايءًاملتلكمًُضريمتصلًيفًحملًجرًابلإضافةًً
ايًطالبــيًً.
سائقً ً.......................................................:ايءًاملتلكمً.......................................
ًَ
ايًسائقــيًً.
(ًايًً+تنوينًفتحًً+فتحة)ً
 الشبيهًابملضافًًًًًًًًًً:
رافعاًاًً:منادىًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًالظاهرةًعىلًأخرهً.
شعار الوئامً
اي راف اعا ًَ
طالباًاًً..................................................................ً:
العلـمًًًًًًًً.
ايًطالباًاً ًَ
(ًايًً+تنوينًفتح)
ًًًًً
 املنادىًالنكرةًغريًاملقصودةًًً:
راك اباً:منادىًمنصوبًابلفتحةًالظاهرةً.
نداماي من جنران أ ًْن ل تالقياًً
غن ً ً
فيا راكاًبا إا ّما عرضْ ت فبل ّ ًْ
مرسعاًاً..........................................................................................ً:
متهلًًً.
ًايًمرسعاًاًً ًْ
ً
( )3املنادىًاملبينًً :منادىًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصب.




املنادىًالعملًًًًًًًًًً:
ايًفلسطنيًً..................................................................ً:
ايًقدسًً:منادىًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبًً ً.
ايًمـحـمـدًً....................................................................ً:
ايًخادلًًً.................................................:
(ًايًًُ+ضة)
املنادىًالنكرةًاملقصودةًًًًًًًًً:
أرضًًً/سامءًًً:منادىًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبًً.
قالًتعاىلًً"ً:ايًأرضًًاإبلعيًماءكًًوايًسامءًًأقلعي"ًًً...
ايًسائقًًمتهلً...............................................................................................................................ً.
(ًايًً+امسًانسانًً،مدينةًً،دوةل)

ً
مالحظاتًً:
ًً
ً
ً
ًً
69

(ً)1جيوز يف املنادى املضاف اإىل ايء املتلكم حذف الياء وإابقاء الكرسة دليال علهيا ً،
رب  :منادى مضافًاإىلًايءًاملتلكمًاحملذوفة ،أصهل ) ربًّ(ً.
رب اجعل هذا بدلا أمنا وارزق أههل "ً ًّ
قالًتعاىلً"ً:وإاذ قال اإبراهميً ًّ
ّ
ربًً:منادىىًمنصوبًابلفتحة املقدّ رة عىل ما قبل ايءًاملتلكم منع من ظهورها اش تغال احمل ًّل ابحلركة املناس بة ً.وايًاملتلكمًاحملذوفةًيفًحملًجرًابلإضافة.
ّ
(ً)3قد حيذف حرف النداء  ،حنو قول تعاىل"ً:يوسفً أعرض عن هذا واس تغفر ذلنبك "ًًًًًوالتقديرً:ايًيوسف
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تدريباتًالكتاب:
مزي املنادى املعرب من املنادى املبين يف ما يأيت:
ً (ً ّ ً)1
عمل
(مبين)ًًً
أًً.قال تعاىل"ً:واي أدمً اسكن أنت وزوجك اجلنّةً"ًًًًًً
ً
مضاف
(معرب( ًًً
ملن جتمع ادلنيا وأنت متوت ً ً
ب .أاي جام ًَع ادلّ نيا لغري بالغ ًٍة ًً
ً
مضاف
(معرب( ًًً
أل تبكيان لصخر الندىًً
ج .أعيناي جودا ول جتمدا ًًً
ً
عملًوالداةًحمذوفة
(مبين)ًًً
بعيداًا عن سهوكل والهضاب ًً
دً.فلسطنيً احلبيبة كيف أحيا ًً
ً
عملًوالداةًحمذوفة
(مبين)ًًً
ً
هً.مجيلً  ،ل تهتاون يف أداء الواجب ًًًً
ً
شبيهًابملضافً
(معرب(ًًً
جزاك ربّك خرياًا من حمبهياً ً
و .اي راف اعا راي ًَة الشورى وحارسها ًً
ً
ً
(ً)3أعرب ما حتته خط يف ما يأيت:
ً
أً – قال تعاىل )  :وإاذ قالت طائف ًٌة مهنم اي أهل يرثب ل مقام لمك فارجعوا( ً أه ًَل  :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ً
معرًً:منادى مبين عىل الضم يف حمل نصب
ب – قال احلطيئة  :فاغفر سالم هللا عليك اي معرً ًًً .
ً
راجيااً:منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحةً .
ج – اي راجاًيا رمحة هللا  ،عليك نفسك ه ّذُّباًًًً.
ً
ً
طّ يف ما يأيت:
(ً)2اضبط ابلشك أواخر اللكامت اليت حتهتا خ ً
ً
نكرةًمقصودة
(الضمة( ًًً
مس هللا ًًًً
أً – قال الرسول عليه السالم  :اي غالمً ًّ ،
ً
مضاف
ب -قال ابن زيدون  :واي نس ًَمي الصبا بلّغ حتيتنا من لو عىل البعد حيّا اكن حييينا ً (الفتحة( ًًً
ً
ً
اختَبًنفسكً(ًًً)ً13
ً
سً:1اس تخرجًاملنادىًوبنيًنوعهً،مثًأعربهًماًحتتهًخطًاإعر ااابًَت اماً:
ً................................................................................................................
ً.1ايًعامرًً،ادرسًً
ً
ً................................................................................................................
ً.3ايًطالبًً،متهلًً
ً
ً................................................................................................................
ً.2ايرشطياًاً،أرسعً.
ً
ً................................................................................................................
ً.2ايًأيخً،ات ّقًهللاً
ً
ً.1ايًمعملً،راقبًطالبكً ً................................................................................................................
ً
ً.1ايًمع َملًالناسًًاخلريً ً................................................................................................................
ً
ً ً................................................................................................................
ً.4ايًواعظاًاًغريكًً
ً
ً ً................................................................................................................
ً.2خادلًً،كنًنش يطاًاً
ً
ً................................................................................................................
ً .9أبنييت ل جتزعيً
ً
ًاحلقً................................................................................................................ ً.
اًصوت ًّ
ً.11ايراف اع َ
ًً................................................................................................................
ايطالبًاملالًًً.
ًَ ً.11
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ًً(ً)3أسلوبًالرشطً:أسلوب مركَّب من مجلتني مس بوقتني بأداة رشط ،ل ي ًّمت معن أولهام ا ًّإل ابلثّانية) سبب ونتيجة(ً
ًأداةًرشطًًًً+فعلًالرشطًًًً+جوابًالرشط ً
 أدوات ّ
من  ،ما  ،همام  ،أ ّاين  ،حيامث  ،أين  ،كيفام  ،أ ًّي  ،أيامنً(أسامء)×
الرشط اجلازمة :ا ًْإن(حرف)  ،مىت ًْ ،
ًًًًاإن ًً:حرفًرشطًجازمًلفعلنيً،مبينًعىلًالسكون.
ًً
ً
ًوجتزم هذه الدوات فعل ّ
الرشط وجوابهً :
فعلًمضارعًجمزومًابلسكونً.
ينجحًًًً
يدرسً ًْ
ْمنً ْ ً
اإذاًاكنًالفعلًحصيحًالخرًً.
ً.1ابلسكونًًً:
فعلًمضارعًجمزومًحبذفًحرفًالعةلً
ْمنًيتّقًًهللاًجيعلًلًخمر اجاًً
ً.3حبذفًحرفًالعةل ًً:اإذاًاكنًالفعلًمعتلًالخرًً.
فعلًمضارعًجمزومًحبذفًالنونً.
اإذاًاكنًالفعلًمنًالفعالًامخلسة ً.ماًتفعلواًمنًخ ٍريًيعلمهًهللاًً
ً.2حبذفًالنونًً:
ً


ً
ً

اثنيا  :أدوات ّ
الرشط غري اجلازمة ً ً)1لوً،لولً،لوماً(حروفًرشطًغريًجازمة)
ً)3اإذا  ،كّام( ً.أسامءًرشطًغريًجازمة)ً×ً
ًًًً
ولزرتًقَبكًواحلبيبًيزارًً
لولًاحلياءًلهاجينًاس تعبارًًً
لولً:حرفًرشطًغريًجازمً،مبينًعىلًالسكونًً.

احلياءً:مبتدأًمرفوعًابلضمةًً.

وخَبهًحمذوفًتقديرهًموجودً×ً.

ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً

تدريبات ًالكتاب:
الرشط اجلازمة من غري اجلازمة  ،مب ّينا فعل ّ
ً.1اس تخرج أداة ّ
الرشط وجوابهً :
خبلق جديد( ًًًًًًً
أً – قال تعاىل ) ا ًْإن يشًأْ يذه ْبمك ويأتً ًٍ
فضل عىل العاملني( ً
لكن هللا ذو ًٍ
ببعضًلفسدت الرض و ًّ
ب – قال تعاىل)  :ولول دفعً هللا النّاس بعضهم ٍ ً
ج – من أايت املنافق أن ّه اإذا حدّث كذبً،وإاذاًوعدًأخلفً،وإاذاًاؤمتنًخانًًًً.
د – من يفعل اخلري ل يعدم جوازيه ًًًًًًًًً
ه  -مىت يكرثً الكمك يكرثً سقطكًًًًًًًًً

جازمةً
غريًجازمةً
غريًجازمةً
جازمةً
جازمةً

ً

ً
ً
ً
ً
ً

رشط الوارد يف لك من البيتني التيني ،مث صنفه اإىل جازمًوغري جازم:
ً.3اس تخرج أسلوب ال ً
ب ن َ ْقتَسمً
فَلَ ْيتًَ أانًّ بقَدْ رً احل ًّ
اكن َ ْجي َمعنا حبً لغ ّرتهً ًً
ا ًْإن ًَ
حب ً.مجةلًجواب الرشطً:ليت أانًّ نقتسمً
فعل الرشطً:اكن جيمعنا ًّ
ا ًْإن :أداة الرشط /جازمةًً
لون مهً
أ ًْن ل تفارقَه ًْم فالراح ًَ
عن قَ ْوًٍم َوقَد قَدَ روا ًً
اإذا تَ َر ّحلْتًَ ًْ
جواب الرشط :امجلةل الامسية) الراحلون مه(ً
فعل الرشطً:تر ّحلتًً
اإذا :أداة الرشط /غري جازمةًً

ً
ً
ً
ً

طّ اإعرااب َت ّما:
ً.3أعرب ما حتته خ ً
ا ًْإن تتواضع للنّاس يرفعوك.
السكون.
تتواضع  :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه ّ
يرفعوك  :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النّون لن ّه من الافعال امخلسةً .
71
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً12
ً
س ً :حدد أراكن مجةل الرشط مبينا نوع الداة) جازمة  /غري جازمة(
ًً.1اإن جتهتدوا تنالوا مبلغَمكً
ً
..........................................................................................................................................................................
هللا "ً
ً.3قال تعاىلَ "ً:و َما تَف َعلوا من خَري يَعلَمه ًّ
ً
..........................................................................................................................................................................
ً.2أان ابن جال وطالع الثناايًمىت أضع العاممة تعرفوينً
ً
ً..........................................................................................................................................................................
كً
ً.2ما تقرأً تنً ملاكت ًَ
ً
ً..........................................................................................................................................................................
هللا جناحا يف غابر الزمانً
 .1حيامث تس تقم يقدر كل ًً
ً
ً..........................................................................................................................................................................
تنجحً
تدرسً ًْ
ً.1ا ًْإنً ْ ً
ً..........................................................................................................................................................................
تعملًجتدْ هًعندًهللاً
ً.4همامً ًْ
ًً
..........................................................................................................................................................................
لعبً
تلعبًأ ًْ
ً.2كيفامً ًْ
ًً
ً..........................................................................................................................................................................
يبطلًرأيكً
يغلبًهواكً ًْ
ً.9أاينً ًْ
ًً
ً..........................................................................................................................................................................
ً.11لولًهللاًماًعرفناًاحلقً
ًً
ً..........................................................................................................................................................................
ً.11قالًتعاىلً"ً:أيامنًتكونواًيدرك ْـكـّمًًاملوتًًولوًكنمتًيفًبرو ًٍجًمش ّيدةً"ً.
ًً
..........................................................................................................................................................................
اخلريًلًيعد ًْمًجوازيَهًً.
َ ً.13م ًْنًيفعلًً ًَ
ًً
..........................................................................................................................................................................
ً.12قالًتعاىلً"ً:و َم ًْنًيتوكـّ ًْلًعىلًهللاًفـهوًحسبـهًً"ً
ًً
..........................................................................................................................................................................
ً.12أنًـّىًتًطـعًغضباًاًتًضـعًأد اًابً.
ًً
ً..........................................................................................................................................................................
1
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ًًالًتوابعً:
ًًالبدلًَ:تبعًيتبعًاملبدلًمنهًيفًمعناهًوإاعرابهً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً-1البدلًاملطابقً(ًبدلًالكًمنًالكً)ًً
هوًماًاكنًالبدلًفيهًمساو اايًللمبدلًمنهًً،وميكنًأنًنس تغينًعنًًاملبدلًمنهًدونًأنًيتلفًاملعنً.
ًمثالًًً"ً:جعلًهللاًالكعب َةًالبيتًًَاحلرامًقيام ااًللناسً"ًً
ً
ً#منًصورًالبدلًاملطابقًًً:
أًً-كمةً(ًبنً)ًاإذاًوقعتًبنيًعلمنيًًً.
بً-الامسًالعرفًبً(ًالً)ًبعدًامسًالإشارةًً.
ًًً
جً-الامسًاملكررًً
دً-بدلًالتفصيلًً:البدلًاذليًي ّفصلًأقسامًاملبدلًمنهًًً.

ً
عادًمحمدًًبنًًعصامًًً
تكلًاللوحةًمجي ًٌةلً
هذاًالطالبًًنش يطًً ً.
اط"ً "الكًلنسفعنًابلناصيةًانصي ًٍةً"..
"اهدانًالرص َاطًاملس تقميًرص َ ً
الوفاءً
الصدقًو ًَ
املرءًبأصغريهًً:قلبهًًولسانهًً.
حبًثال ااثً:الع َملًو َ
أ ُّ

ً-3بدلً(ًالبعضًمنًلكً)ًهوًماًاكنًالبدلًفيهًجزء ااًحقيقي ااًأساس ي ااًملموس ااًمنًمكوانتًاملبدلًمنهًً
تصفحتًادليوانًنصفهً.
قالًتعاىلًً"ً:مقًالليلًاإلًقلي االًنصفهًأوًانقصًمنهًقلي االً"ًً
ً-2بدلًالاش امتلًً:هوًماًاكنًاملبدلًمنهًمش مت االًعىلًالبدلًويكونًالبدلًمنًمتعلقاتهًً،مثالً
مشمتًالوردًأًرجيهاً
جوهاًالهادئًًًًًً
ًيطمنئًالقارئًاإىلًاملكتبةً ّ
تدريباتًالكتابً:

ّ ً-1عنيًالبدلًيفًماًيأيتًً،واذكرًنوعهًًً:
(ًبدلًمطابقً)ً
ًأًً-قالًتعاىلًً"ً:وإانكًلهتديًاإىلًرصاطًمس تقميًرصاطًهللاًاذليًلًماًيفًًًًً"ً....
ً
عينانًلًمتسهامًالنارً:عنيًبكتًمنًخش يةًهللاًً،وعنيًابتتًحترسًيفًسبيلًهللاًً (ًتفصييلً)ًً
بً-
ً
ّ
(ًتفصييلً)ًًً
جً-ولًيس تويًالقلبانًً:قاسًورامحًًًًًًًً
ً
(ًبدلًالبعضًًأوًاجلزء)ًً
ًًًً
دً-أفادتينًاملكتبةًمراجعهاًًًًًًً
ً
(ًبدلًالاش امتلً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
هً-أدهش ينًالطالبًتق ّمصهًالشخصيةًًًًًًًً
ً
ً-3اضبطًابلشكًأواخرًاللكامتًاليتًحتهتاًخطًًًّّ:
ًالبحثًخطتَهًًًًًًً (فتحة)ً
ً-1اس ت َّذلًالضيفًالطعا َمًمذاقَهًًً(فتحة)ًًًًًًًًً ً-3أعدًّالطالب ًَ
ً
ً-2أعربًماًحتتهًخطًّيفًماًيأيتًاإعرا اابًَتم ااًًً:
بدلًًمنصوبًابلفتحةًالظاهرةًعىلًأخرهً.
أًً-قالًتعاىلًً"ً:اإنًهذاًالقرءانًهيديًلليتًيهًأقومً"ًً ًً
ً
بدلًًمنصوبًابلفتحةًوهوًمضافًً
ًً
بً-تصفحتًادليوانًنصفهًًًًً
ً
بدلًًمرفوعًوعالمةًرفعهًالضمةًً
جً-أربعًخصالًيسودًفيهًاملرءًً:العملًً،والدبًً،والعفةًً،والمانةً.
ً
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً12
سً:1حدّدًالبدلًونوعهً،يفًامجللًالتيةً،مثًأعربهً
ان..................................................................................
حدائقًاحلسنيًًيفًالعامصةًً ّمع ًَ
ًقصدتًًأانًوًعائليتً ًًَأنشئَتًًْيفًعهدًًجالةلًًاملكلًًعبدًًهللاًًالثاينًابنًًاحلسني..............................................................................ًاخلليفةًًمعرًًاثينًاخللفاءًالراشدين..........................................................................................................ًأمريًًالشعراءًشويقًلًماكنةًأدبيةًعظمية.................................................................................................ًاكنتًأمًًاملؤمننيًعائشةًً ّجح اًةًيفًاحلديثً..................................................................................................ًوص ًَلًالس تاذًًمحم ًٌدًاإىلًاملدرسةً............................................................................................................ًقدّمًلناًنبذةًعنًهذهًًاللوحةً................................................................................................................تكلًاللوح ًَةًيفًاملعرض...........................................................................................................
ًشاهدْ تًً ًَتقنًهماراتًالتواصل........................................................................................................
ًتكلًالفتياتًًي ًًّعامثنًًبنًًعفّانًًاثلثًًاخللفاءًًالراشدين.....................................................................................................كثريا..............................................................................................................
ًقرأتًًعنًخادلًًبنًًالوليدًً اًمعرًًبنًً ّاخلطابًًاإما ًٌمًعاد ًٌل...................................................................................................................
ًقالًتعاىلً"ً:الكًلنسفعاًاًابلناصيةًًانصي ًٍةًاكذبةًخاطئة".................................................................................اطًمس تقميًرصاطًًهللا".............................................................................
ًقالًتعاىلً"ً:وإانكًلهتديًاإىلًرص ٍ ًًرستًًيفًالطريقًًالواحضةًًطر ٍيقًعريض ًٍةًلًالتواءًفهيا...................................................................................رش..................................................................................................
ًًأمامكًطريقانً:طريقًًخ ٍريً،وطريقًً ًًٍّاملرءًًبأصغريهًً:قلبهًوًلسانه....................................................................................................................وقوًٌة...........................................................................................
ًلصديقيًصفاتً ًٌثالثً:جشاع ًٌةًً،وإاقدا ًٌمًّ ً،
بًبناًاحلراسًًمسؤولهمً..................................................................................................................
ًر ّح ًًَشاهدْ انًاحلديق ًَةًمعظ َمها.........................................................................................................................ًأجع َبناًاملتحفًًتنظميه.............................................................................................................................ًراقَناًاملسجدًًُّباؤهً................................................................................................................................ًلقدًلمينًيفًحبًليىلًأقاربًً أبًوابنًمعيًوابنًخايلًً..............................................................................ًالبيتًاحلرا َمًقيا اماًللناسً)ً.................................................................................
ًقالًتعاىل(ً:جعلًَهللاًالكعب َة َ
ًهارونًنبيّا)ً.......................................................................................
ًقالًتعاىل(ً:وًوهبناًلًمنًرمحتناًأخاه َ
نعمتًعلهيم)ً.......................................................................
ًقالًتعاىل(ً:اهدانًالرص َاطًاملس تقميًرص َاطًالذلينًأ َ
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً11
ّ مزيًبدلًاجلزءًمنًبدلًالاش امتلًيفًامجللًالتالية:
ً.3 ً............................أجعبينًاملقاتلونًجشاعهتمً.............................ً.
رحًاجلنديًصدرهًً.
ً ً.1ج
ُّ
ً ً.2أكتًالتفاح َةًنص َفهاًً.

