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 13 - 29 لغة البيان
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 ...أ عزايئ الطالب

ولكنه يبقى نتاًجا برشًًي قد ... حرْصنا يف هذا العمل أ ن يكون اكماًل، ما أ مكن، وهو ما عهده منا الطالب يف الس نوات السابقة

 .عىل مجةل البرش طبع الزم، فالكامل هلل وحدهيشوبه نقص، واستيالء النقص 

ننا نس تقبل مالحظاتمك واس تفساراتمك بصدر رحب  .ذلا فا 

 ةزّ ـــــــأ وس الع

5398505135 

 وغدًا جنم... اليوم حمل  مدارس النظم احلديثة                      
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  ليه النص ؟  .....................................................ما نوع الفن ال ديب اذلي ينمتي ا 

 

 

 ( ّص ــــــّو النــــج) 

ـــب  ـــام كت ـــار  ع ـــول  ـــهر رم ـــان املب ـــل حل ـــال قب ـــذا املق ـــن طـــالل ه ـــل احلســـن ل ـــحل ال م ــــ، 3111صـــاحب الســـمو املل ه

ـــا 2530 ـــا وامس  ـــ ، وم ـــن ع ـــ  ل ــيف احلس ـــور   الرشـ ـــا املغف ـــ  أ طلقه ـــ هل ال ـــة الك ـــورة العربي ـــاد الث ـــه أ ة ـــّوه في ـــ تذمسر ه م، يس

نســـانّية، مـــن   ـــة اّنـــذت مـــن قـــزي احلـــ  والعـــدل ركـــ ة لهـــا، ويـــدعو ا    عزيـــ ز ثقافـــة احلـــوار والتّســـامت يف انمتعـــات اال 

ان  احل ــــارّي عن ــــ ســــّم مــــن عنــــا  التّطــــّور يف  ــــّل  ســــ تقالل الثقــــايّف اذلي  ّّ ونبــــذ التّعصــــب بي  ــــّ ، ويــــرهل أ ّن الــــ

بداع والتّطور  .يؤمن ابلتّشارمسّية وقَبول الآخر، ويتّخذ من التارخي جرًسا حنو اال 

 

س
3
 مىت ُكتبت ؟و قا،ة، من اك ب هذه امل: 

 .م2530هـ، 3111امللحل ال مل احلسن لن طالل هذا املقال قبل حلول  هر رم ان املبار  عام  كتب صاحب السموّ  

س
2
 ما اذلي يس تذمسره هو ال مل احلسن يف هذه املقا،ة؟/ ما الـُمناس بة ال  ُكتبت فهيا هذه املقا،ة ؟ : 

يس تذمسر هّوه فيه أ ةاد الثورة العربية الك هل ال  أ طلقها املغفور   الرشيف احلس  لن ع ، وما وامس ا من   ة اّنذت من قزي  

 .احل  والعدل رك ة لها، ويدعو ا    عزيز ثقافة احلوار والتّسامت يف انمتعات اال نسانّية، ونبذ التّعصب بي  ّ   

س
1
ّان احل اري؟وحض نظرة هّو :   ال مل احلسن لن احلس  لل

ان  احل ارّي عن  سّم من عنا  التّطّور يف  ّل  س تقالل الثقايّف اذلي يؤمن ابلتّشارمسّية وقَبول الآخر، ويتّخذ  ّّ من  ويرهل أ ّن ال

  .التارخي جرًسا حنو اال بداع والتّطور  

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنةالوحدة ال 
  ي ييٌد للحّ ِّ ون ةٌ للعدا،ةِّ : الهن ُة العربيُة املتجددةُ 

 سارات اال صال

 الفصل الثاين الفكر العريب املتجّدد
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ندر  ما دلينا من ملان ح ارّي وتران س يايّس و  ة عربّية  ي سست يف القرن املايض يف حماو،ة استيعاب روح الع  وحتّدًي ه،   

كام جتلّت النظرة البعيدة حنو املس تقبل يف هذه الهن ة املباركة ويه تش  . واملساواة والتقدم عىل مبادئ القوميّة واحلريّة والوحدة و س تقالل

وهو يرنو مع أ بناهئا  -طّيب هللا ثراه -فّنت هذه مطالب أ ّمٍة محلها جّدي الرشيف احلس  لن ع . ةطري  العمل من أ جل احلريّة والهُويّة القوميّ 

حياء س نّة رسو : " ا   مس تقبل مرشق ل ّمتنا العربّية قائالً  عزاز كتاب هللا وا  ناّم قامت لتي ييد احلّ  ون ة العدل، وا  ّن   تنا ا   ".ا 

ليه  النظريدمي : (رنو)يرنو       .انكشفت: (جلو)جتلّت  .اليشء املورون: (ورن)ملان فهم : (وعب)استيعاب  :*عاينامل   .ا 

 .واملساواة والتقدم القوميّة واحلريّة والوحدة و س تقالل  .ةيّ ب اذمسر ثالثة مبادئ قامت علهيا الهن ة العر  : سؤال

حياء س نّة رسو  ي ييد احلّ   .الرشيف احلس هداف الهن ة وف  رؤية أ  حدد  :سؤال عزاز كتاب هللا وا   .ون ة العدل، وا 

 : وحض الصورة الفنية يف قو   *:سؤال

نسان   روح  به   وحتّدًي هروح الع   يف حماو،ة استيعاب( 3    .الع  اب 

آ،ة تش  الطري    به الهن ة   الهن ة املباركة ويه تش  طري  العمل( 2    .بي

 : وحض دال،ة ما خط حتته يف العبارات الآ ية *:سؤال

  .غله عن احلايل ع ان ميّ   ما أ ي  : وحتّدًي هروح الع   يف حماو،ة استيعاب( 3  

 هرزا مبس تقبل العربّية ال مة وأ بناء ع  لن احلس  الرشيف عند الرؤية وحدة:وهو يرنو مع أ بناهئا ا   مس تقبل مرشق ل ّمتنا العربيّة( 2  

  .وصف هّو ال مل احلسن الهن ة ابملباركة( علل) :*سؤال

 .ل  ا زرعت بذور اخلل يف نفس لّك عريّب صادق يف انامتئه لوطنه، يسعى ا    س تقالل، وحققت انتصارات مسبلة يف سبيهل  

 (مضة) ويةهُــ ال  .الواردة يف النص( وية اله)  اضبط حرف الهاء يف لكمة  *:سؤال

 

مسرامة  حفظ:  للثّورة العربّية الك هلما يقارب املئة عام عىل هذه ادّلعوة، مازلنا نس تذمسر للّك اعزتاز املُنَطلَقْ  ال ساس يْ   مرور وبعد  

م اال سالم النبيةل السامية، لقد  صّدت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل ادّلين احلنيف اكفة؛ مؤكِّّدة يف الوقتِّ نفسه، أ ن  ـالعروبة والمتسَك بقيَ 

ّقان، كام طالبت بتطبي  نظام الشورهل مسوس يةل من أ مّه وسائل اال صالح  جامتعّي والس يايس، وأ ولَت الب عَد اال سالم والتقّدم صْنوان ال يف

ان ّّ َك ابل  .سا وعنايهاوال صا،ة احل اريّة يف مواهجة ال خطار احمليقة ابل مة ُجّل اهامت احل اري  اال نسايّن للمنطقة العربيّة بي مكلها والتّمسُّ

 .أ عطت (:ويل)أ ولَت    .واحدهام الصْنو، وهو املِّثْل والنظل :صْنوان :*املعاين

 السامية اال سالم النبيةلالمتسك بقزيو  مسرامة العروبة حفظ  ؟كام ورد يف النص الك هل ةلثورة العربيّ ذلان انبثقت مهنام اما املنطلقان ال : سؤال

ت   الثورة العربيّ ما ال مر ال سايس اذلي  : سؤال  . صّدت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل ادّلين احلنيف اكفة ؟كام ورد يف النص ة صد 

