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الهن ُة العربي ُة املتجدد ُة :ييي ٌد للح ّ ِّ ون ةٌ للعدا ِّ،ة

ما نوع الفن الديب اذلي ينمتي اليه النص ؟

سارات اال صال
الفصل الثاين

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

( جــــ ّو النــــــ ّص )
كتـــب صـــاحب الســـمو امللـــحل المـــل احلســـن لـــن طـــالل هـــذا املقـــال قبـــل حلـــول ـــهر رم ـــان املبـــار عـــام 3111هــــ،
هـــوه فيـــه أةـــاد الثـــورة العربيـــة الكـــ هل الـــ أطلقهـــا املغفـــور الرشـــيف احلســـ لـــن عـــ  ،ومـــا وامس ـــا
2530م ،يســـ تذمسر ّ
مـــن ـــة ّانـــذت مـــن قـــزي احلـــ والعـــدل ركـــ ة لهـــا ،ويـــدعو ا عزيـــز ثقافـــة احلـــوار والتّســـامت يف انمتعـــات االنســـان ّية،
ونبــــذ التّعصــــب بي ــــّ  ،ويــــرهل أ ّن الـ ّ
ـــور يف ــــ ّل ســــ تقالل الثقــــا ّيف اذلي
ـــّان احل ـ ّ
ـــم مــــن عنــــا التّطـ ّ
ـــاري عن ــــ سـ ّ
جرسا حنو االبداع والتّطور.
يؤمن ابلتّشارمس ّية وقَبول الآخر ،ويتّخذ من التارخي ً
س :3من اك ب هذه املقا،ة ،ومىت ُكتبت ؟
السمو امللحل المل احلسن لن طالل هذا املقال قبل حلول هر رم ان املبار عام 3111هـ2530 ،م.
كتب صاحب ّ
س :2ما الـ ُمناس بة ال ُكتبت فهيا هذه املقا،ة ؟  /ما اذلي يس تذمسره هو المل احلسن يف هذه املقا،ة؟
هوه فيه أةاد الثورة العربية الك هل ال أطلقها املغفور الرشيف احلس لن ع  ،وما وامس ا من ة ّانذت من قزي
يس تذمسر ّ
احل والعدل رك ة لها ،ويدعو ا عزيز ثقافة احلوار والتّسامت يف انمتعات االنسان ّية ،ونبذ التّعصب بي ّ .
1
هو المل احلسن لن احلس للّان احل اري؟
س  :وحض نظرة ّ
طور يف ّل س تقالل الثقا ّيف اذلي يؤمن ابلتّشارمس ّية وقَبول الآخر ،ويتّخذ من
اري عن
ويرهل أ ّن ّالّان احل ّ
سم من عنا التّ ّ
ّ
جرسا حنو االبداع والتّطور.
التارخي ً
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يايس و ة عرب ّية يسست يف القرن املايض
يف حماو،ة استيعاب روح الع وحتدًّي ه ،ندر ما دلينا من ملان ح ّ
اري وتران س ّ
عىل مبادئ القوميّة واحلريّة والوحدة و س تقالل واملساواة والتقدم .كام جتلّت النظرة البعيدة حنو املس تقبل يف هذه الهن ة املباركة ويه تش
طري العمل من أجل احلريّة والهُويّة القوميّة .فّنت هذه مطالب أ ّم ٍة محلها جدّ ي الرشيف احلس لن ع  -ط ّيب هللا ثراه -وهو يرنو مع أبناهئا
ا مس تقبل مرشق ل ّمتنا العرب ّية قائ ًال " :ا ّن تنا انّام قامت لتيييد احل ّ ون ة العدل ،واعزاز كتاب هللا واحياء س نّة رسو ".
جتلّت(جلو) :انكشفت .يرنو(رنو) :يدمي النظر اليه .
ملان(ورن) :اليشء املورون.
املعاين* :استيعاب (وعب) :فهم
القوميّة واحلريّة والوحدة و س تقالل واملساواة والتقدم.
سؤال :اذمسر ثالثة مبادئ قامت علهيا الهن ة العرب ّية.
يييد احل ّ ون ة العدل ،واعزاز كتاب هللا واحياء س نّة رسو .
سؤال :حدد أهداف الهن ة وف رؤية الرشيف احلس .
سؤال* :وحض الصورة الفنية يف قو :
به الع ابنسان روح.
 )3يف حماو،ة استيعاب روح الع وحتدًّي ه
به الهن ة بيآ،ة تش الطري .
 )2الهن ة املباركة ويه تش طري العمل
سؤال* :وحض دال،ة ما خط حتته يف العبارات ال آ ية:
أي ما مي ّ ع ان احلايل عن غله.
 )3يف حماو،ة استيعاب روح الع وحتدًّي ه:
 )2وهو يرنو مع أبناهئا ا مس تقبل مرشق ل ّمتنا العربيّة:وحدة الرؤية عند الرشيف احلس لن ع وأبناء المة العرب ّية مبس تقبل زاهر
هو المل احلسن الهن ة ابملباركة.
سؤال*( :علل) وصف ّ
ل ا زرعت بذور اخلل يف نفس ّ
عريب صادق يف انامتئه لوطنه ،يسعى ا س تقالل ،وحققت انتصارات مسبلة يف سبيهل.
لك ّ
سؤال* :اضبط حرف الهاء يف لكمة ( الهوية ) الواردة يف النص .الــهُوية (مضة)
وبعد مرور ما يقارب املئة عام عىل هذه ادلّ عوة ،مازلنا نس تذمسر ّ
للك اعزتاز امل ُ َنطلَق ْ الساس ي ْ للث ّورة العرب ّية الك هل :حفظ مسرامة
متسك بق َيـم االسالم النبيةل السامية ،لقد صدّت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل ادلّ ين احلنيف اكفة؛ مؤ ِّكّدة يف ِّ
العروبة وال َ
الوقت نفسه ،أن
جامتعي والس يايس ،وأولَت البعدَ
االسالم والتقدّم ص ْنوان ال يفّقان ،كام طالبت بتطبي نظام الشورهل مسوس يةل من أ ّمه وسائل االصالح
ّ
مس َك ّ
ابلّان والصا،ة احل اريّة يف مواهجة الخطار احمليقة ابلمة ُج ّل اهامتسا وعنايها.
احل اري االنسا ّين للمنطقة العربيّة بيمكلها والتّ ُّ
أولَت (ويل) :أعطت.
املعاين* :ص ْنوان :واحدهام الص ْنو ،وهو ا ِّملثْل والنظل.
سؤال :ما املنطلقان الذلان انبثقت مهنام الثورة العرب ّية الك هل كام ورد يف النص؟ حفظ مسرامة العروبة و المتسك بقزي االسالم النبيةلالسامية
صدّت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل ادلّ ين احلنيف اكفة.
سؤال :ما المر السايس اذلي صدت الثورة العرب ّية كام ورد يف النص؟
سؤال* :االسالم والتقدم صنوان ال يفّقان( .علل)
نساين ومواهجة الخطار.
السمحة ال دعو ا الهن ة والر ّيق اال ّ
االسالم يدعو ا التقدّم يف نوير الذهان البرشية لرسا،ة االسالم ّ
به الثورة ابلشخص اذلي يتصدهل للمعتدين.
سؤال* :وحض الصورة الفنية يف (:صدّت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل ادلّ ين احلنيف اكفة).
سؤال* :ما املقصود ابدلعوة يف قو  " :وبعد مرور ما يقارب املئة عام عىل هذه ادلّ عوة " الثورة العربية الك هل ،وما رافقها من ة.
يايس كام وردت يف النص؟ طبي نظام الشورهل.
سؤال :ما يه أمه وس يةل من وسائل االصالح
جامتعي والس ّ
ّ
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التواق ا احلريّة والتغيل سلامين البس تاين ،اذلي اكن يتطلّع ا مس تقبل يتحقّ فيه االصالح املنشود ،وي ّمت فيه
واكن من أبناء ال ّمة ّ
فكيك ستبداد كام ب ّ يف كتابه "ذمسرهل وع ة أو ادلو،ة العامثنية قبل ادلس تور وبعده"3958 ،م .وهنا أقول :ال يعد التّارخي سلورة رسديّة،
انّام هو ذمسرهل وع ة حتفّز اخليال عىل التّفكل يف املمكن من دون قيود أو حدود.
ستبداد :نفراد ابلرأي من غل مشورة.
املعاين* :سلورة :متداد و س مترار.
سؤال :جاءت طلعات سلامين البس تاين منسجمة مع مبادئ الهن ة العربية وحض ذكل.
اكن من أبناء ال ّمة التواق ا احلريّة ،فقد اكن يتطلّع ا مس تقبل يتحق فيه االصالح املنشود ،وي ّمت فيه فكيك ستبداد كام ب ّ
يف كتابه "ذمسرهل وع ة أو ادلو،ة العامثنية قبل ادلس تور وبعده"3958 ،
سؤال :ب ّ الغرض من ّعمل التارخي.
ال يعدّ التارخي سلورة رسديّة ،انّام هو ذمسرهل وع ة حتفّز اخليال عىل التّفكل يف املمكن من دون قيود أو حدود.
صور ستبداد يئًا معقدا متشالّ ي ّمت فكيكه.
سؤال* :وحض الصورة الفنية يف (وي ّمت فيه فكيك ستبداد )
ّ
التواق ،وهو النازع ا التغيل.
التواق ) وف ورودها ابلس ياق.
مفردها ّ
سؤال* :وحض معىن لكمة ( ّ
ِّعـــــــ ة (الكرسة)
سؤال* :اضبط حرف الع يف لكمة ( عـــــــ ة ) الواردة يف النص.
التنوع بي ّ والتعدّدي ّة
متسك ابس تقاللنا الثقا ّيف يعيد جتديد العقل ّ
ا ّن ال ّ
العريب املنفتت عىل الآخَر؛ انطالقًا من خصوص ّيته ال حتّم ّ
للتنوع و تّخذ من "التّسامت للجميع"
الثقافيّة ال قودان ا احلديث عن مفهوم العيش املشّ  .وال ننىس أ ّن احل ارات العظمية فست انال ّ
عارا .كذكل اكنت احل ارة االسالمية يف أوج ازدهارها تّسع دلًيانت وثقافات متباينة و ّم أفرادًا ينمتون لعراق وأمم خمتلفة ،فّن التّن ّوع من
ً
الس ََن الكون ّية ال قام عىل أساسها الوجود .وحيامن عجز العقول عن فسل طبيعة ختالف ،و يىب القلوب
القوة ،و ختالف أحد ُّ
مّمن ّ
التعصب للطائفة أو العقيدة رسعان ما نشي احلواجز ويزداد التّباعد ب رشاحئ انمتع الواحد،
قبُّل الآخر واستيعاب نظره يف احلياة ،ويتفَّش ُّ
ونت ّل التّوازانت ا ّلطبيع ّية لعالقة االنسان بيخيه االنسان.
يىب (أيب) :ترفض
املعاين* :أوج :مقة.
سؤال :جعل هو المل احلسن احل ارة االسالمية منوذج ًا للح ارات العظمية ،ب ذكل كام ورد يف النص.
ل ا تخ ّذ من"التسامت للجميع" عار ًا  ،واكنت يف أوج ازدهارها تّسع دلًيانت وثقافات متباينة و ّم أفرادًا ينمتون لعراق وأمم خمتلفة
التنوع الث ّقايف من أمه مصادر قوة الشعوبّ ،
وحض ذكل.
سؤالّ :
التنوع بي ّ والتعددية
القوة ،لن ّه يقود ا العيش املشّ انطالق ًا من اخلصوصية و س تقالل الثقايف ال حتّم ّ
التنوع من مّمن ّ
ّ
الثقافية ،فتقود ا العقل املنفتت عىل الآخر خب ا ه اخملتلفة.
سؤال* :وحض معىن لكمة ( السَن ) وف ورودها ابلس ياق.
السَن :مفردها ُس نّة ،ويه ما أودعه هللا يف الكون من أس باب وقوان .
ُّ
سؤال* :العبارة ال آ ية" :التّسامت للجميع" ،موجزة يف لكامهتا معيقة يف داللهاّ ِّ ،
معان.
وحض ما حتمهل من ٍ
التساهل والتيسل يف التعامل مع الآخرين ،و قبّلهم ،عىل اختالف أدًي م أو أجناسهم أو أصوهلم.
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صور التعصب مبرض يتفَّش وينترش.
سؤال* :وحض الصورة الفنيّة " :ويتفَّش التعصب"
متسك ابس تقاللنا الثقا ّيف يعيد جتديد العقل العر ّيب املنفتت عىل الآخَر".
سؤال* :وحض دال،ة ما خط حتته يف العبارة :ا ّن ال ّ
التعصب ،و قبّل الآخر ،و نفتاح عىل الثقافات املتعدّدة.
البعد عن ّ
النص ؟
سؤال :مسيف يوف ّ االنسان العريب ب س تقالل الثقايف و نفتاح عىل ال آخر يف ضوء فهمك ّ
س تقالل الثقايف ال يعين منع نفتاح عىل ثقافات الآخرين ،بل يعين هويّة ثقافيّة مس تقةل بذاهتا ،ويف الوقت نفسه تقبّل الآخر
التنوع والتعدّدية الثقافيّة وحتتمك ا العقل ( .ويّ للطالب أي ًا)
و نفت عىل ثقافا ه ،وحتّم ّ
الطائفي ورشور الفرقة والتّرشذم ال نئب اال ابملزيد من املعاانة االنسان ّية و نها
ا ّن أخطار احلروب ودعوات التّقس زي واخلطاب
ّ
ساليم الفجوة ب ما ينبغي
السافر حلقوق االنسان اذلي ّمسرمه هللا عا واس تخلفه يف الرض .ومن املفارقات ال يعاين مهنا واقعنا ّ
العريب واال ّ
أن يكون وما هو اكئن.
املفارقات (فرق) :التناق ات
ال ّنئب (نبي) :ال ن
املعاين* :التّرشذم (رشذم) :التّفرق
ساليم الفجوة ب ما ينبغي أن يكون وما هو اكئن".
سؤال* :ما املقصود ابلعبارة ال آ ية "من املفارقات ال يعاين مهنا واقعنا ّ
العريب واال ّ
ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ،فاهلل عا اس تخلف االنسان يف الرض و ّمسرمه ودعاه ا االعامر واخلل.
فهنا مفارقة ب دور االنسان يف االعامر والبناء،وما هو اكئن اليوم من أخطار احلروب ودعوات التقس زي واخلطاب الطائفي ورشور
السافر حلقوق االنسان.
الفرقة والتّرشذم و نها ّ
السافر :املكشوف الواحض.
سؤال* :وحض معىن لكمة ( السافر ) وف ورودها ابلس ياق.
الطائفي  -كام ورد يف النص  -؟
سؤال :ما النتيجة املتوقعة من أخطار احلروب ودعوات التّقس زي واخلطاب
ّ
ال نئب اال ابملزيد من املعاانة االنسان ّية و نها السافر حلقوق االنسان.
القزي االنسان ّية املشّكة ال يؤدّي المتسك هبا
احلرة املسؤو،ة ال نفصل عن غليب العقل واحلمكة ،كام نسجم مع َ
ان االرادة العرب ّية ّ
طرف ،ويف اطار هذا املسعى ،حنن حباجة ا
ا حتقي المن للجميع .ا ّن البحث يف هذه القزي املشّكة يسهم يف كشف الوجه احلقيقي للتّ ّ
لوًي نا وحت ّدد معاملها بصورة مس تقةل .وال ريب
ّالّك عىل املشّاكت العامل ّية واالقلمي ّية ،و فعيل دور املؤسسات االقلمي ّية والعرب ّية ،ال حتمل أو ّ
العريب يمكن يف ف اء يدمع التّعاون والتّّمل ب دول االقلزي و عوبه ،مفا نعانيه اليوم من أعراض َالوهْن عىل الصعيد
يف أ ّن مس تقبل العمل ّ
اري يؤ ِّكّد احلاجة ا التجدّد يف خمتلف امليادين ،و عزيز ثقافة العمل واملشاركة واالبداع واالجناز.
احل ّ
سؤال :أ ار هو المل احلسن ا رضورة المتسك ابلقزي االنسانية املشّكة للبرش عىل اختالف أجناسهم وطوائفهم وأصوهلم ،ب أمهية ذكل
ابلقزي االنسان ّية املشّكة يؤدّي ا حتقي المن للجميع ،والبحث يف هذه القزي املشّكة يسهم يف كشف الوجه احلقيقي
ا ّن المتسك َ
لوًي نا وحتدّد
املؤسسات االقلمي ّية والعرب ّية ،ال حتمل أو ّ
للتّطرف ،فال بدّ من الّك عىل املشّاكت العامل ّية واالقلمي ّية ،و فعيل دور ّ
معاملها بصورة مس تقةل.
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لسموه نظرة مس تقبليّة يف حتس واقع العامل العريبّ ،وّضها.
ّ
التجدّد يف خمتلف امليادين ،و عزيز ثقافة العمل واملشاركة واالبداع واالجناز ،ودمع التّعاون والتّّمل ب دول االقلزي و عوبه.
احلرة املسؤو،ة ال نفصل عن غليب العقل واحلمكة( .علل)
ان االرادة العرب ّية ّ
متسك هبا ا حتقي المن و س تقرار و قبّل
ل ا ترمسن ا العقل و عمتد عليه ،و نسجم مع القزي االنسانية املشّكة ال يؤدّي ال ّ
التطرف.
الآخر ونبذ ّ
وحض الصورة الفنية:
به التطرف ابنسان وجه
طرف:
كشف الوجه احلقيقي للتّ ّ
وحض دال،ة:
طرف اذلي يتسّ وراء رداء أآخر ال ميث ّهل.
للتطرف.
يسهم يف كشف الوجه
ا هار حقيقة التّ ّ
احلقيقي ُّ
ّ

واذ حنتفي بعد أًيم قليةل بقدوم هر رم َان الف يل ،فانين أزيج الهّ نئة هبذه املناس بة املباركة ا أه وأبناء وطين وال ّمت العرب ّية
واالسالميّة؛ سائ ًال املو الع القدير أ ْن يعيده علينا وقد ح ّل السالم والمن و س تقرار يف ربوع وطننا العر ّيب الكبل اكفةُ ،ورفعت أ ّل
املعاانة و نهااكت الصارخة لكرامة االنسان عن املُقتلَع واملُهجرين والالجئ من أبنائه اخو نا يف االنسان ّية.
نهااكت ( ك) :عتداءات.
املعاين* :حنتفي (حفو) :حنتفل.
أ ِّّقد ُم.
سؤال* :وحض معىن لكمة ( أزيج ) وف ورودها ابلنص.
سؤال* :وحض الصور الفنية يف عبارة " :ورفعت أ ّل املعاانة و نهااكت الصارخة لكرامة االنسان عن املعتقل وامله ّجرين"
صور أ ّل املعاانة ً
ثقال يرفع عن صاحبه.
ُورفعت أ ّل املعاانة:
ّ
صور نهااكت انساانً ي خ.
نهااكت الصارخة لكرامة االنسانّ :
صور امله ّجرين من بالدمه جشراً مقتل ًعا عن الرض.
عن املعتقل وامله ّجرين:
ّ
لقد أراد هللا عا لشهر رم ان املبار أن يكون َهر عبادة وتربية و وجيه و وثي للصالت ب املسلم ؛ نقف عند عظا ه و ِّع َ ه،
عاملي ّللزاكة والتّّفل ،مفنذ أن أطلقت هذه ادلّ عوة
ونس تفيد من معانيه ودروسه .وال يسعين يف هذا املقام اال أ ْن أذكّر بيمه ّية يسيس صندوق ّ
قبل ثالثة عقود ون ّيف ،مل أ وقف يو ًما عن التّذكل هبا وبيمهية س تفادة من نظام ّالزاكة يف سبيل حتقي الهداف التومويّة للبادان االسالميّة
الق ّل ًّمنوا ،وضامن احلياة الكرمية للفراد يف انمتعات االسالميّة ،و عزيز قزي الغليّة والسلطة الخالقيّة والكرامة االنسان ّية.
عاملي ّللزاكة والتّّفل جامتعي حسب وروده يف النص؟
سؤال :ما أمهيّة يسيس صندوق ّ
س تفادة من نظام ّالزاكة يف سبيل حتقي الهداف التومويّة للبادان االسالميّة القل ًمنوا ،وضامن احلياة الكرمية للفراد يف انمتعات
السلطة الخالقيّة والكرامة االنسان ّية.
االسالميّة ،و عزيز َقزي الغليّة و ّ
ِّعـ َ ه (الكرسة)
اضبط حرف الع يف لكمة ( عـــ َ ِّ ِّه ).
سؤال :ما مفرد لكمة ( :عظات) ِّ :عظة
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سؤال :نظام الزاكة يق ّدم صورة حقيقيّة عن سامحة االسالم :ارشح هذا.
ان الّك من خالل الزاكة عىل القزي االنسان ّية مثل ّالرمحة واالحسان ا احملتاج والن السبيل و فويض االنسان من حيث هو انسان،
جامتعي سيُسهم يف ا اعة رسا،ة االسالم احلقّة املبنية عىل العدل والسالم وينيهل هباعن مس ّميات االرهاب و ُّالرهاب
و عزيز التّفل
ّ
ب ِّّ -
هات س ًبال أخرهل ميكن أ ْن تسهم يف الراز صورة االسالم احلقيقيّة ،من وهجة نظر .
صىل هللا عليه ّ
ىى االسالم عن قتل الطفال والنساء والش يوخ والعجزة .وأمر االسالم ابلوفاء ابلعهود .واكن ّ
وسمل يويص بيهل اذلمة
واملس تيمن وسائر املعاهدين ويدعو ا مراعاة حقوقهم وانصافهم واالحسان الهيم ويهنىى عن ايذاهئم .ويّ أي ً ا للطالب.
تعرض ا أقىس أ ّل التّشويه من ِّقبَل أولئك اذلين ميارسون االرهاب والعدوان
ال تزال الصورة احلقيقية السمحة ّلادين اال ّ
ساليم ّ
طرف ابمس ادلين .ا ّن ّالّك من خالل ّالزاكة عىل القزي االنسان ّية مثل ّالرمحة واالحسان ا احملتاج والن السبيل و فويض االنسان من حيث هو
والتّ ّ
جامتعي سيُسهم يف ا اعة رسا ِّ،ة االسال ِّم احلق ِّة املبنيّ ِّة عىل العدل والسالم ،وينيهل هبا عن مس ّميات االرهاب ُّالرهاب.
انسان ،و عزيز التّّفل
ّ
ُّالرهاب :اخلوف املريض.
ينيهل (نيي) :يبتعد.
املعاين* :التّشويه ( وه) :التخريب.
سؤال :مسيف ميكن نرش رسا،ة االسالم احلقة املبنية عىل العدل والسالم؟
ا ّن ّالّك من خالل ّالزاكة عىل القزي االنسان ّية مثل ّالرمحة واالحسان ا احملتاج والن السبيل و فويض االنسان من حيث هو انسان،
جامتعي
و عزيز التّّفل
ّ

انهت الوحدة
8
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الوحدة التاسعة
(مفا يت القلوب)
الكلمة احللوة
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الوحدة التاسعة
مفا يت القلوب


نوع الفن الديب اذلي ينمتي اليه النص:

الومة احلُلْوة

سارات اال صال
الفصل الثاين

مقا،ة
التّعريف ابلّ ب

ـــم بــــ دفتيــــه
محمــــد النقّــــا اك ــــب وانقــــد لبنــــاين ،مجــــع مقاال ــــه الــــ كت ــــا يف كتابــــه "مواليــــد الرق" عــــام 3915م اذلي ي ـ ّ
ب ًعا وثالث مقا،ة ،ومهنا املقا،ة ال ب أيدينا.
النص
جو ّ
ّ
ناولــــت املقــــا،ة أثــــر الومــــة ّ
الطيبــــة وحســــن التّعامــــل يف ا ــــاعة احمل ّبــــة واللفــــة بــــ النــــاس ،ومــــا ــــب أن تكــــون عليــــه
ـــاين ،بتوضــــيت أمهيــــة الــــ م احلســــن واللباقــــة يف احلــــديث ،وأثــــره يف القلــــوب ،ويف قويــــة
العالقــــات بــــ أفــــراد انمتــــع االنسـ ّ
أوا اللفة ب النّاس والهل والصدقاء ،وب العامل وصاحب العمل.
خاصــــا يف التّفكــــل والتّعبــــل بلغــــة بعــــث عــــىل المــــل والتّفــــاؤل يف التّعامــــل
ومقــــا،ة "الومــــة احللــــوة" ــــا فهيــــا الّ ــــب ًجــــا ً
قـــوًي مبـــا يعـــوزه
بـــ النّـــاس ،ودفْعهـــم حنـــو ســـ بل احلـــ ّ واخلـــل؛ اذ بـــدا الّ ـــب ملزتمـــا حنـــو ةمتعـــه وحميطـــه ،و ـــعر
ـــعورا ً
ً
ليهنض ويسمو ،ويصبت أمجل انمتعات وأف لها.

س: 3

اذمسر ألرز الفّر واجلوانب جامتعية ال ناولها املقا،ة.
 .3ناولت املقا،ة أثر الومة ّ
الطيبة وحسن التّعامل يف ا اعة احمل ّبة واللفة ب الناس.
نساين.
 .2وما ب أن تكون عليه العالقات ب أفراد انمتع اال ّ
 .1وضيت أمهية ال م احلسن واللباقة يف احلديث ،وأثره يف القلوب ،ويف قوية أوا اللفة ب النّاس والهل والصدقاء ،وب
العامل وصاحب العمل.

س: 2

خاصا يف التّفكل والتّعبل ،وحض ذكل.
ا ّبع الّ ب ًجا ً
خاصا يف التّفكل والتّعبل بلغة بعث عىل المل والتّفاؤل يف التّعامل ب النّاس ،ودفْعهم حنو س بل احل ّ واخلل؛
ا فهيا الّ ب ًجا ً
قوًي مبا يعوزه ليهنض ويسمو ،ويصبت أمجل انمتعات وأف لها.
عورا ً
اذ بدا الّ ب ملزتما حنو ةمتعه وحميطه ،و عر ً
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هعها قول وصوهتا خيتن ابلبّء" :هذه حياة ال طاق! نعمل حسابة الهنّ ار وبعض الليل ،وال نّفي ا ّال ابلتّينيب و نهار ،ال نسمع من
أحد لكمة حلوة ،ا ّ ا حياة ال طاق! " اكنت املتوّمة عامةل أميّة ،ناطب فتاة البيت ال انهرهتا ،وصبّت علهيا اللّوم؛ ل ّ ا ق ّ ت يف أداء
رب البيت مل يوفّر صو ه يف املساء اذلي س ب  ،فتف ّجر
الصباح البامسر ،وأ ّن ّ
واجب .ويظهر أ ّن ربّة البيت اكنت قد أمطرهتا مبثل هذا الوابل يف ّ
ال اكن ،لراكن االنسانية يف أبسط مطال ا ،وتوّمت اخلادمة الميّة بلغة فيلسوف.
نهار( ر) :الز ْجر .اللّوم :العتاب.