ً............................

ً.2أجعبتينًالفتاةًعيوهناًً.

ً.............................

ً ً.1أجعبتينًالفتاةًأخالقهاًً.

ً............................

ًالكتابًمقدّمتهًً.
ً.1قرأت َ

ً.............................

صوبًاخلطأًيفًماًحتتهًخطًمماًيأيت:
ّ 
ًالروما َّينًيفًالعامصةًعامنًً.3ً................قرأتًاجلريدةًَصفحتــهاًالوىلً ً.............................
ً ً.1قصدْ ت ّ
ًاملدر َج ّ
ً ً.2أجع َبناًاملتحفًتنظميَـهًًً.

ً................

ّ ً.2كرمًوزيرًالرتبيةًخرجييًالثانويةًأوائلــهمًً.................ً.

صو َتًالنوابًثلثَــهمًلتأييدًالقرارً.1 ً.................ً.قرأتًعنًسريةًالبطلًخادلًًبنًالوليدً....................ً.
ً ّ ً.1
 أعربًماًحتتهًخطًيفًلكًممّاًيأيت:
ً ً.1قرأتًاجلريدةًَصفحتَــهاًالوىلً..........................................................................................................
ً ً.3اجلديدانًً:الليلًًوًالهنارًً...............................................................................................................ً.
ً ً.2ات
احلقً............................................................................................................
ّبعناًالهنجًالسل َميًهنجً ًّ
َ
ً ً.2ساعةًالرشوق ّ
ًيتجىلًاملنظرًروعتهًً...............................................................................................ً.
ً ً.1املرءًبأصغريهًً:قلبـهًوًلسانـهً..........................................................................................................
ً ً.1عَدَ َلًاخلليفةًمعرًًً......................................................................................................................ً.
ً ً.4أمتعينًالكتابًأسلوبـهًامجليلً........................................................................................................
ً ً.2شاهدْ انًاحلديق َةًمعظ َمــًهاًً...............................................................................................................
موجزهاً..........................................................................................................
ً ً.9مس ْعتًنرشةًَالخبارً ًَ
 صوبًاخلطأًً:
ً.1عرفًس يفًهللاًاملسلولًخادلًبنًالوليدًبشجاعتهً.....................................................................
ًً
ً

ً.3قرأتًيفًعطليتًكتابنيً:كتابًالنسابً،وكتابًاملس تطرفً..................................................................
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ًًًالفعلًاملضارعًاملعتلًالخرً.هوًاملضارعًاذليًأخرهً(ًاًً،وًً،يً)ً
ًً
ً




ً




ً


ً
ً
ً
ً
ًًًًً
ً
ً
ً

(ًً)ً1يكونًمرفوعااًاإذاًملًيس بقًبناصبًأوًجازمً.
املعتلًالخرًابللفً:عالمةًرفعهًالضمةًاملقدرةًعىلًأخرهًمنعًمنًظهورهاًالتعذر.
(ًيمتنً)ً:فعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعةًالضمةًاملقدرةًعىلًأخرهًمنعًمنًظهورهاًالتعذرً.
املعتلًالخرًابلواوًأوًالياءً:عالمةًرفعهًالضمةًاملقدرةًعىلًأخرهًمنعًمنًظهورهاًالثقل.
(ًيمنوً)ً:فعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعةًالضمةًاملقدرةًعىلًأخرهًمنعًمنًظهورهاًالثقلً.
(يقيض)ً:فعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعةًالضمةًاملقدرةًعىلًأخرهًمنعًمنًظهورهاًالثقلً.
ً
ًً،لنًْ ً،يكًً،اإذنًً،حىتًً،لمًالتعليلً)ً
(ًً)ً3
يكونًمنصوابًاإذاًس بقًبأداةًنصبً(ًأ ْن ْ
ا
املعتلًالخرًابللفً:عالمةًنصبهًالفتحةًاملقدرةًعىلًأخرهًمنعًمنًظهورهاًالتعذر.
(ًأ ْنًترىضً)ً:فعلًمضارعًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًاملقدرةًعىلًأخرهًمنعًمنًظهورهاًالتعذرً.
املعتلًالخرًابلواوًأوًالياءً:عالمةًنصبهًالفتحةًالظاهرةًعىلًأخره.
ندعوً)ً:فعلًمضارعًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًالظاهرةًعىلًأخرهً.
(ًيكً َ
تقيً)ً:فعلًمضارعًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًالظاهرةًعىلًأخرهًً.
(ًلنًنر َ
ً
(ًً)ً2يكونًجمزو اماًاإذاًس بقًبأداةًجزمً(ً ْملًً،ملّاًً،لمًالمرًً،لًالناهيةًً،أدواتًالرشطًاجلازمةً)ً
عالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةلً.
(لًتس ًَع)ً:فعلًمضارعًجمزومًوعالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةلً.
(لًتدنً)ً:فعلًمضارعًجمزومًوعالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةلً.
(لًتقضً)ً:فعلًمضارعًجمزومًوعالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةلًً.
ً
ً
الفعلًاملضارعًاملعتلًالخرً:
ًتلخيصًً:
بضمةًمقدرةًعىلًاللفً(للتعذر)ًوالواوًوالياءً(للثقل)ً.
ً.1يرفعًًًً
بفتحةًمقدرةًعىلًاللفً(للتعذر)ًوظاهرةًعىلًالواوًوالياءً.
ً.3ينصبً
حبذفًحرفًالعةلًمنًأخرهً.
ً.2جيزمً ً
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تدريباتًالكتابً:
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

-1أعرب ما حتتَهً خط يف ما ييل:
ولً"
ض َول َ ًْن تَ ْبل ًَغ الْج َبا ًَل ط اً
أً -قال تعاىلًَ ً"ً:ول تَ ْمشً يفً ْال ْرضً َم َر احا ان ًََّك ل َ ًْن َ ْختر َ ًق ْال ْر َ ً
العةل) الياء (من أخره ،والفاعل ُضريًمس ترت تقديره أنت
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف ًّ
ني "
ون َ ْحننً الْملْق ًَ
ب-قال تعاىلً"ً:قَالوا ًَاي موىس ا َّما أ ًْن تلْق ًَي َوا َّما أ ًْن نَك ًَ
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أخره ،والفاعل ُضري مس ترت تقديرهًأنت.
فور "
اَّللًعز ًٌيز غَ ًٌ
اَّللًم ًْن عبادهً الْعلَامءً ا ًَّن َّ َ
ج -قال تعاىلًً"ً:ان َّ َما َ ْيىش َّ َ
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل أخره ،منع من ظهورها التعذر.
حىت ظننتً أن ّهًس ي ّورثه.
وسمل " :ما زال جَبيل يوصيين ابجلار ّ ً
صىل هللا عليه ًّ
د -قال رسول هللا ّ ً
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل أخره منع من ظهورها الثقلً،والفاعل ُضري مس ترت تقدير
ش ا ًّإل املسامحً
و َما يس تطيبً ال َعيْ َ ً
ضاق َصدْ رً املرءً ًْمل ْيصفً عَيْشهً ًً
ه ً-اإذا َ ً
العةل) الواو (من أخره.
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف ًّ
-2علل حذف ألف الفعل اذلي حتتَه خط يف قول أب السود ادلؤيل:
ك اإذا فَعلْتًَ عظميً
عار عل ْي ًَ
ًٌ
مثهل ًً
عن خل ًٍق وتأْ ًَيت ًَ
ل ت ْن ًَه ًْ
لنه جمزوم ب) ل (الناهية /عالمة جزم الفعل املضارع املعتل الخر حذف حرف العةل منًأخره.
-3اضبط أخر ما حتتَه خط ا
ضبطا سلمياا:
احرص عىل أ ًْن تؤدّي واجباتك ابنتظامًًً.