ّقان  :*سؤال  (علل) .اال سالم والتقدم صنوان ال يف

 .ومواهجة ال خطارلريّق اال نسايّن اال سالم يدعو ا   التقّدم يف  نوير ال ذهان البرشية لرسا،ة اال سالم الّسمحة ال   دعو ا   الهن ة وا  

 .  به الثورة ابلشخص اذلي يتصدهل للمعتدين (. صّدت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل ادّلين احلنيف اكفة):وحض الصورة الفنية يف  :*سؤال

 .رافقها من   ة، وما الثورة العربية الك هل  " مرور ما يقارب املئة عام عىل هذه ادّلعوة وبعد: " ما املقصود ابدلعوة يف قو    :*سؤال

 . طبي  نظام الشورهل ما يه أ مه وس يةل من وسائل اال صالح  جامتعّي والس يايّس كام وردت يف النص؟ : سؤال
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يمّت فيه واكن من أ بناء ال ّمة التّواق  ا   احلريّة والتغيل سلامين البس تاين، اذلي اكن يتطلّع ا   مس تقبل يتحقّ  فيه اال صالح املنشود، و   

ال يعد  التّارخي سلورة رسديّة، : وهنا أ قول. م3958، "ذمسرهل وع ة أ و ادلو،ة العامثنية قبل ادلس تور وبعده" ستبداد كام بّ  يف كتابه  فكيك 

ناّم هو ذمسرهل وع ة حتفّز اخليال عىل التّفكل يف املمكن من دون قيود أ و حدود  .ا 

 .  نفراد ابلرأ ي من غل مشورة:  ستبداد     . متداد و س مترار :سلورة :*املعاين

 .جاءت  طلعات سلامين البس تاين منسجمة مع مبادئ الهن ة العربية وحض ذكل : سؤال

 بّ   كام  ستبداد  فكيك فيه ويمتّ  املنشود، اال صالح فيه يتحق  مس تقبل ا   يتطلّع اكن فقد احلريّة، ا   التواق  ال ّمة أ بناء من اكن  

  3958 ،"وبعده ادلس تور قبل العامثنية ادلو،ة أ و وع ة ذمسرهل" كتابه يف  

 .بّ  الغرض من  عمّل التارخي : سؤال

ناّم رسديّة، سلورة التارخي يعدّ  ال     .حدود أ و قيود دون من املمكن يف التّفكل عىل اخليال حتفّز وع ة ذمسرهل هو ا 

 . فكيكه يمتّ  متشالّ معقدا  يئًا  ستبداد صّور  (  ستبداد ويمّت فيه  فكيك)وحض الصورة الفنية يف  : *سؤال

 .التغيل ا   النازع وهو التّواق، مفردها   .وف  ورودها ابلس ياق(  التّواق)وحض معىن لكمة  : *سؤال

 ( الكرسة) ـــــــ ةعِّ   .الواردة يف النص( عـــــــ ة ) اضبط حرف الع  يف لكمة   :*سؤال

 

ّن    ّ المتسّ ا  ّم التنوّع بي  ّ  والتعّددي ة ك ابس تقاللنا الثقايّف يعيد جتديد العقل العريّب املنفتت عىل الآَخر؛ انطالقًا من خصوصيّته ال  حت

 ّ " امت للجميعالتّس"وال ننىس أ ّن احل ارات العظمية  فست انال للتنوّع و تّخذ من . الثقافيّة ال   قودان ا   احلديث عن مفهوم العيش املش

وّع من كذكل اكنت احل ارة اال سالمية يف أ وج ازدهارها  تّسع دلًيانت وثقافات متباينة و  ّم أ فراًدا ينمتون ل عراق وأ مم خمتلفة، فّن التّن.  عاًرا

ََن الكونّية ال  قام عىل أ ساسها الوجود يعة  ختالف، و ي ىب القلوب وحيامن  عجز العقول عن  فسل طب . مّمن القّوة، و ختالف أ حد السُّ

ب للطائفة أ و العقيدة رسعان ما  نشي  احلواجز ويزداد التّباعد ب  رشاحئ ا نمتع الواحد،  قبُّل الآخر واستيعاب نظر ه يف احلياة، ويتفَّش  التعصُّ

 .ونتّل التّوازانت الّطبيعّية لعالقة اال نسان بي خيه اال نسان

   ترفض(: أ يب)  ي ىب  .مقة: أ وج :*املعاين

 .كام ورد يف النص منوذجًا للح ارات العظمية، ب  ذكل احل ارة اال سالميةال مل احلسن جعل هو  : سؤال

 خمتلفة وأ مم قرال ع ينمتون ًدااأ فر  و  مّ  متباينة وثقافات دلًيانت  تّسع ازدهارها أ وج يف واكنت ، راً  عا"للجميع التسامت"من  تخذّ  ل  ا  

 .ذكل وحّض  الشعوب، قوة مصادر أ مه من الثّقايف التنوّع : سؤال

ّ  العيش ا   يقود ل نّه القّوة، مّمن من التنوّع   ّم ال  الثقايف و س تقالل اخلصوصية من انطالقاً  املش  والتعددية بي  ّ  التنوّع حت

 .اخملتلفة ا هخب   الآخر عىل املنفتت العقل ا   فتقود الثقافية،  

  .وف  ورودها ابلس ياق( السَن ) وحض معىن لكمة  : *سؤال

َن   نّة، مفردها: السُّ   .وقوان  أ س باب من الكون يف هللا أ ودعه ما ويه س ُ

 .وحّضِّ ما حتمهل من معانٍ  ، موجزة يف لكامهتا معيقة يف داللها،"التّسامت للجميع: "العبارة الآ ية  :*سؤال

 .الآخرين، و قبّلهم، عىل اختالف أ دًي م أ و أ جناسهم أ و أ صوهلمالتساهل والتيسل يف التعامل مع   
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 .صور التعصب مبرض يتفَّش وينترش  "ويتفَّش التعصب: " وحض الصورة الفنيّة :*سؤال

ّن المتسّ :  وحض دال،ة ما خط حتته يف العبارة  :*سؤال  ".جتديد العقل العريّب املنفتت عىل الآَخرك ابس تقاللنا الثقايّف يعيد ا 

  .املتعّددة الثقافات عىل و نفتاح الآخر، و قبّل التعّصب، عن البعد  

 ؟ النّص  فهمك ضوء يف خرالآ  عىل و نفتاح الثقايف ل س تقال ب  العريب اال نسان يوفّ  مسيف : سؤال

 الآخر  تقبّل نفسه الوقت ويف بذاهتا، مس تقةل ثقافيّة هويّة يعين بل الآخرين، ثقافات عىل  نفتاح منع يعين ال الثقايف  س تقالل 

ّم ثقافا ه، عىل و نفت  ّ  للطالب أ ي اً )  .العقل ا   وحتتمك الثقافيّة والتعّددية التنوّع وحت    (وي

 

ال ابملزيد من املعاانة اال نسانّية    ّن أ خطار احلروب ودعوات التّقس زي واخلطاب الطائفّي ورشور الفرقة والترّشذم ال  نئب ا  و نها  ا 

ومن املفارقات ال  يعاين مهنا واقعنا العريّب واال ساليّم الفجوة ب  ما ينبغي . السافر حلقوق اال نسان اذلي مسّرمه هللا  عا  واس تخلفه يف ال رض

 .أ ن يكون وما هو اكئن

   التناق ات(: فرق) املفارقات ال ن (: نبي  ) ال نئّب   التّفرق :(رشذم) الترّشذم :*املعاين

 ".من املفارقات ال  يعاين مهنا واقعنا العريّب واال ساليّم الفجوة ب  ما ينبغي أ ن يكون وما هو اكئن"ما املقصود ابلعبارة الآ ية   :*سؤال