املعاين :حسابة الهنار :طوال اليوم .التينيب (أنب) :اللَ ْوم الشديد.
سؤال :عاملت فتاة البيت اخلادمة معامةل قاس ية:
أ ِّّ -
التينيب و نهار واللوم وغياب الومة احلُلوة.
هات صوراً من هذه املعامةل.
قصل اخلادمة يف أداء واجب.
ب -ما سبب هذه املعامةل؟
ال أ ّن؛ اذ ميكن لهل البيت وجهيها ابللفظ الط ّيبويّ أي ً ا للطالب.
ظن أ ا تس تح هذه املعامةل؟
ج -هل ّ
د -ما اذلي اكنت توقّعه العامةل من أهل البيت مقابل معلها؟ لكمة ُحلْوة.
سؤال*ّ :
الصباح البامسر)
الصور الفن ّية يف عبارة ...( :قد أمطرهتا مبثل هذا الوابل يف ّ
وحض ّ
مطرا ديدً ا.
ّ
صور الكم التينيب و نهار اذلي ص ّبته ربّة البيت عىل العامةل ً
سؤال* :ما دال،ة تكرار عبارة ( ا ا حياة ال ُطاق ) يف النص؟ يمسيد أ ّن هذه املعامةل مل عد ُ ْحتتَمل ،وقد جتاوزت احل ّد.
سؤال* :ما دال،ة عبارة لك عبارة من العبارات ال آ ية:
هعها قول وصوهتا خيتن ابلبّء .دّة ال ي واحلزن.
توّمت اخلادمة الميّة بلغة فيلسوف جترلها جعلها توّم اكحلكامء رمغ أميّها ،دال،ة عىل قهرها وضعف احامتلها.
نعمل حسابة الهنّ ار وبعض الليل :العمل طوال اليوم.
دال،ة عىل أ ّن اخلادمة مل عد حتمتل هذه املعامةل ،فثارت واضطربت.
فتف ّجر ال اكن ،لراكن االنسانية:
تشويق ًا للقارئ و يثل ًا به.
سؤال* :علل /افتتت الّ ب مقالته حبادثة (قصة) وقعت عىل مسامعه وبىن علهيا النص.
حوج قلوبنا ! ا ّن لكمة كر أو ثناء ،لكمة ُّلطف أو دعاء ،قال يف
الومة احللوة ،الومة اللطيفة ،ما أحوج أسامعَنا الهيا ،بل ما أ َ
وحتر اهل ّمة واملروءة .ا ّ ا مفا يت القلوب ،فينت ح قول ملن كل عنده
الس ْحر ،فتفرح القلب احلزين ،ومتست َ
حيهنا ،فعل فعل ّ
عرق املتعبّ ،
جلا كل ،من ف كل أو امعل معروفًا ،مسن واثقًا أن ّه س يؤدي العمل عىل خل وجه؛ لنه س يؤدّيه مبح ّبة ،مث
حاجة ،ولو اكن دونك مقا ًما أو اكن أ ً
وحرصا عىل ارضائك.
مىت اكفي ه لومة الشّ كر أو الث ّناء أو ادلّ عاء ،زد ه علّقًا بكً ،
سؤال :جعل الّ ب التّعزيز والث ّناء سبي ًال لالخالص يف العمل ،والقسوة طريقا لالحباط:
اذمسر بعض صور الث ّناء والتّعزيز كام ورد يف النص.
"فينت ح قول ملن كل عنده حاجة ،ولو اكن دونك مقا ًما أو اكن أجل ًا كل ،من ف كل أو امعل معروفًا ،مسن واثقًا أن ّه س يؤدّي
وحرصا عىل ارضائك".
العمل عىل خل وجه لنه س يؤدّيه مبح ّبة ،مث مىت اكفي َ ُه لومة الشّ كر أو الث ّناء أو ادلّ عاء ،زد َه علقًا بكً ،
سؤال*ّ :
وصور ال م الط ّيب مفا يت لهذه البواب.
وحض ّ
صور القلوب أبو ًاابّ ،
الصور الفن ّية يف عبارة...( :ا ّ ا مفا يت القلوب)ّ :
11
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اجب ،كام أ ّن اخلدمة
تقص منه و قتصد؛ ل ّن الجر و ٌ
والومة احللوة ال غين عن الجر ّ
املادي ،وال تكون عىل حسابه ،فتحاول أن َن ْ َ
لكن الومة احللوة عطاء؛ حف يدفع صاحب العمل الجر وهو يقول :سلمت يدا  ،ومىت يقبض العامل أجره وهو يقول لصاحب
واجبةّ ،
العملّ :عوض هللا عليك ،أو يوجِّ ُز االثنان فيتبادالن لكمة أ كر  ،يشعر الكهام أن ّه فعل أكرث من الواجب ،وأ ّن عالقته ابلآخر مل عد عالقة
منفعة ماديّة ِّ ْ فة ،وأن القلب حال حمل اجل َ ْيب  ،واذا اخلدمة املاديّة تردي طاب ًعا انسان ًيا روحان ّيا هو ّ
الطابع الوحيد اذلي ب أن يسود
العالقات ب النّاس؛ لنه يش يع ّ
الطمينينة وينرش الهناء.
النص.
سؤال :جعل الّ ب الث ّناء سبي ًال لالخالص يف العمل ،اذمسر بعض صور الث ّناء والتّعزيز كام وردت يف ّ
"ح يدفع صاحب العمل الجر وهو يقول :سلمت يدا  ،ومىت يقبض العامل أجره وهو يقول لصاحب العملّ :عو َض هللا عليك،
أو يو ِّ ّجز االثنان فيتبادالن لكمة أ كر ".
سؤال* :ما اجلذر اللغوي لمكة ( ّ
طمين.
الطمينينة) الواردة يف النص؟
سؤال* :ما املقصود بقول الّ ب" :وأ ّن القلب ّ
العالقة االنسانية طغى عىل العالقة املاديّة.
حال حم ّل اجليب ْ ِّّ ".
ادلّ عاء.
سؤال* :ما املعىن اذلي فيده مجةلّ " :عوض هللا عليك".
سؤال :أ ار الّ ب ا أن دفع صاحب العمل الجر للعامل واجب ،والومة احللوة عطاء:
أ .هل ؤيد الّ ب يف ذكل؟ وملاذا؟أواف الّ ب يف أ ّن دفع الجر للعامل هو واجب عىل صاحب العمل // .وأخالف الّ ب يف أ ّن الومة
ويّ أي ً ا للطالب.
احللوة عطاء وليست واج ًبا؛ فيرهل أ ّ ا أي ً ا واجبة عىل صاحب العمل كدفع الجر.
ب .ما اذلي ي فيه هذا العطاء عىل العالقة بيهنام؟
نساين روحاين.
أ ّن العالقة بيهنام مل عد عالقة مادية ِّ ّ فة ،وأ ّن قلبهيْ ام ح ّال حمل جيبهيْ ام ،بطابع ا ّ
الصداقات ،و نرش ُّ
الطمينينة والهناء يف انمتع االنسا ّين.
جـ .ب ّ أثره يف انمتع االنسا ّين.
عبارات التعاطف تشدّ رابط اللفة ،و ّ
ترص بنيان ّ
يت فتصدع بيمر  ،وليست يف حاجة ا أن قول لها :من ف كل أو
الومة احلُلوة من مزاًي االنسان ،فالآ،ة وفّر لها الوقو َد والز َ
الصامء َ
فوس املتنكر َة النسانيها ف ل التعام َل مع
لكن النّفوس ّ
أ كر  ،ويه ؤدّي العمل بدقّة وأمانة قد يعجز عهنا االنسانّ ،
مص َم الآ،ة ،النّ َ
الآ،ة عىل التعامل مع االنسان ،فتصبت فلسفة التّعامل ب النّاس عىل أساس معل ين َجز وأجر يدفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه ،و صبت
احلياة -كام قالت العامةل الميّة -يئًا ال يُطاق.
صدع بيمر ُ :نفّذه.
سؤال :ما معىن لكمة (مزاًي ،وما مفردها)؟ صفات ،مزية.
مادي ،وانسان للعاطفة قمية مسبلة يف حيا هّ ،
وحض ذكل.
سؤالّ :فرق الّ ب ب انسان ّ
املادي يتعامل مع الآخرين يف أموره عىل أساس معل يُنجز وأجر يُدفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه.
االنسان ّ
االنسان اذلي للعاطفة قمية مسبلة يف حيا ه يقدّر قمية ال م الط ّيب ،فالومة احللوة من مزاًيه ،ويه طبع فيه.
سؤال*ّ :
الصامء مصم الآ،ة يه ال ف ّ ل التّعامل مع الآ،ة.).
لكن النّفوس ّ
الصور الفن ّية يف عبارةّ ...( :
وحض ّ
صور النّفوس اجلافّة ال ف ّ ل التعامل مع الآ،ة أ آ ً،ة ّ
مصاء ال تشعر.
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وينبغي للومة احللوة أن تكون صادقة ،صادرة عن اخالص واميان ال يشوهبا َزيْف أو نفاق .حنن ال نعمل ما يف القلوب؛ لن علمها عند
تحب .قد ال يتاح
عالم الغيوب ،والومة احللوة اذ قال أو تُكتب ،صل الينا مبارشة ،فتنقر عىل وتر من أواتر قلوبنا ،ويكون لها صداها املس ّ
لنا يف لك ّمرة أن حندّد مدهل اخالصها ،وقد نفكر يف ذكل ،وقد ال حناول التّفكل يف ذكل ،وحس نًا نفعل.
الصدهل :رجع الصوت ،واملقصود :أثرها.
سؤال* :فرق يف املعىن ب "الومة لها صداها املس تحب"
ّ
الصدهل :العطش الشديد.
حر صداها"
ّ
حرقها ُّ
" بعد أن ّ
الثر اال ايب للومة الطيبة يف النفوس.
سؤال* :ما دال،ة مجةل "فتنقر عىل وتر من أواتر قلوبنا".
يقول املثل" :مبزاو،ة احلدادة صبت حدّ ادًا" ،كذكل اذا ّعودت لسانك ارسال هذه العبارات "أ كر  ،من ف ل ،اهت يل ،أسيكل
العفو أو املعذرة ،سلمت يدا ّ ،عوض هللا عليك ،ابر هللا فيك" ،فال بدّ من أن فعل يف نفسك فعل االحياء ،فالوامت ّ
الطيبة صدر عن
النّفس ،و صقلها يف الوقت ذا ه.
ح  /وب
ما اجلذر اللغوي لومة (االحياء) (يشوهبا)؟
املعاين*:
َو َ َ
اذا ّعود املرء نفسه ممارسة فعل ما فانه يعتاده.
سؤال* :ما املقصود بقول الّ ب " :مبزاو،ة احلدادة صبت ح ّدادًا"
"الوامت ّ
الطيبة صدر عن النّفس ،و صقلها يف الوقت ذا ه" ال م الط ّيب ال ّ
يبث الرسور يف متلقيه فقط وامنا يف نفسه أي ا.
سؤال* :ما املعىن اذلي فيده ّ ":عوض هللا عليك" و "ابر هللا فيك"؟ ادلّ عاء.
فطري؟ ّ
وحض اجابتك.
سؤال :معامةل الآخرين بلباقة سلو اجامتعي ا ا ّيب ،أهو مكتسب أم ّ
معامةل الآخرين بلباقة عند بعض النّاس جس ّية وطبع فهيم ،فال يبذلون يف هذه املعامةل عناء ومشقة .ولكن االنسان مىت ما ّعود لسانه ونفسه
عىل املعامةل الطيبة -كام قال الّ ب" :مبزاو،ة احلدادة صبت حدادًا"  -س تصبت عندئذ طب ًعا مكتس ًبا فيه ،ويعتادها( .ويّ أي ً ا للطالب)
ولنئ اكنت الومة احللوة الزمة ب ّالرئيس واملرؤوس ،واخلادم واخملدوم ،فهىي ليست أق ّل لزو ًما ب النداد :ب ّالزوج وزوجته،
الصحيت ،فعبارات التعاطف تشدّ رابط
الصدي وصديقه ،وال
حيسنب أحد أ ّن رفع الوفة ينفي لكمة احمل ّبة ،بل العكس هو ّ
ّ
والب وابنه ،و ّ
رسورا بسامعها من أفواه امل ُ ّقرب اليه أولئك اذلين
اللفة و ُّ
ترص بنيان ّ
الصداقات .واذا اكن املرء ي ّ
ُرس بسامع لكامت الث ّناء من الغرابء ،فهو أكرث ً
يطمنئ ا أقواهلم ،ولع ّل أسعد النّاس َمن يفوز ابجعاب زوجه أو ًال ويس َم ُعها دائ ًا نين عليه.
يعيشون معه أكرث ساعات حيا ه ،واذلين يؤمن هبم و ّ
املعاين :أَن ْ َدا ٌد( :ندد) :مفردها ال ِّنّدَ ،أ ْي ا ِّملثل والنظل.
(رصص ،ألف)
ترص ،اللفة)
سؤال* :ما اجلذر اللغوي للوامت( ُّ
سؤال*ّ :
بناء ّقويه عبارات التعاطف.
الصور الفن ّية يف عبارة" :فعبارات التعاطف تش ّد رابط اللفة"
صور ّ
وحض ّ
ّ
الصداقات ً
سؤال :اس تخدم الّ ب لكمة (زوج) ّلادال،ة عىل املرأة ،عد ا أحد معامج اللّغة العرب ّية ،وحتقّ من اس تعاملها هبذه الصورة.
وج الرجل :امرأ ه ،فيقال لالثن  :هام زوجان.
زوج يس توي فهيا املذكّر واملؤنث َ،ز ْو ُج املرأة :بعلهاَ .وز ُ
انهت الوحدة
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رسا،ة من ابب العامود

حبيب ال ُق ِّ
اب
ـدس اند ْـ َك ال ِّقبــ ُ
 .3يــــا َ
 .2انّـــــــــــــــــــها قُــ ّر ُة َعــ ْيــنَـ ْيـ َك ويف

اب
يب فَقَدْ طـــــــا َل الغيــ ُ
واحملــــــار ُ
اب
ش ولل َكـ ّف ا ِّخل ــ ُ
َنزْــــــــ ِّد َ َالو ْ ُ

 .1والحــ ّبا ُء َعـــــىل ال َعـــــــهْـــ ِّد اذلي

اب
قَ َط ُعـو ُه والــهـــوهل -ب ْعدُ  -ــــــبـ ُ

َ .1ر ْ ُهـــــ َك الــــــغايل عىل أهــــداهبِّ ِّ ـ ْم
َ .0و ُ ُمه ال ْهــــــــــــ ُل فَيــا فــــ ِّار َســــهُـ ْم

اب
اه َك س ْيـــــــــــ ٌف و كتـــ ُ
رايـ ٌة و ْ ُ
اب
أ ْســــــ ِّر ِّج امل ُــهْــ َر يُـطا ِّو ْعك ّالركــ ُ

 .1وي َـــــ ِّســـــ ْر َخــلْـ َفك بـحــ ٌر هــــائٌ

اب
ي َ ْفتَــــــدي القىص وأمو ٌاج ِّغـ ــ ُ

الس ِّ
احات ِّمـــــن أنفاســـهِّـ ْم
 .3مك عىل ّ
ابب ال ُعىل مك ِّمـــــن ي َـــــــــ ٍد
 .8وعىل ِّ

اب
ورد ٌة فاحـــــت ومك جا َد َســــحــ ُ
ُحـــــــــ ّرة َدقـــت ومك ع ِّ ـــــهــاب

 .9و ُمه البـــطـــ ُال والقـــــــىص لـهــــم

وهبِّ ِّ ــــــ ْم تَ ْزهــــو الروايب و ِّ ّ
اب
الشعــ ُ

السـ ْمـر أعـــــر ُاس ِّفــــدً هل
 .35واجلبا ُه ُّ

اب
وعلهيا ِّمــن َســــــــــنا انـــ ِّد اهــ ُ
اب
الســـ ْم ُر للجـنـــــــــــــ ِّة بــ ُ
فاجلبا ُه ُّ

حبيب ال ُقدْ ِّس ما لل ُقـدْ ِّس ِّمـ ْن
ً .32ي َ

اب
فالســــــــــ ُاح ي َــ َبــــ ُ
ُم ْنـــ ِّقــــ ٌذ اال ّ
اب
ما لـــــها يف ن َ َظ ِّر الغازي ِّحـــســــ ُ

ابب ال ُبطـــــوالت د ًما
 .33ان يَكـــ ْن ُ
 .31املـــــــالي ُ ال ِّمــــــ ْل ُء املـدهل
دس يف ِّمحن ِّتـها
 .31غل أن القـــــــــــ َ

وحدَ هـــــــا صابـــر ٌة واله ُل غـــابـوا

لكن ال َصـــــــدً هل
 .30ولــ َكـ ْم َ
انديت ْ

ولكـ ْم أه ْعـــــــ َت لكـ ْن ال جـــو ُاب
اب
سوف َلْـــــــــــقاان ونلقاها ّ ِّالرحـ ُ

 .33وغــــــدً ا َ ــ ْمــــــ ُل امحلى ةــــمت ٌع

وغـــــدً ا للمســجــ ِّد القــىص مـي آ ُب

بيب ِّ
القدس ًي َبلقَـــــــــــها
ً .31ي حـ َ
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التعريف ابلشّ اعر:



(حفظ)

ـديرا دلائــرة الثقافــة والفنــون،
حيــدر محمــود ــاعر أ ّ
ردين معــا  ،ودل يف حيفــا عــام 3912م ،معــل يف االعــالمّ ،مث معــل مـ ً
مث عُ ّ
وحبسه العذب وأسلوبه ّالر ي .
ً
وزيرا للثقافةُ ،ع ِّرف بقصائ ِّده الوطن ّي ِّةّ ِّ ،
سفلا للمملكة يف ونسّ ،مث ً



من دواوينه:
 .3جشر ادلّ فىل عىل الهنّ ر يغين
 .2من أقوال الشّ اهد الخل
( .1عباءات الفرح الخرض) ومنه أخذت هذه القصيدة.
جو النّ ّص:
ّ

(حفظ)

ألقــــى الشّ ـــــاعر هـــــذه القصـــــيدة بـــــ يـــــدي جـــــال،ة املغفــــور املـــــكل احلســـــ لـــــن طـــــالل – ط ّيـــــب هللا ثـــــراه -يف
العــــريب مبناســــ بة ذمســــرهل االرساء واملعــــراج عــــام 3935م ،وعــــرض فهيــــا مّنــــة
احتفــــال للقــــوات املســــلّحة الردن ّيــــة – اجلــــيش
ّ
القـــــدس يف وجـــــدان الهـــــامشي اذليـــــن أولـــــوا القـــــدس واملقدســـــات ادلّ ينيّـــــة عنايـــــة واهامت ًمـــــا مسبـــــلين ،وقـــــد هـــــرت يف هـــــذه
القصــــيدة مشــــاعر الفخــــر و عــــزتاز ابلعالقــــة الــــ تــــربط الهــــامشي ابلقــــدس ،فــــاحتفى الشّ ــــاعر بتصــــويرها مبــــا متــــث ّهل مــــن رمــــز
العريب حيا ه عىل أسوارها.
السالمّ ،ضّى الشّ هداء من أجلها ،وقدّم اجليش ّ
ديين معي  ،فهىي بوابة احمل ّبة و ّ
ّ
س :3ما املناس بة ال ألقيت فهيا هذه القصيدة ؟
ألقى الشّ اعر هذه القصيدة ب يدي جال،ة املغفور املكل احلس لن طالل  -ط ّيب هللا ثراه -يف احتفال للقوات املسلّحة الردن ّية
اجليش العر ّيب مبناس بة ذمسرهل االرساء واملعراج عام 3935م
س :2ما الفكرة ال عرضها الشاعر يف هذه القصيدة ؟
مّنة القدس يف وجدان الهامشي اذلين أولوا القدس واملقدسات ادلّ ينيّة عناية واهامت ًما مسبلين.
س :1ما املشاعر ال هرت يف هذه القصيدة ؟
ـين معي ـ ،
مشــاعر الفخــر و ع ـزتاز ابلعالقــة ال ـ ت ـربط الهــامشي ابلقــدس ،فــاحتفى الشّ ــاعر بتص ـويرها مبــا مت ـث ّهل مــن رمــز ديـ ّ
العريب حيا ه عىل أسوارها.
السالمّ ،ضّى الشّ هداء من أجلها ،وقدّم اجليش ّ
فهىي بوابة احمل ّبة و ّ
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حبيب ال ُق ِّ
اب
اب
يب فَ َقدْ طـــــــا َل ال ِّغيــ ُ
ـدس اند ْـ َك ال ِّقبــ ُ
والـ َمـحــــار ُ
 .3يــــا َ
الرشح :خياطب الشّ اعر جال،ة املغفور املكل احلس لن طالل ويقول ً :ي حبيب القدس قد اند ك القدس مبحاري ا و ِّقباهبا مس تغيثة بك.
املكل احلس لن طالل  -ط ّيب هللا ثراه –
سؤال* :من املقصود بـ ( ًي حبيب القدس ) ؟
اند ه مس تغيثة به.
سؤال* :ملاذا اندت القباب واحملاريب املكل احلس لن طالل ؟
سؤال* :اندت القباب واحملاريب املكل احلس لن طالل  -طيب هللا ثراه : -
دال،ة دينيّة ،ما متث ّهل املق ّدسات من رمز ديين أوالها الهامشيون الرعاية
ما دال،ة القباب واحملاريب كام وردت يف القصيدة؟
صور الشّ اعر القدس بيانس نادي جال،ة املكل ،وتس تغيث به.
يب.
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف :اند ْـ َك ال ِّقبــ ُ
اب واحملار ُ
ّ
سؤال* :ما دال،ة ّ
يمسيد ًا عىل اس مترار مصودها وثباهتا.
بث الشاعر احلياة يف القدس؟
قُـ ّبة  ،حمراب
سؤال* :ما مفرد ( ال ِّقباب  ،احملاريب) الواردة يف النص؟
النداء
سؤال* :ما السلوب اللغوي الوارد ابلبيت ؟

املعاين*:
الرشح:
سؤال*:
سؤال*:
سؤال*:
سؤال*:

الرشح:
سؤال*:
سؤال*:
سؤال*:
17

 .2انّـــــــــــــــــــها قُ ّــر ُة َعــ ْيــنَـ ْي َ
اب
ـك ويف
ش ولل َكـ ّف ا ِّخل ــ ُ
َنزْــــــــ ِّد َ َالو ْ ُ
َنزْ ِّد  :موصل طرف ّاذلراع يف ّ
ال َك ّف :الراحة مع الصابع .ا ِّخل اب :ما ُ ْخي َ ب ويُتَ ّلون به من ِّحنّاء وحنوه.
الكف.
الرسور والرضا و طمئنان يف قلبك ،فقد ارتسم يف َزند َ و ُمشها ،ون ّ ب يف كفّك لو ُ ا.
يتابع خماط ًبا جاللته :القدس مبعث ّ
ع ّ الشّ اعر عن مّنة القدس ّالرفيعة عند املكل احلس لن طالل ط ّيب هللا ثراه ،ومّنة احلس عند أهلها ،ب ّ ذكل.
احلب أ ّ م ابقون عىل العهد معه يف ادلفاع عهنا.
يه ّقرة عين ْيه ،ويه اكلوش يف َ نزْده ،واك ِّخل ّ اب اذلي ّيلون يده ،وأهلها يبادلونه هذا ّ
ما دال،ة ما خُط حتته يف قو :انّـها قُ ّــر ُة َعــ ْيــنَـ ْي َ
مبعث رسور ورضا .
ـك
ثبات العالقة ب جاللته والقدس.
اب
لل َك ّف ا ِّخل ُ
عىل القدس.
عالم يعود ال مل (ها) يف قو (ان ّـــها)؟
َزند (الفتحة) .ا ِّخل اب (الكرسة)
اضبط حرف (الزاي يف لكمة زند ) و (اخلاء يف اخل اب).
اب
 .1والحــ ّبا ُء َعـــــىل ال َعـــــــهْـــ ِّد اذلي
قَ َط ُعـو ُه والــهـــوهل -ب ْعدُ  -ــــــبـ ُ
أهل القدس اذلين حي ّبون جاللته ابقون عىل عهدمه معه يف ادلّ فاع عهنا ،وهوامه ما زال فت ًّيا ،فهيم عُنفوان ّ
الش باب واندفاعه.
أهل القدس اذلين حي ّبون جاللته وينمتون ملدينهم.
من مه الحبّاء ؟
وما العهد اذلي قطعوه ؟ الوفاء و نامتء لبين هاش (ميثلهم املكل احلس لن طالل) يف ادلّ فاع عن القدس ،ورفض اخلنوع للعدو.
اب "
وحض الصورة الفنية الواردة يف " والحــ ّبا ُء َعـــــىل ال َعـهْ ِّد اذلي
قَ َط ُعـو ُه والهوهل -ب ْعدُ  -ــبـ ُ
القوي يف ُع ْنفوانه واندفاعه.
حب أهل القدس ابلش باب ّ
صور ّ
اضبط حرف ادلال يف لكمة (بعد) الواردة يف البيت .ال مة.
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اب
َ .1ر ْ ُهــ َك الـغايل عىل أهــــداهبِّ ِّ ـ ْم
اه َك س ْيـ ٌف و كتـــ ُ
رايـ ٌة و ْ ُ
الهداب :مفردها (الهُدْ ب) وهو ُعر أجفان الع  .راية :العمل .
رهك :صور ك.
صور ك الغالية راية مرفوعة فوق أجفا م دال،ة عىل مزنلتك عند أهل القدس وأحباهئا ،واهك ّ
للك ما فيه من ّقوة س يف يدافعون
هبم ،وحمكتك وحنكتك كتاب يتعلّمون منه.
القوة واحلنكة.
اب "
اه َك س ْيـ ٌف و كتـــ ُ
ما دال،ة ما خُط حتته يف قو  " :و ْ ُ
صور صورة املكل راية عىل أهداب أهل القدس.
وحض الصورة الفنية الواردة يف " َر ْ ُهــ َك الـغايل عىل أهــــداهبِّ ِّ ـ ْم
ّ

اب
َ .0و ُ ُمه ال ْهـــــــــ ُل فَيــا فــــ ِّار َســــهُـ ْم
َأ ْســــــ ِّر ِّج الـ ُمــهْــ َر يُـطا ِّوعْك ّالركــ ُ
الرسجّ .الراكب:حلقة من حديد ُعل ّ يف الرسج ي ع فهيا الفارس قدمه.
ومه :املقصود أهل القدس .أَ ْ ِّ
رسج املُه َْر :وضع علهيا ّ
املعـاينُ ُ :
فارسا مىت يرسج خ ْي َهل لادفاع عن القدس ،س يطاوعه أهل القدس وحم ّبوها ويسلون معه مؤيّدين .
صور الشّ اعر جاللته ً
الرشحّ :
اب"
سؤال* :يف قول الشّ اعرَ " :و ُ ُمه ال ْهـ ُل فَيــا فــــ ِّار َسـهُـ ْم
أَ ْســ ِّرجِّ امل ُــهْــ َر يُـطا ِّوعْك ّالركــ ُ
املكل احلس لن طالل رمحه هللا.
أ -من الفارس اذلي يتحدّن عنه الشّ اعر ؟
أهل القدس.
ب  -من الهل؟
الفروس ّية والقيادة.
رس ّجِّ املُهر" ؟
ج -ما دال،ة" :أ ّ ِّ
َ
دال،ة عىل يييد أهل القدس جلاللته وسلمه معه لادفاع عهنا.
اكب" ؟
د -ما دال،ة" :
يطاوعك ّ ِّالر ُ
 .1وي َـــــ ِّســـــ ْر َخــلْـ َفك بـحــ ٌر هــــائٌ
اب
ي َ ْفتَــــــدي القىص وأمو ٌاج ِّغـ ــ ُ
عدوها
صورمه أموا ًجا ديدة تالطم غاضبة من ّ
الرشح :صور أهل القدس وحم ّبهيا من العرب حبراً هاجئ ًا يسل خلف جاللته لفداء القىص كام ّ
حر هائٌ
اب "
ي َ ْفتَــدي القىص وأمو ٌاج ِّغـ ــ ُ
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف " وي َــ ِّســ ْر َخلْفَك بـ ٌ
عدوها.
صورمه أموا ًجا ديدة تالطم غاضبة من ّ
صور أهل القدس وحم ّبهيا من العرب حبراً هاجئ ًا  ،كام ّ
ّ
حر هائٌ
مجع مسبل اثئر.
اب "
ي َ ْفتَــدي القىص وأمو ٌاج ِّغـ ــ ُ
سؤال* :ما دال،ة ما خُط حتته يف قو  " :وي َــ ِّســ ْر َخلْفَك بـ ٌ

الرشح:
سؤال*:
سؤال*:
سؤال*:
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الس ِّ
اب
احات ِّمـــــن أنفاســـهِّـ ْم
ورد ٌة فاحـــــت ومك جا َد َســــحــ ُ
 .3مك عىل ّ
،وصور الشهداء ورودًا فاح أ َر ُهجا ،ودماءمه ال بُذلت غيو ًما ماطرة تسقي الرض
يتحدّن عن حيات الشّ هداء يف سبيل فلسط
ّ
الشهداء
عىل من يعود ال مل (مه) يف لكمة (أنفاسهم)
صور الشهداء ورود ًا فاحت أر ها.
وحض الصورة الفنية يف :وردة فاحت
صور دماء الشهداء ال بُذلت غيوم ًا ماطرة.
جاد حساب
الشّ هيد.
ما دال،ة وردة فاحت ومك جاد حساب
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ُحـــــــــ ّرة َدقـــت ومك ع ِّ ـــــهــاب
ابب ال ُعىل مك ِّمـــــن ي َـــــــــ ٍد
 .8وعىل ِّ
هاب :النجم امليضء
ّعّ :فرق وانترش.
ال ُعىل :الرشف والرفعة (مفردها :ال ُعليا)
مك من الشهداء بذلوا أنفسهم مسرامة للقدس ،فّنوا اكلنجوم امل يئة الالمعة يف سامء العال.
ُحـــــ ّرة َدقـــت ومك ع ِّ ـــهــاب "
ابب ال ُعىل مك ِّمن ي َـ ٍد
وحض الصورة الفنية الواردة يف " وعىل ِّ
دق عليه يف سبيل حريّة القدس.
صور العىل ًاباب وأًيدي الشّ هداء ّ
ّ
يدق
مرضجة ّ
هات من ّ
النص ما يتواف ومعىن قول أمحد ويق :وللحريّة امحلـــــــــــــراء ابب لكــــــ ّل يد ّ