ّي.
تود ًَ

-4عدًْ اإىل املقطعني الشعريني الول والرابع ،واس تخرج مهنام الفعل املضارع املعتل الخرً،وأعربه.
أهوى :فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقدرة عىل أخره ،منع من ظهورها التعذر،والفاعل ُضري مس ترت تقديره أان.
حيلو :فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقدرة عىل أخره ،منع من ظهورها الثقل،والفاعل ُضري مس ترت تقديره هو.
أيت :فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقدرة عىل أخره ،منع من ظهورها الثقلً،والفاعل ُضري مس ترت تقديره أان.
أطوي :فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقدرة عىل أخره ،منع من ظهورها الثقل،والفاعل ُضري مس ترت تقديره أان.
تدعو :فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقدرة عىل أخره ،منع من ظهورها الثقل،والفاعل ُضري مس ترت تقديره أنت.
لتبق :الالم :لم المر ،حرف جزم مبين عىل الكرس ،ل حم ًّل ل من الإعراب.
ًَ
العةل) اللف (من أخره ،والفاعل ُضريًمس ترت تقديره أنت
تبق :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف ًّ
ًَ
لتعلو :الالم :لم التعليل ،حرف مبين عىل الكرس ،ل حم ًّل ل من الإعراب.
ًَ
تعلو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أخرهً.
ًَ
77
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اختَبًنفسكً(ًًً)ً11
سً:1اس تخرجًالفعلًاملضارعًً،وأعربهًاإعرا اًابًَتماًاً.
هللاًمنًعبادهًًالعلامءً"ً...................................................................................
 .1قالًتعاىلً"ً:اإمناًيىشً ًَ
ندعوًمنًدونهًاإلها"ً..............................................................................................
 .3قالًتعاىلً"ً:لنً ًَ
 .2قالًتعاىلً"ً:لنًترىضًعنكًالهيودًولًالنصارى"ً..............................................................................
 .2قالًتعاىلً"ً:ملّاًيقضًًًماًأمره"ً.....................................................................................................
ليخشًاذلينًلوًتركواًمنًخلفهمًذريةًضعافاًاًخافواًعلهيم"ً.....................................................
 .1قالًتعاىلً َ ً"ً:
بنشاط.......................................................................................................
 .1أسعىًاإىلًطلبًًالعملًً ٍ ً
لكًيوًٍم..........................................................................................................
 .4أمِشًاإىلًاملدرسةًً ًّ
 .2أدنوًمنًأصدقايئ.....................................................................................................................
ً
سًً:3بني الفعال املضارعة املعتةل الخر يف العبارات التية  ،وعني عالمة الإعراب يف لك فعل:
ً.1العاقل هيتدي بنصح اجملربني  ،ويبغي رضا هللا والناس.
ً
ً.3هيوى الشجاع ميادين القتال  ،ول يىش أن يلقى املعاطب فهيا.
ً
ً.2اإذا مل تصف خالئق الإنسان فلن يبتغى صداقته أحد.
ً
ً.2اإن تدع الطبيب يف الليل أو الهنار يأت اإليكً.
ً
ً
خرىً،جمرايًالتغيريًالالزمً:
اًمرةًأ
س ً:اجعلًالفعلًاملضارعًيفًامجللًال
ا
ا
ًمرةًوجمزو ام ّ
تيةًمنصواب ّ
الفعلًاجملزومً
الفعلًاملنصوبً
الفعلًاملرفوعً
ملً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ًاخلفاشًيفًالهنارً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًاخلفاشًيفًالهنارً
يتفي اخلفاش ابلهنارً .
ملً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ًالزرعً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًالزرعً
منىًالزرعًً
ملً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ًالنباتً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًالنباتً
يتغذىًالنباتً.
ملً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ًالظالمً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًالظالمً
أخىشًالظال ًَمً
ملً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ًالوعدً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًالوعدً
أنىسًالوعدً.
أنتًملً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ًمنًالكبشً
أنتًلنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًمنًالكبشً
أنت تدنو من الكبشً.
ملً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًاجلوً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًاجلوً
يصفوًاجلوً
ملً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًاحلصانً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًاحلصانً
يعدوًاحلصانً
ملً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًاملاءً
لنً(ًًًًًًًًًًًًًً)ًاملاءً
جيريًاملاءً
2

ً

ً
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ورقةًمعلً(ًً)ً1شامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًالولً

ً
سً:1اقرأًًالنصًاليتًمثًأجبًعامًيليهًً:
ًالكونًجنو َمـــهًاكنتًمـحطًّأنظارًالنّاسًالـمـثـقَّـفنيً،مفنذًقدميًالزمانًاكنًالنّاسًيالحظونًالنجوًَمًتشكيالتـــهاً،وأطلقواً
ً ا ّإن َ
عىلً ّ
اقعًالنجومًيفًفصولًالس نةًالـمختلـفةً،وماًأش هبهاًخبريطةًسطحًالرضً
لك ًتشكيةلًمهناًاساماً،ورمسواًاخلرائطًالسامويّةًملو
ّ
ّ
ّابًالقادرًعىلًلكًيشءً.
الـمرسومةًبعناي ٍةًمنًهللاًالوه
أً)ًاس تخرجًمنًالنصً:
امسًفاعلًلفعلًثالثً  ً..........................امسًمفعولًلفعلًثالثً ً ً..........................
ًًً
امسًفاعلًلفعلًغريًثالثً  ً..........................امسًمفعولًلفعلًغريًثالثً ً ً..........................
ًًً
ً..........................
 ً..........................امسً ّمرةًًً
امسًماكنًًً
ًًً
ً..........................
 ً..........................بدلًبعضًمنًلكًً
صفةًمش هبّ ةًً
ًًً
ً
ًً
ب)ًاضبطًماًحتتهًخطًيفًالنصً،مثًأعربهًاإعرا اًابًَتماًاً............................................................................................
ً
مزيًاملنادىًاملعربًمنًاملبينًفاميًييلً:
ج)ً ّ ً
ً..........................
عهدًًالوفاءًًً-وإا ًْنًغبناًًً-مقمييناًً
رصًاإانًًّلًنزالًًعىلًًً
ايًساكـــــينًم ًَ
ًً
ً..........................
عىلًجباهكـــــمًالسمراءًيكمتلًًً
ايًفتيةًالوطنًاملسلوبًهلًأم ًٌلًً
ًً
ً..........................
مـنًذاًالــــذيًأغرىًبكً ّالزمناًً
ايًموطناًاًعبـــــــــــــــذً ّالزمانًبهًً
ًً
ً
د)ًصغًمنًالفعالًالتيةًماًهوًمطلوبًحسبًاجلدولً:
امسًمفعولً
امسًفاعلً
امسًهيئةً
امسً ّمرةًً
ً
ً
ً
ً
ً
اس هتانً
ً
ً
ً
ً
علّقً
ً
ً
ً
ً
انمً
ً
ً
ً
ً
وثبً
ً
هـ)ً ّبنيًسببًكتابةًاهلمزةًعىلًالصورةًاليتًجاءتًعلهياًيفً:
ً..........................................................................................
مسائلًً:
ً
ً..........................................................................................
ش تاءًً:
ً
ًً..........................................................................................
املعركةًً:
ً