 .ينبغي أ ن نتحاور ونتخاطب ال أ ن نتحارب، فاهلل  عا  اس تخلف اال نسان يف ال رض ومسّرمه ودعاه ا   اال عامر واخلل  

 ورشور الطائفي واخلطاب التقس زي ودعوات احلروب أ خطار من اليوم اكئن هو والبناء،وما اال عامر يف اال نسان دور ب  مفارقة فهنا  

 .اال نسان حلقوق الّسافر و نها  والترّشذم الفرقة  

  .الواحضاملكشوف  :السافر  .وف  ورودها ابلس ياق( السافر ) وحض معىن لكمة  : *سؤال

 ؟ -كام ورد يف النص  -املتوقعة من أ خطار احلروب ودعوات التّقس زي واخلطاب الطائفّي ما النتيجة  : سؤال

نسانّية و نها  السافر حلقوق اال نسان   ال ابملزيد من املعاانة اال   .ال  نئب ا 

 
 

ن  اال رادة العربّية احلّرة املسؤو،ة ال  نفصل عن  غليب العقل واحلمكة، كام  نسجم مع القزَي    ّكة ال  يؤّدي المتسك هبا ا  اال نسانّية املش

طار هذا املسعى، حنن حباجة ا   . ا   حتقي  ال من للجميع ّكة يسهم يف كشف الوجه احلقيقي للتّطّرف، ويف ا  ّن البحث يف هذه القزي املش ا 

قلميّية والعربّية، قلميّية، و فعيل دور املؤسسات اال  اكت العاملّية واال  ك  عىل املش ّّ وال ريب . ال  حتمل أ ولوًّي نا وحتّدد معاملها بصورة مس تقةل ال

 الصعيد يف أ ّن مس تقبل العمل العريّب يمكن يف ف اء يدمع التّعاون والتّّمل ب  دول اال قلزي و عوبه، مفا نعانيه اليوم من أ عراض الَوْهن عىل

 .افة العمل واملشاركة واال بداع واال جنازاحل ارّي يؤكِّّد احلاجة ا   التجّدد يف خمتلف امليادين، و عزيز ثق

ّكة للبرش عىل اختالف أ جناسهم  : سؤال  وطوائفهم وأ صوهلم، ب  أ مهية ذكلأ  ار هو ال مل احلسن ا   رضورة المتسك ابلقزي اال نسانية املش

نّ    ّكة اال نسانّية ابلقزيَ  المتسك ا  ّكة القزي هذه يف والبحث للجميع، ال من حتقي  ا   يؤّدي املش  احلقيقي الوجه كشف يف يسهم املش

ّك  من بدّ  فال للتّطرف،   اكت عىل ال قلميّية، العاملّية املش قلميّية املؤّسسات دور و فعيل واال   وحتّدد أ ولوًّي نا حتمل ال  والعربّية، اال 

 .مس تقةل بصورة معاملها  
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 .وّّضها العريب، العامل واقع حتس  يف مس تقبليّة نظرة لسمّوه : سؤال

 .و عوبه اال قلزي دول ب  والتّّمل التّعاون ودمع واال جناز، واال بداع واملشاركة العمل ثقافة و عزيز امليادين، خمتلف يف التجّدد  

ن  اال رادة العربيّة احلّرة املسؤو،ة ال  نفصل عن  غليب العقل واحلمكة : سؤال  (علل. )ا 

ّكة اال نسانية القزي مع و نسجم عليه، و عمتد العقل ا   ترمسن ل  ا    و قبّل ارو س تقر  ال من حتقي  ا   هبا المتّسك يؤّدي ال  املش

 .التطّرف ونبذ الآخر  

 : وحض الصورة الفنية :*سؤال

نسان   وجه  :كشف الوجه احلقيقي للتّطّرف        به التطرف اب 

 :وحض دال،ة :*سؤال

آخر ال ميثهّل .للتطرُّفكشف الوجه احلقيقّي يسهم يف     .ا  هار حقيقة التّطّرف اذلي يتسّ وراء رداء أ

 

ن ين أ زيج الّهنئة هبذه املناس بة املباركة ا   أ ه  وأ بناء وطين وال ّمت    ذ حنتفي بعد أ ًيم قليةل بقدوم  هر رم اَن الف يل، فا  العربّية  وا 

لينا وقد حّل السالم وال من و س تقرار يف ربوع وطننا العريّب الكبل اكفة، وُرفعت أ  ّل واال سالميّة؛ سائاًل املو  الع  القدير أ ْن يعيده ع 

خو نا يف اال نسانّية رين والالجئ  من أ بنائه ا   . املعاانة و نهااكت الصارخة لكرامة اال نسان عن املُقتلَع  واملُهج 

 . عتداءات(:  ك) نهااكت   .حنتفل(: حفو)حنتفي  :*املعاين

مُ   .وف  ورودها ابلنص( أ زيج ) وحض معىن لكمة  :*سؤال  .أ قّدِّ

 "املعتقل  واملهّجرينعن   نهااكت الصارخة لكرامة اال نسانو رفعت أ  ّل املعاانةو : " ةالفنية يف عبار  وحض الصور :*سؤال

 .صاحبه عن يرفع ثقاًل  املعاانة أ  ّل صّور  :وُرفعت أ  ّل املعاانة  

نساانً   نهااكت صّور  : نهااكت الصارخة لكرامة اال نسان    .ي خ ا 

 . ال رض عن مقتلًعا اً ر جش بالدمه من املهّجرين صّور  :عن املعتقل  واملهّجرين  

 

عظا ه وعَِّ ه، لقد أ راد هللا  عا  لشهر رم ان املبار  أ ن يكون  هَر عبادة وتربية و وجيه و وثي  للصالت ب  املسلم ؛ نقف عند   

ال أ ْن أ  . ونس تفيد من معانيه ودروسه طلقت هذه ادّلعوة ذكّر بي مهيّة  ي سيس صندوق عاملّي للّزاكة والتّّفل، مفنذ أ ن أ  وال يسعين يف هذا املقام ا 

هداف التومويّة للبادان اال سالميّة قبل ثالثة عقود ونّيف، مل أ  وقف يوًما عن التّذكل هبا وبي مهية  س تفادة من نظام الّزاكة يف سبيل حتقي  ال  

فراد يف انمتعات اال سالميّة، و عزيز قزي الغليّة والسلطة ال خالقيّة والكرامة اال نسانيّ  ا، وضامن احلياة الكرمية لل   . ةال قّل منوًّ

 ؟ حسب وروده يف النص ما أ مهيّة  ي سيس صندوق عاملّي للّزاكة والتّّفل  جامتعي : سؤال

ف الكرمية احلياة وضامن منًوا، ال قل اال سالميّة للبادان التومويّة ال هداف حتقي  سبيل يف الّزاكة نظام من  س تفادة    انمتعات يف درالل 

 .اال نسانّية مةراوالك ال خالقيّة والّسلطة الغليّة قزيَ  و عزيز اال سالميّة،  

ظ: (عظات)  :ما مفرد لكمة : سؤال ـَ ه  (. هِّ عـــَ ِّ ) الع  يف لكمة اضبط حرف   ةعِّ   (الكرسة)عِّ
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 .هذا ارشح  : ماال سال سامحة عن حقيقيّة صورة ميقدّ  الزاكة منظا : سؤال

ن  ّك  ا  نسان، هو حيث من اال نسان و فويض السبيل والن احملتاج ا   واال حسان الّرمحة مثل اال نسانيّة القزي عىل الزاكة خالل من ال  ا 

هاب اال رهاب مسّميات هباعن ويني هل والسالم العدل عىل املبنية احلقّة اال سالم رسا،ة ا  اعة يف سيُسهم  جامتعيّ  التّفل  عزيزو    والرُّ

ل يف تسهم أ نْ  ميكن أ خرهل س باًل  هاّتِّ  - ب   .نظر  وهجة من احلقيقيّة، اال سالم صورة زراا 