البيت 8

 .9و ُمه البـــط ُ
ــــــم تَ ْزهــــو الروايب و ِّ ّ
ــاب
ـــال والقـــــــىص لـهــــم
الشع ُ
وهبِّ ِّ ْ
الشعاب :مفردهاّ ِّ ،
ِّ ّ
الشعب :وهو انفراج ب جبل .
ّالروايب :مفردها (الرابية) ،ويه ما ارفع من الرض.
تزهو :فتخر.
القدس يف جبالها و عاهبا فتخر وتزهو بيبطالها اذلين يدافعون عهنا.
وحض الصورة الفنية الواردة يف " و ُمه البط ُ
وهبِّ ِّ ــ ْم تَ ْزهــــو الروايب و ِّ ّ
ــاب "
ـــال والقـىص لـهم
الشع ُ
صور الروايب والشّ عاب بي خاص يفتخرون ابلبطال.
ّ
أ ار الشّ اعر ا أ ّن القدس يه أرض البطو،ة والشّ هادةّ ،
وحض مسيف ع ّ الشاعر عن ذكل.
( البيات  ) 9-8-3حتدّن الشاعر فهيا عن حيات الشّ هداء يف سبيل فلسط  ،فهؤالء الشهداء مه البطال ،والقدس بادمه،
والقىص رمزمه ادليين ،و فتخر هبم القدس جببالها و عاهبا.
ــاب
السـ ْمـر أعـــــر ُاس ِّفــــدً هل
وعلهيا ِّمــن َســــــــــنا انـــ ِّد اه ُ
 .35واجلبا ُه ُّ
العريب .الس نا :ال وء الساطع .االهاب :ا ِّجل ْاد.
اجلباه :مفردها (الـ َج ْ َة) ،ويه مقدمة الوجه .واملقصود ابجلباه السمر :اجليش ّ
يش يد الشّ اعر ابملواقف البطول ّية ال قدّ سا اجليش العريب عىل أرض القدس ،والت حيات ال ّ
سطرها عىل ثراها.
ــاب "
السـ ْمـر أعـر ُاس ِّفــــدًهل
وعلهيا ِّمــن َسـنا انـــ ِّد اه ُ
وحض الصورة الفنية الواردة يف " واجلبا ُه ُّ
صور الشّ اعر املواقف البطول ّية والت حيات أعر ًاسا أبطالُها الشّ هدا ُء اذلين ُزيّنت جباههم بنور اند و ّ
الرشف.
ّ
العريب.
السـ ْمـر
املقصود :اجليش ّ
ما دال،ة قول الشاعر " :واجلبا ُه ُّ
عاطفة قومية
ما العاطفة البارزة يف وجدان الشاعر؟

ــاب
ابب ال ُبطـــــوالت د ًما
الســـ ْم ُر للجـنـــــــــــــ ِّة ب ُ
كـــن ُ
 .33ان يَ ْ
فاجلبا ُه ُّ
الرشح :اذا اكنت الطري ا البطو،ة ال تحقّ ا ّال بذرف دماء البطال من اجليش العر ّيب ،جفباههم السمراء ال أضيئت بنور ّالرفعة
و ّ
الرشف والشهادة يه طريقهم ا اجلنّة.
عاطفة قومية
سؤال* :ما العاطفة البارزة يف وجدان الشاعر؟
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ــاب "
ابب ال ُبطـوالت د ًما
الســـ ْم ُر للجـنـ ِّة ب ُ
كـن ُ
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف " ان يَ ْ
فاجلبا ُه ُّ
السمر ابلباب اذلي يقودمه لطري اجلنة.
صور اجلباه ّ
صور البطوالت ببناء اببه من دم ،و ّ
ّ
سؤال :حتدّن الشّ اعر عن حيات اجليش العر ّيب من أجل القدس:
أ -حدّد موطن ذكل يف القصيدة( .البيتان )35،33
ب  -اذمسر صوراً من هذه التّ حيات مل ترد يف القصيدة .حيا ه يف معار القدس ،مكعركة اللطرون ،وابب الواد3918..
يمسيد دور اجليش العريب و حيا ه عىل أرض فلسط .
السمر)؟
سؤال* :ما دال،ة التكرار يف قول الشّ اعر( :اجلباه ّ
ــــاب
فالس
ــــــــــاح يَــبَ ُ
ُ
ُمنْـــ ِّقــــ ٌذ اال ّ

املعـاين:
الرشح:
سؤال*:
سؤال:

حبيب ال ُقدْ ِّس ما لل ُقـدْ ِّس ِّم ْـن
ً .32ي َ
اليَـباب :الرض اخلالية.
الساح :مجع ساحة.
ّ
يستنجد الشّ اعر جباللته النقاذ القدس ،مفا لها من منقذ سواه ،وساحاهتا نتظر من حيمهيا ويدافع عهنا.
ما دال،ة التكرار يف قول الشّ اعرً( :ي حبيب القدس)؟
دال،ة عىل يمسيد عالقة احملبّة ال تربط جاللته ابلقدس.
اس تخدم الشاعر لكمة ( ُمنْـــ ِّقــــ ٌذ) يف خطاب املكل احلس ط ّيب هللا ثراه ،ماذا تس تنتا من ذكل ؟
مّنة القدس عند املكل احلس لن طالل -طيب هللا ثراه -وسعيه ادلامئ ا ادلفاع عهنا ،وحرصه عىل وحيد العرب من أجلها.

 .31املـــــــالي ُ ال ِّم ْ
ــــاب
ــــــل ُء املـدهل
ما لـــــها يف ن ََظ ِّر الغازي ِّحـــس ُ
العدو ،وامجلع غُزاة.
املعـاين :املاليي  :أبناء المة العربية ملء املدهل :دال،ة عىل كرثهتم.
الغازيّ :
ساب :ال يعتدّ العدو ابملالي من العرب وال خياف مهنم.
ما لها يف ن ََظ ِّر الغازي ِّح ُ
(يشل يف هذا البيت ا غياب الوحدة العربية)
العدو.
الرشح :ييسف الشاعر حلال ال ّمة العربية عىل الرمغ من عددها الكبل اذلي ال خييف ّ
سؤال :أ ار الشاعر ا غياب الوحدة العربية ،ما الطري ا حتقيقها يف رأيك؟
ال بد من التجس يد العم ملرشوع الوحدة العربية وحتقيقه ،و وحيد لكمة العرب اذلين يقدر عددمه ابملالي  ،ومجع مشلهم ،بوحدة
العنا املشّكة بيهنم مجي ًعا(.ويّ أي ا للطالب)
القـــــــــــدس يف ِّمحن ِّتـها
 .31غل أن
َ
املعـاين :احملنة :البالء و ِّ
الشدّة .وامجلعِّ :م َحن.
وصور القدس فتاة صالرة عىل حمنها وقد غاب عهنا أهلها.
الرشح :القدس ستبقى صالرة أمام أعداهئاّ ،
صور القدس فتاة صالرة عىل حمنها وقد غاب عهنا أهلها.
سؤال* :وحض الصورة الفنية يف البيت:
ّ

وحدَ هـــــــا صابـــر ٌة وال ُ
هل غـــابـوا
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لكن ال َصـــــــدً هل
 .30ولــ َك ْـم َ
انديت ْ
املعـاين :صدهل :رجع الصوت ،وامجلع أصداء.
الرشح :خياطب الشاعر جاللته :ومك حرصت مبواقفك الثابتة عىل أ ْن تر ّد مسيد العداء ،وتستهنض ِّ ّ َمهم العرب.
انديت  ،أه ْع َت) يف خطاب املكل احلس ط ّيب هللا ثراه ،ماذا تس تنتا من ذكل ؟
سؤال :اس تخدم الشاعر لكامت مثل ( َ
مّنة القدس عند املكل احلس لن طالل -طيب هللا ثراه -وسعيه ادلامئ ا ادلفاع عهنا ،وحرصه عىل وحيد العرب من أجلها.
جـــواب
لكـن ال
لكـم أه ْع َ
ُ
ـــــــت ْ
و ْ

حـبيب ِّ
حـاب
القدس ًي َبلقَـــــــــــها
سوف َلْـــــــــــقاان ونلقاها ّ ِّالر ُ
ً .31ي َ
ّالرحاب :مفردها ّالر ْحبة ،ويه الرض الواسعة.
املعـاين :البلق :العمل الكبل ،وامجلع بيارق.
الرشح :خياطب جاللته اذلي أحب القدس ودافع عهنا فّن اكلعمل مبواقفه الثابتة ،أآم ًال رجو َع القدس ،وحتقّ الن مبالقاة ساحات القىص.
حـبيب ِّ
حـاب "
القدس ًي َبلقَها
سوف َلْقاان ونلقاها ّ ِّالر ُ
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف " ًي َ
صور الشاعر جاللته مبواقفه الثابته اكلعمل.
 .33وغــــــدً ا َ ــ ْم ُ
ــــــل امحلى ةــــمت ٌع
امحلى :الوطن .امليآب :املرجع.
حرا ابذن هللا.
الشاعر متفائل ابملس تقبل ،ويتطلّع ا غد عود فيه دًير القدس ا أهلها ،ويعود فيه القىص ً
بدا الشّ اعر ً
متفائال ابملس تقبل ،عالم يعمتد الشّ اعر يف ذكل ،يف رأيك؟
يعمتد عىل ّمهة الهامشي  ،وعىل وحدة العرب لن ة القدس ومجع مشلهم حتت راية واحدة( .ويّ أي ا للطالب)
ما العاطفة البارزة يف :وغــــــدً ا َ ــ ْم ُ
عاطفة قومية
ــــــل امحلى ةــــمت ٌع:
عاطفة دينية
ما العاطفة البارزة يف :وغـــــدً ا للمسجــ ِّد القىص مي آ ُب:
وغـــــدً ا للمســجــ ِّد القــىص مـي آ ُب

املعـاين:
الرشح:
سؤال:
سؤال*:
سؤال*:

انهت الوحدة
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الوحدة احلادية عرشة
قلب نبتة (قصة قصلة)

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
سارات اال صال
الفصل الثاين

رمس القلب

(حفظ)

التعريف ابلّ ـب

وقاص أردين ،ع و ا ـّحاد الك ُـتـّاب العرب ورئيس ساب لرابطة الك ُـتـّاب الردني  ،انل عدّ ة جوائز حمل ّية وعرب ّية
جامل انيج ّ
روايئ ّ
ديب 2531م .و مجموعة من العامل
اكن أآخرها جائزة ادلو،ة التقديريّة للآداب 2530م  /الردن ،وجائزة املكل عبد هللا الثاين لالبداع ال ّ
الدب ّية ُـرجِّ َم عد ٌد مهنا ا لغات أجنب ّية.
ومن رواًي ــــــــــــــــه( :الطري ا بلحارن) و(خملفات الزوابع الخلة) و(عندما تش يخ اذلئاب)
القصة.
ومن مجموعا ه القصص ّية( :رجــــل خـايل اذلهن) و(رجــــــل بال فاصيــل) و(ما جـرهل يـوم امخليس) ال أخذت مهنا هذه ّ
(حفظ)

النـــــــص
جـــو
ّ
ّ

القاص يف ّقصة (رمس القلب) العالقة ال نشيت بينه وب نبتة تش به رمس القلب أهداها الهيا صديقه لشفائه من املرض ،و ي ز يف
يصور ّ
ّ
القصة عن
ّ

القاص ب مل املتوـّم؛ لتكشف مسؤول ّية االنسان يف حتقي السعادة لنفسه ومل َن حو ،
ال اع بينه وب النبتة يف حبكة قدّ سا ّ

يترسع يف اناذ قرارا ه.
كل السعادة ال تمتثل يف أن يّ االنسان الآخرين ميارسون حريّهم ،وأن يقبل الآخرين ،ويتكيّف معهم ،وال ّ
للقصة ) :
السامت الفن ّية ّ
للنص ( السامت الفن ّية ّ
القصة ) ..
 -3اس تخدام عنا
القصة ( الشخوص  ،الزمان  ،املّن  ،ال اع  ،الحدان  ،احلوار  ،التيزم يف ّ
ّ
 -2لراعة يف التصوير
 -1و يف عنا احلركة والصوت واللون
القصة لعرض أفّره
 -1اس تخدم الّ ب ّ
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اقتحمت حيايت ،وأ ُ
أ ُ
ساءت عَالق هبا ا َ
ضاق صدْ ري َ
عرف ملاذا ْ
دّت َوحديت و ْ
بتكل النبت ِّة ال َحت ْ
ذكل احل ِّّد املُخجِّ ِّل .ال
عرف ملاذا َ
حرضها مبناس ب ِّة ِّ فايئ ِّمن َم َريض ،فيان مل أمسرهْها بسبب َ
عاطف معي،
ذكل الصدي ِّ اذلي َ
بُد يل ِّمن أ ْن أ ّلر َئ صديقي ( ُحس ين) ،اذلي أ َ
اختار لها َ
وزارين يف بي ُ ،مصط ِّح ًبا َ
جدار ال ُغرف ِّة ،ووض َعها في ِّه بعدَ أ ْن
كل النبت َة ،ب ِّلفَافهِّ ا الشفّاف ِّة.
املّن أسف َل ِّ
ٌ
ذكل َ
حصيت أن ّه هو اذلي َ
رشح يل ِّ
يكن سب ًبا
الورق والش َ ،
نز َع عهنا ِّلفاف َة ِّ
ٌ
مالءَ ،مهام رعايهِّ ا ال أ ع َبتين يف ما بعدُ  ،ا ّال أن ّه مل ْ
وحصيت أن ّه َ
حبرص ِّه املعهو ِّد ،ومبا ي ُش ب ُه اال َ
يف ال ِّعدا ِّء اذلي منا بيين وب َ َ
القلب.
مس ِّ
كل النبت ِّة بيورا ِّقها ال تُش ب ُه َر ْ َ
ال َعداء :ال ُبغض ،اخلصومة.
ِّلـفافة :ما غلّف و ُّلف به ال ياء ،مجعها :لفائف.
املعاين :ضاق صدري :جضِّ َر وس ِّ َئ.
من لك النبتة ال أهداها اليه صديقه ،ل ا تش به رمس القلب.
القاص عنوان قصته؟
سؤال*ّ :مم اس توىح ّ
القاص بصديقه (حس ين) ،دلّل عىل ذكل من النص.
سؤال :مثة رابط و ّد مت يربِّط ّ
عاطف حس ين مع القاص خاصة وقت مرضه ،وزًيره .واح اره هدية (نبتة تش به رمس القلب) ملفوفة ابلورق والشّ لصديقه.
سؤال* :وحض الصور الفنية ال آ ية:
القاص و تدخّل يف ؤونه ،و تحدّهل وحد ه.
صور النبتة انسانة قتحم خصوص ّية ّ
كل النبتة ال حتدّت وحديت واقتحمت حيايتّ :
صور النبتة ابنسانة ساءت عالقته هبا.
وأعرف ملاذا ساءت عالق هبا:
ّ
صور العداء بنبتة تومو.
العداء اذلي منا بيين وب كل النبتة:
ّ
صور أوراق النبتة لرمس القلب.
بيوراقها ال تش به رمس القلب:
ّ
ِّ
يف البداي ِّة مل أ ْعر برضور ِّة وجو ِّد عَالق ِّة ُح ٍ ّب أو بُ ٍ
غض بيين وبيهنا ،قد رأ ُ
موجودات الغرف ِّة ،مثل الكريس،
ةر َد واحد ٍة من
يت فهيا ّ
والطاو ِّ،ة ،وا ِّملدفي ِّة ،وا ِّخلزان ِّة ،أو ّ
يثل ُه مصهُ ا من السيَ ِّم يف نفيس ،ما اذلي
غل أن ّين بعدَ أ ًّي ٍم ،ن ّ ُت ا ما ُ
اجلدارَ .
حىت اطار ِّات ُالص َو ِّر عىل ِّ
الامتثيل النحاس ّي ِّة أو البالستيكيّ ِّةَ ُ ،حت ْم ِّل ُ يف ِّ
سقف الغرف ِّة القا ِّمت ،أو يف اجلُدر ِّان املُص َف ّر ِّة امل ُ ِّ ّ
تقرش ِّة ،أو ربّام يف
ةر ِّد نبت ٍة ُم َسم َر ٍة مث َل ِّ
ذبين ا ّ
قاطيع ِّ َوهجىي ،وال ِّس ّيام َ
كل الخاديدُ املُتقاطع ُة يف َج ويف خدّي؟
املعاين :السيم (سيم) :امللل وال جر ُم َسمرة :اثبتة ُحتمل  :نظر بشدّة ( دق النظر) قاطيع :مالمت
القاص الولية ا النبتة كام وردت يف النص ؟
سؤال :مب اتّسمت نظرة ّ
ةرد واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكريس ،و ّ
الطاو،ة ،وا ِّمل ّدْ فية ،واخلزانة ،أو ّ
حىت اطارات الصور عىل اجلدار ،ومل
رأهل فهيا ّ
حب أو بغض بينه وبيهنا.
يشعر برضورة وجود عالقة ّ
سؤال* :وحض الصور الفنية ال آ ية:
حب أو بغض بينه وبيهنا
مل أ عر برضورة وجود عالقة ُح ّب أو بغض بيين وبيهنا:
صور النبتة ابنسانة مل يشعر بوجود عالقة ّ
ّ
صور النبتة انسانة نظر ِّبشدّة ا سقف الغرفة القامت.
تومة ُ ْمحل يف سقف الغرفة القامت:
ّ
سؤال* :ما دال،ة ّ
لك من:
للقاص
ُحت ْمل يف سقف الغرفة القامت .أو يف اجلدران املصفرة املتقرشة .سوء الوضاع املاديّة ّ
السن.
الخاديد املتقاطعة يف ج ويف خدي.
التقدّم يف ّ
سؤال* :هات لكمة قارب يف املعىن للوامت ( :مالمت  ،احلُفر ،اثبتة ) .قاطيع  ،الخاديد ُ ،مس ّمرة
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حتتاج ا عناي ٍة يوميّ ٍة يك ت َومو ببطهنِّ ا السميك ،كام أ ّ ا تر ُمغين ّ
لك صبا ٍح عىل ازاح ِّة الس تائ ِّر
ا ّ ا نبت ٌة ُمت ِّعب ٌة و ُمق ِّلق ٌة يف أ آ ٍن م ًعا ،ويه ُ
النور أو يراهاُ ،وجت ُ ين عىل رّيّ ا ،و ِّ
الغبارّ ،مث تسمي ِّدها ب َ ُم ّد ٍة وأخرهل ،أجز ُم بي ّين مسرههُ ا.
نظيف أورا ِّقها من ِّ
يك ترهل َ
عيش داخ َل ِّ
ِّ
ُ
حتتاج ا َمن يبتس ُم لها أحياانً ؛ ل ّ ا
النبااتت ال
ما أ َاثر غيظي ،هو ما قرأ ُه يف احدهل الص ُح ِّفِّ ،من أ ّن
البيوت ُ
اكئنات حيّ ٌة تلقّ ُف بتسام َة ،كام ال و ُء اذلي ُ
حساس ٌةٌ ،
ٌ
يبعث احليا َة يف عرو ِّقها.
خملوقات ّ
تلقـّف :تناول برسعة
املعاين :ترمغين :جت ين تسميدها :وضع السامد فهيا الصالهحا واخصاهبا أاثر غيظي :غ يب الشديد
سؤال :عدد ثالثة أمور أاثرت استياء القاص من النبتة كام ورد يف النص.
حتتاج ا عناية يوميّة يك تومو ،ترمغه لك صباح عىل ازاحة الس تائر ،رّيّ ا ،نظيف أوراقها وتسميدها،كام أ ا حتتاج ا من يبتسم لها
القاص ا مجةل من احلقائ العلمية املتعلّقة ابلنباتّ ،وّضها.
سؤال :أ ار ّ
الري ،والتسميد ،و نظيف الوراق.
حتتاج ا ال ّ وء ،و ّ
سؤال* :وحض الصور الفنية ال آ ية:
خشصا ينظر ا النبتة.
يك ترهل النور أو يراها:
وصور النور ً
صور النبتة ابنسانة نظر بعينهيا ا النورّ ،
ّ
صور النبتة انسانة جت ه عىل سقايها.
جت ين عىل رّيّ ا:
ّ
خاصا يس تقبلون بتسامة.
اكئنات حيّة تلقّف بتسامة:
صور النبااتت أ ً
ّ