ًً
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ورقةًمعلً(ًً)ً3شامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًالولً
ً
س ً:اقرأًًالنصًاليتًمثًأجبًعامًيليهًً:
ً اكنًاملسجدًالقىصًمنذًالقرنًالول ًللهجرةًمعهد اا ًعلمي اا ًم ّ
ـمزي اا ًومـتقدّم ااً،ولًالتفاتةًكبرية ًللعملًوالعلامءً،قصدهًطالبوًالعملً
ّ
ولًمنًعملًفيهًال ّصحابًش ّدادًبنًأوسً.
سعي ااًاإىلًالبحثًعنًمفتاحًاملعرفةًلًمنًالقدسًوحدهاًبلًمنًمجيعًأحناءًالعاملً،ومنًأ
أً)ًاس تخرجًمنًالنصً:
امسًفاعلًلفعلًثالثً  ً..........................امسًمفعولًلفعلًثالثً ً ً..........................
ًًً
ً ً..........................
امسًمفعولًلفعلًغريًثالثً  ً..........................صفةًمش هبةًً
ًًً
ً ً..........................
 ً..........................مصدرًمرةًً
صيغةًمبالغةًً
ًًً
ً ً..........................
 ً..........................بدلًًً
امسًماكنًًً
ًًً
ً
بنيًسببًكتابةًاهلمزةًابلصورةًاليتًجاءتًعلهياًيفًكمةً(ًأوس)ًً............................................................... ً.
ب)ً ّ ً
ً
)ً
صيغةًمبالغة(ًً
)ً
)ًامسًمفعول(ًً
ج)ًصغًمنًالفعلً(مىش) ً:امسًفاعل(ًً
)ً
صيغةًمبالغة(ًً
)ً
)ًامسًمفعول(ًً
ًًًًًصغًمنًالفعلً(يرزق) ً:امسًفاعل(ًً
)ً
امسً ًّمرةًًًًًً(ًً
)ً
)ًامسًمفعول(ًً
شك) ً:امسًفاعل(ًً
ًًًًًصغًمنًالفعلً( ّ ً
ً
د)ًمزيًاملنادىًاملعربًمنًاملبينً،مثًاذكرًنوعهً:
ً.....................................................
ايًدعاًَةًاخلريً،لًتيأسواًً.
ًً
ً.....................................................
ايًاإنسانًًًًً
ًً
ً.....................................................
ايًمجيباًاًادلّ عاءً،الطفًبناًً
ًً
ً.....................................................
ايًسائقيًالس ياراتً،متهلواًً.
ًً
ً
هـ)ًاس تخرجًأدواتًالرشطًاجلازمةًمنًغريًاجلازمةً،مبيناًاًفعلًالرشطًوجوابهً:
قالًتعاىلَ ً(ً:منًيعملًسوءاًاًجي ًَزًبهً)ً ً...................................................................................................................
قالًتعاىلً(ً:اإذاًتتىلًعليهًأايتناًقالًأساطريًالولني)ًً...................................................................................................
ً
و)ًأعربًماحتتهًخطًاإعراابًَتماً:
ولً"....................................................
ض َول َ ًْن تَ ْبل ًَغ الْج َبا ًَل ط اً
أً -قال تعاىلًَ ً"ً:ول تَ ْمشً يفً ْال ْرضً َم َر احا ان ًََّك ل َ ًْن َ ْختر َ ًق ْال ْر َ ً
ني ".........................................................................
ون َ ْحننً الْملْق ًَ
ب-قال تعاىلً"ً:قَالوا ًَاي موىس ا َّما أ ًْن تلْق ًَي َوا َّما أ ًْن نَك ًَ
فور "..........................................................................
اَّللًعز ًٌيز غَ ًٌ
اَّللًم ًْن عبادهً الْعلَامءً ا ًَّن َّ َ
ج -قال تعاىلًً"ً:ان َّ َما َ ْيىش َّ َ
ً
1
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ورقةًمعلً(ًً)ً2شامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًالولً
ً
س ً:اقرأًًالنصًاليتًمثًأجبًعامًيليهًً:
ّمًالعلميً.وقدً
ًّ
نتشارًكياتًالطب ًاإلًعالمةًعىلًالتّقد
ردن ًأمنوذج اا ًمـتقدّ م اا ًيفًجمالًالطبً،وماًا
ً ايًش باب ًالوطنً،يعدّ ًال ُّ
ّ
ّ
وهذهًالـمؤسساتًأحدثت ًنـقةل ًنوع ّيةًيفًنرشًالثقافةً
يةًبشكًخالقً.
أطلقتًهذهًاللكيات ًالعنان ًللباحثنيًلتحقيقًانطالقةًفكر
ّ
والعلومً،وانلتًماكنةًمرموقةًعندًالباحثنيً،وأصبحتًمنظارمهًللـمس تقبلًالقريبً.
أً)ًاس تخرجًمنًالنصً:
امسًفاعلًلفعلًغريًثالثً  ً..........................امسًمفعولًلفعلًثالثً ً ً..........................
ًًً
ً..........................
 ً..........................صفةًمش هبةًً
امسًمرةًًً
ًًً
ً..........................
 ً..........................امسًماكنًًً
امسًهيئةًًً
ًًً
امسًفاعلًلفعلًًثالثً  ً..........................امسًمفعولًلفعلًغريًثالثً ً ً..........................
ًًً
ً..........................
 ً..........................امسًزمانًًً
صفةًمش هبةًً
ًًً
ً
ب)ًاضبطًماًحتتهًخطًيفًالنصً،مثًأعربهًاإعراابًَتماً:
ً...............................................................................................................................................................
ً...............................................................................................................................................................
ً
بنيًسببًكتابةًاهلمزةًعىلًالصورةًاليتًجاءتًعلهياًيفًً:
ج)ً ّ ً
ً...............................................................................................................
املؤسساتً
ًًً
ً...............................................................................................................
أطلقتًً
ًًً
ً
د)ًًصوبًاخلطأً ً:سأمًاملريضًحياتهً،لكنًاميانهًابهللًجعلًيفًنفسهًبصيصاًاًمنًاملً.
ً
و)ًصغًمنًالفعلً(ًعابً)ً
صيغةًمبالغةً ً.........................................
امسًفاعلًًًًً ًً.........................................
ًًً
ً.........................................
امسًمرةًً
ًً.........................................
امسًمفعولً
ًًً
ً
ز)ًأعربًماييلًاإعراابًَتماًاً:
ًهيوى الشجاع ميادين القتال  ،ول يىش أن يلقى املعاطب فهياً.ً...............................................................................................................................................................
1

ًاإن تدع الطبيب يف الليل أو الهنار يأت اإليكً.ً...............................................................................................................................................................
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ورقةًمعلً(ًً)ً2شامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًالولً
ً
ًً

ضعًدائرةًحولًرمزًالإجابةًالصحيحةً:

ًً-

ًكمةً(ًاملصابً)ًيفًمجةلًً(ً:فتهنكًاملصابًاإهنا ًاكاًعاما)ً
ً.1امسًمفعولًً

ًًً

ً.3امسًفاعلًً

ًكمةً(ًاخملتارً)ًيفًمجةلًً(ً:النّصًاخملتارًمنًأفضلًالنصوص)ً:

ًً-
ًًً

ً.1امسًمفعولًً

ً.3امسًفاعلًً

ًً-

ًكمةً(ًمـش يةً)ًيفًمجةلًً(ً:مشيتًًمـش يةًواثق)ً

ًًً

ً.3امسًفاعلًً

ً.1امسًمفعولًً

ًً-
ًً
ًً-

ً.1مضافًمنصوبًً

ً

ً.3مبينًعىلًالفتحًً

ًً-

ًكمةً(ًاحنناءةً)ًيفًمجةلًً(ً:واكنًجدّيًينحينًاحنناءةًالهنر)ً:

ًًً

ً.1مصدرًرصحيًً

ً.2شبيهًابملضافًً

ً.2نكرةًمقصودةً

ً.3مصدرًمرةًًً

ساحمتًمنًأساءً ً.2هلًأنتًسامحًابلإساءةً
ً.2هلً ًَ
ً.2مصدرًهيئةًً

ً.2امسًماكنً

ًالًبدلًاملطابقًتضمنتهًمجةلً:

ًًً

ً.1أجعبتينًاحلفةلًتكلً

ً.3تكلًأايمًلًتنىسً

ً.2القصةًتكلًقرأهتاً

ً.2تكلًالس يارةًحلمتًُّباً

ًًمصدرًاملرةًمنًاملصادرًالتيةً:

ًًً
ًً-

ً.2امسًماكنًً

ً.2امسًزمانً

ًامجلةلًاليتًتضمنًامسًفاعلً

ًًً

ًً-

ً.2امسًماكنًً

ً.2امسًزمانً

ًكمةً(ًاملعروف)ًيفًمجةلًً(ً:ايًصان ًَعًاملعروفً،أقبل)ً

ً.1سامحًمنًأساءًاإليكً ً.3أانًأسامحًمنًيسءً

ًً-

ً.2امسًماكنًً

ً.2امسًزمانً

َ ً.1رمحةًًً

ً.3قَـتةلًًً

ً.2اس تعانةًً

ضاق َصدْ رً املرءً ًْمل ْيصفً عَيْشهً ًً
ًيعربًالفعلً(يصفً)ًيفًقولًالشاعرًً:اإذا َ ً

ًًً

ً.2دَعوةً
ش ا ًّإل املسامحًًً
و َما يس تطيبً ال َعيْ َ ً

ً.1مرفوعًابلضمةًالظاهرةً ً.3مرفوعًابلضمةًاملقدرةً ً.2جمزومًحبذفًحرفًالعةلًً.2جمزومًابلضمةًالظاهرةً

ً
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ً
ً
ً

ً

ً
ً
ً

الكتابةً
التعبريً
ً
ً
ً
ً
ً
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الكتابةً
(ً)1القصةًالقصريةً:
دب ممتع.
فن أد ًّب يتناول حادثة تتعلّق بشخص ّية أو مجموعة خشص ّيات اإنسان ّية يف بيئة زمان ّية أو ماكن ّيةً،وتنهتيي اإىل هدف بأسلوب أ ًّ
يه ًّ
القصة :التأثري يف القارئ وإامتاعه وتسليته عن طريق التّلميح و ّالرمز.
 الهدف من ّ
القصة:
 عنارص ّ
ً.1احلدث  :هو اذلي ميث ّل مجموعة من الوقائع اجلزئ ّية املرتابطة و ّ
املنظمة عىل حن ًٍو خاص.
ً
القصة.
ً
ً.3احلبكة  :ويه تبدأً غامضة ًّمث تتكشّ ف تدرجي ّيا  ،ويه ّمقة احلدث يف ّ
اخيل وهو حوار الشخص ّية مع نفسها
اخلارج وهو حوار الشّ خص ّية مع غريها،وادلّ ًّ
ًّ
الرصاعان :
ّ ً.2
ً
ً.2احلوار.
ً
ً.1البيئة  :ويه ّالزمان واملاكن.
ً
ً.1الشّ خص ّيات  :وتقسم اإىل:
ً
أً  -رئيسة واثنويّة  :أ ًّي تمتحور الحداث حولها أو تؤثّر ابلحداث بشك غري مبارش.
ًًً
تطور ً
معني ًّمث ّ ً
القصة وتكون عىل موقف ّ ً
ً
ًً
ب – انمية واثبتة  :الشّ خصية النّامية يه اليت تبدأً ّ
تغري هذاًاملوقف مع ّ
الحداث  ،أ ّما الشخص ّية الثابتة فتبقى عىل موقفها من البداية للهناية.
ًًًًً
أبعاد الشّ خص ّية :تمتث ّل يف:
ً
السلوك.
ًّ
ً.1البعد
ً
اخلارج اذلي يمث ّل املظهر العا ًّم و ّ
السلوك الناجت عهنا.
ً.3البعد ادلّ ًّ
ً
اخيل ويشمل الحداث النّفس ّية والفكريّة و ّ
الاجامتعي اذلي يشمل املركز اذلي تشغهل الشّ خص ّية يف اجملمتع وظروفها الاجامتع ّية
ًّ
ً.2اجلانب
ً
ً
مئيت كمة يف أحد املوضوعني التيني.
ًاكتب ّقصة مبا ل يق ًّل عن ًّ
أًً-أمه ّية رعاية اليتام.
ً
بً-امرأة وهبت طف اًال بعد صَب طويلً .
ً
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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(ً)3املقـــاةلً
ً.1مجع احلقائق والراء يف موضوع املقاةل.
ً.3التّنفيذ  :ويكون برتتيب الفاكر وعرضها يف فقرات متسلسةل ومرتابطة.
ً.2التّنقيح والتّحرير  :هام اخلطوة الخرية اليت ينظر فهيا الاكتب يف لغة مقالته وحصّة تراكيهباًورصانة عباراهتاً .