 اذلمة بي هل يويص وسملّ  عليه هللا صىّل  اكنو  .ابلعهود ابلوفاء اال سالم أ مرو  .والعجزة والش يوخ والنساء ال طفال قتل عن اال سالم  ىى  

نصافهم حقوقهم عاةرام ا   ويدعو املعاهدين وسائر واملس تي من    لهيم واال حسان وا  يذاهئم عن ويهنىى ا  ّ    .ا   .للطالب أ يً ا وي

 

بَل أ ولئك اذلين ميارسون اال رهاب والعدوان ال تزال الصورة احلقيقية السمحة لاّدين اال ساليّم  تعّرض ا   أ قىس    أ  ّل التّشويه من قِّ

ك  من خالل الّزاكة عىل القزي اال نسانّية مثل الّرمحة واال حسان ا   احملتاج والن السبيل و فويض اال نسان من حيث هو . والتّطّرف ابمس ادلين ّّ ّن ال ا 

نسان، و عزيز التّّفل  جامتعّي سيُسهم يف ا  اعة رسا هابا   .،ةِّ اال سالمِّ احلق ةِّ املبنيّةِّ عىل العدل والسالم، ويني هل هبا عن مسّميات اال رهاب الرُّ

هاب   .يبتعد (:ني ي)يني هل   .التخريب: ( وه) التّشويه  :*املعاين  .اخلوف املريض :الرُّ

 مسيف ميكن نرش رسا،ة اال سالم احلقة املبنية عىل العدل والسالم؟ : سؤال

ّن    نسان، ا  ك  من خالل الّزاكة عىل القزي اال نسانّية مثل الّرمحة واال حسان ا   احملتاج والن السبيل و فويض اال نسان من حيث هو ا  ّّ ال

 و عزيز التّّفل  جامتعيّ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهت الوحدة
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 الوحدة التاسعة

 (مفا يت القلوب)

 الكلمة احللوة
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 ليه النص  مقا،ة : نوع الفن ال ديب اذلي ينمتي ا 

 

      التّعريف ابلّ ب        

ــــا  ــــه اك ــــب وانقــــد لبنــــاين، مجــــع مقاال ــــه الــــ  كت ــــا يف محمــــد النقّ م اذلي ي ــــّم بــــ  دفتيــــه 3915عــــام  "مواليــــد ال رق" كتاب

 .ب ًعا وثالث  مقا،ة، ومهنا املقا،ة ال  ب  أ يدينا

 جّو النّص 

ــــه  ــــون علي ــــب أ ن تك ــــا   ــــاس، وم ــــ  الن ــــة ب ــــة وال لف ــــاعة احملّب ــــل يف ا   ــــن التّعام ــــة وحس ــــة الّطيب ــــر الوم ــــا،ة أ ث ــــت املق  ناول

ــــ م  ــــة ال ــــع اال نســــايّن، بتوضــــيت أ مهي ــــراد انمت ــــ  أ ف ــــات ب ــــة العالق ــــوب، ويف  قوي ــــره يف القل ــــة يف احلــــديث، وأ ث احلســــن واللباق

  .أ وا  ال لفة ب  النّاس وال هل وال صدقاء، وب  العامل وصاحب العمل

ــــاؤل يف التّعامــــل   ــــا فهيــــا الّ ــــب  ًجــــا خاًصــــا يف التّفكــــل والتّعبــــل" الومــــة احللــــوة"ومقــــا،ة  بلغــــة  بعــــث عــــىل ال مــــل والتّف

ذ ـــل؛ ا  ـــ بل احلـــّ  واخل ـــو س ـــاس، ودفْعهـــم حن ـــ  النّ ـــا يعـــوزه  ب ـــوًًي مب ـــعر  ـــعوًرا ق ـــه، و  ـــو ةمتعـــه وحميط ـــا حن ـــدا الّ ـــب ملزتم ب

 .ليهنض ويسمو، ويصبت أ مجل انمتعات وأ ف لها

 

س
3
 .ملقا،ةاذمسر أ لرز ال فّر واجلوانب  جامتعية ال   ناولها ا  : 

 . ناولت املقا،ة أ ثر الومة الّطيبة وحسن التّعامل يف ا  اعة احملّبة وال لفة ب  الناس. 3  

 .قات ب  أ فراد انمتع اال نساينّ وما  ب أ ن تكون عليه العال. 2  

وب   النّاس وال هل وال صدقاء،فة ب   وضيت أ مهية ال م احلسن واللباقة يف احلديث، وأ ثره يف القلوب، ويف  قوية أ وا  ال ل . 1  

 .العامل وصاحب العمل  

س
2
 .، وحض ذكل ًجا خاًصا يف التّفكل والتّعبلا ّبع الّ ب  : 

بلغة  بعث عىل ال مل والتّفاؤل يف التّعامل ب  النّاس، ودفْعهم حنو س بل احلّ  واخلل؛   ا فهيا الّ ب  ًجا خاًصا يف التّفكل والتّعبل  

ذ     .بدا الّ ب ملزتما حنو ةمتعه وحميطه، و عر  عوًرا قوًًي مبا يعوزه ليهنض ويسمو، ويصبت أ مجل انمتعات وأ ف لها ا 

 لتاسعةالوحدة ا
 احلُلْوةالومة 

 سارات اال صال

 الفصل الثاين مفا يت القلوب
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اّل ابلتّي نيب و نهار، ال نسمع من ! هذه حياة ال  طاق: "هعها  قول وصوهتا خيتن  ابلبّء   نعمل حسابة الهّنار وبعض الليل، وال نّفي  ا 

ّ ا حياة ال  طاق أ حد لكمة حلوة، اكنت املتوّمة عامةل أ ميّة، ناطب فتاة البيت ال  انهرهتا، وصبّت علهيا اللّوم؛ ل ّ ا قّ ت يف أ داء ! " ا 

ر ويظهر أ ّن ربّة البيت اكنت قد أ مطرهتا مبثل هذا الوابل يف الّصباح البامسر، وأ ّن رّب البيت مل يوفّر صو ه يف املساء اذلي س ب ، فتفجّ . واجب

 .ال اكن، لراكن اال نسانية يف أ بسط مطال ا، وتوّمت اخلادمة ال ميّة بلغة فيلسوف

ْجر (: ر) نهار   .اللَْوم الشديد (:أ نب)لتي نيب ا .طوال اليوم: حسابة الهنار :عاينامل  .املطر الشديد :الوابل .العتاب: اللّوم    .الز 

 :قاس ية معامةل ادمةاخل البيت فتاة عاملت  :سؤال

 .احلُلوة الومة وغياب واللوم و نهار التي نيب   .املعامةل هذه من راً صو  هاّتِّ  -أ   

 .واجب أ داء يف اخلادمة  قصل     ؟املعامةل هذه سبب ما -ب 

ذ ؛أ  نّ  ال  ؟املعامةل هذه تس تح  أ  ا  ظنّ  هل -ج  ّ الطّيب ابللفظ  وجهيها البيت ل هل ميكن ا   .للطالب أ يً ا وي

 .ُحلْوة لكمة ؟معلها مقابل البيت أ هل من العامةل  توقّعه اكنت اذلي ما -د 

  (قد أ مطرهتا مبثل هذا الوابل يف الّصباح البامسر: )... وحّض الّصور الفنيّة يف  عبارة  :*سؤال

 . ديًدا مطًرا العامةل عىل البيت ربّة صّبته اذلي و نهار التي نيب الكم صّور  
تَمل،  عد مل املعامةل هذه أ نّ   ي مسيد يف النص؟( ا  ا حياة ال  ُطاق ) تكرار عبارة ما دال،ة   :*سؤال  .احلدّ  جتاوزت وقد حُتْ

 :لك عبارة من العبارات الآ ية ما دال،ة عبارة  :*سؤال

 . ّدة ال ي  واحلزن .هعها  قول وصوهتا خيتن  ابلبّء  

 .احامتلها وضعف قهرها عىل دال،ة أ ميّها، رمغ اكحلكامء  توّم اجعله جترلها توّمت اخلادمة ال ميّة بلغة فيلسوف  