جاء هبا ُ
يعرف هذه
ينقصينّ ،مث ا ّن بتسا َم ليس ِّمن طبعي ،فيان ال أاك ُد أريخ ف ّ أما َم أك ِّرث ال ِّ
هذا ما ُ
مور طراف ًةُ (.حس ين) اذلي َ
نر ِّد نبت ٍة بليد ٍة؟
احلقيق َةَ ،
فكيف ميكنين بتسا ُم ّ
غيل موق ِّعها س يؤدّي ا
خارج الغرف ِّة ،عندَ زاوي ِّة درجِّ ال ِّعامرة ،لكن ( ُحس ين) أوصاين بي ّال أنقلُها ِّمن مّ ِّ ا؛ ل ّن َ
أف ُل ح ٍ ّل أ ْن أض َعها َ
متوت.
املّن اجلدي ِّد ،وقد ال يناس ُ ا ،فتذب َل و َ
اضطر ِّارها للتكيّ ِّف م َع ِّ
لكن ( ُحس ين) أوصاين بي ّال أنق ُل النبتة ِّمن مّ ِّ ا.
القاص بصديقه (حس ين) ،دلّل عىل ذكل.
سؤال :مثة رابط و ّد مت يربِّط ّ
جتنب نقلها من مّن لآخر.
القاص ا مجةل من احلقائ العلمية املتعلّقة ابلنباتّ ،وّضها.
سؤال :أ ار ّ
صور النبتة ابنسانة بليدة.
نرد نبتة بليدة"
ّ
سؤال* :وحض الصور الفنية ال آ ية ":فكيف ميكنين بتسام ّ
سؤال* :ما دال،ة ّ
العبوس والتجهم.
مور طراف ًة.
كرث ال ِّ
لك من" :أان ال أاك ُد أريخ ف ّ أما َم أ ِّ
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نتعشت َ
كل النبت ُة  ،و ْ
خال َل ه ِّر أآذار  ،ا ْ
امت
الص َ
منت بِّام يُوح َلرغبهِّ ا يف التخل ّ ِّص من ع ِّ
اعي ّ
ُيوب َمصهِّ ا  ،ولكن هذا مل يُو ِّق ْف ِّ َ
يكون ( ُحس ين ) قدْ
م َعها  ،فهىي عىل أي ّ ِّة حالٍ ٌ
اكئن يدْ ُمه حيايت َ ،خي ِّر ُق َوحديت  ،ويتدخ ُّل يف يوميّايت  ،ملاذا ال أنلّ ُص مهنا ؟ أال يُ ُ
مكن أ ْن َ
ي آ َمر عىل حيايت بوض ِّعها يف غرف ؟
ست َ
ح َ اقّ ْ
الس َاق  ،ا ّ ا خ َِّش ن ٌة مع َطراوهتِّ ا  ،فكّ ُ
حتس ُ
كرث من اثني ٍة واحد ٍة ،
تغرق ال ُمر أ َ
رت  :لن يس َ
بت يدي من سا ِّقها ّ ،
كل ّ
راتح مهنا .
الس َاق  ،حرك ًة واحد ًة وأ ُ
دير يدي  ،في ِّقص ُف ّ
أ ُ
اجعت  ،وتهنّ ُ
تّب فع ٍةل نمتي ا ِّسلس ِّةل جرا ِّمئ ق ْت ِّل النّ ِّفس  ،تر ُ
فتوص ُ
قل ّ ُ
دت ،
لت برسع ٍة ا أن ّين ُمق ِّد ٌم عىل ار ِّ
بت ال ِّفكر َة يف رأيس ّ ،
ووضعت كفّي أسف َل ّ
فحل ُمحدّ ق ًا ِّ َحب ْل ٍة وقلَ ٍ  .يف َ
ُ
ُ
عيون كثل ٌة
وجلست عىل املقع ِّد ،
عيون ٌ ،
كل اللحظ ِّة رأيهُ ا ترشئِّ ُّب  ،و ّودل ْت لورا ِّقها ٌ
أ ْ
خذت تراق ُبين حب َذ ٍر  ،فُوجِّ ُ
غل مفهوم ٍة  ،عىل الق ّل ابلنس ب ِّة يل .
فّ ِّان عن ابتسام ٍة ِّ
ئت بشَ ف ّ ّ
افّ  :ابتسم وبدت أس نانه ال يف ُمقدم الفم.
ئب  :متدّ عنقها لتنظر
ّ
املعاين  :يدمه  :يفاجئ حمدّق ُ :مم ِّعن النظر ترش ّ
القاص أن يتخلّص من النبتة غل مرة ،ما السبب اذلي دفعه ا الّاجع يف ّ
لك ّمرة؟
سؤال :حاول ّ
 )3حاول وضعها خارج الغرفة ،عند درج العامرة.
ما دفعه ا الّاجع :أ ّن صديقه حس ين أوصاه بي ّال ينقلها من مّ ا ل ّن غيل موقعها س يؤدّي ا اضطرارها للتكيّف مع املّن
اجلديد ،وقد ال يناس ا ،فتذبل ومتوت.
 )2خالل هر أآذار فكّر أن يقصف ساقها للاتح مهنا.
ما دفعه ا الّاجع :أيقن أنه مقدم عىل ارتّب فعةل نمتي ا سلسةل جرامئ قتل النّفس ،و عر بين النبتة تراقبه حبذر.
سؤال* :وحض الصور الفنية ال آ ية:
صور النبااتت أ خاص ًا يس تقبلون بتسامة.
اكئنات حيّة تلقف بتسامة:
صور النبتة بامنهئا ابنسانة ترغب التخلص من مصها.
ومنت مبا يوح لرغبها يف التخلص من مصها :
ّ
وصور ال اع ابنسان صامت.
اعي الصامت معها :
صورها ابنسانة بينه وبيهنا اع ال يتوقف ّ /
ّ
صور النبتة ابنسانة مت ّد عنقها لتنظر.
ئب :
يف كل اللحظة رأيها ترش ّ
ّ
اقنب الّ ب.
و ودلت لوراقها عيون كثلة أخذت تراقبين حبذر :
خذن ير َ
صور أوراقها فتيات ّ
لهن عيون أ َ
ّ
اقبت ّمنوها الرسي َع لك يو ٍم  ،لك ساع ٍة ّ ،
ر ُ
تبسطُ مث َل ٍّكف
جرد ِّة َمسيف تفتّ ُت أوراقُها اجلديد ُة  ،و َمسيف ّ
حىت ِّكدْ ُت أرهل بعيين امل ُ ّ
وكثلا ما ُ
وراق يف أثنا ِّء فتّ ِّحها يف
هعت صوهتَ ا َ ،
صوت الطقطق ِّة اخلافت ِّة لل ِّ
وراق وال ا َمع اجلديد َة ً ،
أآدميّ ٍة ،وح َ أحصو يف الصبا ِّح  ،أ فقّدُ ال َ
الص ِّ
باحات البامسر ِّة  .ولقدْ أيقظَ َ
ُ
ُ
ذات ّمر ٍة وأان أبتس ُم لها .
وضبطت نفيس َ
الصوت يف أعاميق َفر ًحا طفول ًّيا ،
ذكل
ّ
دب ُ
وراق خرضا ُء ًينع ٌة  ،وح َ ْ
منت و و ْ
ويف ال ًّي ِّم الالحق ِّة ْ ،
اخلالف بينَنا من
بلغت من َ
وراق جديد ٌة  ،أ ٌ
الت لها أ ٌ
تصف ِّ
اجلدار ّ ،
اجلدار  ،أ ّما يه ّ
جدي ٍد  ،فيان أ ُ
حنو النافذ ِّة .
حنو ِّ
فتوهج ْت ا ِّ
يسار ِّ
تكسو َ
غل ما أريدُ َ ،
الباب يك َ
ردت وجهيَها َ
اطب امرأ ًة ِّ :من هنا أيّها العزيز ُة  ،ولو ُ
مسكت رأ َسها ُ ،
هدأ ْت نفيس  ،أ ُ
الباب ّ ،مث ربط ُته خبيطٍ
يت ُع ُنقَها لرف ٍ انحي َة ِّ
قلت مكَن ُخي ُ
صل حباف ِّة َ
حنو النافذ ِّة ْ ،
نظر ا الورا ِّء .
ذكل ِّ
ُمتّ ٍ
فبدت كنّام ُ
الباب  .وبعدَ أ ًّي ٍم  ،عا َد رأ ُسها يتو ّج ُه َ
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املعاين  :ال امع  :زهر الشجرة قبل أن تفتـّت
طور أحدان القصة :ب ّ مالحمه.
سؤال :بدا عىل ّ
حتول ا ا ّيب واحض حنو النبتة مع ّ
القاص ّ
 فُو ِّ ّجئ بشفتيه فّان عن ابتسامة غل مفهومة جتاه النبتة.الرسيع ّ
تبسط مثل ّكف أآدمية ،ويف الصباح ،اكن يتفقّد الوراق
 أخذ يرقب منوها ّلك يومن مسيف تفتّت أوراقها اجلديدة ،ومسيف ّ
الصباحات البامسرة.
وال امع اجلديدة ،وكثل ًا ما اكن يسمع صوهتا ،صوت الطقطقة اخلافتة للوراق يف أثناء فتّحها يف ّ
الصوت يف أعامقه فر ًحا طفول ًّيا ،وضبط نفسه ذات مرة وهو يبتسم لها.
 أيقظ ذكل ّ لوهل عنقها لرف انحية الباب.ب -ما سببه يف رأ َ
أ ّن القاص أخذ يعتاد عىل وجودها ،ويرغب يف بقاهئا .ويّ أي ً ا للطالب.
يك
أخذت تومو رسي ًعا بعد أن وافرت لها أس باب العناية اليومية.
ج-ما أثره يف النبتة؟
سؤال* :وحض الصور الفنية ال آ ية:
صور الّ ب أوراق النبتة ويه تفتّت ّ
تبسط.
تبسط مثل ّكف أآدميّة :
لكف أآدميّة ّ
ومسيف ّ
ّ
ُ
صور النبتة امرأة خياط ا ويصفها ابلعزيزة.
قلت مكَن خياطب امرأة  :من هنا أيها العزيزة ّ :
صور النبتة انسانة نظر ا الوراء .
فبدت كمنا نظر ا الوراء :
ّ
سؤال :ورد يف النّص عبارة (خرضاء ًينعة) ،واليانع :صفة للون الخرض .ب ّ ل ِّ ّي اللوان تس تعمل الصفات ال آ ية:
احلاكل ( السود ) .
الفاقع ( الصفر ) الناصع ( البيض ) القاين ( المحر ) الصايف ( الزرق )
ادت حبركهِّ ا َ
قدّرت أ ّ ا أر ْ
ىس ُم َ ًما  ،وال ِّس ّيام ح َ ُ
لفت انتبايه و ذكلي ابلتّفا ِّمه اذلي حص َل
كل َ
ٌ
حصيت أ ّن املشهدَ أ َاثر يف نفيس أ ً
تجيب لرغب ؟ عىل الق ّل امسرا ًما الهامتيم هبا ّ ،مث ا ّن املساح َة املتبقيّ َة من اجلدار ّ
توعب من ّوها
حىت النافذ ِّة ال تس ُ
بينَنا  ،لكن  ،ملاذا ال تس ُ
ابلص َو ِّر .
وامتدادَها  ،فهىي َملهل ُ
حنو النافذ ِّة  ،وح َ ْ
املر ِّة ْ
قست أصابعي علهيا قلي ًال،
بدت أ َ
كرث صالب ٍة وا ًارا عىل التو ّج ِّه َ
صمزي  ،لكهنّ ا هذه ّ
حاو ُلت ّيل ُع ُنقَها ل ِّرف ٍ و ٍ
جتف  ،أجل  ،لقدْ ار ْ
حسس ُت ب ُع ُن ِّقها تر ُ
جتفت ّمر ِّ .
أ ْ
فهم أو أص ّد َق ما َ
حدن  ،لكن َ
كل ال ُع ُن َ ار ْ
جتفت ب َ أصابعي مث َل هك ٍة حيّ ٍة  ،از َد ْد ُت ا ًارا عىل نفي ِّذ ما بدأ ُه،
ِّمن
ِّ
الصعب أ ْن أ َ
وبيامن أ ُ
نكرس .
حنو ِّ
الباب اب ٍار  ،ا ْذ هبا ُ
حاول ثنهيَ ا َ
الصوت اذلي هع ُته حلظتئ ٍذ أ ب َه ِّ
تكب ُجر ًما يف غف ٍةل من ِّ
الناس  ،و ُ
ُ
السائل
اكن
بصوت ِّ
َ
عور َمن ار َ
مسرس عظم ٍة برشي ّ ٍة  ،ودمهين ُ
رس ّلطخَ يدي  ،أ ّما رأ ُسها فظ ّل ب َ أصابعي  ،مل أ ِّدر ماذا أ ُ
فعل به  ،ل ّفتُّ حويل ب ُِّذ ْع ٍر  ،تر ْ
حنو الورا ِّء ،
مّن الك ِّ
اذلي نز من ِّ
اجعت َ
قدماي َ
ُ
وراق عيوانً تهّ مين  ،وا ْذ سقطَ الرأ ُس من يدي ُ ،
رأ ُ
البيت.
وغادرت َ
الباب ،
يت يف ال ِّ
فتحت َ
املعاين ّ :نز :قطر وسال.
القاص أن تسل النبتة يف طري  ،وأرادت النبتة أن تسل يف طري أآخر:
سؤال :أراد ّ
أ -ملاذا أ ّ ّ
لك مهنام عىل رأيه ؟
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ابلصور.
القاص :أراد لها أن تو ّجه حنو الباب ل ّن املساحة املتبقية من اجلدار حىت النافذة ال تس توعب ّمنوها وامتدادها ،فهىي ملهل ّ
وكن ّه ال يريدها داخل بيته ،ويريدها أن تومو خارجه ،أو أن ترحل عنه.
النبتة :أرادت التو ّجه حنو النافذة :حيث ال وء والهواء ،وك ا تريد البقاء واحلياة.
ب – ما نتيجة هذا التعنّت عىل ّ
لك مهنام؟
القاص :قست أصابعه علهيا وهو حياول يل ُع ُنقها حنو الباب ،فانكرست ،مما أاثر يف نفسه خوفا ،و رأهل يف أوراق النبتة عيوان تهمه.
النبتة :انكرس ُع ُنقها أوال ،ومل ِّّ
اصفرت ،مث جفّت وسقطت.
متض سوهل أًيم قليةل حىت ذبلت أوراقها و ّ
القاص الكثلة.
ابلص َو ِّر .
ذمسرًيت ّ
سؤال* :ما دال،ة املساح َة املتبقيّ َة من اجلدار َملهل ُ
سؤال* :وحض الصورة الفنية ال آ ية" :رأيت يف الوراق عيوانً تهمين"
القاص أوراق النبتة عيوانً و ّجه اهتا ًما الرتّبه جر ًما لكرسها.
صور ّ
ّ
فت مساماهتِّ ا بقطع ٍة من القام ِّ املبلولِّ  ،رويهُ ا ٍ
مل ِّ
حىت َذب َ ْ
حبرص ُ ،
لت أوراقُها  ،حاو ُلت انقا َذها ّ ،نظ ُ
متض ِّسوهل أ ًّي ٍم قلي ٍةل ّ
فتحت
نسحاب من حيايت ٍ
تائر والنواف َذ  ،لكن اك ْنت أ ب َه بعزي ٍز يريدُ
بصمت ُموجِّ ع ٍ .
َ
الس َ
اصفر ْت أوراقُها ّ ،
جتف وتسقطُ  ،مل يب َ سوهل أغصا ِّ ا ال اسود ّْت  ،و ْ
وراق جديد ٌة ّ ،مث ُّ
بدت مث َل
صفر أ ٌ
لك يو ٍم ُّ
رويدً ا رويدً ا ّ
سوداء لع ٍ
ط عىل ال ِّ
وعارًي،
جبدار ّ ،مث يسق ُ
أ ُذر ٍع
نكبوت خرا ٍ ّيف يتشبّ ُث ٍ
صفراً ،
اجلدار مثلام اكنُ ،مت ّ ً
رض جفي ًة يف احدهل ليايل أ ًّير ،فيعو ُد ُ
قرشا ُم ًّ
َ
غل مفهوم ٍة لرؤي ِّة َ
سكون َ
ُ
ذكل الصدي ِّ ( ُحس ين) ،ملاذا ا ُ
كل اللي ِّةل من
العنكبوت يف
تقت اليه ح َ سقطَ
أ ّما أان فقد دمهتين رغب ٌة جاحم ٌةُ ،
ِّ
أ ًّير؟
املعاين :تشبّث :متسك بقوة.
القصة؟
سؤال :مب يوح اس تخدام القاص لفظة (عنكبوت) يف اية ّ
التشبث ابحلياة ،فقد اكنت النبتة مقاومة ،متشبثة ابحلياة كعنكبوت يتشبّث ابجلدار ،مث هوهل وسقط.
سكون َ
ُ
موت النبتة.
كل اللي ِّةل من أ ًّير"
العنكبوت يف
سؤال* :ما دال،ة قو  " :ح َ سقطَ
ِّ
القصة ا رؤية صديقه حس ين ،عالم يدُ ل ذكل يف رأيك؟
سؤال :ا تاق ّ
القاص يف اية ّ
 أسفه وندمه عىل موت النبتة ،وكن ّه يريد نبتة أخرهل من صديقه حس ين بدل كل ال ذبلت. عوره ابذلنب ملا ح ّل ابلنبتة ،وجخهل من صديقه اذلي أوصاه ابلعناية هبا. رمبا يكون قد عاوده املرض بعد سقوط النبتة ،فا تاق لرؤية صديقة ليعوده ويطمنئ عليه ًحامال بيده نبتة تش به كل ال سقطت.
سؤال* :وحض الصور الفنية ال آ ية:
"لكن اكنت أ به بعزيز ريد نسحاب من حيايت بصمت موجع"
وصور مصها بيمل موجع .
صور النبتة بعد ذبولها وحماولته انقاذها دون فائدة ابنسان عزيز يفارقه ويودّعه وينسحب من حيا ه ّ /
ّ
"مل يب َ سوهل أغصا ا ال اسودّت وبدت مثل أذرع لعنكبوت خرا ّيف يتشبّث جبدار"
صورأغصان النبتة ال اسودّت وقد اكنت مقاومة تشبّث ابحلياة ّمث ما ت بيذرع سوداء لعنكبوت يتشبّث جبدار ّمث هوهل وسقط.
ّ
انهت الوحدة
28

|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

الوحدة الثانية عرشة
(لغة الب )
العربية بني ماضيها
وحاضرها
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

رضها
العرب ّي ُة ب َ ماضهيا وحا ِّ

 .3ماذا َطـحا ِّبــــــ َك ًي صنّا َجـــــ َة الد َِّب
 .2أ َط َار نو َم َك أحـــــــ ٌ
دان َو َ ْمجـــــ َت لـها
 .1وال َي ْع ُ ِّربيّـ ُة أن ْـــــدهل مــــــا ب َـــــ َعثْـ َت بــــ ِّه
وح ِّمـ َن اللـّ ِّه أ ْحيَـــ ْت كــــــــل نـازعـ ٍة
ُ .1ر ٌ
 .0أزىه ِّمـ َن ال َمــــ ِّل ال َبــــــــ ّسا ِّم َم ْو ِّق ُعهـا
َ .1و ْس َىن بيخبي ِّة الصــــحرا ِّء يُـــــــــو ِّق ُظهـا
 .3توـــــــ َم ْت ُســــــــ َو ُر الـقرأ آ ِّن ُم ْف ِّص َحـ ًة
 .8وقا َم خــــــ ُل قُـــــــــ َر ٍ
الن سادَهتِّ ا
يـش و ُ
ِّ .9ب َمنْـطــــــــ ٍ ِّ
ْش لو ن ُ ِّس َج ْت
هامش ّ ِّي َالو ْ ِّ
 .35فــــــ َاز ْت ُلر ْك ٍن َ ــــدي ٍد غَـ ْ ِّل ُمنْ َص ِّد ٍع
َ .33ولَــــ ْم َـ َز ْل ِّمن ِّ َمحى االسال ِّم يف َكنَ ٍف
َ .32ح ّىت َر َمــــــــــــهْ ـا اللّيـايل يف فَ َرائ ِّدهـا
نـان لَ ْم َ ْم ْل بَدائِّ ُعـ ُه
 .31ك ّن َعــــــــــــــــدْ َ
طل للّ ْفظِّ ن َ ْس تَ ْجديـ ِّه ِّم ْن بَلَـ ٍد
 .31ن َـــــــــــ ُ
َ .30كـ ُمـــــهْ ِّر ِّق املا ِّء يف الص ْحرا ِّء ح َ بَدَ ا
حارهبَ ـا
 .31أ ْز َرهل ِّب ِّبـــــــــــــ ْن ِّت قُ َريْ ٍـش ُ ّمث َ
 .33أن ْ َُّ ُ ال َعـــــــــــــــ َر ِّيب الس ْم َت َمنْ ِّط ُقـ ُه
 .38ويف امل َ ِّ
عاجـ ِّم َكنْـــــــــــــــ ٌز ال ن َفا َد لَـ ُه
َ .39كـــــــــــــ ْم لَ ْف َظ ٍة ُ ِّهجدَ ْت ِّمما نُ َك ّ ِّر ُرهـا
َ .25ولَ ْف َظ ٍة ُ ِّجسنَ ْت يف َجـــــــــ ْو ِّف ُم ْظ ِّل َم ٍة
ـان هبِّ ـا
َ .23كـــــــــــــــــينام قدْ ََو القَ ِّار ِّ
ًَ .22ي ِّ ْيـــــــــ َخ َة ال ا ِّد َو ِّّاذل ْكرهل ُمخ ِّ ّ َّاد ٌة
ون َم ْجدً ا ما َج َرهل قَلَـ ٌم
 .21هنا َ ُنـــــــــ ُّط َ
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َه ّال َ ــــدَ ْو َت بي ْمـدا ِّح ابنـــــ ِّة ال َعــــ َر ِّب
فَ ِّبـــــت َـ ْن ُفـــخُ ب َ َ الهَـــــــ ّ ِّم والـ َو َصــــ ِّب
َْ
جش ًوا ِّم َن احل ُْز ِّن أو َ ـــــدْ ًوا ِّم َن الط َر ِّب
ــب
البيـان وأ آ ــــــــــ ْت ُكــــل ُمطلَ ِّ
ِّمـــــ َن ِّ
و َجــــ ْر ُس ألفا ِّ ـــــهـا أحىل ِّم َن ال َـر ِّب
ح ِّم َن الش ِّ
مس أو َ ْمهـ ٌس ِّم َن ُّ
الشه ُِّب
َو ْ ٌ
ـب
في ْســ َكـتَــــــ ْت ََص ََب ال ْرمـا ِّح وال ُق ُ ِّ
يَدْ عــو ا اللـّه يف َعــــــــــ ْز ٍم ويف َد َأ ِّب
ـب
ِّمنْـــــــــــ ُه الصـائِّ ُل مل َـ ْن ُص ْـل َولَ ْم َ ِّغ ِّ
البيـان و َح ْبـــــــ ٍل غ ِّل ُم ْ َطـ ِّر ِّب
ِّمــــــ َن ِّ
ـب
َســـــــه ٍْـل و ِّمــــن ِّعـز ٍة يف َم ْ ِّزنلٍ خ َِّص ِّ
ـب
َو َخــــــــــــــر ُسلْطا ُ ـا يَهنْ ُـار ِّم ْن َص َب ِّ
َمسا ِّمــــــــــــــــ َع ال َك ْو ِّن ِّم ْن نـا ٍء َو ُم ْقتَـ ِّر ِّب
ـب
نـا ٍء وأ ْمــــــــــــــــــــــثالُـ ُه ِّمنّـا عىل َكث َ ِّ
بـار ٌق ِّم ْن عــــــــــــــــ ِّـار ٍض َكـ ِّذ ِّب
ِّل َع ْي ِّن ِّه ِّ
َمــــــــــــــ ْن ال يُ َف ّ ِّـر ُق ب َ ْ َ الن ْبـع ِّ والغ ََـر ِّب
ا دَخيــــــــــــــ ٍل ِّم َن اللْ ِّ
فـاظ ُم ْغتَـ ِّر ِّب
ُـب
السـخ ِّ
ِّل َم ْن يُ َميّ ُِّـز ب َ َ الــــــــــــــــدُ ِّّر و ُّ
حىت لَقَدْ لَهَث َ ْ
ّ
ـب
ـت ِّم ْن ِّ ــــــــــــد ِّة الت َع ِّ
ـب
مـس ِّمهنا عَ ْ َ ُمر َ ِّق ِّ
لَـــــــــ ْم َ ْن ُظ ِّر الش ُ
فَ َ ْمل يَـــــــــــــــــــ ُؤواب ا ادلُّ نيـا َولَ ْم َـ ُؤ ِّب
ـب
ـون ِّللْ َع ِّق ِّ
ُهــــــــــــــــنـا يُ َؤس ُـس ما َبنُ َ
ـب
ْهـار وا ِّحلقَ ِّ
ِّب ِّمثْ ِّلـ ِّه يف َمــــــــــــدهل الد ِّ
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(حفظ)
التعريف ابلشاعر
ع اجلارم (  3919 – 3883م ) أديب م ّي  ،معل يف التعلزي  ،اكن مسبل مفتيش اللغة العرب ّية مب ّ ،مث ومسي ًال دلار العلوم  ،وهو أحد
للغوي يف م  ،ديوان ِّ عر  ،و ( ّقصة العرب يف اس بانيا ) مّمجة عن االجنل يّة  ،وقد ار يف يليف
املؤسس للمجمع ا ّ
الع اء ّ
كتب أدب ّية  ،مهنا  ( :املُجمل ) و ( امل ُ ّفصل ) و ( النحو الواحض ) و ( البالغة الواّضة ) .
(حفظ)

النــــــص
جـــــو
ّ
ّ
قع هذه القصيدة يف مئة بيت  .ألقاها يف حفل افتتاح ادلورة الثالثة نمع اللغة العرب ّية امل ي عام  3911م.
ُحي ّّي فهيا أع اء انمع  ،يُنين عىل دورمه يف احياء اللغة العرب ّية وبعهثا يف الجيال  ،ي ُشل ا رسا،ة انمع السامية يف احلفاظ عىل اللغة العرب ّية
طور اللغة العرب ّية من الع اجلاه ّ ا الع احلديث  ،يفخر بي ا لغة
والتغنـّي جباملها  ،يتحدّ ن عن موطن ال اد القدمي  ،و يس تعرض فهيا ّ
تعرض الهيا اللغة العرب ّية يف
القرأآن الكرمي ال حفظها االسالم  ،يتحدّن كذكل عن فصاحة الرسول(ص) وبيانه  ،يشل ا التحدًّيت ال ّ
الوقت احلارض .
َه ّال َ دَ ْو َت بي ْمـدا ِّح ابن ِّة ال َع َــر ِّب

 .3ماذا َطحا ب َِّك ًي صنّا َجـ َة الد َِّب
املعاين  :طحا ب َِّك َ َ َ :
ابنة العرب  :اللغة العرب ّية.
فك عن.
الصنـّاجة  :الالعب ابلصنا وهو (أآ،ة موس يقيّة) واكن الشاعر العَّش يُلقّـب بصنـّاجة العرب حل ُْسن نر عره.
نفسه ُمتسائ ًال عن قصله مع العرب ّية ابن افه عهنا وهو خل َمن غنـّى هبا،ف ّ
نفسه عىل ّ
التغين جباملها،ومدهحا.
الرشح :خياطب
يحث َ
الشاعر َ
ُ
نفسه ابلشاعر العَّش (مميون لن قيس)
ومعد
الشاعر يف هذا البيت ا التجريد ؛ ابنزتاعه ً
خشصا أآخر ِّمن نفسه يناجيه ُ ،مش ّ ًا َ
ُ
ـب بصنّـاجة العرب حلُسن نر عره .
اذلي لُـقّ َ
صور نفسه ابلعَّش.
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.
ّ
خشصا أآخر من نفسه يناجيه
سؤال* :وحض املقصود (ابلتجريد).
اس تح ار الآخر وخماطبته ،أو ابنزتاع الشاعر ً
سؤال* :يعمد بعض الشعراء يف مطالع قصائدمه ا التجريد:
أَ -م ِّّن َ
خياطب الشاعر نفسه ،وحيث ّه عىل ّ
التغين ابللّغة العرب ّية ،ومدْ هحا.
اخملاطب يف البيت ال ّول ؟ وعال َم حيث ّه الشاعر ؟
(صناجة العرب) لقب للشاعر العَّش فوصف الشاعر نفسه
نفس ُه بصنّاجة الدب ؟
ب  -ملاذا وصف الشاعر َ
(بصنّاجة الدب) ليد ّل عىل مّنة عره ،ومزن،ة اللغة يف وجدانه.
التع ّجب.
سؤال* :ما الغرض البالغي اذلي خرج اليه س تفهام يف البيت؟
سؤال* :اس تخرج من البيت كناية ّكىن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟ ابنة العرب.
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 .2أ َط َار نو َم َك أ ٌ
ــب
حـدان َو َ ْمج َت لها
فَبِّت َ ْن ُفـخُ ب َ َ الهَــــــ ّ ِّم و َالو َص ِّ
املعاين َ :و َج َم  :سكت ُحزانً
اهلم  :احلزن الوصب  :املرض أو الت َعب
نفخ  :ترسل نفـَ ًسا طوي ًال
ّ
الشاعر هو ما أآلت اليه حال العرب ّية اليوم حىت كنـّه راح يتقلـّب ب احلزن واملرض .
الرشح :ما يُقل
َ
ما أآلت اليه حال العرب ّية.
سؤال* :ما اذلي أقل الشاعر وأطار النوم من عينيه؟

املعاين :
الرشح:
سؤال*:
سؤال:

املعاين :
الرشح:
سؤال*:
سؤال*:
سؤال:

َْ
جش ًوا ِّم َن احل ُْز ِّن أو َ دْ ًوا ِّم َن الط َر ِّب
 .1وال َي ْع ُ ِّربيّـ ُة أن ْــــــــدهل ما ب َ َعث َْت بـ ِّه
عطاء .الشجو:احلزن
اليعربيّة:اللغة العرب ّية(نس بة ا ُيعرب لن حقطان اذلي ينتسب اليه العرب القحطانيّون) أندهل  :أحسن صو ـًا وأكرث ً
للغوي  ،فهىي أحسن صو ـًا بيلفا ها وأكرث مالءمة
يفتخر
الشاعر ابللغة العرب ّية وما تمت ّ به ِّمن قدرة عىل التيثل ؛ برثاء ُمعجمها ا ّ
ُ
للتعبل عن الفرح واحلزن يف معانهيا وأصواهتا .
اس تخرج من البيت كناية ّكىن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟ اليعربية
جشو ًا  ،دواً
اس تخرج من البيت طباقًا.
ــب
وح ِّم َن اللـّ ِّه أ ْحيَ ْت لك انزعـ ٍة
البيـان وأ آ ْت ُكـل ُمطلَ ِّ
ِّم َن ِّ
ُ .1ر ٌ
ُمطـلَـب  :مطلوب  ،أصهل ُ :م َتطـلَـب
انزعة من البيان  :ميل اليه أ آ ت  :أعطت
اللغة العرب ّية لغة البيان والفصاحة  ،ولغة القرأآن الكرمي  ،ومن عظمة اللغة العرب ّية أنـّها أطلقت ّ
لك ميل ا البيان عند الناط هبا
للنص اكلروح للجسد لبالغها وفصاحها .
وأحيته  ،فيصبحت العرب ّية ابلنس بة ّ
صور قمية اللغة العربية للنص بقمية ّالروح ا اجلسد.
وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.
ّ
روح من هللا.
اس تخرج عبارة تشل ا اللغة العربية لغة القرأآن.
صىل هللا عليه ّ
قال ّالرسول ّ
النص مب مون احلديث الرشيف.
وسمل " :ا ّن ِّمن ِّ
حرا" ب ّ عالقة ّ
البيان ِّلس ً
جامل اللغة العرب ّية و يثلها انبع من بالغها وبيا ا ،وجامل أسلوهبا.

و َج ْر ُس ألفا ِّ هـا أحىل ِّم َن ال َـر ِّب
 .0أزىه ِّم َن ال َم ِّل البَ ّسا ِّم َم ْو ِّق ُعهـا
الرضب  :ال َع َسل
َج ْرس  :صوت
املعاين  :أزىه :أكرث عظمة وارساقًا.
َّ
يقي حلو نرـّان أحىل من العسل .
الرشح :لوامت اللغة العرب ّية يثلٌ عىل سامعها  ،وألفا ها ذات ايقاع موس ّ
صور ألفاظ العربية مبوس يقا ذات ايقاع أحىل من العسل.
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.
ّ
مّنة اللغة العرب ّية وأثرها امجليل يف النفوس.
سؤال* :ما دال،ة "أزىه ِّم َن ال َم ِّل البَ ّسا ِّم َم ْو ِّق ُعهـا
رضب (الفتحة)
سؤال* :اضبط حرف الراء يف ( جرس  ،الرضب).
جرس َ ،
َ
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ح ِّم َن الش ِّ
مس أو َ ْمه ٌس ِّم َن الشُّ ه ُِّب
َ .1و ْس َىن بيخبي ِّة الصحرا ِّء يُو ِّق ُظهـا
َو ْ ٌ
املعاين  :وس ىن  :انئة ،من ِّ
الس نَة ويه النوم .أخبية  :خيام  ،مفردها ِّخباء ويه اخلمية الشُ هب  :مجع هاب وهو النجم امليضء الالمع.
الرشح  :ي ُشل الشاعر ا موطن اللغة العرب ّية الصيل يف الصحراء  ،ويقول انـّها اليوم حتتاج ا َمن يوقظها من قلب الصحراء  ،وحييهيا بوح
والهام من الشمس أو الشهب  ،هذا الوح اذلي يلهم الدابء والشعراء للتغنـّي جبامل العرب ّية  ،ويُطل قراحئهم للقول هبا .
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.
الشاعر اللغة العرب ّية فتاة انئة يف خميها يف الصحراء يوقظها ضوء الشمس يف الصباح أو الشهاب الساطع.
صور
ُ
ّ
الصحراء ،الشمس ،الشهب
سؤال :لرزت عنا الطبيعة يف البيت .اذمسرها.
الصحراء
سؤال :ي ُشل الشاعر ا موطن اللغة العربية .حدد ذكل املوطن.

املعاين :
الرشح:
سؤال:
سؤال*:
سؤال*:

ـب
 .3تو َم ْت ُس َو ُر القرأ آ ِّن ُم ْف ِّص َحـ ًة
في ْس َكتَ ْت ََص ََب ال ْرما ِّح وال ُق ُ ِّ
الصخَب  :اختالط الصوات رماح  :مجع ُر ْمت  ،وهو قناة يف رأسها ِّس نان يُط َعن به الق ُـ ُ ب  :الس يوف
اس تطاعت اللغة العرب ّية ال نزل هبا القرأآن الكرمي بفصاحها وبيا ا أن حتقـّ ما جعزت الس يوف والرماح عن حتقيقه  ،فنرشت عالزي
ادلين احلنيف يف ّ
لك الرجاء  ،ونبذ القرأآن الكرمي عصب ّية اجلاهل ّية وخالفاهتا وقتالها .
صىل هللا عليه ّ
قال ّالرسول ّ
النص مب مون احلديث الرشيف.
وسمل " :ا ّن ِّمن ِّ
حرا" ب ّ عالقة ّ
البيان ِّلس ً
جامل اللغة العرب ّية و يثلها انبع من بالغها وبيا ا ،وجامل أسلوهبا.
اللغة العربية لغة القرأآن الكرمي ،ب ّ أثر القرأآن الكرمي يف عامل ّية اللغة العرب ّية.
كثلا من غل العرب دخلوا االسالم و علموا العرب ّية .
حفظ القرأآن الكرمي اللغة العرب ّية  ،وابلقرأآن ذاعت وانترشت ل ّن ً
اللغة العرب ّية خادلة خبلود القرأآن الكرمي ّ ،
وحض هذا .
لنـّها لغة القرأآن الكرمي  ،فهىي حمفو ة حبفظه ورعايته  ،وابقية ببقائه  ،فاكتسبت القدس ّية واخللود .
خل قُ َر ٍ
الن سادَهتِّ ا
 .8وقا َم ُ
يـش و ُ

يَدْ عـو ا اللـّه يف َع ْـز ٍم ويف َد َأ ِّب

املعاين  :دَأب  :جدّ .
الرشح :اكنت العرب ّية معجزة القرأآن الكرمي وس يةل عظمية اس تطاع هبا رسولنا الكرمي أن يؤدّي هبا رسالته ابدلعوة ا االسالم بعزمية و ّمهة عايل
س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل
سؤال* :من املقصود خبل قريش والن سادهتا؟
ِّ .9ب َم ْنط ٍ ِّ
ـب
ْش لو ن ُ ِّس َج ْت
ِّمنْ ُه الصـائِّ ُل مل َ ْن ُص ْـل َولَ ْم َ ِّغ ِّ
هامش ّ ِّي َالو ْ ِّ
ُنصل ّ :
يتغل لو ا
صفر الشمس ملغرهبا )
املعاين  :الوْش  :نقش الثوب الصائل  :مجع أصيل ( الوقت ح
ّ
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وقوهتا يف خماطبة العقل واالقناع  ،فهىي
الرشح :اكن حديث الرسول الكرمي ابللغة العرب ّية خل ُح ّجة يف دعو ه  ،فعربي ّــته مت ّ ت حببكة منطقها ّ
اكلثوب املنسوج من خيوط ال فسد وال ّ
يتغل لو ا ع الزمن .
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.
الهامشي الكرمي بنقش ثوب منقو من خيوط قويّة ال فسد وال ّ
يتغل لو ا ع الزمن
صور منط اللغة العربية اذلي توـّم به الرسول
ّ
ّ
غل ُم ْ َطـ ِّر ِّب
البيـان و َح ْب ٍـل ِّ
ِّم َن ِّ
َ .35
فاز ْت ُلر ْك ٍن َ دي ٍد غَ ْ ِّل ُمنْ َص ِّدعٍ
قوي ال ميكن أن تخلهل التشققات ع الس ن  ،ويه حبل مس تقزي
الرشح :و ّفوقت هذه اللغة عىل غلها ابلبيان والبالغة  ،فهىي جدار ّ
مك ال حييد عن طريقه أبدً ا .
بالغة اللغة العربية و ّقوهتا.
سؤال* :ما دال،ة ما خط حتته يف البيت" :أزىه ِّم َن ال َم ِّل البَ ّسا ِّم َم ْو ِّق ُعهـا...