ً
ً
ً
ً
اكتب يف واحد من املوضوعني التيني مبا ل يقل عن مئة ومخسني كمة.
ً.1سعادة املرء يف عطائه
ً
ً.3أثر الابتسامة يف حياة الفرادً .
ً
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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(ّ ً)2الرساةلًالشّ خص ّيةً
الرساةلًالشخصيةً:يه الكم مكتوب يتبادل خشصان بيهنام صداقة أو قرابة  ،يكشف الاكتب فهيا عن مشاعره وانفعالته.
بناء عىل املواقف احليات ّية فاكنت اكليت:
موضوعات الرساةل الشخص ّية :اختلفت موضوعاهتا اً
 .1الإهداءًً  .1الشُّ كر.
 .2الاعتذارً  .2العزاءًً
ً.1رسائل العتابً  .3الهتّ نئةً
أ ًّمه سامت وخصائص الرسائل الشّ خص ّية:
ً.1الوضوحً ً ً.3البساطة ً  ً.2الإجياز من غري اإخالل ابملعنًً  ً.2غلبة العاطفة بقالب بس يط من غري مغوض
ً
اقرأً ّالرساةل التية ًّمث أجب عن الس ئةل اليت تلهيا:
القروي اإىل ع ّباس محمود العقّاد:
ًّ
من الشاعر
أيخ  ،أديب العرب ّية  ،الس تاذ اجلليل  ،الس ّيد ع ّباس محمود العقّاد  ،أ ّعزه هللا  ،أ ّما بعد:
فتبني يل ما
فقد قرأتً حديثمك املنشور يف جريدة الهرام تعلنون فيه رأيمك امجليل يف شعر أخيمك  ،وحتلُّونه احمل ًّلًاذلي يؤهّهل جلائزة نوبل ً ّ ،
أسديمت اإىل الايدي الدب ّية يف رسائلمك مل يكن ا ًّإل و ش اًال من حبرًتقديرمك ،وأنّمك قدًعنيمت مبطالعة ديواين عناية ج ّديّة خرجمت مهنا مبا أكسبين
اينًظفرت حقّا جبائزة نوبل  ،ومل تصدقوها بظنّمك  ،وت ّقروها مبوافقتمك  ،ملا ْ
اغتبطتً ُّبا اغتباطي برأيمك.
هذا الرشف  ،لو ّ ً
وأاكد أوقن أنّمك لول اإخالصمك للغة اليت وسعت رساةل الرمحن ملا فزتً منمك ُّبذا الترصحي  ،ولو أ ّ ًينًأشعرً النّاس  .فلقد نريض ج ًّةل أعالم
الدب يف الرشق والغرب  ،ولكنّنا نريض عرب ّيا ّ
مرتطنا  ،يلفظًالضّ اد داداًا  ،والعني أينا.
القروي  :رش يد سلمي اخلوريً.
ًّ
أخومك الشاعر
اكتب رساةل مبا ل يق ًُّل عن مئة كمة يف أحد املوضوعات التية:
ً.1شكر عىل معروف  ،عتاب  ،اعتذار  ،هتنئة.
ً
ً.3احرص عىل بدء الرساةل ابلبسمةل وتوجيه التح ّية اإىل املرسل اإليه والسؤال عن أحوال.
ً
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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(ً)2التلخيصً
 التلخيصًً:
فن ًنرثيً،يقومًعىلًقراءةًالنصًً،مثًاإعادةًصوغهًمنًجديدًبلغةًالاكتبًاخلاصةًابإجيازوًتكثيفًمنًغريًاإخاللًبأفاكرهًوًمعانيهًاليتً
أرادهاًصاحبًالنصًالصيلًً.
 أمهًرشوطهً:
المانةًيفًنقلًالفاكرً,وتدويهناًبدقةًبالًزايدةًأوًنقصًيفًاملعاينًً,وًاإظهارًالنصًًاجلديدًً يفًحدودًاحلجمًاحملددًً.
ً
 خطواتًالتلخيصً
ً
ً-1قراءةًالنصًالصيلًً,وًفهمًاملوضوعًًً.
ً-3اس تخراجًالفاكرًالرئيسةًً,وتركًالفاكرًالثانويةًً
ً-2اإعادةًصياغةًالنصًبلغتناًاخلاصةًمنًغريًالرجوعًاإىلًالنصًالصيلًً ً.
ً
ً-2احملافظةًعىلًالفاكرًمنًغريًتدخلًأوًاإصدارًأحاكمًً.
ً
ً
عدًاإىلًنصً(احلساس ية)ًوخلصهًيفًحدودًمئةًكمةًًحمافظاًعىلًأفاكرهً،وًمراعياًماًتعلمتهًيفًالتلخيصً
ً-3اس تخرجتًالفاكرًالرئيسةًً,وًتركتًالفاكرًالثانويةًً.
صيلًوًفهمتهًجيداًًً.
ً
ً-1قرأ ّ
تًالنصًال ّ
ً-2حافظتًعىلًالفاكرًمنًغريًتدخلًأوًاإصدارأحاكمًً.
-2أعدتًصياغةًالنصًبلغيتًاخلاصةًًًً.
ً
ً-1كتبتهًيفًحدودًمئةًكمةًً.
ً
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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(ً)1احلاكية
شفايه ليس لها مؤلّف معروف يف الغالب  ،تقدّم أحدااث ذات بداية وهناية ،وتناقش موضوعات
ًّ
ًّ
قصيص
احلاكيةً:يه شك أدب
عيب.
اندرة وغريبة وفهيا جمال واسع للخيال الشّ ًّ
لن ّه هيدف اإىل التأثري يف مشاعراملتلقّي
علّل يعدّل راوي احلاكية عباراهتا ومضاميهنا وفق مزاجه أو ظروفهًً .
 .3عالقة الفرد ابجملمتع
الرشًً.
الرصاع بني اخلري و ّ ًّ
ّ ً.1
موضوعات احلاكيةًً :
الرسدً .
ً.1البساطةً ً.3الإجياز ً
سامت وخصائص احلاكيةًً :
 .2ا إلرساع يف ّ

لفن احلاكية:
منوذج ًّ

حيىك أ ًّن لبؤة اكنت يف غيضة) أي املوضع اذلي يكرث فيه الشجر ويلتف (ولها ش بالن  ،وأهنّ ا خرجتًيف طلب الصيد وخلفهتام يف كهفهام  ،مفر
ً
ُّبام اإسوار حفمل علهيام ورماهام فقتلهام  ،وسلخ جدلهيام ًفاحتقهبام) محلهام  ( .وانرصف ُّبام اإىل مزنل  ،مث اإهنا رجعت فلام رأت ما ح ًّل ُّبام من المر ًالفظيع
اضطربت ظهر اًا لبطن وصاحت  ،واكن اإىل جنهبا شغَب)ابن أوى (  ،فلام مسع ذكل منًصياهحا قال لها  :ما هذا اذلي تصنعني ؟ وما نزل بك؟ فأخَبيين
بهً.قالت اللبؤة  :ش بالي مر ُّبام اإسوار فقتلهام وسلخ جدلهيام ونبذهام ابلعراء  .قال لها الشغَب  :لًتضجي وأنصفي من نفسك  ،واعلمي أن هذا الإسوار مل
يعز عليه مثل ما جتدين بش بليك ً،فاصَبي عىل
يأت اإليك شيئا اإل وقد كنت تفعلني بغريك مثهل ،وتأتني اإىل غري واحد مثل ذكل ممن اكن جيد حبمميه .ومن ًّ
فعل غريك كام صَب غريك عليه منك  ،فاإنه قد قيل كام تدين تدان  ،ولك معل مثرة ًمن الثواب والعقاب  ،وهام عىل قدره يف الكرثة والقةل  ،اكلزرع اإذا
حرض احلصاد أعطى عىل حسبًبذرهً.قالت اللبؤة  :بني يل ما تقول وافصح يل عن اإشارته  ،قال الشغَب  :مك أىت كل من العمر ؟ قالت اللبؤة :مائة س نة .
قال الشغَب  :ما اكن قوتك ؟ قالت اللبؤة  :حلم الوحش  .قال الشغَب  :من اكن يطعمك اإايه؟ قالت اللبؤة  :كنت أصيد الوحش وأكه .قال الشغَب :
أرأيت الوحوش اليت كنت تأكني أما اكن لهاًأابء وأمات ؟ قالت  :بىل  .قال الشغَب  :مفا ابيل ل أرى ول أمسع لتكل الابء والمات من اجلزعًوالضجيج ما
أرى وأمسع كل ؟ أما أً ن ّه مل يزنل بك ما نزل ا ًّإل لسوء نظرك يف العواقب وقةل تفكركًفهيا  ،وُجالتك مبا يرجع عليك من رضهاً.فلام مسعت اللبؤة ذكل من
الكم الشغَب عرفت أن ذكل مما جنت عىل نفسها  ،وأن معلها اكن جوراًوظلام  ،فرتكت الصيد وانرصفت عن ألك اللحم اإىل ألك الامثر واحلشيش والنسك
و العبادة  ،ف إان ّه قدًقيل  :ما ل ترضاه لنفسك ل تصنعه لغريك ،فا ًّإن يف ذكل العدل  ،ويف العدل رضا هللا تعاىل ورضاًالناس.
(عبد هللا بن املقفّع  ،كيةل ودمنة( ً