 .العمل طوال اليوم :نعمل حسابة الهّنار وبعض الليل  

 .واضطربت فثارت املعامةل، هذه حتمتل  عد مل اخلادمة أ نّ  عىل دال،ة :فتفّجر ال اكن، لراكن اال نسانية  

 .تشويقًا للقارئ و ي ثلًا به .وقعت عىل مسامعه وبىن علهيا النص( قصة)افتتت الّ ب مقالته حبادثة / علل :*سؤال

لهيا، بل ما أ حوَج قلوبنا   ف أ و دعاء،  قال يف  !  الومة احللوة، الومة اللطيفة، ما أ حوج أ سامَعنا ا  ّن لكمة  كر أ و ثناء، لكمة  لطُّ ا 

ّ ا مفا يت القلوب، في نت ح   قول ملن كل عنده . تعب، وحتّر  اهلّمة واملروءةحيهنا،  فعل فعل الّسْحر، فتفرح القلب احلزين، ومتست عرَق امل  ا 

ّبة، مث حاجة، ولو اكن دونك مقاًما أ و اكن أ جًلا كل، من ف كل أ و امعل معروفًا، مسن واثقًا أ نّه س يؤدي العمل عىل خل وجه؛ ل نه س يؤّديه مبح 

رضائكمىت اكفي  ه لومة الّشكر أ و الثّناء أ و ادّلعاء،   .زد ه  علّقًا بك، وحرًصا عىل ا 

 :لال حباط طريقا والقسوة العمل، يف صخاللال   سبيالً  والثّناء التّعزيز الّ ب جعل :سؤال

 .النص يف ورد كام والتّعزيز الثّناء صور بعض اذمسر 

 س يؤّدي أ نّه واثقًا مسن معروفًا، امعل أ و ف كل من كل، اً أ جل  اكن أ و مقاًما دونك اكن ولو حاجة، عنده كل ملن  قول ح  في نت " 

رضائك عىل وحرًصا بك،  علقًا زد َه ادّلعاء، أ و الثّناء أ و الّشكر لومة اكفي  َهُ  مىت مث مبحّبة، س يؤّديه ل نه وجه خل عىل العمل   ."ا 

ّ ا مفا يت القلوب: )...وحّض الّصور الفنيّة يف  عبارة  :*سؤال  .ال بواب لهذه مفا يت الطّيب ال م وصّور أ بوااًب، القلوب صّور :(ا 
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والومة احللوة ال  غين عن ال جر املادّي، وال تكون عىل حسابه، فتحاول أ ن  َنْتقَص منه و قتصد؛ ل ّن ال جر واجٌب، كام أ ّن اخلدمة   

العامل أ جره وهو يقول لصاحب سلمت يدا ، ومىت يقبض : واجبة، لكّن الومة احللوة عطاء؛ حف  يدفع صاحب العمل ال جر وهو يقول

ُز االثنان فيتبادالن لكمة أ  كر ، يشعر الكهام أ نّه فعل أ كرث من الواجب، وأ ّن عالقته ابلآخر مل  عد عالقة : العمل عّوض هللا عليك، أ و يوجِّ

نسان  ذا اخلدمة املاديّة تر دي طابًعا ا  فة، وأ ن  القلب  حال  حمل  اجلَْيب ، وا  ْ ًيا روحانّيا هو الّطابع الوحيد اذلي  ب أ ن يسود منفعة ماديّة  ِّ

 .العالقات ب  النّاس؛ ل ن ه يش يع الّطمي نينة وينرش الهناء

 .اذمسر بعض صور الثّناء والتّعزيز كام وردت يف النّص جعل الّ ب الثّناء سبياًل لال خالص يف العمل،   :سؤال

 عليك، هللا عّوَض : العمل لصاحب يقول وهو أ جره العامل يقبض ومىت يدا ، سلمت: يقول وهو ال جر العمل صاحب يدفع ح "  

ز أ و    ".أ  كر  لكمة فيتبادالن االثنان يوّجِّ

  .طمي ن  الواردة يف النص؟( الّطمي نينة)ة لمكما اجلذر اللغوي   :*سؤال
 .املاديّة العالقة عىل  طغى اال نسانية العالقة ."اجليبْ ِّّ  حملّ  حاّل  القلب  وأ نّ " :الّ ب لبقو  املقصود ما :*سؤال

 .ادّلعاء   ."عّوض هللا عليك": املعىن اذلي  فيده مجةلما   :*سؤال

 :أ  ار الّ ب ا   أ ن دفع صاحب العمل ال جر للعامل واجب، والومة احللوة عطاء :سؤال

 الومة أ نّ  يف الّ ب وأ خالف. // العمل صاحب عىل واجب هو للعامل ال جر دفع أ نّ  يف الّ ب أ واف هل  ؤيد الّ ب يف ذكل؟ وملاذا؟. أ  

ّ     .ال جر كدفع العمل عىل صاحب واجبة أ يً ا أ ّ ا واجبًا؛ في رهل وليست عطاء احللوة  .للطالب أ يً ا وي

 ما اذلي ي فيه هذا العطاء عىل العالقة بيهنام؟. ب

فة، مادية عالقة  عد مل بيهنام العالقة أ نّ  نسايّن روحاين بطابع جيبهْيام، حمل حالّ  قلبهْيام وأ نّ  ّ ِّ  .ا 

مي نينة و نرش الّصداقات، بنيان وترّص  ال لفة، رابط تشدّ  التعاطف عبارات . بّ  أ ثره يف انمتع اال نساينّ . جـ  .اال نساينّ  يف انمتع والهناء الطُّ

 

من ف كل أ و : والزيَت فتصدع بي مر ، وليست يف حاجة ا   أ ن  قول لهاالومة احلُلوة من مزاًي اال نسان، فالآ،ة  وفّر لها الوقوَد   

ل التعامَل مع أ  كر ، ويه  ؤّدي العمل بدقّة وأ مانة قد يعجز عهنا اال نسان، لكّن النّفوس الّصامء مَصَم الآ،ة، النّفوَس املتنكرَة ال نسانيها  ف 

النّاس عىل أ ساس معل ينَجز وأ جر يدفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه، و صبت  الآ،ة عىل التعامل مع اال نسان، فتصبت فلسفة التّعامل ب 

 . يئًا ال يُطاق -كام قالت العامةل ال ميّة -احلياة

  . ُنفّذه : صدع بي مر  .صفات، مزية ؟(مزاًي، وما مفردها)ما معىن لكمة   :سؤال

نسان ب  الّ ب فّرق :سؤال نسان مادّي، ا   .ذكل وحّض  حيا ه، يف مسبلة قمية للعاطفة وا 

 .فيه للسان وال للقلب نصيب ال يُدفع وأ جر يُنجز معل أ ساس عىل أ موره يف الآخرين مع يتعامل املاديّ  اال نسان  

 .فيه طبع ويه ًيه،زام من احللوة فالومة الطيّب، ال م قمية يقّدر اذلي للعاطفة قمية مسبلة يف حيا ه اال نسان  

  .(.لكّن النّفوس الّصامء مصم الآ،ة يه ال   فّ ل التّعامل مع الآ،ة: )...الّصور الفنيّة يف  عبارةوحّض   :*سؤال

ر   آ،ةً  الآ،ة مع التعامل  فّ ل ال  اجلافّة النّفوس صو   .تشعر ال مّصاء أ
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ميان ال يشوهبا َزيْف أ و نفاق   حنن ال نعمل ما يف القلوب؛ ل ن  علمها عند . وينبغي للومة احللوة أ ن تكون صادقة، صادرة عن ا خالص وا 

لينا مبارشة، فتنقر عىل وتر من أ واتر قلوبنا، ويكون لها صداها املس تحبّ  ذ  قال أ و تُكتب،  صل ا  قد ال يتاح . عال م الغيوب، والومة احللوة ا 