َ .33ول َ ْم تَ َز ْل ِّمن ِّ َمحى االسال ِّم يف َكنَ ٍف
كنفّ :
الظل.
املعاين :محى :حامية.
الرشح  :اللغة العرب ّية محم ّية يف ّل االسالم ؛ لنـّها اللغة ال نزل هبا القرأآن الكرمي  ،اكنسان نزل بدًير خصبة حتميه وترعاه و ّعزه .
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.
صور اللغة العربية ابنسان نزل دًير خصبة حتميه وترعاه.
ـب
َسه ٍْـل و ِّمن ِّعز ٍة يف َم ْ ِّزنلٍ خ َِّص ِّ

ـب
َ .32ح ّىت َر َمهْ ـا اللّيـايل يف فَ َرائ ِّدهـا
َوخَر ُسلْطا ُ ـا يَهنْ ُـار ِّم ْن َص َب ِّ
َصبَب  :ما احندر من الرض
خر  :سقط
املعاين  :فرائد  :مجع فريدة ،ويه اجلوهرة المثينة
ّ
الرشح :بعد أن ب ّ
الشاعر مّنة اللغة قدميًا راح يقار ا ابحلال املؤسف اذلي أ آ ْلت اليه اليوم  ،فا ار عر ها وسقطت فرائدها بعد أةاد عريقة
ُ
من اهامل أهلها لها .
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.
لكن ُملكها قد سقط بطول الليايل من التعب واملرض .
صور اللغة العرب ّية ملكة جتلس عىل عر ها  ،و ّ
ّ
نـان ل َ ْم َ ْم ْل بَدائِّ ُعـ ُه
 .31ك ّن عَدْ َ
املعاين :عدانن َ :جدّ العرب .انء  :بعيد
ْ
فبدت اللغة العرب ّية ةهو،ة  ،وك ّن ( العرب ّية ) مل ميل جاملها وبديع أسلوهبا أقىص الرض وأدانها .
الرشح:
سؤال :اس تخرج من البيت كناية ّكىن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟ عدانن

َمسا ِّم َع ال َك ْو ِّن ِّم ْن نـا ٍء َو ُم ْقتَـ ِّر ِّب
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ـب
َطل لل ّ ْفظِّ ن َ ْس تَ ْجديـ ِّه ِّم ْن بَلَـ ٍد
نــــــا ٍء وأ ْمثالُـ ُه ِّمنّـا عىل َكث َ ِّ
 .31ن ُ
عـار ٍض َكـ ِّذ ِّب
َ .30مكُهْ ِّر ِّق املا ِّء يف الص ْحرا ِّء ح َ بَدَ ا
بـار ٌق ِّم ْن ِّ
ِّل َع ْي ِّن ِّه ِّ
عارض  :حساب ُم ِّط ّل
يصب املاء ابرق  :حساب ذو لرق
املعاين  :ان ٍء :قاص وبعيد كثب  :ق ُـرب مكُهرق املاء  :مكَن ّ
الرشح.31 :يتيمل الشاعر ِّلام أآل اليه حال العرب ّية اليوم  ،فصار أهلها يس تعلون يف الكسم ألفا ً ا أخرهل غلها  ،من ادلخيل واملّمج يف اللغات
الخرهل  ،ومه ال يعلمون أ ّن العرب ّية غن ّية يف ا تقاقها و يفها .
مطر فيه
صب املاء يف الصحراء،ح هر
ٌ
 .30وحاهلم هذا (اس تعارهتم للفاظ أخرهل) كحال َمن ّ
حساب ذو لرق ُم ِّط ّل يف الف ال َ
الشاعر  :أن أهل اللغة العرب ّية نلوا عهنا عندما وجدوا بدي ًال يف الكسم حىت وان اكن ال يؤدّي املعىن كام ؤدّيه اللغة العرب ّية .
َقصدَ
ُ
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت ()31
صور الشاعر اللفظ يئـًا نس تعله من باد ُمع ّ  ،رمغ أ ّن دلينا مثهل  ،وهو قريب يف متناول اليدي .
ّ
سؤال* :وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت ()30
صب املاء يف الصحراء
صور الشاعر حال َمن يس تخدم هذا اللفظ ادلخيل يف الكمه من لغات أخرهل  ،ويبتعد عن العرب ّية حبال َمن ّ
ّ
واس تغىن عنه  ،ح هر حساب ذو لرق ُمط ّل يف الف ال مطر فيه .
َم ْن ال يُ َف ّ ِّـر ُق ب َ ْ َ الن ْبـع ِّ والغ ََـر ِّب
حارهبَ ـا
 .31أ ْز َرهل ِّب ِّبن ْ ِّت ُق َريْ ٍـش ُ ّمث َ
النّبع  :جشر صلب يومو عىل رؤوس اجلبال
املعاين :أزرهل  :أهان وعاب بنت قريش  :اللغة العرب ّية
سوهل منه السهام  ،ويُطل يف بالد الشام عىل جشر احلور يومو حول ال ار واملياه .
الغ ََرب  :مجع ( غَ َربة ) َ ْ
رضب من جشر ت ُ ّ
الرشحَ :من ُحيارب اللغة العرب ّية اليوم ويَعي ا اجلاهل ال عيف بعربيّـته واذلي ال ّيفرق ب ألفا ها  ،مكَن ال ّيفرق ب جشر النبع وجشر الغ ََرب .
ّ
البيت31
الغث والسم
فالن ال ّيفرق ب
سؤال :اس تخرج بيت ًا يقلرب يف املعىن :
ٌ
َخيـل ِّم َن اللْ ِّ
فـاظ ُم ْغتَـ ِّر ِّب
 .33أن ْ َُّ ُ ال َع َـر ِّيب الس ْم َت َم ْن ِّط ُقـ ُه ا د ٍ
ُـب
 .38ويف املَعاجِّ ـ ِّم َك ْ ٌزن ال ن َفا َد لَـ ُه
السخ ِّ
ِّل َم ْن يُ َميّ ُِّـز ب َ َ الـدُ ِّّر و ُّ
اخلرز وخيلو من اللؤلؤ واجلواهر
الس ْمت  :السهل .ادلُ ّر:واحد ه د ُّرة ،ويه اللؤلؤة الكبلة
ُ
املعاينَ :
السخُب:مفردها ِِّساب وهو ال ِّعقد من َ
العريب اليوم وجنري وراء ادلخيل والغريب من لغات أخرهل لنتوم به .
الرشح :يتساءل
الشاعر  :هل نّ اللفظ ّ
ُ
ويف املعامج العرب ّية كزن مث من املفردات اب تقاقاهتا و يفها وأصالها  ،ملَن مي ّ ب ألفاظ اللغة .
(النفي).
سؤال* :ما الغرض البالغي اذلي خرج اليه س تفهام يف البيت 33
سؤال* :ذمسر الشاعر بعض مظاهر تراجع اللغة العرب ّية يف نفوس أبناهئاّ ،
وحض ذكل.
ّيملون العرب ّية الفصيحة ،ويبتعدون عن معامجها ،ويف ّ لون اللفاظ ادلخيةل من الثقافات الخرهل ،ال مي ّ ون ب ألفاظ العرب ّية.
سؤال* :العيب ليس يف اللغة وانـّام يف أبناهئاّ ،
وحض ذكل.
اللغة العرب ّية لغة البالغة والبيان ،نزل هبا القرأآن الكرمي ابجعازه وبيانه وبالغته ،فهىي أ ّمت اللغات وأمكلها ،أ ّما أبناء اللغة العرب ّية فهم مق ّ ون يف
حقـّها ،اببتعادمه عهنا واس تعارهتم ألفا ـًا من لغات أخرهل وتوـّموا هبا.
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ْ َ .39مك ل َ ْفــــ َظ ٍة ُ ِّهجدَ ْت ِّمما نُ َك ّ ِّر ُرهـا
َ .25ول َ ْف َظ ٍة ُ ِّجسنَ ْت يف َج ْو ِّف ُم ْظ ِّل َم ٍة
مظلمة ُ :حفرة معيقة ُمظلمة
لهث  :أخرج لسانه ع ًبا
كثل ممّن يس تخدمون اللغة العرب ّية يركزون عىل اللفاظ الشائعة  ،ويّمسون الروائع من اللفاظ الّمنة يف معامج اللغة العرب ّية حىت
اب ت هذه اللفاظ تشكو من كرثة اس تعاملها .
ويف املقابل هنا كثل من اللفاظ العرب ّية الصيةل لـّ ْت حبيسة املعامج مل ينظر الهيا أحد  ،اذ ُح ِّ َمك علهيا ابلبقاء مسجونة يف حفرة
مظلمة ال يقرهبا ضوء الشمس .
اس تخدام املفردة اجلنبية أحد الصعوابت ال واهجها العربية  ،مسيف نس تطيع بعث اللغة من جديد وف رأي الّ ب؟
ابلرجوع ا معامج اللغة العربية و و يف ألفا ها الفصيحة ،كتابة ونطق ًا.
وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت ()25
صور اللفاظ العرب ّية الصيةل وقد أمهلها أحصاهبا مسجونة يف ُحفرة معيقة ُمظلمة ال يقرهبا ضوء الشمس .
ّ
ـب
مـس ِّمهنا عَ ْ َ ُمر َ ِّق ِّ
ما دال،ة ما حتته خط يف قول الشاعرَ " :ول َ ْف َظ ٍة ُ ِّجسنَ ْت يف َج ْو ِّف ُم ْظ ِّل َم ٍة لـ ْم َ ْن ُظ ِّر الش ُ
تر اللفاظ الفصيحة واهاملها.
حىت ل َ َقــــدْ لَهَث َ ْ
ّ
ـب
ـت ِّم ْن ِّ ـد ِّة الت َع ِّ
ـب
مـس ِّمهنا عَ ْ َ ُمر َ ِّق ِّ
ل َ ْم َ ْن ُظ ِّر الش ُ

املعاين :
الرشح:

سؤال*:
سؤال*:
سؤال*:

فَ َ ْمل يَـ ُؤواب ا ادلُّ نيـا َول َ ْم َ ُـؤ ِّب
ـان هبِّ ـا
َ .23كنام قدْ ََو ال َق ِّار ِّ
القر َظ واحد ه قـَ َر ة  ،وهو ورق من جشر يُدبَغ به .يؤوب :يعود
املعاين :القـار ان  :رجالن من بين عزنة خرجا يف طلب القَ َرظ ومل يرجعا ،و َ
الرشح :يثر الشاعر ابلّان القدمي  ،اذ ذمسر القار ـَ ا َلذلين أصبحت حّيهام مرضب املثل عند العرب  ،وهام رجالن من بين عَ َزنة خرجا
وصل ا اللفظ الصحيت يف لغتنا
يبحثان عن ورق جشر ي ُس تخدَ م لادابغة وهو القـَ َرظ  ،ومل يعودا بطائل  ،وهذا حال َمن يدّعي أنـّه ّ
العرب ّية ومل يصل اليه  ،ويف احلقيقة حا كحال هذين القار ا َلذلين مل يعودا بيشء بعد عناء حبهثام .
البيت23
العزني أآاب
سؤال :اس تخرج بيتا يقارب معىن:
َفريج َ
اخلل وانتظري اًييب اذا ما القارظ ّ

املعاين :
الرشح:
سؤال*:
سؤال*:
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ـب
ًَ .22ي ِّ ْي َخ َة ال ا ِّد َو ِّّاذل ْكرهل ُمخ ِّ ّ َّاد ٌة
ـون ِّللْ َع ِّق ِّ
هُنـــــا يُ َؤس ُـس ما َبنُ َ
ـب
ون َم ْجدً ا ما َج َرهل قَلَـ ٌم
ْهـار وا ِّحلقَ ِّ
ِّب ِّمثْ ِّلـ ِّه يف َمدهل الد ِّ
 .21هنا َ ُن ُّط َ
ِّ يخة :مفردها يخ وهو ذو املّنة من عمل أو ف ل أو رئاسة .ال اد:اللغة العرب ّية .ال َع ِّقبَ :من يييت بعدمك من الجيال الالحقة.
ا ِّحلقـَب :مفردها ِّحق ْـبة ،ويه املُدّة ال وقت لها أو الس نة ،واملقصود  :العصور .
ُخياطب الشاعر يوخ اللغة العرب ّية وعلامءها يف مجمع اللغة العرب ّية  ،ويعقد المل علهيم يف جتديد مّنة العرب ّية يف نفوس الجيال .
طور اللغة ع العصور .
ُم ً
شلا ا أثرمه يف حفظ أةاد اللغة العرب ّية يف معامجها وموامسبة ّ
ال اد.
اس تخرج من البيت كناية ّكىن هبا الشاعر عن اللغة العربية.
وجود علامء يغارون عىل اللغة العربيةويعملون عىل احياءها
ب دال،ة فؤل الشاعر يف البيت .
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قوم فكرة القصيدة يف مجملها عىل املقارنة ب حال عا هام العرب ّية  ،ب ّ ذكل .
عطاء  ،وأ ار ا فصاحها وأصالها ،
النصف ال ّول من القصيدة (  ) 33-3ذمسر الشاعر صفات العرب ّية  ،فهىي الحسن صو ـًا والكرث ً
ومناسبها ّ
للك حال نظ ًما ون ًرثا  ،و غنـّي الشعراء هبا.
النصف الثاين ( ) 23-32وصف حال العرب اليوم وقد اس تعاروا ل سم ألفا ـًا غريبة دخيةل  ،وأمهلوا لغهم الصيةل  ،مفا عادوا ّيفرقون ب
العايم  ،أو ب ألفا ها عا ّمة .
الفصيت و ّ
السمـات الفنيّـــة :
 -3و يف الصور الفن ّية.
 -2تكرار املعاين والفّر.
دوا َ /وس ىن  -يوقظها
 -1اس تخدام ّ
جشوا ً -
احملس نات البديعيّة  :اكلطباق  :انء  -مقّب ً /
السحب )  ،الصائل
 -1لرزت الطبيعة بعنا ها اخملتلفة واّضة  :الصحراء  ،الشمس  ،الشُ هُب  ،املاء  ،ابرق  ،عارض ( ُ
 -0و يف ادلالالت والكناًيت.

انهت الوحدة
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الوحدة الثالثة عرشة
العروض
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الوحدة الرابعة عرشة
العروض

سارات اال صال
الفصل الثاين

العروض

وزن اخلفيــــــــــــــف التّام:
وزن ةــــــــــزوء اخلفيـف:
التفيالت الرئيسة والفرعية:
الرضب)
(ال ييت اال يف العروض و ّ

( )3حبر اخلفيف
فا ِّعالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فا ِّعالتُ ْن
فا ِّعالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن
فا ِّعالتُ ْن  -ب - -
ف ِّعالتُ ْن ب ب - -
فاالتُ ْن - - -

يف عَنا ٍء أعـ ِّظ ْم ب ِّه ِّم ْن َعـنا ِّء

ان قَـلْيب ُ ِّحيـ ُّب َم ْن ال أهي
- ......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم)
وبيَن ْـو ِّار ِّه و ِّط ْيــــــــ ِّب َزمـا ِّنـ ْه
ْمر َحب ًا ابلـ ّربـــيـع ِّ يف َريْــــعــــا ِّن ْه
- ......................................................................................................................................................................... .
( ............................................................................................................................................... ............................اتم)
يش الم ِّل يف ب ُ ْس تا ِّن ْه
السهْ َل ضَ ا ِّح َك ال ِّب ْ ِّ
رش ي َ ْميش ِّف ْي ِّه َم ْ َ
نَ َز َل ّ
......................................................................................................................................................................... .

فا ِّعالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فا ِّعالتُ ْن
فا ِّعالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن
ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن  - -ب -
ُمتَ ْف ِّعلُ ْن ب  -ب -

ان ن قل يب ي حب ب من ال أ مس يم

يف ع ان ئن أع م ب يه من ع ان يئ

ب/--ب -ب-/-ب- --

ب --/--ب-/-ب--

فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن  /فا ِّعالتُ ْن

فا ِّعالتُ ْن ُ /م ْس َت ْف ِّعلُ ْن  /فا ِّعالتُ ْن

مر ح لن لر ر يب ع يف ري عا ن يه

و ب أن وا ر يه و طي ب ز ما نه

ب/--ب -ب- - -/-

ب ب  /- -ب  -ب  / -ب ب - -

فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن  /فاالتُ ْن

فـ ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن  /فـ ِّعالتُ ْن

ن ز لس سهـ ل ضا ح لك بش ر مي ْش

يف ه مش يل أ يم ر يف بس ات نه

ب ب / - -ب  -ب - / -ب - -

-ب/ --ب -ب- - -/-

( .......................................................................................................................................................................... .اتم) ف ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن  /فا ِّعالتُ ْن

فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن  /فاالتُ ْن

الس َما ِّء وال ْر ِّض َ ىت
ن َغَــ ٌم يف ّ
ب/ --ب -ب- -/-ب ب / - -ب  -ب - / -ب - -
......................................................................................................................................................................... .
فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن  /فاالتُ ْن
( ................................................................................................................................................. ..........................اتم) ف ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن  /فا ِّعالتُ ْن
ن َــــا َم َ ْ
من خ ًي لن ب ان ل مل
ان م حص يب و مل أ من
ِّمــ ْن َخيــــــالٍ بـنا أَل َ ْم
حص ِّبـي َول َـ ْم أنـَ ْم
ب / --ب-ب-ب / --ب-ب-......................................................................................................................................................................... .
فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن
( ......................................................................................................................................... ..................................ةزوء) فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن
ها ذل حس ن قد أ مر
قل ل من ال م فل ه وهل
قُ ْل ِّل َم ْن الم ِّفــي الـهوهل هـكذا احلُ ْس ُن قَـدْ َأ َمـ ْر
ب/ --ب -ب- ب  / - -ب  -ب-......................................................................................................................................................................... .
فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن
( .......................................................................................................................................................................... .ةزوء) فا ِّعالتُ ْن ُ /متَ ْف ِّعلُ ْن
ِّم ْن َم َعانــي الــ ّربيع أو أَحلا ِّن ْه
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التدريبات ص 390 -391
 -3قطع البيات ال آ ية ،واذمسر فعيالهتا ،مم ّ ا اخلفيف التّام من ةزوئه:
رد د دل حل ن را ئـ عن عب ق ري ًي
ي َـهَ ادهل َمــ َع الصباحِّ َالولي ِّد
َر ّددي الل ّ ْح َن رائــِّع ًا َعـ ْبقَ ِّر ًًي
 ب / - -ب -ب  - / -ب - -......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) فاعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

بب/--ب-ب-/-ب--
فَ ِّعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

و ط ين لو ـ غل ـ بل خل د عن هو
َانز َع ْتين ال ْيــ ِّه فـي الـ ُخ ْ ِّاد ن َ ْفيس
َو ِّطين لو غلت ابخلاد عنه
بب/--ب-ب-/-ب--
......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) فَ ِّعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

ان ز عتـ نيـ ا يل ه بل خل د نفـ يس
ب/--ب-ب-/-ب--فاعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

َو ا َذا اكن َ ِّت الـن ُّـ ُف ُوس ِّكباراً
و ا ذا اك نـ تن ن فو س اب رن
َ ِّع َب ْت ِّفـي ُمـــرا ِّدها ال ْجسا ُم
بب/--ب-ب/-بب--
......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) فَ ِّعالتن  /متفعلن  /فَ ِّعالتن

ـ عـ بت يف م را د هل أج سا مو
بب/--ب-ب---/-
فَ ِّعالتن  /متفعلن  /فاالتن

ل َ ْم ي َــ ُم ْ
مل يـ مت من ل هو أ ثر
الســـــيَ ْــر
ـت َم ْن ل َـ ُه أَثَـ ْر
َو َحيــــا ٌة ِّم َن ِّ ّ
ب/--ب–ب-......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .ةزوء) فاعالتن  /متفعلن

و ح ًي تن م نس س ير
ب ب  / - -ب – ب-
فعالتن  /متفعلن

ًي َماليك ُ ُّ
أيـ يـ يـ ئنـ فل عي د أهـ دي ا يل يك
ولك ـ ْي ٍء َ َدليْ ِّك
ْش ٍء يف ال ِّعي ِّد أهدي ال َ ْي ِّك
أَي َ ْ
ب--/--ب-/ -ب--......................................................................................................................................................................... .
( ......................................................................................................................................................... ..................اتم) فاعالتن  /مس تفعلن /فاعالتن

ًي م ال يك و لك ل يـ ئنـ ل دي يك
ب /--ب-ب-/-ب--فاعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

و ن ا مل أ مو ر ع لن و عد لن
فَـــاذا وليا َ َول ّــى ال ِّنّظا ُم
و ِّنظا ُم المو ِّر َع ْقـ ٌل وعَدْ ٌل
بب/--ب-ب-/-ب--
......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) فعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

ف ا ذا ول ل ًي ـ ول لن ن ا مو
ب ب  / - -ب – ب  - /-ب - -
فعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

 -2افصل ب طري ّ
لك ب من البيات ال آ ية:
باب وال َم ُل امل َن ْشو ُد ُوح فَتَ ْب َع ُث ِّ ّ
الش ْع َر َحيّا
الهَوهل والش ُ
قَـــــدْ َــــ ِّر ُّف احل َـيا ُة ب َ ْعدَ ُذبولٍ َويل ُ الـــزمــــ ُان ب َ ْعدَ َجـفَا ِّء
الصـــــــــلْ ِّت وا ْحت َ َس ْب
َر ِّحــــــــ َم ُ
هللا َمــــــــــ ْن أَعَ َان عَ َىل ُّ

باب وال َمـ ُل امل َنْـــ /
الهَوهل والش ُ
قَـــــدْ َــــ ِّر ُّف احلَـيا ُة ب َ ْعدَ ُذبولٍ /
هللا َمــــــــــــــــ ْن َأعَا /
َر ِّحــــــ َم ُ

العرويض يف البيات ال آ ية:
 -1امل الفراغ ابلومة املناس بة؛ ليس تقزي الوزن
ّ
(ً )3ي َأ ِّيخ ال َ َم ْل ِّب َو ْ ِّهج َك َع ّين ما أان  .....وال َأنْ َت فَ ْرقَدْ
أ) فـَ ْح َم ٌة.
اب فــاذا ولّيا َعـــ ِّن الـ َم ْر ِّء َو ّ
أ) َسعاد ٌة
( )2أ آ ُ،ة ال َعيْ ِّش َ ......و َ ــــــ َب ٌ
َو ْهـــــــــ َو يف ُ .....
أ) ال ْحشا ِّء
داخل
(َ )1مسيف َأ ْ ُجنـــو ِّم َن الهــــــوهل
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يـ ـ ها دهل م عص ص اب حل و يل دي

يب
ب) ال َغر ُ
ب) ِّ ّ
حص ٌة.
ب) َخيايل

و ُد ُوح فَتَ ْب َع ُث ِّ ّ
الش ْع َر َحيّا
َويـــــل ُ الـــزمــــ ُان ب َـ ْعدَ َجــــ َفا ِّء
الصلْ ِّت وا ْحت َ َس ْب
َن َعــــــــ َىل ُّ
جـ) ُمـ ْخ َت ِّل ٌف
جـ) ْ
ّض ٌك
جـ) القَلْ ِّب.

اليوم حمل ...وغداً جنم

د) َعظ ٌزي
د) ما ٌل
د) النُّ ِّ
فوس
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وزن البســـــــــــــيط التّام:
وزن ةــــــــــزوء البس يط:

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
( )2حبر البس يط
ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن
ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن

ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن  - -ب -
التفيالت الرئيسة والفرعية:
ُمــتَ ْفـــ ِّعلُ ْن ب  -ب -
ُم ْس تَ ِّعلُ ْن  -ب ب -
نتص ابنزوء) ُم ْس تَ ْف ِّع ْل - - -
( ّ
فَام أ َح ْي َىل َالقينا َو َأ ْحالها

يه هتَ ْـواين و َأ ْهـواها
القَ ْيـ ُتـها َو ْ َ
......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم)

ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن
ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن
فَا ِّعلُ ْن  -ب -
فَ ِّعلُ ْن ب ب ( -الكرث يوع ًا)
( ييت يف العروض والرضب فقط)
فَ ْعلُ ْن - -

ال َ ْيق ُـ ها َو ْهـ ي َـ هتَ ـ وا نيـ َو أهـ واها

فَـ ما أ ح َت ال يق ان وأح ال ها

-ب-/ -ب--/-ب--/-ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ْعـلُ ْن

ب -ب  - /-ب  - - /-ب - - /-
ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ْعـلُ ْن

فهـ ير ر بيـ عل م غن يت وه ي هبـ ج ت هو

وهـ يل ح ًي ة و مع نل حب ب مع ان ها

-ب-/-ب--/-ب/-بب--ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

 ب  /-ب ب  - -/-ب - - / -ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ْعلُ ْن

فَ ُّن ّ ِّ
و فتـ ن تن من ـ اب بل حس نـ رقـ قـ مـ ها
احلب غَـنّاها
باب احلُ ْس ِّن َرق َمها
َو ِّف ْتنَ ٌة ِّمـن َ ِّ
الصـبا و ِّحو ُار ِّ ّ
ب  -ب  - / -ب - - / -ب  / -ب ب-
......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) ُمـ َت ْفـ ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

فنـ نصـ صـ اب وح وارلـ حبـ بـ غنـ انها
  -ب  /-ب ب  - - /-ب - - / -ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ْعلُ ْن

أر دنـ نـ أ ـ ر قـ فل وجـ دا نـ مر أ آ اك
َو َجن ُة اخلُ ْ ِّاد َأ ْهدَ ْت ب َ ْع َض َم ْعنااك
رش َق يف ال ِّو ْجدَ ِّان َمــ ْرأآاك
أ ْر ُد ُّن َأ ْ َ
ب  -ب  - / -ب - - / -ب  / -ب ب-
......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) ُمـ َت ْفـ ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

وجنـ نـ لـ خلـ د أه د ـ بعـ ضـ معـ اناك
  -ب  /-ب ب  - - /-ب - - / -ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ْعلُ ْن

ما ذا و قو يف عـ ربـ عنـ عـ فا
ُمـ ْخلَ ْو ِّل ٍ َد ِّار ٍس ُم ْســ َت ْعـجِّ ـ ِّم
َمــاذا ُوقُو ِّفـي عَ َىل َربْـع ٍ َعــــ َفا
  -ب - / -ب  - - / -ب -......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .ةزوء) ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن

خمـ لو لـ قنـ دا ر سنـ مسـ عـ ج يم
-ب-/-ب--/-ب-ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن

و ُكـــــ ُّل ذي ا ِّبــــ ٍل َم ٌ
و لكـ لـ ذيـ ا بـ لنـ مو رو ثن
لوب
ورون
و ُكــــــ ُّل ِّذي َسلْ ٍب َم ْس ُ
ب -ب  / -ب ب - - - / -
......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .ةزوء) ُم ْس َت ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّع ْل

و لك ل ذي س ل لن مس لو بو
ب-ب /-بب---/-
ُم ْس َت ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّع ْل

يه احل َيا ُة َو َم ْعىن احلُ ِّ ّب َمـ ْعناها
َو ْ َ

يه هبَ ْ َج ُت ُه
فَهْىي الربي ُع الـ ُمغَ ِّ ّين َو ْ َ
......................................................................................................................................................................... .
( .................................................................................................................................................... .......................اتم)
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

التدريبات ص 399
ّقطع البيات ال آ ية من حبر البس يط ،واذمسر فعيالهتا ،مم ا التام من انزوء:
-3
ود دعـ ه ريـ ر ة انـ نر ر بـ مر ـ حـ لو
َو َه ْل ُ ِّطي ُ َو َداع ًا أَي ُّـها الر ُجـ ُل
َو ِّ ّد ْع ُه َريْ َرة ان الر ْك َب ُم ْر َ ِّحت ُل
  -ب  / -ب ب  - - / -ب / -ب ب -......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