اكتبًمباًلًيقلًعنًمئةًكمةًيفًواحدًمنًاملوضوعنيًالتينيً:
ً
(ً)1حاكيةًشعبيةًتعرفهاًبلغتكًاخلاصةً.
ً
(ً)3حاكيةًمنًنسجًخياكلًمراعياًماًتعلمتهًسابقااً.
ً
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
ً.............................................................................................................................................................................
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(ً)1الكتابةًالوظيفية
شك كتا ًّب هيدف اإىل نقل فكرة غىل املتلقّي بوضوح َتم لتحقيق هدف حيتاجه الشخاص يف املواقفًاحليات ّية
 سامت الكتابة الوظيفيّة:
 .2عبارات موجزة دقيقة املعن
يري اجلا ًّدً  ً.3ختلو من العاطفة واخليالً
ً.1السلوب التّقر ًّ
ً
البديعي.
ًّ
 .1ل أمه ّية للسلوب البيا ًّين أو
ً.2ل مغوض فهياًً
ً
 جمالت الكتابة الوظيفيّة:
 .1الاس تدعاءات
السري العمل ّيةً  .2تقارير العمل ً ً
 .1الإعالانتً  .3عقود ّالزواجًً
ً
ّ .2
 .4الإرشادات التعلمي ّية املس تخدمة يف امللصقات.
ً.1بطاقات الهتّ نئة وادلّ عوة والاعتذارً ً
ً
الرضوريّة ً
 يس تخدم الناس هذا النوع يف التعبري يف حياهتم اليوميّة وهو رضوري ) علّل( لرتباطه ابحلاجات ّ
ًً
وظائف شاغرة
ًً
أمثةل عىل الكتابة الوظيفيّةًً :
مؤسسة الرشكة احلديثة للمياكنيكًالاكئنة يف املدينة الصناع ّية يف
تعلن وزارة العمل عن توافر عدد ّ ً
ً
معني من الشواغر للعمل يف ّ
مدينة حساب  ،فعىل من دليه ّالرغبة يف ملء أحد هذه الشواغر أ ًْنًيراجع مكتب العمل مصطحبا معه شهادات اخلَبة.
ً
شقّة مفروشة ل إالجيار أو للبيع
تتكون من ثالث غرف نوم  ،وصالون وسفرة مع حديقة تقع عىل الشارع الرئيسًاملقابل للجامعة الردنيّة
ً
شقّة يف طابق ّاول ّ
.للمراجعة يرىج الت ّصال عىل املاكل عىل هاتف....
ً
منوذج اس تدعاء
جمةل " الش باب" ً
يعَب فيه عن رغبته يف الاشرتاك يف ًّ
كتب أحد الطلبة اس تدعاء ّ ً
ً
بسم هللا الرمحن الرحمي
البدلة ّ :معانً2017 / 8 / 12التاري
ً
جمةل الش باب احملرتم
الس ّيد رئيس حترير ًّ
ً
وزارة الش باب ّ ،معان
ً
جمةل " الش باب"
املوضوع  :طلب الاشرتاك يف ًّ
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ،وبعدً
ً
الغراء  ،مرفقا مع رساليت حواةل بريديّة مببلغ ثالثة داننري
ً
فأرجو املوافقة عىل اشرتايك يف جملّتمك ّ
واقبلوا فائق الاحرتام ً
املس تدعيًماكل فاروق
ً
رمق الهاتفً
ًًًًًًًًًًًً
ردنً
ص.ب ّمعان /ال ًّ
ً
ً
ً
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*ًمعايريًتصحيحًموضوعًالتعبريًً:
ً
وينظرًفهياًاإىلًحصهتاً،ووضوهحاً،وتسلسلهاً،وترابطهاً،ً،وارتباطهاًابلعنوانً،وبروزًرأيًالطالبًفاميًيكتبً.
ً)1الفاكر ًً:
وينظرًفهياًاإىلًمراعاتكًق ًواعدًالنحوًوالرصفً،والإمالءً،سالمةًالرتاكيبً،وعالماتًالرتقميً...
ً)3اللغةًًً:
سالمةًاللفاظًوالرتاكيبًومالمئهتاًللمعاينًوالفاكرً،واملراوحةًبنيًالساليبًاخلَبيةًوالإنشائيةً،واس تخدامً
ً)2السلوب ًً:
الصورًالفنيةً،واخليالً،والابتعادًعنًاللفاظًالعاميةً.
ًًً
ً)2الالزتامًابلشكًالفينًللموضوع ً:أيًأنًجتعلًللمقاةلً(ًمقدم اًةًوعرضاًاًوخامت اًةً)ًوجتعلًللقصةً(ًخشوصً،زمانًً،ماكن) ً....

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً كيفيةًحتويلًالالكمًالعاديًاإىلًصورًفنيةً:
ً)1فرحت ًً:طرتًمنًالفرحً
ً)3بكيت ًً:اهنمرتًدموعيًغزيرةًاكملطرً
ً)2ركضت ًً:انطلقتًاكلسهمً
ً)2رصخت ًً:انفجرتًاكلَباكنً
ً)1حزنت ًً:اسودّتًادلنياًيفًوُجييً
ً)1رست ًً:مشيتًواثقاًمنًنفسًاكلسدً
ً)4رستًببطء ًً:تثاقلتًخطوايتً
حصدًاملوتًأرواهحمً
ً)2ماتواًً:

عالماتًالرتقميً

ً-1الفاصةلً(ًً)،وتوضعًبنيًامجللًاملرتبطةًمعنو ااي،وبنيًالرشطًوجوابهًً،
وبنيًالقسمًوجوابهً...
ً-3الفاصةلًاملنقوطةً(ً؛ًً)ًوتوضعًقبلًالتعليلًً،وبيانًالسببًً
ً-2عالمةًالاس تفهامًً(ً؟ً)ًوتوضعًبعدًمجةلًالاس تفهامً(ًالسؤال)ً.
ً-2عالمةًالتعجبً(ً!ً)ًوتوضعًبعدًادلّ هشةًوالانفعالًمنًأمرًماًً.
ً-1النقطتانًالرأسيتانً(ًً)ً:وتوضعًبعدًالقولًً،قبلًالمتثيلً.
ً-1النقطةً(ًً)ً.توضعًيفًهنايةًامجلةلًالتامةًوًهنايةًالفقرةًوهنايةًاملوضوعًً.
ً-4القوسانً(ًًً)ًتوضعًلرشحًكمةًأوًعبارةًأوًلفتًالنظرًللكمةًماً.
ً-2الرشطتانً(ًًً)ًً-ًًًًً-توضعًبيهنامًامجللًاملعرتضة

الشواهدً
ً-1الخالقًبشكًعامًً،قالًتعاىلًً"ً:وإانكًلعىلًخلقًعظميً"ًً
ً-3التعاونًً،قالًتعاىلًً"ً:وتعاونواًعىلًالَبًوالتقوىً"ً
ً-2املاءًً،قالًتعاىلًً"ً:وجعلناًمنًاملاءً ّ
ًيشءًحً"ً
لك
ّ
ّ ً-2برًالوادلينًً،قالًتعاىلًً"ً:وقضًربكًألًتعبدواًاإلًا ّإايهًوابلوادلينًاإحسا اانًً"ًً
ً-1العملًوالرزقًً،قالًتعاىلًً"ً:وقلًامعلواًفسريىًهللاًمعلمكًورسولًواملؤمنونً"ًً
ً-1القدسًً/فلسطنيًًً،قالًتعاىلًً"ً:س بحانًاذليًأرسىًبعبدهًلي االًمنًاملسجدًاحلرامًاإىلًاملسجدًالقىصً"ًً
ً-4املوتًً،قالًتعاىلًّ ً"ً:
لكًنفسًذائقةًاملوتً"ًًً
ً-2العملًواملعملًًً،قالًتعاىلًً"ً:قلًهلًيس تويًاذلينًيعلمونًواذلينًلًيعلمونً"ً
ً-9التلوثًوالفسادًً،قالًتعاىلًً"ً:ولًتفسدواًيفًالرضًبعدًاإصالهحاً"ً
ً-11الردنًبشكًعامًًً:
ردنًايًًأرضًًامليامــــنيًالىلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًشادواًًعىلًًهامًالنجومًًمقا َمهًًًً
أ ّ
أردنًايًهمدًالشاوسًأنتًمنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًشادًًًالعالًًر مًًالعداًًوأقامهً

ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ً ًً
ًً
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املقدمةً(ًبشكًعامًًً،ليًموضوعً)ًً
لًأعرفًمنًأينًأبدأً؟!ًومنًأينًأًنهتييً؟!ًأرىًأفاكريًتتدافعًيفًحامسةًً،يكًحتتضنًمدادًالقملً؛ًلتعَبًعنًهذاًاملوضوعًً،
ً
اذليًحيتاجًاإىلًصفحاتًوصفحاتًيكًنأيتًعىلًمثارهًً،هذاًاملوضوعًاذليًميسًجوانبًاحلياةًً،الس ياس يةًوالاقتصاديةًوالاجامتعيةًً،
لقويًالواعيًلمهيتهًًً.
ضمًالزاخرًً،لًيوضًغامرهًاإلًا ّ
فهوًاكلبحرًاخل ّ
ًًًالعرض(ًًً....................................................................................................................................................ً:)ً1
ًً

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

ًً

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

ًًًالعرضً(ًً...................................................................................................................................................ً:ً)ً3
ًً

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

ًً

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

ً
اخلامتةً(ًبشكًعامًً،ليًموضوعً)ًً
ًًًًوأخري ااًً،نضعًقطراتناًالخريةًً،بعدًرحةلًهادفةًلالرتقاءًبدرجاتًالعقلًوالتفكريً،وأسألًس بحانهًأنًيرشحًصدورًاملؤمننيً،لالنتفاعً
ُّبذاًاملوضوعًاملفيدًًً،قالًتعاىلًً"ً:ماًيفتحًهللا ًللناسًمنًرمحةًفالًممسكًلهاًوماًميسكًفالًمرسلًلًمنًبعدهًوهوًالعزيزًاحلكميً"ًً
وهللاًتعاىلًهوًالهاديًاإىلًسواءًالسبيلًً.
ً
ً#فقرةًعنًجالةلًاملكلًعبدًهللاًالثاينًابنًاحلسنيً(ًبشكًعامًً،ليًموضوعً)ًًًًًً

العرضً(ًً)3

ًوأخصًابذلكرًدورًجالةلًاملكلًعبدًهللاًالثاينًً،يفًالتطويرًوالتحديثًوالإصالحًيفًجمالًً(ًً)ً..............................
فهوًيسعىًدامئ ااًاإىلًتأمنيًحياةًأفضلًمجليعًالردنينيًً،وفتحًس بلًالإبداعًأماهممًً،منًخاللًترس يخًقميًاحلقًوالعداةلًواملساواةًًً،رعاكً
ّ
هللاًايًس
يديًوكلًمناًلكًاحلبًوالتقديرًً،ودمتًلناًقائد ااًومعلاماًً
ً
ً
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ًمنوذجًتعبريًبعنوانً(ًالوطنًً/املواطنةًً/الإصالحًً/الانامتءًً/المنًوالمانًً)ًً...
ً
ً(.................العنوانً)ً...................
ً
ًًًًًًًًًأرىًأفاكريًتتدافعًيفًحامسةًً،يكًحتتضنًمدادًالقملً؛ًلتعَبًعنًهذاًاملوضوعًً،الوطنًً،ماًأمجلًهذهًاللكمة!ًوماًأعذُّباً!ًاإنً
حب ًالإنسانًلوطنهًً،والإحساسًابلنامتءًاإليهًفطرةًمزروعةًً،ولهذاًيظلًالوطنًيفًعيونًأبنائهًحبيب اا ًوعزيز اا ًوغالي اا ًً،وهمامًواجهًمنً
ّ
ّ
بناؤهًيقتحمونًلكًاخملاطرًمنًأجهلًً،فهوًاكجلبلًالشامخًً،يقفًيفًوجهً
حتدايتًوصعوابتًً،سيبقىًعىلًادلوامًحر ااًمس تق االًس يد ااًًوأ
أعدائهًً،وكامًقالًالشاعرًًً:
أردنًايًهمدًالشاوسًأنتًمنًًًًًًًًًًًًًًًًشادًالعالًر مًالعداًوأقامهًً.
ً
ًًًًًًًًًومنًمقوماتًالوحدةًالوطنيةًنرشًاحملبةًً،واللفةًبنيًأبناءًالوطنًً،ونبذًالعنفًواخلالفًً،وتعدًمشاركةًاملواطنًيفًتطويرً
وطنهًً،واحملافظةًعىلًاس تقرارهًً،وإاجنازاتهًً،منًمقوماتًالوحدةًالوطنيةًاليتًيسعىًاملواطنًمنًخاللهاًاإىلًحتقيقًأمجلًمعاينًالولءً
والانامتءًلهذاًالوطنًً،وهذاًيتضحًيفًهنجًجالةلًاملكلًًعبدًهللاًالثاينًابنًاحلسنيًاملعظم ًً،يفًترس يخًقميًاحلقًوالعداةلًواملساواةًً،
واحلرصًعىلًتأمنيًحياةًأفضلًمجليعًالردنينيًًً.
ً
ّ
اجبًعىلًلكًفردًمنًأفرادً
ًًًًًًًًوتتجىلًالوطنيةًمنًخاللًاحلرصًعىلًأمنًالوطنًً،ممنًحياولونًهدمهًأوًأعاقتهًً،وحاميةًالوطنًو
اجملمتعً؛ًلنًحكةًهللاًتعاىلًقدًقضتًأنًيس تخلفًالإنسانًيفًهذهًالرضً؛ًليعمرهاًعىلًهدىًوبصريةًً،وأنًيس متتعًمباًفيهًمنً
الطيباتًوالزينةًً،وكامًقالًتعاىلًً"ً:ولًتفسدواًيفًالرضًبعدًاإصالهحاً"ًً،فالوطنًمصدرًالسعادةًوالفرحًوالاس تقرارًًًًًً.
ً

انهتيىً
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مراكزًالتوزيعًالسلسةلً
امسًاملكتبةً

املنطقةً

العنوانً

هاتفً

مكتبةًاللوتسً

طَببورً

طَببورًً/الشارعًالرئيسً/مقابلًمطعمًالهنيينً

ً1499211222ً/ً1491119112

مكتبةًزيدً

تالعًالعيلً

مقابلًأسواقًالسلطانً

ً111222193ً/ً1491441122

مكتبةًأمًالقرىً

مرجًامحلامً

دوارًادلةلً

ً1499213122

مكتبةًالرنجسً

البيادرً

اإشاراتًالصناعيةً

ً1424122243ً/ً1424142131

مكتبةًحًنزالً

حًنزالً

مثلثًاملدارسً

ً1441191111ً/ً14213131122

مكتبةًأبولبةً

حًنزالً

شارعًادلس تورً

ً1491413222

مكتبةًالرايضً

ضاحيةًاليامسنيً

جبانبًاكرفورً

ً1491441112

مكتبةًا إلرساءً

الرشفيةً

قربًمدرسةًصالحًادلينًً/اإشاراتًالوحداتً

ً1491111921

مكتبةًالطالبً

جبلًاحلسنيً

مقابلًكيةًاحلسنيً

ً11/2113412

مكتبةًمحزةً

الوحداتً

شارعًماداب/جبانبًالسهلًالخرضً

ً1491291224

مكتبةًالَباقً

الوحداتً

شارعًماداب/جبانبًألبانًضبعةً

ً11/241121

مكتبةًالوابنيً

الوحداتً

شارعًماداب/جبانبًالسهلًالخرضً

ً11/2411112ً/ً1491211213

مكتبةًالرشوقً

القويسمةً

دوارًالقويسمةً

ً1441122423

مكتبةًحكميً

جبلًعامنً

خلفًاللكيةًالعلميةًالإسالميةً

ً11/2114121ً/ً1491111121

مكتبةًحسانً

الزنهةً

دوارًالزنهةً

ً1491992143

مكتبةًاملدينةًالرايضيةً

املدينةًالرايضيةً

قربًمدرسةًابنًعباسً

ًً1491144411ً/ً11/1111141

مكتبةًصويلحً

صويلحً

مقابلًاثنويةًصويلحًللبناتً

ً11/1212122

مكتبةًكيكً

صويلحً

مقابلًاثنويةًصويلحًللبناتً

ً1499111223

مكتبةًأمًالعرىً

املقابلنيً

مقابلًسوبرًماركتًوردةًاكشً

ً1491291192ً/ً1421322143

مكتبةًاخلواجاً

املقابلنيً

قربًدوارًاملقابلنيً

ً149124914

مكتبةًأبوطوقً

ضاحيةًاحلاجًحسنً

دوارًمجمعًاجلنوبً

ً1424124234ً/ً1491211121

مكتبةًالصحابةً

الزهورً

جبانبًمركزًالمنً

ً1422213122

احلصصًاملصورةًوأوراقًالعملًوالامتحاانتًالشهريةًوالتجريبيّةًواملراجعةًاملكثفةًواملتوقعةًوالإجاابتًالمنوذجيةً
للمزيدًمنً
ّ
عىلًاملواقعًالإلكرتونيةًالتاليةً.1 ً:موقعًوتدًالتعلمييً ً.3توجهيييًالردنً ً.2الوائلً ً.2جوًأاكدميي
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