خالصها، وقد نفكر يف ذكل، وقد ال حناول التّفكل يف ذ  .كل، وحس نًا نفعللنا يف لك مّرة أ ن حنّدد مدهل ا 

 .أ ثرها: رجع الصوت، واملقصود: الّصدهل "املس تحب صداهاالومة لها "فرق يف املعىن ب    :*سؤال

 .العطش الشديد :الّصدهل "صداها بعد أ ن حّرقها حرُّ "      

  .النفوس يف الطيبة للومة اال  ايب ال ثر ."فتنقر عىل وتر من أ واتر قلوبنا" ما دال،ة مجةل  :*سؤال

 

رسال هذه العبارات "مبزاو،ة احلدادة  صبت حّداًدا: "يقول املثل   ذا عّودت لسانك ا  أ  كر ، من ف ل، اهت يل، أ سي كل "، كذكل ا 

، فال بّد من أ ن  فعل يف نفسك فعل اال حياء، فالوامت الّطيبة  صدر عن "العفو أ و املعذرة، سلمت يدا ، عّوض هللا عليك، ابر  هللا فيك

 .و صقلها يف الوقت ذا هالنّفس، 

  وب/  َوَحَ     ؟(يشوهبا) (اال حياء)ما اجلذر اللغوي لومة    :*عاينامل

نه يعتاده   "مبزاو،ة احلدادة  صبت حّداًدا": ما املقصود بقول الّ ب  :*سؤال ذا عّود املرء نفسه ممارسة فعل ما فا   .ا 

منا يف نفسه أ ي ا "ذا ه الوامت الّطيبة  صدر عن النّفس، و صقلها يف الوقت"    .ال م الطّيب ال يبّث الرسور يف متلقيه فقط وا 

 .ادّلعاء  ؟"ابر  هللا فيك"و " عّوض هللا عليك:" ما املعىن اذلي  فيده  :*سؤال

جابتك :سؤال  .معامةل الآخرين بلباقة سلو  اجامتعي ا  ايّب، أ هو مكتسب أ م فطرّي؟ وحّض ا 

 ونفسه لسانه عّود ما مىت اال نسان ولكن. ومشقة املعامةل عناء هذه يف يبذلون فال فهيم، وطبع جسّية النّاس بعض عند بلباقة الآخرين معامةل

ّ ) .ويعتادها فيه، طبًعا مكتس ًبا عندئذ س تصبت -" حداًدا  صبت احلدادة مبزاو،ة: "الّ ب قال كام- الطيبة املعامةل عىل (للطالب أ يً ا وي

  

ب  الّزوج وزوجته، : احللوة الزمة ب  الّرئيس واملرؤوس، واخلادم واخملدوم، فهىي ليست أ قّل لزوًما ب  ال ندادولنئ اكنت الومة   

 وال ب وابنه، والّصدي  وصديقه، وال حيسنّب أ حد أ ّن رفع الوفة ينفي لكمة احملّبة، بل العكس هو الّصحيت، فعبارات التعاطف تشّد رابط

ليه أ ولئك اذلين . داقاتال لفة وترصُّ بنيان الّص  ذا اكن املرء يرُّس بسامع لكامت الثّناء من الغرابء، فهو أ كرث رسوًرا بسامعها من أ فواه املُقّرب  ا  وا 

 ً جعاب زوجه أ واًل ويسَمُعها دائ  .يها  نين عل يعيشون معه أ كرث ساعات حيا ه، واذلين يؤمن هبم ويطمنّئ ا   أ قواهلم، ولعّل أ سعد النّاس َمن يفوز اب 

 .املِّثل والنظلَأْي مفردها النِّّد، : (ندد: )أَنَْدادٌ   :عاينامل

 (، أ لفرصص)     (، ال لفةترصُّ )ما اجلذر اللغوي للوامت :*سؤال

 .التعاطف تراعبا  قّويه بناءً  الّصداقات صّور "تشّد رابط ال لفةفعبارات التعاطف ": الّصور الفنيّة يف  عبارة وحّض   :*سؤال

 .حتقّ  من اس تعاملها هبذه الصورةلاّدال،ة عىل املرأ ة، عد ا   أ حد معامج اللّغة العربيّة، و ( زوج)اس تخدم الّ ب لكمة   :سؤال

 .هام زوجان: امرأ  ه، فيقال لالثن : وَزوُج الرجل. بعلها: زوج يس توي فهيا املذكّر واملؤنث ،َزْوُج املرأ ة  

 انهت الوحدة 
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 اُب ــالغي طـــــــالَ  دْ قَ فَ  اريُب ــــــواحمل  اُب ــالقِّب كَ ـاند ْ  ـدسِّ القُ  يــــا حبيبَ . 3

نـّ . 2 ــ ا   اُب ــ ّف اخلِّ ـوللكَ  ْشُ الوَ   َ دِّ ــــــــنْ زَ   ويف كَ ــيْ نَ ــ يْ ــ عَ  ّرةُ ــقُ  هاــــــــــــــــ

ــ    -دُ بعْ  -وهلـــهــ ال و  وهُ ـعُ طَ قَ   اذلي  دِّ ـــهْـــــــ ىل العَ ـــــعَ  ّباءُ ــ وال ح . 1  اُب ـبــــ

ِّ ــــغايل عىل أ هــــــال كَ ـــــْهُ رَ . 1  اُب ـــكت و ٌف ـــــــــــسيْ  كَ ٌة واْهُ ـراي   مْ ـداهبِّ

ــ ـ سَ ارِّ ــــا فــيفَ  لُ ــــــــــــال هْ  مهُُ وَ . 0 ُ ــــــأ سْ    مْ ـهُـ  اُب ــْعك الّركطاوِّ ـَر يُ ــهْــ رِّجِّ امل

1 . َ ــ وي َ   ائٌ ــــٌر هــحـَفك بـلْ ــْر خَ ـــــسِّ ـــ  اُب ــ ـدي ال قىص وأ مواٌج غِّ ــــــتَ فْ ي

 اُب ــحــــسَ  ت ومك جادَ ـــــفاح وردةٌ   مْ ـهِّــ ـ ن أ نفاس ـــــمِّ  مك عىل الّساحاتِّ . 3

َ ـــــمك مِّ  ىلالعُ  وعىل اببِّ . 8 ــ  ِّ  ت ومك  ع  ـــق  ّرة دَ ـــــــــحُ      دٍ ـــــــــن ي  ابــهـــ

ِّ   مــــهـ ىص ل ـــــــوال ق الُ ـــطـــال ب ومهُ . 9  اُب ــعوايب والّشِّ و الر  ــــهزْ تَ  مْ ــــــوهبِّ

ــ ن سَ ــوعلهيا مِّ   هلدً ــــفِّ  راُس ـــــر أ عـمْ ـالسُّ  واجلباهُ . 35 ــ ـ ـــ ه دِّ ـــنا انــ  اُب ــا 

ن يَ . 33  اُب ــب ةِّ ـــــــــــــن  ـ للج  رُ مْ ـــالسُّ  فاجلباهُ   والت دًماـــــطالبُ  ابُب  نْ ـــكا 

ال   فالسّ  ذٌ ــــقِّ ـــنْ مُ   نْ ـمِّ  سِّ دْ ـما للقُ  سِّ دْ القُ  ًي حبيبَ . 32 َ  احُ ــــــــــا   اُب ــــبَ ــ ي

ــ ما ل   دهلـْلُء املــــــال  مِّ  الي ُ ـــــــامل. 31 َ ـــ  اُب ــــســـ الغازي حِّ  رِّ ظَ ها يف ن

 واـابـــغ رٌة وال هلُ ـــا صابـــــــهوحدَ   هاـ حنتِّ يف مِّ  دَس ـــــــــــالق غل أ ن  . 31