وهلـ ـ طيـ قـ ودا عنـ أيـ يـ هررجـ لو
ب -ب/-ب ب  - -/-ب/-ب ب-
ُمتَ ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

منـ رس ر هو ز م ننـ سا ئتـ ه أزمانو
ه يل أ مو ر ما ا هد ـ ها د و لن
َم ْن َرس ُه َز َم ٌن َس َاء ْ ُه َأ ْز َم ُان
يه ال ُم ُور َكام َ ا َهدْ هتُ ا دول
ِّ َ
ب  -ب  / -ب ب  - - / -ب  /-ب ب  - - -ب/ -ب ب  - - /-ب - - /-
......................................................................................................................................................................... .
ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ْعلُ ْن
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) ُمتَ ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن
نـ سيـ ج وح د أنـ ل حسـ نـ ًي و ط ين
ن َ ِّس ُيا َو ْح ِّد َ َأنْ َت احلُ ْس ُن ًي َو َط ِّين
الس ْح ُر اتجا َ
َهـذا اجلَ َما ُل َو َهذا ِّ ّ
ب  -ب  /-ب ب  - -/-ب  /-ب ب -
......................................................................................................................................................................... .
( ................................................................................................................................................... ........................اتم) ُمــ َت ْفـــ ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

هاذل ج ما ل وها ذسـ حس ر اتجااك
  -ب / -ب ب  - - / -ب - -/ -ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ْعلُ ْن

أنـ نل را م ا ذا ما أيـ س رو ذ رو
َم ْن َاك َن ي َيْل َ ُفهُ ْم يف املـ ْ ِّزنلِّ اخل َشَ ِّن
ان الـ ِّكرا َم ا َذا َما أَيْ َرسوا َذكَروا
  -ب / -ب ب  - - / -ب  / -ب ب -......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .اتم) ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

منـ اك نـ ييلـ فـ مه فلـ منـ زللـ خ ـ ين
  -ب/-ب ب  - -/-ب/-ب ب-ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

قا لت أ ال ان ن ان يس ًي ين
يف احلُ ْس ِّن ًي ُ ْع َ َةل ال ْكو ِّان
ـــان
قَال َ ْت َأال ان ّـنَا ِّسيّ ِّ
-ب-/-ب---/-......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .ةزوء) ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن

فل حس ن ًي ع ل ل أ وا ين
-ب-/-ب---/-ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن

والن ْف ُس ِّّ
الرضَ اعِّ وا ْن َ ْف ِّط ْم ُه ي َـ ْن َف ِّط ِّم ونـ نفـ س كط طفـ لـ انـ ه ملـ ه ب بـ ع
اكلط ْفـلِّ ا ْن هتُ ْ ِّم ْ ُهل َ ب َعـ َىل
ُح ِّ ّب ّ ِّ
  -ب  -/ -ب  - -/-ب /-ب ب -......................................................................................................................................................................... .
( .......................................................................................................................................................................... .ةزوء) ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَا ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

 -2افصل ب طري لك بيت من البيات ال آ ية:
ِّم ْن هذ ِّه ادلّ ْو َح ِّة اخل َ ْرضا ِّء قدْ َطل َ َع ال ْحر ُار و ّ ِّ
الصيدُ والث ُّو ُار و ُّالرس ُل
َو ْر ٌد ـيل ّـ َ يف ضَ َاح َمنَابـ ِّتـ ِّه ْفازدا َد ِّمـ ْن ُه ال ُّ حى يف ال َع ِّ ارشاق ًا
رون غريب ًا عَاد ُه َ َ
جش ٌن ِّم ْن ِّذكـ ْر ُكـ ْم و َجـــــفا َأ ْجفان َـ ُه َالو َس ُن
َه ْل َ ْذكـ َ

ِّم ْن هذ ِّه ادلّ ْو َح ِّة اخلَ ْرضا ِّء قدْ َطل َ َع ال  /أ ْحر ُار و ّ ِّ
الصيدُ والث ُّو ُار و ُّالرس ُل
َو ْر ٌد ـيل ّـ َ يف ضَ َاح َمنَابـ ِّتـ ِّه ْ /فازدا َد ِّمـ ْن ُه ال ُّ حى يف ال َع ِّ ارشاق ًا
رون غريب ًا عَاد ُه َ َ
جش ٌن ِّ /م ْن ِّذكـ ْر ُكـ ْم و َجـــــفا َأ ْجفان َـ ُه َالو َس ُن
َه ْل َ ْذكـ َ

العرويض يف البيات ال آ ية:
 -1امل الفراغ ابلومة املناس بة؛ ليس تقزي الوزن
ّ
حفظت يئا وغابت عنك أ ياء أ) يرهل
 .3فقل ملن  ....يف العمل فلسفة
أ) هام
 .2وقفت يف ّالروض ألحل فقد مش به حىت لكت  .....أع الزهر
أ) قو
 ......عليه فان هللا يزنعه
 .1ومن غدا البسا ثوب النّعزي بال
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حبـ بل رضاعـ و انـ فـ طم ه ينـ فـ ط يم
  -ب/-ب ب  - -/-ب /-ب ب-ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِّعلُ ْن فَ ِّعلُ ْن

ب) يظن
ب) بدموعي.
ب) ف ّ ل

جـ) يدعي.
جـ) ملرأآي
جـ) احّاس

اليوم حمل ...وغداً جنم

د) يتقن
د) احتجا ًجا
د) كر.

أوس العزّة

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

700/07 07 4 07

( )1حبر الطويل (ال يييت اال اتم ًا)

وزن الطــــــــــــــــــــــويل:

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن

التفيالت الرئيسة والفرعية:

فَ ُعولُ ْن ب - -
فَ ُع ُ
ول ب  -ب

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن

َمفَا ِّع ْيلُ ْن ب - - -
َمفَا ِّعـلُ ْن ب  -ب -
مفاعي ب  ( - -ييت فقط يف العروض والرضب)

فان
ِّقـفا ن َ ْب ِّك ِّم ْن ِّذ ْكرهل َح ِّب ٍ
ـيب و ِّع ْر ِّ
......................................................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................................................... .

قـ فا نبـ منـ ذ رهل ح بيـ بنـ و عر فا ين

و ربـ عنـ خ لتـ أ آًي ـ هو منـ ذ أز ماين

ب  / - -ب  / - - -ب  /- -ب - - -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن

ب /- -ب  / - - -ب  /- -ب - - -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن

عَلَـى قَدْ ِّر أَ ْه ِّل ال َع ْز ِّم َييت ال َعز ِّ ُامئ
......................................................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................................................... .

ع قد رأهـ لل عز م ي ل ع زا ئـ مو
ب  /- -ب  /- - -ب  /- -ب -ب -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

و ي يت ع قد رل كـ را ملـ م اكرمو
ب /- -ب /- - -ب /- -ب  -ب -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

عان الش َب ِّاب َجـديدُ
أَال ل َ ْيـــ َت َريْــ َ
......................................................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................................................... .

أ ال يل ـ ري عا نشـ ـ اب بـ ج دي دو
ب  / - -ب  / - - -ب  -ب /ب - -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعو ُل َم َفا ِّعي

ودهـ رنـ ـ ول ًي ب ثيـ نـ يـ عودو
ب /- -ب /- - -ب  -ب /ب - -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعو ُل َم َفا ِّعي

ع جبـ ـ ل سع يد ده ر بيـ نـيـ و بيـ نـ ها
ب  / - -ب  / - - -ب  -ب /ب - -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعو ُل َم َفا ِّعي

فـ مل منـ قـ ضا ما بيـ نـ ان سـ ند دهـ رو

ــــان
َو َربْع ٍ َخل َ ْت أآًي ُ ُه ُمنْ ُذ َأ ْز َم ِّ

َو َييت عَىل قَدْ ِّر ال ِّكرا ِّم الـ َمّرم

َو َد ْهراً َـ َو ّ ًي ب ُثَ ْ َ ي َــ ُعـــــو ُد

َ ِّجعـ ْب ُت ِّل َس ْع ِّي ادل ْه ِّر بَيين َوبَيْهنَ ا
......................................................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................................................... .

فَلمـا انْقَ َض ما بَينَنا َسكَ َن ادله ُْر
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ب /- -ب /- - -ب  -ب /ب - -
فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعو ُل َم َفا ِّعي

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

التدريبات ص 252-253
 -3قطع بيات ال آ ية من حبر الطويل ،واذمسر فعيالهتا:
يُـ َم ِّ ّجدُ ها قليب َوي َـــدعـو ل َـــــها فَ ِّمـي
ِّبـــــال ِّدي هواها يف ِّلساين َويف َديم
ب  /- -ب  /- - -ب  / - -ب  -ب -

ب -ب  /ب  / - - -ب  / - -ب  -ب -

يب َو َم ْ ِّزنلِّ
ِّقــفَا ن َ ْب ِّك ِّمـــ ْن ِّذ ْك َرهل َح ِّب ٍ

ِّب ِّس ْقطِّ ال ّ َلوهل ب َ ْ َ ادلخولِّ فَـ َح ْو َم ِّل

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

ب / - -ب  /- - -ب  / - -ب  -ب -

ب  / - -ب  / - - -ب  -ب /ب  -ب -

الق َدُ ُّل عَىل ال َفــــىت
وللنّ ْف ِّس أَ ْخـــ ٌ

خاء ما َأ ـى أ ْم ت َسا ِّخــــــيا
أَ َ
اكن َسـ ً

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

ب  / - -ب  /- - -ب -ب  /ب  -ب -

ب -ب  /ب  / - - -ب  / - -ب -ب -

وس نا
َـهُــ ُ
ون عَلَ ْينا يف الـ َمعايل ن ُ ُفــــ ُ

ناء ل َ ْم يُـ ْغ ِّهل الـ َمهْ ُر
َو َمن َخ َط َب الـ َح ْس َ

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُع ُ
ول َم َفا ِّعلُ ْن

ب  -ب  /ب / - - -ب  / - -ب  -ب -

َوا ِّن ّـي ل َتَعروين ِّلــ ِّذكــــــــرا ِّ ِّهـــز ٌة

فور ب َل ّـ َ ُهل القَ ْط ُر
َكام انْـتَــــــفَ َض ال ُع ْص ُ

ب / --ب  /- - -ب  / - -ب  -ب-

ِّلـ َخــــــ ْول َـ َة أَ ْطـــــال ٌل ِّبـ ُ قَ ِّة ثَـهْ َمـــ ِّد

ش يف ا ِّه ِّر ال َي ِّد
َلُــــ ُ
وح كَبايق َالو ْ ِّ

 -2افصل ب طري لك بيت من البيات ال آ ية:
َوا ْن ُمد ْت الي ِّدي ا ّالزا ِّد لـ ْم أ ُك ْن ِّبيَ ْ َجع ِّلهِّم ا ْذ أ ْجشَ ُع القَو ِّم أَ ْ َجع ُل
ابلرجالِّ الـ َمر ُائر
فاق العا ِّ قون وفَ َارقوا الهَوهل و ْاس تَ َمر ْت ّ ِّ
أَ ِّف ْ قَد أَ َ
تَ َر ُ
الرسهل َخلَ ْفي ِّل َم ْن قَ ّل َما ُ ُ وأن َعلُ ُت أفْرايس ب ُنعام َ َع ْس َجدا
مست ُّ
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(حبر الطويل)

ب -ب  /ب  /- - -ب  /- -ب  -ب -

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

(حبر الطويل)

َوا ْن ُمد ْت الي ِّدي ا ّالزا ِّد لـ ْم أ ُك ْن ِّ /بيَ ْ َجع ِّلهِّم ا ْذ أ ْجشَ ُع القَو ِّم َأ ْ َجع ُل
ابلرجالِّ الـ َمر ُائر
فاق العا ِّ قون وفَ َارقوا ال َ /هوهل و ْاس تَ َمر ْت ّ ِّ
َأ ِّف ْ قَد َأ َ
تَ َر ُ
الرسهل َخل َ ْفي ِّل َم ْن قَ ّل َما ُ ُ  /وأن َعلُ ُت أفْرايس ب ُنعام َ َع ْس َجدا
مست ُّ

 -1امل الفراغ ابلومة املناس بة؛ ليس تقزي الوزن العرويض يف البيات ال آ ية:
تزود من  .........فانك ال دري اذا جن ليل هل عيش ا الفجر أ – املال
أ – القلب
ِّســوهل أن يرهل الروح متزتجان
اكن  ..........ليس يشفى غليهل
أ-يفارقك
فليس اال الفراق عتاب
اذا اخلل مل  .......ا ّال مال،ة
|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

(حبر الطويل)

ب-ب/ب/---ب-ب/ب---

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُع ُ
ول َم َفا ِّعلُ ْن

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُع ُ
ول َم َفا ِّعلُ ْن

(حبر الطويل)

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعيلُ ْن

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

ب -ب  /ب  /- - -ب  -ب  /ب  -ب-

(حبر الطويل)

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

ب  -ب  /ب  /- - -ب  / - -ب - - -

فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّع ْيلُ ْن فَ ُعولُ ْن َم َفا ِّعلُ ْن

(حبر الطويل)

ب -الطعام
ب -فؤادي
ب -يعطك

جـ -التقوهل
جـ -نتظار
جـ -افك
اليوم حمل ...وغداً جنم

د -الخبار
د -سقمي
دّ -يجر

أوس العزّة
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

دريب عام ص252
 قطع البيات ال آ ية ،واذمسر ما فهيا فعيالت ،وامس البحر يف لك مهنا:ْاذ ُكرا يل ّ ِّ
ُ
الصبا وأ ًّي َم أن ْيس
ليل ي ُن ْىس
اختالف الهنّ ِّار وال ّ ِّ
-ب / - -ب –ب  - / -ب - -

 -ب  / - -ب – ب  - /-ب - -

فاعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

فاعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

ما َهي َا الش ْو َق ِّم ْن أطاللٍ

أ َ
ّض ْت ِّقفاراً كَ َو ْح الواح

مس تفعلن  /فاعلن/مس تفعل

مس تفعلن  /فاعلن  /مس تفعل

 - -ب  - / -ب - - -/ -

أَ َمـــــــا ِّوي ان املـــــــــا َل غَا ٍد َو َراحئٌ

ب/--ب/---ب/--ب-ب-

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
َحبّذا ُ
العيش ح أه مجي ٌع

ب  / - -ب /- - -ب  /- -ب - - -

فعولُن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فاعالتن  /متفعلن  /فاعالتن

ـــــــ ّد ُة الـــد ْه ِّر نقيض

ب  -ب  /-ب  /- - -ب -ب / -ب  -ب -

فعول /مفاعيلن ُ /
ُ
فعول  /مفاعلن

فاعالتن  /متفعلن

فاعالتن  /متفعلن

مس تفعلن  /فاعلن  /مس تفعلن
ُص ُ
نت نفيس عام يُدن ّ ُس ن َفيس

 -ب  - - /- -ب  / -ب ب - -

فاعالتن  /مس تفعلن  /فَ ِّعالتن
|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

(حبر الطويل)

ث ّــــم يـــي ـــي َرخــــــــا ُؤ ُه

 -ب / - -ب  -ب -

--ب-/-ب--/-ب-

(حبر اخلفيف)

يت أو ن َصي َح ِّة حـــــــ ِّاز ِّم
ِّلرأ ِّي ن َصـــــــــ ٍ

-ب/--ب-ب-

ــب الع َ
ــيش لوال أن ُه
ما أطــي َ

(حبر الطويل)

مل ُ ّ ِّفر ْق قلوهبَ ا الهوا ُء

فاعالتن  /متفعلن  /فاالتن

فعول /مفاعيلن ُ /
ُ
فعول /مفاعلن

(ةزوء البس يط)

َوي َ ْبقَى ِّم َن املالِّ الحا ِّد ُ
يث وا ِّّذل ْك ُر

 -ب  / - -ب -ب  - / -ب- -

ب -ب /-ب  / - - -ب  -ب  /ب ب-
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--ب- / -ب--- / -

 -ب / - -ب  -ب - - - / -

فاس تَ ِّع ْن
اذا ب َلَ َغ ّالرأ ُي الـ َمشُ ــــــــــ َور َة ْ

(حبر اخلفيف)

(ةزوء اخلفيف)

ــل كـلُّـ ُه مــتــرو ُ
عن عـــاج ٍ
--ب-/-ب---/-

(ةزوء البس يط)

مس تفعلن  /فاعلن  /مس تفعل
فعت عن جدا ِّّ
وتر ُ
لك جِّ بْ ِّس
بب/--ب–ب-/-ب--

فَ ِّعالتن /متفعلن  /فاعالتن

(حبر اخلفيف)
اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

ابن َ ْت ُسعــــــــــاد فقليب اليوم متبول
 - -ب  / -ب ب  - - / -ب - -/ -

ب  -ب  - / -ب  - - /-ب- - / -

مس تفعلن  /فَ ِّعلن  /مس تفعلن  /فَ ْعلن

متفعلن  /فاعلن  /مس تفعلن  /فَ ِّعلن (حبر البس يط)

اذ الـ َم ْر ُء ْمل ي َدْ ن َ ْس ِّمن ال ّل ْؤ ِّم ِّع ْرضُ ُه

فَـــــــــــ ُ ّ
لك ِّردا ٍء يَ ْردي ِّه َمجي ُل

ب  / - -ب  / - - -ب  /- -ب -ب -

فعولن  /مفاعيلن  /فعولُن  /مفا ِّعلُن

ب – ب  /ب /- - -ب  / - -ب - -

فعو ُل  /مفاعيلن  /فعولُن  /مفاعي (حبر الطويل)

وح والــ َبــــدَ ْن
الـــر ُ
لــكـ ُم ّ

ــــن
ــــر وال َعـلَ ْ
لكـــــــــ ُم ِّ ّ
الس ُّ

فَ ِّعالتن  /متفعلن

فَ ِّعالتن  /متفعلن

بب/--ب–ب-
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ُمتَيــــــ ٌم اثْ َرها ل َـ ْم يُـــــ ْفدَ َمـــــكبو ُل

|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

بب/--ب–ب–

(ةزوء اخلفيف)

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

القافية...
القافية :من الشعر يه مجموعة من احلروف يف أآخر البيت الشعري وأهام حرف الروي.
السامسن.
وميكن حتديد القافية وف عريف اخلليل لن أمحد ،من أآخر حرف يف البيت ا أول سامسن يس بقه مع املتحر اذلي قبل ّ
و ييت عىل قدر الكــــــرام املّرم
عىل قدر أهل العزم ييت العـــزامئ
و صغر يف ع العـــــظزي العظامئ
و عظم يف ع الصغل صـــــغارها
وقد جعزت عنه احليو اخل ارم
يوف س يف ادلو،ة اجليش هــمه
وذكل ما ال ــــــــــدعيه الرضامئ
ويطلب عند الناس ما عند نفسه
لعكل الحظت أ ّن البيات تشّ يف صوت نهىي به ،ولو ردّدان هذا الصوت اذلي تشّ به اًيت البيات لوجدانه كام يييت:
املــ(اكرم) ،العـ( امئ) ،اخلـ(ضارم) ،ال ـ(رامئ)
واحلروف ال ب القواس يف ماس ب يه القافية ،ويه يف البيت الول املزي امل ومة ( ّ
مضة املزي) ،مث أول سامسن يس بقها وهو اللف الساكنة،
مث املتحر اذلي قبل هذا السامسن؛ وهو حرف الّف يف البيت الول.
أآخر حرف يف البيت
املتحر اذلي قبل السامسن  أول سامسن 
َ  ا ُ م
فالقافية قد تكون جزء ًا من لكمة كام مر بك يف البيات السابقة ،وقد تكون لكمة واحدة كام يف البيت الآيت:
أمل للهوهل ىي عليك وال ( َأ ْمــ ُر)
أرا عيص ادلمع ميتك الص
وقد تكون لكمت  ،كقول الشّ اعر:
َرمتين ُّ
لك حادث ٍة في ْخ َط ْتين و (ل َـ ْم ُ ِّص ِّب)
دريب عىل القافية...
حدّد القافية يف البيات ال آ ية:
 )3ما لنا لكّـنا جوهل ًي ُ
..........................................
..........................................
أان أهوهل وقل ُبـك املتبو ُل
رسول
ُّ
..........................................
..........................................
ـــاب
 )2أبنيّتـي ال حتزنــي
لك الانم ا ذه ْ
..........................................
..........................................
لكنّـها حتيا بال ألبــــاب ِّ
 )1انّـي أرهل فيرهل مجــوعـًا ّمجـة
..........................................
..........................................
وذخـرت ما مل يُ ْذخَـر ِّ
َ
ما مل يُـنَ ْل
مست من رشف العال
 )1ايْـهـًا فقد أدر َ
..........................................
..........................................
مسرسهل وال عَلـِّقَـ ْتـ ُه ِّ ّمهة ُ قَ ْي َ ِّ
 )0وبلَغ َْت غايَة َ سؤدَد لـم يُلْـ ِّف ِّه
ْ
..........................................
..........................................
حصـل
انّام أص ُل الفىت ما قد
 )1ال ـ ُق ْل أص َوفَ ْص أبـدً ا
..........................................
..........................................
 )3ان اكن للبحـــر مع ٌ
فساحل النفــس أمع ْ
..........................................
..........................................
مض مــن العيش ردّا
 )8هل تس تطيع ملا قــــد
..........................................
..........................................
ًي خلة الحـــــرار ِّ
ً )9كرا لتكل المانــــي
 )35من أن يكـــــون لنذلٍ
..........................................
..........................................
علــي ف ـ ٌل ومنّـة
ّ
..........................................
..........................................
وراء ضَ َب ِّاب
ُخان،جامـــ ٍد
 )33وأرهل نفوس ًاِّ ،م ْن د ٍ
َم ْي ٍت ،ك باحٍَ ،
..........................................
..........................................
نصاب
َ )32موىت،ن َ ُسوا َ َوق احليا ِّة وعز َمها
كتحر ِّ ال ِّ
وحترمسوا ُّ
..........................................
..........................................
خشاب
 )3وخ َبا ْهبم لَه َُب الوجو ِّد ،مفا ب ُقـوا
مكحّ ٍق من ال ِّ
ا ّال ِّ
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الروي...
فاس َتقَ ِّ
وما َو ّد َع ْت جِّ لا َ ا ا ْذ َ َول ّـــــ ِّت
لت
قال الش نفرهل:
أال أ ُّم َ ْمع ٍرو َأ ْ َمج َع ْت ْ
ناق ِّ
املط ّ ِّي َأ َ لّـــــ ِّت
َوقَدْ َس َبقَ ْتــــنا أ ُّم َ ْمع ٍرو بي ْمـرها
َواكن َ ْت ِّبي ْعـ ِّ
اذا َطلَ ْع َت ْمل ي َ ْبدُ مهنن مسوكــــ ُب
مشس وامللو ُ مسواكـــ ٌب
وقال النابغة:
بين ّك ٌ
و ُ
عَىل َ ْع ٍث أ ُّي ّالرجالِّ املهـ ّذ ُب
لست مبست ِّب ٍ أخ ًا ال َلُ ّم ُه
لعكل الحظت أن يف لك بيت من البيات السابقة حرفا تكرر يف أآخر البيت تسمى به القصيدة ،فبيتا الش نفري انهيا حبرف التاء ،فتسمى
القصيدة (اتئية) ،وبيتا النابغة انهيا حبرف الباء ،فتسمى القصيدة (ابئية) ،وهكذا ،وهذا احلرف يسمى الروي.
فالروي :هو احلرف اذلي بىن عليه القصيدة ،ويتكرر يف اية أبياهتا ،وتسمى به :س ينية أو رائية أو حائية ،ويكون ساكن ًا أو متحراكً.
حروف الروي:
 )3مجيع احلروف صلت أن تكون رو ًًي.
 )2حروف املد الساكنة ال صلت أن تكون رو ًًي.
 )1وتكون الهاء رو ًًي اذا س بقها سامسن سواء أاكنت أصلية أم زائدة ،أما اذا س بقها متحر فال تكون روًي.
اجلود ال ينفك حامدة
أف ل املعروف ما مل
ان يف املوت ع ه وا عا ا

فالهاء يف هذا البيت ليست رو ًًي ،والروي حرف (املزي).
والبخل ال ينفك الئـ ُمـ ُه
حفرف (الهاء) هو الروي؛ لنه من أصل الومة وما قبهل سامسن.
بتذل فيه الوجو ُه
فازجر القلب عن هوا و َدعْ ُه حرف (الهاء) روي أي ا؛ لنه زائد وما قبهل سامسن.

دريب عىل الروي...
ع ّ حرف الروي يف الآبيات الآية:
ُ )3ح ِّّدثْ ُت أن َمدَ ِّاحئي يف املُصط َفى
 )2و ْخملس ٌة من روعــة الب ِّل ّم
ً )1ي ن َ ْف ُس ُدون َِّك َمدْ ح أ ْمحـدَ انه
 )1و ِّ
نصيبك الوىف من اذلمس ِّر اذلي
َ َ )0جعب ًا لهُــــ ْم يُ ْن ِّك ُر َون ن ُ ُبو ًة
 )1ذ َمسر الحباب والوطنا
جشوا وح لـه
 )3فبىك ً
 )3رىم َ
هللا لر َجـهيا فهدمـها
بك ُ
 )8ال عذلِّ املش تاق يف أ وا ِّق ِّه
مرضج ًا بدمو ِّع ِّه
 )9ا ّن القتي َل ّ
 )35وليس هذا ِّببِّدع من مّرمــه
 )33ر َح ْ
لت ُسـ َمي ُة غدو ًة أجاملــها
املناز َل اذ ال نبتغي بــد ًال
ح ِّ
ّ ِّ )32
 )31أع ِّل ّ ُل نفسا ابلعراق مـــري ة
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َكفار ٌة ِّ َيل َواحل َــــــــــ ِّد ُ
يث َ ِّ
حص ُيت
أقَـ ْبـ َل الثّـالث استنار مشيـبـهـا
ٌ
مسك َ
روح
متسك ر ُحيه والـــــــ ُ
منه ال َع ُبل ِّلسا ِّم ِّعي ِّه يَفــــــــــوح
مسرم ًا ِّّ
وح
للك ف ي ٍةل ممنـــــــــــــ ُ
الســــــــكنـا
و ّ
الصـبا وااللف و ّ
مد ٌنف ابلشّ ـوق ُ
حلف ضـــىن
ولو رىم َ
غل هللا مل يُ ِّص ِّب
بك ُ
ّ
حىت يكون حشا َ يف أحشائِّ ِّه
القتيل ُمرضج ًا بدمـــــــائ ِّه
مثل ِّ
ساوت أوائِّلَـه فيه أواخــــــــره
غ ىب عَليك مفا َـ ُق ُ
ول بدا لهـا
دارا وال اجلل ِّان جلانــا
ابدلّ ار ً
ولكن بيكناف احلجاز طبيبـهـا

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

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

القواعد
وتشمل:
 )3املصدر ال حي
 )2املصدر املميي
 )1العدد
 )1التعجب
 )0كـم
 )1كتابة اللف املقصورة
 )3المتي
 )8مس املمدود واملقصور واملنقوص
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القواعد
( )3املصـدر ال حي :امس يدُ ّل عىل حدن غل مقّن لزمن.
ِّفعا،ة :صناعة
فُ ُعول :قدوم

مصادر الفعل الث ّاليث  :أوزا ا املشهورة:
( معليّة )
س :3صغ املصدر ال حي من الفعال ال آ ية(يف اجلدول)
س :2اقرأ النص الآيت مث اس تخرج املصدر ال حي الثاليث:
" الظمل ّمر طعمهّ ،
ولك لك من أ ّ مكروه ،وميآل
صاحبه النّدم واحلرسة يف ادلّ نيا والآخرة "
.
1
مصدرا حيًا
س  :استبدل ابملصدر املؤول (أ ْن ـقول ) ً

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

صيغ أس ئةل الوزارة:

( )3اس تخرج من النص
( )2صغ من الفعل ( ) مصدر ًا حياً
( )1حول املصدر املؤول( ) ا مصدر حي
( )1ضع دائرة

فَ َعالنَ :ج َرًين فُعو،ة :سهو،ة
فَعيل :دبيب
فَ ْعلَ :ع ْرض

فَ َعلَ :م َرض
فُعال :سعال.