 واُب ـــال ج نْ ـَت لكـــــــأ هعْ  مْ ـولك  هل دً ـــــــال صَ  انديَت لكنْ  مْ ـكَ ــول. 30

ــ قَ بيَب القدسِّ ًي بلَ ـ ًي ح . 31 ــ ــ ــــ  اُب ـحقاان ونلقاها الّرِّ ـــــــــــلْ سوف  َ   ها ـ

آُب ـىص مــال ق دِّ ــجــًدا للمســـــوغ  متٌع ــــ ُل امحلى ة ــــــمْ ــًدا  َ ــــــوغ. 33  ي

 

 عارشةالوحدة ال
 رسا،ة من ابب العامود

 سارات اال صال

 الفصل الثاين  القدس يف قلوب الهامشي 
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 (حفظ)      :التعريف ابلّشاعر       

 ــود ــدر محم ــام  حي ــا ع ــا ، ودل يف حيف ــاعر أ رديّن مع ــون، 3912  ــة والفن ــرة الثقاف ــديًرا دلائ ــل م ــالم، مّث مع ــل يف اال ع م، مع

ه العذب وأ سلوبه الّر  ي مث عُّ  سفًلا للمملكة يف  ونس، مّث وزيًرا للثقافة،  ، وحبّسِّ ه الوطنّيةِّ  . ُعرِّف بقصائدِّ

 من دواوينه:  

 الهّنر يغين عىلجشر ادّلفىل . 3   

 من أ قوال الّشاهد ال خل. 2   

  .ومنه أ خذت هذه القصيدة (عباءات الفرح ال خرض). 1   

 

 (حفظ)      :جّو النّّص        

يف  -طّيـــــب هللا ثـــــراه –أ لقــــى الّشـــــاعر هـــــذه القصـــــيدة بـــــ  يـــــدي جـــــال،ة املغفــــور   املـــــكل احلســـــ  لـــــن طـــــالل  

ــــال للقــــوات املســــلّحة ال ردنّيــــة  ــــ بة ذمســــرهل اال رساء واملعــــراج عــــام  –احتف وعــــرض فهيــــا مّنــــة  م،3935اجلــــيش العــــريّب مبناس

الهـــــامشي  اذليـــــن أ ولـــــوا القـــــدس واملقدســـــات ادّلينيّـــــة عنايـــــة واهامتًمـــــا مسبـــــلين، وقـــــد  هـــــرت يف هـــــذه  القـــــدس يف وجـــــدان

بتصــــويرها مبــــا متــــثهّل مــــن رمــــز  القصــــيدة مشــــاعر الفخــــر و عــــزتاز ابلعالقــــة الــــ  تــــربط الهــــامشي  ابلقــــدس، فــــاحتفى الّشــــاعر

 .دييّن معي ، فهىي بوابة احملّبة والّسالم، ّّضى الّشهداء من أ جلها، وقّدم اجليش العريّب   حيا ه عىل أ سوارها

 

س
3
   ما املناس بة ال  أ لقيت فهيا هذه القصيدة ؟  :

يف احتفال للقوات املسلّحة ال ردنّية  -طّيب هللا ثراه -أ لقى الّشاعر هذه القصيدة ب  يدي جال،ة املغفور   املكل احلس  لن طالل  

 م3935اجليش العريّب مبناس بة ذمسرهل اال رساء واملعراج عام  

س
2
   ما الفكرة ال  عرضها الشاعر يف هذه القصيدة ؟ : 

 .الهامشي  اذلين أ ولوا القدس واملقدسات ادّلينيّة عناية واهامتًما مسبلين مّنة القدس يف وجدان 

س
1
    ما املشاعر ال   هرت يف هذه القصيدة ؟ : 

ــ ،   ــيّن معي ــز دي ــن رم ــثهّل م ــا مت ــاعر بتصــويرها مب ــاحتفى الّش ــدس، ف ــامشي  ابلق ــربط اله ــ  ت ــة ال ــزتاز ابلعالق مشــاعر الفخــر و ع

 .فهىي بوابة احملّبة والّسالم، ّّضى الّشهداء من أ جلها، وقّدم اجليش العريّب   حيا ه عىل أ سوارها 
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 اُب ــيالغِّ  طـــــــالَ  دْ قَ فَ  اريُب ــــحـمَ ـوال  اُب ــالقِّب كَ ـاند ْ  ـدسِّ القُ  يــــا حبيبَ . 3

باهبا مبحاري ا القدس اند ك قد حبيب القدس ًي:   ويقول اللط لن احلس  املكل   املغفور جال،ة الّشاعر خياطب :الرشح  .بك مس تغيثة وقِّ

– طّيب هللا ثراه  -املكل احلس  لن طالل     ؟( القدس ًي حبيب ) من املقصود بـ  :*سؤال

 .اند ه مس تغيثة به  ملاذا اندت القباب واحملاريب املكل احلس  لن طالل ؟ :*سؤال

   : -طيب هللا ثراه  -س  لن طالل اندت القباب واحملاريب املكل احل  :*سؤال

 الرعاية الهامشيون أ والها ديين رمز من املقّدسات متثهّل ما دينيّة، دال،ة  ما دال،ة القباب واحملاريب كام وردت يف القصيدة؟ 

 .به وتس تغيث املكل، جال،ة  نادي بي انس القدس الّشاعر صّور  .واحملاريبُ  اُب ــالقِّب كَ ـاند ْ : وحض الصورة الفنية الواردة يف :*سؤال

 .اس مترار مصودها وثباهتا ي مسيدًا عىل     ما دال،ة بّث الشاعر احلياة يف القدس؟ :*سؤال

 ، حمراب ّبةـ قُ   الواردة يف النص؟( القِّباب ، احملاريب) ما مفرد  :*سؤال

 النداء    ما ال سلوب اللغوي الوارد ابلبيت ؟ :*سؤال

 

نّـــــــــــــــــــها. 2  اُب ــ ّف اخلِّ ـوللكَ  ْشُ الوَ   َ دِّ ــــــــنْ زَ   ويف َعــْيــنَـْيـكَ  قُــّرةُ  ا 

نّاء وحنوه: اخلِّ اب     .الراحة مع ال صابع :الَكّف   .موصل طرف اذّلراع يف الكّف  :َزنْدِّ  :*املعاين  .ما خُيَْ ب ويُتَلّون به من حِّ

 .لوُ ا كفّك يف ونّ ب ومُشها، َزند َ  ارتسم يف فقد قلبك، يف و طمئنان والرضا الرّسور مبعث القدس: جاللته خماطًبا يتابع :الرشح

 .ذكل بّ   أ هلها، عند احلس  ومّنة ه،راث هللا بطيّ  لالط نل  احلس املكل دعن ةالّرفيع دسالق ةمّن نع الّشاعر عّ   :*سؤال

 .عهنا ادلفاع يف معه العهد عىل ابقون أ ّ م احلبّ  هذا يبادلونه وأ هلها يده، نيلوّ  اذلي واكخلِّّ اب َزنْده، يف اكلوش ويه عينْيه، قّرةيه  

نّـها:ما دال،ة ما ُخط حتته يف قو  :*سؤال  .مبعث رسور  ورضا    َعــْيــنَـْيـكَ  قُــّرةُ  ا 

 .ثبات العالقة ب  جاللته والقدس    اُب ّف اخلِّ للكَ            

ّ )يف قو  ( ها)ال مل عالم يعود   :*سؤال ن ــ ا   .القدسعىل     ؟(هاـ

 (الكرسة)اخلِّ اب . (الفتحة)ند  زَ  (.اخلاء يف اخل اب)و ( الزاي يف لكمة زند )اضبط حرف  :*سؤال

 

ــ    -دُ بعْ  -وهلـــهــ ال و  وهُ ـعُ طَ قَ   اذلي  دِّ ـــهْـــــــ ىل العَ ـــــعَ  ّباءُ ــ وال ح . 1  اُب ـبــــ