جلس

ن ِّدم

رضب

صام

زرع

هرب

زأر

عوهل

رسق

رعى

درس

َس َع َل

نّ

رشب
ِّ

طار

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

ابعي :افعال :انتاج ،فعيل :تشديدَ ،ف ِّعةل :هتدئةِّ ،فعالِّ :نداء ُمفاعةلُ :مقابةلِّ ،ف ْعاللِّ :وسواس ،فَ ْعلَةلَ :ط ْمينة.
مصادر غل الث ّاليث :
ّ .3الر ّ
امخلايس :افتعال :اجهاد ،انفعال :اندماج ،فاعُل :بايُن ،ف ُّعلُّ :عمل ،افْ ِّعالل :اسوداد.
.2
ّ
السدايس :اس ِّتفعال :اس تغفار ،اس ِّتفا،ة :اس تجابة ،افعيعال :اخشيشان.
.1
ّ
س :3صغ املصدر ال حي من الفعال ال آ
):
اجلدول
يف
(
ية
صارع
نشّ ي
ّعمل
أجنب
س :2اقرأ النص الآيت مث اس تخرج املصدر ال حي الرابعي:
" مت اعالن نتائ الثانوية العامة بعد حتليلها و دقيقها من ِّقبل اللجان
انقش
رىب
ّمسرس
أبدع
ّ
اخملتصة ،فّن اع بيين وب نفيس مبواهجة احلقيقة "
ّ
.
1
بعرث
طمين
وسواس دحرج هندس
مصدرا حيًا
س  :استبدل ابملصدر املؤول (أ ْن ُواجِّ ه ) ً
. . ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

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

س :3صغ املصدر ال حي من الفعال ال آ ية (يف اجلدول):
س :2اقرأ النص الآيت مث اس تخرج املصدر ال حي امخلايس:
التطور و بتّر يف ةال التكنولوجيا أدّهل ا نفتاح
" ا ّن ّ
ا عوامل كثلة فعلينا أن ُحنسن التعامل معها "
.
1
مصدرا حيًا
س  :استبدل ابملصدر املؤول (أ ْن يبتسم ) ً
1
مصدرا حيًا
س  :استبدل ابملصدر املؤول (أ ْن يس تخدم) ً

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

انرشح

انت

و َاصل

عرف

امحر
ّ

انقسم

انتظر

قا َل

وقع

اصفر
ّ

استنجد

اس تعمل

اس تقال

استنار

اس توطن

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

...................................................................................................................
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دريبات الكتاب عىل املصدر ال حي

ِّ .3
هات مصادر حية من الفعال ال آ ية:

خرج ،أ َ
ْرض ،ا ز َم.
رشف ،اخ ّ
فَه َِّم ،اس ْتو َط َن ،طال َعَ ّ ،
عمل ،أ َ
فَهْم ،استيطان ،مطالعة ،علزي ،اخراج ،ارشاف ،اخ ِّ ّْرضار ،ا زام.

املؤو،ة ا مصادر حية يف ما يييت:
حول املصادر ّ
ّ .2
أ .يعجبين أ ْن تستمثر طاقا ك يف أعامل مفيدة.

استامثر.

الكتب العلميّة.
ب .أ ُّ
حب أ ْن أطال َع َ

مطالعة.

 .1ع ّ املصادر ال حية من الثال ّيث وغل الثال ّيث يف النص الآيت:
ايبَ :مب يسود ّالرجل فيمك؟ قال :ابدلّ ين والكرم ،والشجاعة ،وجتنُّب الكذب ،و مشزئاز منه ،و بتعاد عن جلساء السوء،
"قيل لعر ّ
والتّ ُّقرب ا الناس ،ابحّام الكبار و س امتع ا أآراهئم والتّشاور معهم و س تفادة من جتارهبم ،والعطف عىل الصغل ،و عتناء
بذي احلاجة امللهوف".
جتنّب()0
س امتع()0

مشزئاز()1
التّشاور()0

بتعاد()0

التقرب()0
ّ

س تفادة()1

احّام()0

عتناء()0

 .1عُد ا الفقرة قبل الخلة من نص (الهن ة العرب ّية املتجدّدة) ،واس تخرج مهنا:
مصدرا حيًا لفعل ثال ّيث:
أً .

عبادة ،ادلّ عوةًّ ،منوا.

رابعي:
بً .
مصدرا حيًا لفعل ّ

تربية ،وجيه ،وثي  ،يسيس ،التذكل ،حتقي .

خاميس:
مصدرا حيًا لفعل ّ
جً .

التّفل.

سدايس:
مصدرا حيًا لفعل
ّ
دً .
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اخت نفسك ( املصدر )
س :3اقرأ النّص الآيت مث أجب عام يليه:
أوىص خادل لن عبد هللا ودله الراهزي فقال:
ُح ْسن التّدبل مع الكفاف خل من الكثل مع االرساف ،و قتصاد م ٌمثر القليل ،واالرساف متـ الكثل ،و ّاذلي نفيس بيده ا ّن نعم احلظّ القناعة،
املرجو عتباه ،وفاكه امليمون بلواه ،وال تكن م حااكً من غل جعب.
بين ،عا ب ّ
وبئس املال املال احلرام .أي ّ
......................................................................
ثاليث:
أ) اس تخرج من النص :مصدر ًا لفعل ّ
.....................................................................
رابعي:
مصدر ًا لفعل ّ
.....................................................................
خاميس:
مصدر ًا لفعل ّ
س :2اقرأ النّص الآيت مث أجب عام يليه:
ـذت النّــاس مــن معــول الهــدم و ّ
الظــمل ،
"ًي أفصــت مــن نطـ ال ّ ــاد  ،حــديثك ــهد عنــد ّاذلائـ املــتفهّم  ،فينــت النّعمــة العظميــة للعــامل  ،أنقـ َ
رب العــامل ،
الصــالة والتّســلزي مــن ّ
ووضــعهم عــىل معــارج م ــاءة بنــور الهــىي ّيــدي ســبيل ّالر ــاد ،جفزيــت عــن أمتــك اخلــل لكّــه وعليــك ّ
ما ذمسر هللا وذمسر النّاس ،اس تحقاق ًا للح وانتصار ًا كل".
......................................................................
ثاليث:
أ) اس تخرج من النص :مصدر ًا لفعل ّ
.....................................................................
رابعي:
مصدر ًا لفعل ّ
.....................................................................
خاميس:
مصدر ًا لفعل ّ
.....................................................................
سدايس:
مصدر ًا لفعل
ّ
س :1صغ املصدر ال حي للفعال ال آ ية:
اختـص اس تجاب
الهل
ّ

مدّد

صنع

صارح

انزتع

ار ّد

وّه

كتب

اس امتل

اس تقام

نبت

أهان

خاط

زرع

فتت

غىل

بعرث

رىب
ّ

اسو ّد

جتر

استمثر

اس تعان

أعلن

انقسم

جرهل

ناقَـل

ترفع

استرشهل

س :1هات املصدر ال حي من املصاد املؤو،ة ال آ ية:
درس جب ٍد
 )3يعجبين أ ْن َ
 )2قال عا ( :أ ْن صوموا خلٌ لمك)
 )1يعجبين أ ْن تستمثر وقتك مبا هو مفيد
 )1طاعة وادليك أ ْن تس تجيب هلم
تفوق يف دراس تك
 )0يرسين أ ْن ّ
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.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

اليوم حمل ...وغداً جنم
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

700/07 07 4 07

اخت نفسك ( املصدر )
اخّ االجابة الصحيحة فامي ي :
 )3املصدر ال حي للفعل ( صاحل ):
أ) ُمصاحلة

ب) صالُت

ج) صليت

د) َصالح

 )2مصدر الفعل امخلايس من املصادر ال آ ية:
أ) تكبل

ب) الزراعة

ج) انتقام

د) استنجاد

 )1الفعل املايض للمصدر ( التعلزي ) يف مجةل :التعلزي ح للجميع:
أ) عمل

ب) ّعمل

ج) عمل

د) اس تعمل

 )1عند حتويل املصدر املؤول ( أ ْن بتسم ) ا مصدر حي يصبت:
أ) ابتسامة

ب) ُّبسم

ج) بسم

د) ابتسام

 )0املصدر ال حي للفعل ( ارقى ):
أ) ُريق

ب) ارقاء

ج) ّ
تريق

ج) ترقية

 )1املصدر ال حي فامي يييت هو:
أ) اس تعمل

ب) موصول

ج) و ُاصلــنا

د) معيد

 )3املصدر ال حي من الفعل ( ار ) هو :
تشار
أ) ُ

ب) ا ّا

ج) ترشيك

د) مشاركة

 )8املصدر ال حي من العل ( أ ّمم) هو:
ب) يمزي

ج) ي ُّمم

أ) امامة

 )9فعل املصدر ( اس امتع ) هو:
ب) اس متع
أ) هع

ج) اهع

د) أمـم
د) يسمع

 )35مصدر الفعل ( قدّم ) هو
أ) قدمي
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ب) قدُّم

ج) اس تقدام

د) قدمه
اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

القواعد
( )2املصـدر املميي :مصدر يبدأ مبزي زائدة ويدل عىل ما يدل عليه املصدر.
رسة
َمـمسسب َ ،مـطلبَ ،مـسعى َ ،مـنفعة َ ،مـأخذ َ ،مـ ّ

صيغ أس ئةل الوزارة:

( )3اس تخرج من النص مصدر ًا مميي ًا
( )2ضع مصدر ًا مميي ًا مّن ال حي
( )1م ب اسام الزمان واملّن واملميي
( )1ضع دائرة

 يُصاغ من الفعل الثاليث عىل وزنَ (:مــ ْفــ َعــل َ ،مــ ْفــ ِّعــل )
نزلَ ................................م ِّـزنل
طلبَ ................................مـطـلَـب
ذهبَ ................................مـذهَـب
أخذ................................
انل.......................................
مات................................
نفعَ ................................مـنـ َفـعـــة
 قد لح ابملصدر املميي اتء التينيث :سيلَ ................................مـسيَلــة
رس................................
د.....................................
وّ
ّ
 املصدر املميي حيمل معىن املصدر ال حي وال يتغل املعىن:
(اللهم ارمحنا بعد الـ َمامت
هذا طلب صعب )
:
(هذا َمطلَب صعب
 مسيف أ ّفرق ب امس الزمان وامس املّن وامس املفعول واملصدر املميي ؟
(قرينة مّنية)
َم ْـو ِّعـدان فــي املدرسة
من خالل الس ياق والقرينة.
(قرينة زمـانية)
َم ْـو ِّعـدان بعد ساعة
(وقع عليه الفعل)
حنن َم ْـوعودون ابلن
(ال يوجد قرينة ،ميكن وضع مصدر
وعد ه َم ْـو ِّعـد ًا صادقا
دريبات الكتاب عىل املصدر املميي
اهي ّالزمان واملّن يف ما حتته خطّ يف الآًيت الكرمية ال آ ية:
 )3م ّ املصدر املميي من امس املفعول من ّ
أ .قال عا { :قُ ْل ان َص َال ِّيت َون ُ ُس ِّحل َو َم ْح َي َاي َو َم َم ِّايت ِّ ّ ِّلِل َر ِّ ّب الْ َعال َ ِّم َ }
وب ا َ ِّ
الِل َمتَا ًاب}
ب .قال عا َ { :و َمن اتَ َب َو َ ِّمع َل َصا ِّلح ًا فَان ُه ي َ ُت ُ
جـ .قال عا { :ان ِّللْ ُمت ِّق َ َم َفاز ًا}
رش الن ُاس ُّضًى}
د .قال عا { :قَا َل َم ْو ِّعدُ ُ ْمك ي َ ْو ُم ّ ِّالزينَ ِّة َو َأن ُ ْحي َ َ
هـ .قال عا { :ه ََذا ِّذ ْك ٌر َوان ِّللْ ُمت ِّق َ ل َ ُح ْس َن َمي آ ٍب َجن ِّ
ات عَدْ ٍن ُّم َفت َح ًة لهُ ُم ا َلبْ َو ُاب}
و .قال عا { :ان َما الصدَ قَ ُ
ات ِّللْ ُفقَ َراء َوالْ َم َسا ِّك ِّ َوالْ َعا ِّم ِّل َ عَلَهيْ َا َوالْ ُم َؤل َف ِّة قُلُوهبُ ُ ْم َو ِّيف ّ ِّالرقَ ِّاب َوالْغ َِّار ِّم َ }
يه الْ َميْ َوهل }
ز -قال عا { :فَان الْ َجن َة ِّ َ
مصدرا ممييًّا مّن املصدر ال ّ حي يف ما حتته خطّ يف امجلل ال آ ية:
 )2ضع ً
مسعا
أ .وفّقك هللا يف جناح سعيك.
موعظة
ب .اقرأ القرأآن ليكون كل منه عظة.
منجاة.
الصدق جناة.
جـ .يف ّ
مسي،ة.
د .أغن نفسك عن سؤال النّاس ابلعمل.

(ن بط ع الومة حسب امل ارع ،اذا مكسورة َمــ ْفــ ِّعــل واذا مفتوحة أو م مومة َمــ ْفــ َعــل )
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ودلَ ................................مـو ِّلـد
وعد................................
قدرَ ................................مـق ِّدرة
غفر................................
:اللهم ارمحنا بعد املوت)

حي)

(مصدر مميي)
(مصدر مميي)
(مصدر مميي)
(امس زمان)
)مصدر مميي)(.امس مفعول)
(امس مفعول)
(امس مّن)

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
اخت نفسك

س :3صغ مصدراً مميي ًا من الفعال اال ية:
.............................................
 .3طلب
.............................................
 :2نفع
.............................................
حب
ّ .1
.............................................
 )1عذر
.............................................
 )0قام
مصدرا ممييًّا مّن املصدر ال ّ حي يف ما حتته خطّ يف امجلل ال آ ية:
س :2ضع ً
 )3هذا ّ
..........................................................................................
الطلَب مرفوض
..........................................................................................
 )2رشحك ادلرس فيه ن ْفع للطالب
..........................................................................................
 )1أحبّك حبّ ًا خالص ًا
..........................................................................................
ْ )1عذر أقبت من ذنب
س :1م امس املّن من امس الزمان من املصدر املميي:
.............................................
 )3سعى الطالب َم ْس َعى العلامء
.............................................
 )2املدرسة َم ْس َعى العمل.
.............................................
 )1الصباح َم ْس َعى العمل.
س )1اخّ االجابة الصحية فامي ي :
 )3لكمة ( املورد ) يف مجةل  :الـ َم ْو ِّرد العذب كثل الزحام
ج) مصدر مميي
ب) امس زمان
أ) امس مّن
 )2لكمة ( َم ْطلَع ) يف مجةل َم ْطلَع الشمس الساعة السادسة
ج) مصدر مميي
ب) امس زمان
أ) امس مّن
 )1لكمة (مرسهل) يف مجةل القدس َم ْرسهل الرسول (ص)
ج) مصدر مميي
ب) امس زمان
أ) امس مّن
 )1لكمة ( موعدا) يف مجةل  :وعد ه َم ْو ِّعداً صادق ًا
ج) مصدر مميي
ب) امس زمان
أ) امس مّن
 )0اكن َم ْو ِّعدان يف املكتبة
ج) مصدر مميي
ب) امس زمان
أ) امس مّن
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ُ )1
نظرت َمـ ْن َظر الفخر.
 )0أجعبين َمـ ْن َظر غروب الشمس

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

د) امس مفعول
د) امس مفعول
د) امس مفعول
د) امس مفعول
د) امس مفعول
اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
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القواعد
( )1العدد


صيغ أس ئةل الوزارة:

( )3حول الرمق كتابة
( )1أعرب ما بعد العدد
( )0ضع دائرة

( )2أعرب العدد
( )1اضبط

العداد ( ) 35 - 1

 نالف املعدوديف التّذكل والتّينيث.ةرورا ابالضافة.
 ويييت معدودها مج ًعا ً -عرب الرقام حسب موقعها.



سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

( )1كتب :ثالثة ( )1ةالت :أربع
كتب وأرب َع ٍ
قصص.
طال َع زي ٌد ثالث َة ٍ
كتب وأرب َع ٍ
قصص.
طال َع زي ٌد ثالث َة ٍ
جاء تسع ُة رجالٍ
يف الس بوع س بع ُة أًي ٍم
ٍ
ُ
طالبات
سلمت عىل أربع ِّ

( )3أًيم :س بعة ( )8ليايل :مثاين
م اف اليه ةرور وعالمة جره نوين الكرس
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

العددان ( ) 32 - 33

 -يطابقان املعدود يف التذكل والتينيث

( )33مسومسب :أحدَ عرش
عرش
( )32مسومسب :اثـنا َ
عرش َة رواي ًة .متي منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت.
كتااب واحدهل ْ َ
َرش ً
قر ْأ ُت أ َحدَ ع َ َ

 -العدد ( ) 33

حسب موقعه يف امجلةل.
وجرا ْ
يُبْىن عىل فتت اجلزأين رف ًعا ونص ًبا ًّ
رأ ُ
عدد مبين عىل فتت اجلزأين يف حمل نصب م.به
عرش طالب ًا.
يت أحدَ َ
ُ
......................................................................................................................................
عرش طالب ًا.
سلمت عىل أحدَ َ

 -العدد ( ) 32

جزؤه الول يعرب اعراب املثىن ب ًعا ملوقعه يف امجلةل ،ويُ ْبىن جزؤه الثاين عىل الفتت.
فاعل مرفوع ابللف لنه مثىن.
عرش رج ًال
جاء اثـنا َ
رأ ُ
......................................................................................................................................
عرش رج ًال
يت اثين َ
ُ
......................................................................................................................................
عرش رج ًال
مررت بـاثين َ

منصواب.
 ويييت متي ها مفردًاً



العداد من ( ) 39 - 31

 جزؤها الول خيالف والثاين يوافقهمنصواب
 ويييت متي ها مفردًاً
ُ -بْىن عىل فتت اجلزأين حسب موقعها.

56

ةرة :احدهل عرشة
(ّ )33
ةرة :اثـنتا عرشة
(ّ )32

|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

( )31ةةل :أربع عرشة

( )31رجل :ثالثة عرش
َرش طال ًبا.
ا ّ يف ّالرحةل مخس َة ع َ َ
َرش طال ًبا.
ا ّ يف ّالرحةل مخس َة ع َ َ
َ
ثالن عرش َة معلم ًة
يف مدرس
ُ
عرش رج ًال
سلمت عىل تسع َة َ

( )39كتاب :تسعة عرش

متي منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت
عدد مبين عىل فتت اجلزأين يف حمل رفع فاعل
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة


سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
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 .ألفاظ العقود من( ) 95 - 25

 -و لزم صورة واحدة مع معدودها.

عرشون طالب ًا.
ار يف احلوار
َ

عرشون طالب ًة.
ارمست يف احلوار
َ

 عرب ب ًعا ملوقعها يف امجلةل؛ ترفع ابلواو ،و نصب وجت ّر ابلياء (ملحقة جبمع املذمسر السامل)فاعل مرفوع ابلواو لنه ملح جبمع املذمسر
عرشون طالب ًا.
ار يف احلوار
َ
م.به منصوب ابلياء لنه ملح جبمع املذمسر
حفظـ ُت ثالث َ بيتًا ِّم َن الشعر.
يف ِّّ
......................................................................................................................................
الصف مخسون طالب ًا
متي منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت
عرشون طالب ًا.
ار يف احلوار
منصواب
 ويييت متي ها مفردًاَ
ً


 .العداد (مئة ،ألف ،مليون)

ةرورا ابالضافة.
 -يييت معدودها مفردًا ً

ُ
كتبت فقرة يف مئ ِّة لكم ٍة.

م اف اليه ةرور وعالمة جره نوين الكرس



العداد الّيبيّة عىل وزن فاعل

 -طاب املعدود.



 .لكمة (ب ع)

قرأ ُت الفص َل ّالراب َع من ّالرواية.
رأ ُ
يت الطال َب َة السابع َة.
د ّل عىل عدد م م ال يق ّل عن ثالثة وال يزيد عىل تسعة

 ُعامل معامةل العداد من (( )9-1نالف املعدود) قد تركّب مع العرشة ترمسي ًبا مزجيًا -وقد يكون معطوفًا علهيا أحد ألفاظ العقود.

أ ُ
مقت يف القدس ِّب ْ ع َة أعوا ٍم.
ُ
َرش ر ُج ًال.
اهدت ِّب َع َة ع َ
صا ْحف ُت ب ع ًة وعرش َين رج ًال.

الزائد عىل ال َعقد ،و د ّل عىل عدد من الواحد ا الث ّالثة.
. لكمة (الن ّيف)
ون ون َ ّي ٌف ،مئ ٌة ون َ ّي ٌفَ ،ألْ ٌف ون َ ّي ٌف.
 ال تس تعمل ا ّال بعد العقود وبعد املئة واللف.أ ْرب َ ُع َ
ثالثون رج ًال ون ّي ٌف.
جاء
 لزم حا،ة واحدة من حيث التّذكل والتّينيث.َ
دينارا وني ًفا.
أنف ْق ُت عرش َين ً
ْ
حفظ ُت عرش َين قصيد ًة ون ّي ًفا.
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ُ
مكثت يف مكّ َة ِّب َع س نو ٍات.
لكّ ُ
عرش َة امرأ ًة.
مت ِّب َع ْ َ

أي :أكرث من ،وزًيدة عىل.

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
دريبات الكتاب عىل العدد

حول الرقام ال ب قوس ْ ِّ ا لكامت:
ّ .3
أ .أسست اجلامعة الردنية س نة ()3912م.
ب .مكث هارون الر يد يف اخلالفة (21س نة) و( 2هر) و(38يو ًما)
تاين عا ()3801م.
جُ .ودل سلامين البس ّ
د .يقع ادلّ رس يف ( )33صفحة من احلجم املتوسط.
هـُ .معر جدّي ( )83عا ًما.
و .يف مكتبة بيتنا ()255كتاب.

س ن َة ألف وتسعمئة واثنت وس ت َ .
ً
َرش يو ًما.
ثالاث وعرش َين س ن ًة و هرين ومثاني َة ع َ َ
عا َم ألف ومثامنئة وس تّة ومخس َ .
عرش َة صفح ًة .
احدهل ْ َ
نون .
س بع ٌة ومثا َ
مئتا كتاب .

 .2أعرب ما حتتَه خطٌّ يف ما يييت:
وس ُف ِّ َلبِّي ِّه ًَي َأ ِّ
َرش كَ ْوكَب ًا َوالش ْم َس َوالْقَ َم َر َرأَ ْيهُ ُ ْم ِّيل َساجِّ ِّد َين }
بت ا ِّ ّين َرأَيْ ُت أَ َحدَ ع َ َ
أ .قال عا { :ا ْذ قَا َل ي ُ ُ
عدد مرمسب مبين عىل فتت اجلزأين يف حمل نصب مفعول به.
وح ال َ ْي ِّه ِّيف ي َ ْو ٍم َاك َن ِّم ْقدَ ُار ُه َ ْمخ ِّس َ أَلْ َف َس نَ ٍة }
ب .قال عا ْ َ { :ع ُر ُج الْ َم َالئِّكَ ُة َو ُّالر ُ
مخس َ  :خ اكن منصوب وعالمة نصبه الياء؛ لنه ملح جبمع املذمسر السامل ،وهو م اف.
ون }
ج .قال عا ِّ { :يف ِّب ْ ع ِّ ِّس نِّ َ ِّ ِّلِل ْ َال ْم ُر ِّمن قَ ْب ُل َو ِّمن ب َ ْعدُ َوي َ ْو َم ِّئ ٍذ ي َ ْف َر ُح الْ ُم ْؤ ِّمنُ َ
جره الكرسة الظاهرة عىل أآخره ،وهو م اف.
ب ّع ِّ :امس ةرور وعالمة ّ
د .قال رسول هللا – صىل هللا عليه وسمل" :-صالة يف مسجدي هذا أف ل من ألف صالة فامي سواه االّ املسجد احلرام".
جره الكرسة الظاهرة عىل أآخره ،وهو م اف.
أ ِّّلف :امس ةرور وعالمة ّ
 .1اضبط أواخر ّ
لك من العدد واملعدود يف ما يييت:
مصعي :رأيت يف البادية أعراب ًيا من العمر مئة وعرشون س نة،
أ .قال ال ّ
ب .قبض التّاجر ألف دينار مثن ب اعته.
جَ .زر ْعنَا يف حديقة مدرستنا أربع عرشة جشرة ممثرة.
الصيفي س بعة أًيم.
د .أم يْ ُت يف النّادي
ّ
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
اخت نفسك

س :3اخّ االجابة الصحيحة فامي ي :
 )3الكتابة الصحيحة للعد ( )30يف مجةل :ادفعوا ( )30ديناراً حلامل هذا الش يك
مخس عرش َة
عرش
عرشة
عرش
مخس َ
ب) مخس َة َ
أ) مخس َة َ
د) َ
ج) َ
 )2يف املدرسة ( )20طالب ًا
د) مخسة وعرشون
ج) مخسة وعرشين
ب) مخس وعرشون
أ) مخس وعرشين
 )1متي العداد من ()9 -1
د) مجع ةرور
ج) مفرد ةرور
ب) مجع منصوب
أ) مفردمنصوب
 )1جنت يف متحان ( )22طالبة:
د) اثنت وعرشين
ج) اثنت وعرشون
ب) اثنتان وعرشين
أ) اثنتان وعرشون
 )0يف املدرسة ( )3معلم و ( )9معلامت
ب) س بع معلم و تسعة معلامت
أ) س بعة معلم و تسع معلامت
د) س بعة معلمون و تسعة معلامت
ج) س بعة معلمون و تسع معلامت

س :2اضبط ما حتته خط
 )3قرأ ُت ثالثة كتب
عرش رجل
 )2جاء أحدَ َ
ُ )1
مررت بتسع فتيات
س :1حول العدد ما ب القواس كتاب ًة:
 )3ار يف احلفل الس نوي ( )32معلامً
 )2فانفجرت منه ( )32عين ًا
 )1تساب ( )89طالب ًا
 )1ا ّ ُ
يت من املكتبة (  )30ة ًةل
 )0ا ّ يف حتفال ( )95طالب ًا
 )15( )1دينار ًا معي
 )3قرأ ُت ( ) 13قص ًة
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

القواعد
( )1التعجب

صيغ أس ئةل الوزارة:

( )3ب الصيغة ال جاء علهيا أسلوب التعجب
( )1أعرب
( )2اس تخرج
( )0ضع دائرة
( )1اضبط



التعجب قسامن:
 .3قيايس ،و صيغتان ،هام:
منصوب /مضل !)
( ما  +أفع َل  +امس
أ( .ما أفعل)
َ
ب( .أف ِّعل بـ) ( أ ْ
ةرور  /مضل !)
فعل  +ب /امس ِّ
سامعي :يفهم من س ياق امجلةل:
ّ .2
هللا هللا عىل هذا االجناز!
ما اء هللا ما اء هللا!
هلل ُّدر اللغة العربية لغة القرأآن الكرمي!



املنظر !
يعرب ترمسيب التعجب القيايس (ما أفعل!) عىل النحو الآيت :ما أمج َل َ
مبين عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ.
ما :التعجبية ،امس ّ
أمجل :فعل ٍ
وجواب قديره هو
ماض جامد مبين عىل الفتت النشاء التعجب ،وفاعهل مضل مس تّ ً
املنظر :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره .وامجلةل الفعلية (أمجل املنظر) يف حمل رفع خ املبتدأ.

ما أمج َل بتسام َة املرسومة عىل حميا !
عظم بــ ٍ
قاض يعدل ب الناس!
أ ْ

دريبات الكتاب عىل التعجب
الصيغة ال جاء علهيا أسلوب التّع ّجب يف الآيت الكرميت ال آ ين :
 )3ب ّ ّ
(أف ِّعل بـ)  /عجب قيايس
أ .قال عا  ُ َ { :غَ ْي ُب الس َم َاو ِّات َوا َل ْر ِّض أَبْ ِّ ْ ِّب ِّه َو َأ ْ ِّه ْع }
(ما أفعل)  /عجب قيايس
ب .قال عا { :قُ ِّت َل اال َنس ُان َما أَ ْكفَ َر ُه }
 )2صغ أسلوب ع ّجب قياس ّيا من الفعال ال آ ية ،وو ّ فها يف مجل من انشائكَ :ع ُظ َمَ ،ح ُس َنُ َ ،مجلَ ،كَ ُر َم
أ ِّ
أع ِّّْظ ْم بيًي ِّم ّ
صفاء املاء!
حس ْن ابنهد لمي ًذا!
الش باب ن ار ًة!
عظم احلُري ّ َة!
ما أ َ
حس َن َ
ما أ َ
أمسر ْم بي َ
ما أمسر َم عل ّيا!
خيك ضي ًفا!
ماء وخرض ًة!
ما أمج َل ا َ
نتصار احل ّ ِّ ! أ ْ ِّمج ْل ابلطبيع ِّة ً
نرض خرض َة ّالزر ِّع!
 )1أعرب ما يييت :ما أ َ
مبين عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ.
ما :التعجبية ،امس ّ
نرض :فعل ٍ
وجواب قديره هو يعود عىل (ما)،
أ َ
ماض جامد مبين عىل الفتت النشاء التعجب ،وفاعهل مضل مس تّ ً
خرض َة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه التحة الظاهرة عىل أآخره ،وهو م اف.
نرض خرض َة ّالزر ِّع) يف حمل رفع خ املبتدأ.
ّالزر ِّع :م اف اليه ةرور ،وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل أآخره .وامجلةل الفعلية (أ َ
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
اخت نفسك

س :3اضبط ما حتته خط:
................................................
 )3ما أبدع صن َع اخلال ِّ !
................................................
طيب قلبـــــــك !
 )2ما أ َ
................................................
 )1ما أجـمـل السـمـاء !
س :2ب الصيغة ال جاء علهيا أسلوب التعجب
كفر ُه "
 -١قال عا  ":قُ ِّت َل اال ُ
نسان ما أ َ
زهار احلديق ِّة!
 -٢أ ْ ِّمجل بي ِّ
عذب انشا َد الشّ َعر!
 -٣ما أ َ
فيس ِّ َ
كل ال ْر ُض ما أ ْط َي َب ّالر َاب َوما أ ْح َس َن امل ُ ْص َط َاف وامل ُ َ َّبعا!
 -٤بنَ ِّ َ
فرصا واسعة للنّقا واحلوار الهادف.
 -٥هلل ّدر معلمينا ومعلام نا! ا ّ م ّييئون ً
غل هللا!
 -٦ما أ قى من رفع حاجتَه ا ِّ
وصلت أ ِّ
فكيف ِّ
بنت ادلّ ه ِّر عندي لك ٍ
نت من ّالزحا ِّم
بنت
 -٧أ َ
ليل قا طو ُ
اكن لي قب َل َ
 -٨فيا َكل من ٍ
ذكل يق ُ
وما َ
ابلرجل!
حسن ادلّ َين وادلّ نيا اذا اجمتعا
 -٩ما أ َ
وأ َ
الكفر واال َ
فالس ّ
قبت َ
َو َأحبِّب ِّبيَ ًّي ِّم ِّه َأحب ِِّّب
َ -١١أال َحبذا ُحص َبة املَكتَ ِّب
ً -١١ي حلالوة اللّقا ِّء!

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

س :1أعرب ما حتته خط اعرا ًاب اتم ًا
وأقبت الكفر واالفالس ابلرجل!
ادلين وادلنيا اذا اجمتعا
ما أمج َل َ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .
س :1اقرأ النص الآيت  ،مث
متسكهم بعقيدهتم ومبادهئم! لقد ّ
سطروا أنصع بطوالت،
عظم رجاالهتم! فيمسر ْم بيخالقهم! وأمجل ل ّ
الهامشيون ،ما أروع اترخيهم! وما أ َ
عظم ح ارة ،هدت هلم بذكل االنسان ّية مجعاء ،مفا أصدقهم ا ْن عاهدوا! وما أوفامه ا ْن وعدوا !....احلمكة تزهو هبم والعدا،ة ال
و ّيدوا أ َ
الصفات
فارقهم ،والرمحة ال نيهل عهنم ،هلل ّدرمه! فهم أ ُ
حرص النّاس عىل أماانهتم  ،فكيف ال رضب هبم المم المثا َل يف املكرمات الشّ اخمة ،و ّ
النبيةل ( )
........................................................................................
 )3اس تخرج أسلوب عجب سامعي وأآخر قيايس.
........................................................................................
 )2ضع عالمة الّقزي املناس بة ما ب القواس.
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القواعد
( )0مك س تفهاميّة ومك اخل ي ّــة
 .3مك س تفهاميّة:
 دخل عىل مس والفعل.
طلب هبا التعي ؛ أي حتتاج ا جواب.
 ويُ ُ
منصواب اذا اكن ا ًها.
 ويييت متي ها مفردًا
ً
 اية مجلها ( ؟ )
 .2مك اخل يّة:
 فيد التكثل
ةرورا ابالضافة أو حبرف اجلر.
 ويييت متي ها ً
 و وز حذفه ا ْن دل عليه الس ياق:

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
صيغ أس ئةل الوزارة:

( )3ب نوع كـم
( )1أعرب ما بعدها
( )2اس تخرج
( )1اضبط ما بعدها ( )0ضع دائرة

مك طال ًبا جنت يف متحان؟
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

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

مك عا ٍمل خدم الوطن ومك من مر ٍيض فا ُه هللا
مك مر يب فيه ُ
عيش ُ
لست أذ ُك ُر ُه

ومر يب فيه ُ
عيش لست أنساه
ّ

والتقدير :مك مرة مر يب ٌ
عيش.


اية مجلها ( ) .

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

دريبات الكتاب عىل ( كـم )
 .3م ّ مك س تفهامية من مك اخل يّة ،واض ًعا عالمة سؤال بعد مجةل مك س تفهاميّة يف ما يييت:
خ ية.
أ .قال عا {:مك من فئ ٍة قليةل غلبت فئة كثلة ابذن هللا وهللا مع الصالرين}.
خ ية.
ب .قال رسول هللا ص" :مك من أ عث أغ ذي طمرين ،ال يؤبه  ،لو أقسم عىل هللا ل ّلره".
اس تفهامية ؟
مّا بعد العقبة عن ّمعان؟
جـ .مك مسيلو ً
خ ية.
د .قال البحّي :مك كل من يد بي اء عندي لها ف ل كف كل والًيدي
اس تفهامية؟
هـ .مك دو،ة عرب ّية ط ّل عىل البحر البيض املتوسط؟
 .2أعرب ما حتته خطّ يف ما يييت:
متي منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت الظاهر.
أ .مك مدرس ًة يف حمافظة اربد؟
جره نوين الكرس.
صاحب قد جل عن قدْ ِّر
ومك
ٍ
ٍ
صاحب فيلقى الس َ
باب فار قيا معا م اف اليه ةرور وعالمة ّ
 .1اضبط أآخر ما حتته خطّ يف قول العباس لن يعيش:
وكنّام أآابؤمه ودلواك
بومه
مك اخوة كل مل ياد أ ُ ُ
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اخّ نفسك
س :3ب ّ معىن ( مك ) يف امجلل ال آ ية ،مث اضبط ما بعدها ،مث ضع عالمة الّقزي املناس بة يف الفراغ :
...........................................................................
( )
 .3مك طالب حنا يف الصف
...........................................................................
( )
 .2مك مهم لريء
...........................................................................
( )
 .1مك من رجل ّضّى للوطن
...........................................................................
( )
 .1مك سفينة جتوب البحار
...........................................................................
 .0مك عالمة خرست يف متحان ( )
ُ
...........................................................................
( )
رشحت كل ادلرس
 .1مك ّمرة
...........................................................................
اؤون حلو امل امر( )
دار العدّ َ
 .3مك دورة َ
ـــن قصيدة َنظمها عرار ُمـــتَـــغـــ ِّنّـــ ًيا ابلوطن وأةاده.
 )8مك ِّم ْ
السائ  ،متهّل ،فَمك اخصة مث ّبتة عىل ِّ
جنبات ّ
الرسعة ّالزائدة.
الطرقات حت ِّّذر من ّ
 )9أيخ ّ
س : 2ب
ب
ب
ب
ب
ب

نوع (مك) يف مجةل
نوع (مك) يف مجةل
نوع (مك) يف مجةل
نوع (مك) يف مجةل
نوع (مك) يف مجةل
نوع (مك) يف مجةل

مك عبنا وسهران .
نفقت مثن املعطف ؟
مك أ َ
صاحب أضاع الصداقة .
مك
ٍ
مك أخذ نا العزة ابالمث .
هعت يف حيا ك .
مك نصيح ٍة َ
مك طالب ًا رسب يف متحان ؟

س :1أعرب ما حتته خط اعرا ًاب اتم ًا:
صاحب أضاع الصداقة .
 )3مك
ٍ
 )2مك طالب ًا رسب يف متحان ؟
 )1مك من رجل ّضّى للوطن .

.

س :1صوب اخلطي:
متدر ٍب جنت يف الفحص العم ّ ؟
مك ّ
فمك حلظ َة حزن أو فرح يعيشها بع نا يوم ًيا.
كتاب ا ّيت من املعرض؟
مك ٌ
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سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

القواعد
( )1كتابة اللف املقصورة

64

صيغ أس ئةل الوزارة:

( )3ب سبب كتابة اللف ابلصورة ال رهت علهيا
( )2علل كتابة اللف ابلصورة ال رهت علهيا
()1



تكتب اللف املقصورة قائة بصورة (ا)
 .3اذا اكنت منقلبة عن واو يف الفعل الثاليث( .رجا)
 .2اذا اكنت منقلبة عن واو يف مس الثاليث( .العصا)
 .1اذا وقعت يف مس والفعل الزائد عىل ثالثة أحرف وس بقت بياء( .الهداًي) ،و(حييا).
 .1يشُ ُذ عن هذه القاعدة امس العمل (حيىي) متي ً ا من الفعل (حييا).



تكتب اللف املقصورة بصورة (هل)
 .3اذا اكنت منقلبة عن ًيء يف الفعل الثاليث( .سعى)
 .2اذا اكنت منقلبة عن ًيء يف مس الثاليث( .الفىت)
 .1اذا وقعت يف مس والفعل الزائد عىل ثالثة أحرف ،وغل مس بوقة بياء( .مصطفى ،استسقى).



ًيء أو و ًاوا:
ميكن معرفة أصل اللف يف الفعال اذا اكنت ً
( دعا :يدعو ) (رجا :يرجو)
 )3ابلرجوع ا امل ارع.
( سعى :سعي ًا) ( غزا :غزو ًا )
 )2ابلرجوع ا املصدر.



ًيء أو و ًاوا:
ميكن معرفة أصل اللف يف السامء اذا اكنت ً
(عصا :عصوان) (فىت :فتيان) (أذهل :أذًين)
 )3ابلرجوع ا املثىن.
( قرهل :قريـــــة ) ( ُذرا :ذروة ) ( ِّر اِّ :ر وة ) ( ُرابَ :ربوة )
 )2لر ِّ ّد امجلع ا مفرده.
 )1جبمع الومة مجع مؤ ٍنث ساملًا( .عصا:عصوات) ( سا :سوات) ( هُدهل  :هُدوات)
غزوا ) (سعى :سع ًيا )
 )1ابلرجوع ا املصدر.
( غزاً :



حندد الومة



حا،ة اذة

 )3امس أو فعل ثاليث بصورة ( ا )
 )2امس أو فعل ثاليث بصورة ( هل)
 )1امس أو فعل غل ثاليث بصورة ( ا )
 )1امس أو فعل غل ثاليث بصورة (هل)
 )0امس العمل حييـى
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(قض :يقيض) (مَّش :مييش)

التعليل :ألفه منقلبة عن واو
التعليل :ألفه منقلبة عن ًيء
التعليل :ألفه مس بوقة بياء
التعليل :ألفه غل مس بوقة بياء
التعليل :لمتي ة عن الفعل حييا
اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
دريبات الكتاب عىل كتابة اللف املقصورة

ابلصورة ال رهت علهيا يف ما حتته خطّ يف ما يييت:
 .3ب ّ سبب كتابة اللف املقصورة ّ
اس توهل:فعل زائد عىل ثالثة أحرف،واللف فيه غل مس بوقة بياء
أ .قال عا " :الرمحن عىل العر اس توهل".
دعا:فعل ثاليث ،اللف فيه منقلبة عن واو.
الصاحلة.
ب .دعا ّالرجل هللا عا أن ّيبه ا ّذلرية ّ
العليا :امس زائد عىل ثالثة أحرف ،واللف فيه مس بوقة بياء.
السفىل".
جـ .قال (ص)" :اليد العليا خل من اليد ّ
سفىل :امس زائد عىل ثالثة أحرف ،واللف فيه غل مس بوقة بياء.
القرهل :اللف فهيا أصلها ًيء ** .مفردها :قرية.
د .مكة املكرمة أ ّم القرهل.
رىث :فعل ثاليث ،اللف فيه منقلبة عن ًيء.
هـ .رىث الشّ اعر صديقه.
لر ّد ق اء هللا فيه سبيل حييا :فعل زائد عىل ثالثة أحرف ،واللف فيه مس بوقة بياء.
و .و ّهيته حيىي ليحيا فمل يكن
حيىي :امس لمتي ه من الفعل.
 .2امل الفراغ بيلف مقصورة (ا ،هل) م ّعل ًال:
هداًي
هدايــ......
يُمىن
يُمنـ........
امتطى
امتطـ......
َمحى
محــ........
 .1امجع الوامت ال آ ية مراع ًيا كتابة اللف املقصورة فهيا كتابة حصيحة عند امجلع:
ق اًي
ق ّية
ّوهل
كوهل
ِّبـ ًىن
ِّبنية
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
اخت نفسك

س :3علّل كتابتة اللف ابلصورة ال جاءت علهيا يف:
..................................................................................................................................................................
ِّفدً هل
............................................................................. .....................................................................................
صدهل
..................................................................................................................................................................
رجا
................................................................................................................................................................. .
قض
..................................................................................................................................................................
ا ِّحلمى
..................................................................................................................................................................
املدهل
..................................................................................................................................................................
َس نا:
..................................................................................................................................................................
القىص:
..................................................................................................................................................................
مصطفى:
..................................................................................................................................................................
مستشفى:
..................................................................................................................................................................
زواًي:
..................................................................................................................................................................
ق اًي:
س: 2
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اخّ االجابة الصحيحة فامي ي :
 )3كتبت اللف ابلصورة ال رهت علهيا يف لكمة ( الـمناًي ) ل ا:
أ) امس ثاليث ألفه منقلبة ًيء
أ) امس ثاليث ألفه منقلبة واو
د) فعل غل ثاليث واللف مس بوقة بياء
ج) امس غل ثاليث واللف مس بوقة بياء
 )2كتبت اللف ابلصورة ال رهت علهيا يف لكمة ( امـتـطى ) ل ا:
أ) فعل ثاليث ألفه منقلبة ًيء
أ) فعل ثاليث ألفه منقلبة واو
د) فعل غل ثاليث واللف غل مس بوقة بياء
ج) فعل غل ثاليث واللف مس بوقة بياء
 )1كتبت اللف ابلصورة ال رهت علهيا يف لكمة ( َحـمـى ) ل ا:
أ) فعل ثاليث ألفه منقلبة ًيء
أ) فعل ثاليث ألفه منقلبة واو
د) امس ثاليث ألفه منقلبة ًيء
ج) امس ثاليث ألفه منقلبة واو
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

القواعد
(  )3المتي امس نكرة منصوب يُذمسر الزا،ة االهبام والغموض ّمعا قبهل
المتي  :امس نكرة منصوب يُذمسر الزا،ة االهبام والغموض ّمعا قبهل
اعرابه( :اثبت) متي منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت.
ضبطه( :اثبت) نوين فتت ـــــــــــــــــً
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صيغ أس ئةل الوزارة:

( )3اس تخرج
( )1اضبط
( )0ضع دائرة

( )2أعرب
( )1ب نوع المتي

قال عا  ":مفن يعمل مثقا َل ذر ٍة خل ًا "
اعراهبا (خل ًا) متي منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت.
ضبط (خل ًا) نوين فتت.



متي اذلات ( املفرد  ،امللفوظ )  :يزيل الغموض عن لفظة أو لكمة تس بقه ،ويييت:
( )95 -25( )39 -33
 )3بعد عدد
( املساحات  ،املّييل  ،الوزان )
 )2بعد مقدار
جرة  ،مقدار  ،وعاء  ،موضع)
 )1بعد به املقدار
(قدر  ،حفنة ّ ،
( يب نوع ما قبهل ) :
 )1بعد رع المتي



متي النس بة ( امجلةل  ،امللحوظ )  :يزيل الغموض عن عالقة ( نس بة ) تربط ب عنا امجلةل
 )3عالقة الفعل ابلفاعــل ( :يييت بعد الفعل والفاعل)  .......................................................................................ازداد الطلبة اقبا ًال .
 )2عالقة الفعل ابملفعول ( :يييت بعد الفعل واملفعول به) ُ ..............................................................................
وفيت الع ّمال أجور ًا .
كرث منك ما ًال .
 )1عالقة املبتدأ ابخلبــر ( :يييت بعد املبتدأ واخل )  .............................................................................أان أ ُ
يف احلاالت الثالن السابقة (يسمى المتي حمو ًال)
بناء !
 )1بعد مجةل التعجـب .................................................................................................................................................................. :هلل ّدره رج ًال ! ما أدق َ
البيت ً
الصدق خلقًا.
الصدق خلقًا .حبّذا ُ
 )0بعد مجةل املدح ِّ .................................................................................................................................................................. :ن َعم ُ
الكذب خلقًا .الحبّذا الكذب خلقًا.
 )1بعد مجةل اذلم .................................................................................................................................................................. :بئس ُ
يف احلاالت الثالن السابقة (يسمى المتي غل حمول)
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ا ّن هذا أيخ تس ٌع وتسعون نعج ًة .
ا ّ ُ
يت طنًا حديدً ا .
ُ
قدّمت للعصافل حفنة ً مق ًحا .
ُ
مقيصا قطنًا .
لبست ً

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
دريبات الكتاب عىل المتي

 -3م ّ متي اذلات من متي النس بة يف ما يييت :
أ -قال عا  " :ا ّن عدة الشهور عند هللا اثنا عرش ًهرا يف كتاب هللا "
ب -قال عا  " :وال متش ِّ يف الرض َمر ًحا  ،انك لن نرق الرض ولن بلغ اجلبال طو ًال "
ج -قال رسول هللا  " : االميان ب ٌع وس بعون عبة ً "
بناء !
د -ما أ ّدق َ
البيت ً
هـ -ا ّهل وادلي ِّرط ًال زي ًتا :
و -تشّ يف جامعة صديقات املكتبة اثنتان وعرشون طالبة ً :
ز -أمسر ْم ابملهذب صديقًا !
ُ
جشرا :
ح-
غرست الرض ً
 -2أعرب ما حتته خط اعر ًااب ات ًما :
أ -هلل ّدره عاملًا :
كرثمه احساانً :
ب -أغىن الناس ِّ أ ُ

جُ -
لبست خامت ًا ف ًة :
 -1امل الفراغ لمتي مناسب يف ما ي :
أ -الريف أنقى من املدينة ..........
ب -البحّي أسهل من أيب متام ..........
ج -رش ُ
مسواب ..........
بت ً
د -ا ّ ُ
يت فدّ انـًا ..........

ًهـرا  :متييـز ذات
طـو ًال  :متي نس بة
عبـة  :متييـز ذات
ـــاء  :متي نس بة
بن ً
زيتـــًا  :متييـز ذات
طالبـة  :متييـز ذات
صديقًا  :متي نس بة
جشـرا  :متي نس بة
ً

متي نس بة منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت الظاهر عىل أآخره .
كرث  :خ املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال مة الظاهرة وهو م اف ،
أ ُ
جر ابالضافة.
هـم  :مضل متصل مبين يف حم ّل ّ
احساانً  :متي نس بة منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت الظاهر عىل أخره .
خامت ًا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه نوين الفتت الظاهر عىل أآخره
ف ة  :متي ذات منصوب ابلفتت ..
( هو ًاء )
( ًعرا )
ماء )
( ً
( أرضً ا )

 -1اجعل ّ
لك امس ممّا يييت ُمم ّ ًا يف مجةل مفيدة من انشائك  ( :كس  ،ذراع ِّ ،رطل  ،صاع  ،ثوب  ،س بعة وعرشون )
رش ُ
ثواب صوفًا.
ابع التاجر ذراعًا حر ًيرا.
بت ك ًسا لبنًا.
ألبس ً
ا ّ ُ
ا ّ ُ
دلي س بعة وعرشون ةةل.
يت صاعًا طحينـًا.
يت رط ًال زيتـًا.
ّ
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
اخت نفسك

س :3م متي اذلات من متي النس بة فامي ي :
 )3أمسرم ابملعمل صديق ًا !
 )2اهد املباراة عرشون رج ًال.
الفالح الرض دومن ًا عل ًا.
 )1زرع ُ
 )1بئس الوممية خلق ًا.
 )0معي ثالثون دينار ًا
ماء.
 )1رشب الرجل كس ً
 )3زعنا فدا ًان قـمح ًا.
ماء.
 )8طاب ُر الفرات ً
 )9هلل دره فارس ًا.
 )35ا ّ ُ
يت مّ ًا قـام ًا.
س :2أعرب ما حتته خط اعرا ًاب اتم ًا:
ماء
 )3طاب ُر الفرات ً
 )2معي ثالثون دينار ًا
س :1اضبط ما حتته خط:
رش ُ
بت لّ ًا حليبا
ا ّ ُ
يت خامت ًا ف ة

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

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

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

س :1اخّ االجابة الصحيحة فامي ي :
 )3يف مجةل ( ازداد الطلبة حب ًا ملعلمهم ) أزا المتي الغموض عن عالقة:
ج) املبتدأ ابخل
ب) الفعل ابملفعول به
أ) الفعل ابلفاعل
 )2لكمة ( حفنة ) يف مجةل قد ُ
ّمت للعصافل حفن ًة مقح ًا عت
ج) بيه ابملقدار
ب) مقدار
أ) وزن
 )1المتي احملزل مما ي هو :
ج) الحبذا الوممية صف ًة
ب) نعم الصدق خلق ًا
أ) بئس الكذب خلق ًا
 )1المتي يف مجةل ( زرع الفالح دومنا علا )
ج) دومنا
ب) الفالح
أ) زرع
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د) مجةل التعجب
د) مساحة
د) ُ
وفيت العام َل أجور ًا
د) علا
اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

700/07 07 4 07

القواعد
( )8مس املنقوص واملقصور واملمدود
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مس املنقوص :
ةرداً من ال  ،واالضافة
 )3اذا اكن ّ

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
صيغ أس ئةل الوزارة:

()3

امس ينهىي بياء ،مكسور ما قبلها  ،مثل  ( :الها ِّدي ِّ ،
القاضـي  ،ادلا ِّعـي )
اجلر
ُحتذف ًيؤه ويُ ّعوض عهنا بتنوين مسرس عىل ما قبل الياء احملذوفة يف حال الرفع و ّ
ف ُي َعرب ابحلركت املقدّر عىل الياء احملذوفة.
فاعل مرفوع ابل مة املقدرة عىل الياء احملذوفة
( ال ّمة رف ًعا )  :جاء قا ٍض
مررت ٍ
جر ًا) ُ :
امس ةرور ابلكرسة املقدرة عىل الياء احملذوفة
بقاض
( الكرسة ّ
أ ّما يف حا،ة النصب فان الياء ثبت وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل الياء.
داء أن ترهل املوت افي ًا مفعول به منصوب ابلفتحة الظاهرة عىل أآخره
كفى بك ً
رأ ُ
.......................................................................................................................
يت قاضي ًا عاد ًال



مس املقصور :

امس ينهىي بيلف ( :ادلنيا ) ( الك هل )
وجرا .
ويُعرب ابحلراكت املقدّرة عىل أآخره يف مجيع حاال ه رف ًعا ونص ًبا ً
مبتدأ مرفوع ابل مة املقدرة عىل اللف للتعذر
ادلنيا ملعونة:
فاعل مرفوع ابل مة املقدرة عىل اللف للتعذر
جاءت هدهل:
ُ
امس ةرور ابلكرسة املقدرة عىل اللف للتعذر
مررت ابملستشفى:
رض ُ
م.به منصوب ابلفتحة املقدرة عىل اللف للتعذر
بت مصطفى:



مس املمــدود :

امس ينهىي ( اء ) سواء أاكنت هذه اهلمزة  :أصل ّية  :انشاء،اقـراء،ابتداء،امالء
منقلبة  :رجاء  ،بنـــاء ،مسساء ،رخاء
زائدة  :جنالء،حصراء،محراء ،عراء
يُعرب حبراكت اهرة  ،اال اذا اكن نكرة غل م افة واهلمزة فيه زائدة فانه ُ ّر ابلفتحة
عوض ًا عن الكرسة ( النه ممنوع من ال ف ):
ُ
امس ةرورابلفتحة عوض ًاعن الكرسةلنه ممنوع من ال ف
مشيت يف حصر َاء :
ُ
................................................................................................. ..............................................................
بـــــعلـمـاء :
التقيت
َ
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2

700/07 07 4 07

دريبات الكتاب عىل مس املنقوص واملقصور واملمدود
بان
 .3علـّل؛ حذف ًيء مس املنقوص (رايض) يف قول الشاعر :وذو القناعة راض ٍ من معيش ته
وصاحب ا ِّحلرص ِّ ان أثرهل فغ ُ
ُ
لنه غل ُم ّعرف وغل م اف ،وهو يف حا،ة رفع ،خ مرفوع لـِّ ( ذو )

 -2اضبط ما حتته خط يف ما يييت :
أ -رأ ُ
وال أهل هذا الطـّراف املُمدّ ِّد
يت بين غ اء ال يُنكرونين
و ُُ
بينمك املو ّد ُة و االخاء
يكون بيين
جارمك و َ
ب -أمل أ ُ َ

غ َاء  :زائدة ( ممنوع من ال ف )
االخا ُء  :امس معطوف مرفوع

ِّ -1
منقوصا  ،وا ًها ممدودًا من الفعال ال آ ية :
هات ا ًها
مقصورا  ،وا ًها ً
ً
اصطفىُ :مصطفـَى،املُصطفيُ ،م ٍ
صطف،اصطفاء
افتـــدهلُ :مفتدَ هل،املُفت ِّديُ ،مفت ٍد،افتداء.
ارض ُ :مر َ ـى،املُر ِّ ـيُ ،مـــرض ٍ ،ار ــ اء
 -1أعرب ما حتته خط يف ما يييت :
أ -قال رسول هللا  " :لكمك راع ٍ ولكمك مسؤول عن رعيته "
خ مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة املقدّرة عىل الياء احملذوفة
احلر وال د :
بُ -
خل الكسا ِّء ما َ
سّ اجلسدَ ووىق من ّ
جره الكرسة الظاهرة عىل أآخره .
م اف اليه ةرور وعالمة ّ
ساس احلمك الصاحل :
ج -الشورهل أ ُ
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة املقدّرة عىل اللف منع من هورها التعذر.
نرج يف اجلامعة أداب ُء وعلام ُء و عرا ُء :
دّ -
فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة عوضً ا عن التنوين  ،لنه ممنوع من ال ف
قدير العلام ِّء واحّاسم اهرة ح اريّة سامية :
هـُ -
جره الكرسة الظاهرة عىل أآخره .
م اف اليه ةرور وعالمة ّ
و -ادلّ اعي ا اخلل كفاعهل :
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة املقدّرة عىل الياء منع من هورها الثقل .
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أوس العزّة

700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا  ...يف مهارات االتصال ف2
اخت نفسك



دريب ( ) 3
اقرأ النص الآيت مث أجب عن الس ئةل ال ليه:
الناس ا أ ْن يعتدلوا يف َملبسهم ! فاالعتدال ال يعين عدم العناية جبامل َمالبس نا ونظافها ،وانّـمـا يعين أال
ما أ َ
حوج َ
نكون خاضع لبيوت الزًيء والبد ِّع ال تالعب بعقولنا دون ادرا  ،فمك من النقود فقدانها وحنن بيمس احلاجة الهيا ،فلهل
ّدر من حيفظ نفسه ونقوده !
 )3اس تخرج من النص الساب :
ب) مصدر ًا لفعل خاميس.....................................................
أ) مصدر ًا لفعل ثاليث......................................................
د) اسامً ممدود ًا..................................................................................
ج) مصدر ًا مميي ًا......................................................................
و) مصدر ًا لفعل رابعي..........................................................
ه) مجةل عجب سامعي.................................................
 )2أعرب ما حتته خط يف النص اعرا ًاب اتما:
........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................................................... ....................................................... ..................................................................................
 )1استبدل ابملصدر املؤول الوارد ابلنص مصدراً
حيا ..........................................................................................................................................................
 )1ما نوع ( مك ) الواردة يف النص ؟........................................................................................................................................................................ ... .....................................
 )0علل؛حذف ًيء مس املنقوص يف ( لكمك را ٍع ولكمك مسؤول عن رع ّيته )
......................................................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................... ...............
 )1اخّ االجابة الصحيحة مما ي :
القاص ( )93قصة ،يكتب العدد ( )93ابحلروف:
 )3كتب ّ
د) س بعة وتسعون
ج) س بع ًا وتسعون
ب) س بع ًة وتسع
أ) س بع ًا وتسع
 )2الومة الصحيحة يف ما يييت يه:
د) غزهل
ج) ُراب
ب) استسقا
أ) َمـهىى
 )1امجلةل الصحيحة يف ما حتته خط وردت يف مجةل :
نسان بيخالقه د) ا ّ ُ
يت هدايـى لبنايئ
أ) رىث الشاعر صديقة ب) بنا الرجل بيت ًا مجي ًال ج) حيىي اال ُ
 )1اي الوامت ال آ ية عت ممنوعة من ال ف:
د) حصراء
ج) امالء
ب) سامء
أ) رجاء

انهىى
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