باب ُعنفوان فهيم فتيًّا، ما زال وهوامه عهنا، ادّلفاع يف معه عهدمه عىل ابقون جاللته حيّبون اذلين القدس أ هل :الرشح  .واندفاعه الش ّ

 .أ هل القدس اذلين حيّبون جاللته وينمتون ملدينهم  من مه ال حبّاء ؟  :*سؤال

 .القدس، ورفض اخلنوع للعدو يف ادّلفاع عن( ميثلهم املكل احلس  لن طالل)الوفاء و نامتء لبين هاش  وما العهد اذلي قطعوه ؟ 

  " اُب ـبــ    -دُ بعْ  -الهوهلو  وهُ ـعُ طَ قَ   اذلي  دِّ هْـ ىل العَ ـــــعَ  ّباءُ ــ وال ح  " وحض الصورة الفنية الواردة يف :*سؤال

 .صور حّب أ هل القدس ابلش باب القوّي يف ُعْنفوانه واندفاعه  

  .ال مة  .الواردة يف البيت( بعد)اضبط حرف ادلال يف لكمة   :*سؤال
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ِّ ــــغايل عىل أ هـال كَ ــْهُ رَ . 1    اُب ـــكت و ٌف ـسيْ  كَ واْهُ ٌة ـراي   مْ ـداهبِّ

 . العمل: راية .وهو  عُر أ جفان الع  (الهُْدب)مفردها  : ال هداب  .صور ك: رهك :املعاين

 يدافعون س يف قّوة من فيه ما للكّ  وأ حباهئا، واهك القدس أ هل عند مزنلتك عىل دال،ة أ جفا م فوق مرفوعة الغالية راية صور ك :الرشح

  .منه يتعلّمون كتاب وحنكتك وحمكتك هبم، 

 .القوة واحلنكة  " اُب ـــكت و ٌف ـسيْ  كَ اْهُ و  ": ما دال،ة ما ُخط حتته يف قو  :*سؤال

ِّ ــــغايل عىل أ هـال كَ ــْهُ رَ  "وحض الصورة الفنية الواردة يف  :*سؤال  .صّور صورة املكل راية عىل أ هداب أ هل القدس  مْ ـداهبِّ

 

ــ سَ ارِّ ــــا فــيفَ  لُ ـــــــــال هْ  مهُُ وَ . 0  اُب ــعْك الّركطاوِّ ـَر يُ ــهْــ مُ ـ رِّجِّ ال ــــــسْ أَ    مْ ـهُــ

 .حلقة من حديد  ُعلّ  يف الرسج ي ع فهيا الفارس قدمه:الّراكب .وضع علهيا الرّسج :أَرْسِّج املُهْرَ     .املقصود أ هل القدس: ومهُُ  :املعـاين

 .  مؤيّدين معه وحمّبوها ويسلون أ هل القدس س يطاوعه القدس، عن لادفاع خْيهَل  يرسج مىت فارًسا جاللته الّشاعر صّور :الرشح

ُ ــسْ أَ    مْ ـهُـ سَ ارِّ ــــا فــيفَ  لُ ـال هْ  مهُُ وَ "  :الّشاعر قول يف :*سؤال  "اُب ــعْك الّركطاوِّ ـَر يُ ــهْــ رِّجِّ امل

 .هللا رمحه طالل لن احلس  املكل  الّشاعر ؟ عنه يتحّدن اذلي الفارس من -أ   

 .القدس أ هل     ؟ال هل من - ب 

 .والقيادة الفروس يّة   ؟ "املُهر أ رّسِّّجِّ : "دال،ة ما -ج 

 .عهنا لادفاع معه وسلمه جلاللته القدس أ هل  ي ييد عىل دال،ة   ؟ "اكُب الّرِّ  يطاوعكَ : " دال،ة ما -د 

 

1 . َ ــ وي َ   ائٌ ــــٌر هــحـَفك بـلْ ــْر خَ ـــــسِّ ـــ  اُب ــ ـدي ال قىص وأ مواٌج غِّ ــــــتَ فْ ي

  هاعدوّ  من غاضبة  تالطم  ديدة أ مواًجا صّورمه كام لفداء ال قىص جاللته خلف يسل اً هاجئ اً حبر  العرب من وحمّبهيا القدس أ هل صور :الرشح

َ  "وحض الصورة الفنية الواردة يف  :*سؤال َ  حٌر هائٌ ـفَك بلْ ْر خَ ــسِّ ــ وي  " اُب ــ ـوأ مواٌج غِّ دي ال قىص ــتَ فْ ي

 .هاعدوّ  من غاضبة  تالطم  ديدة أ مواًجا صّورمه كام ، اً هاجئ اً حبر  العرب من وحمّبهيا القدس أ هلصّور   

َ  ": ما دال،ة ما ُخط حتته يف قو  :*سؤال َ  حٌر هائٌ ـب فَكلْ ْر خَ ــسِّ ــ وي  .مجع مسبل اثئر   " اُب ــ ـدي ال قىص وأ مواٌج غِّ ــتَ فْ ي

 

ــ ن أ نفاس ـــــمِّ  الّساحاتِّ مك عىل . 3  اُب ــحــــسَ  ت ومك جادَ ـــــفاح وردةٌ   مْ ـهِّـ

 ال رض تسقي ماطرة غيوًما بُذلت ال  ودماءمه فاح أ َرهُجا، وروًدا الشهداء فلسط ،وصّور سبيل يف الّشهداء   حيات عن يتحّدن :الرشح

 الشهداء  (أ نفاسهم)يف لكمة ( مه)عىل من يعود ال مل  :*سؤال

 .الشهداء ورودًا فاحت أ ر ها صور   وردة فاحت: الصورة الفنية يفوحض  :*سؤال

 .صور دماء الشهداء ال  بُذلت غيومًا ماطرة   جاد حساب        

 .الّشهيد    ومك جاد حساب       وردة فاحتما دال،ة  :*سؤال



 07/700 07 4 07   أوس العزّة 2يف مهارات االتصال ف ... دباا اإل سلسلة                   

 

 19 وغداً جنم... اليوم حمل                                                                                    املهناج اجلديد/ الصف الثاين الثانوي  |

 

َ ـــــمك مِّ  ىلالعُ  وعىل اببِّ . 8 ــ  ِّ  ت ومك  ع  ـــق  دَ ّرة ـــــــــحُ      دٍ ـــــــــن ي  ابــهـــ

 النجم امليضء : هاب      . فّرق وانترش : عّ  (  الُعليا: مفردها)الرشف والرفعة  :الُعىل :املعـاين

   .سامء العال يف الالمعة امل يئة اكلنجوم فّنوا للقدس، مسرامة أ نفسهم بذلوا الشهداء من مك :الرشح

َ مك مِّ  ىلالعُ  وعىل اببِّ  "يف وحض الصورة الفنية الواردة  :*سؤال ــ  ِّ  ت ومك  ع  ـــق  دَ  ّرةـــــحُ      دٍ ـن ي  " ابــهـ

 .القدس حريّة سبيل يف عليه  دّق  الّشهداء وأ ًيدي ابابً  العىل صّور  

 8البيت    مرّضجة يدّق ّل يد ــــــلك راء ابب      ـــــــــــــوللحريّة امحل:  هات من النّص ما يتواف  ومعىن قول أ محد  ويق :سؤال

 

ــــــمْ    لـهــــم وال قـــــــىص ال بـــطـــالُ  ومهُ . 9 ِّ وايب تَْزهــــو وهبِّ عــاُب  الر   والّشِّ

عاب . ما ار فع من ال رضويه ، (رابيةال)مفردها : وايبالرّ  . فتخر: تزهو :املعـاين عب مفردها، :الّشِّ  .جبل  ب  انفراج وهو: الّشِّ

 .عهنا يدافعون اذلين بي بطالها وتزهو  فتخر و عاهبا جبالها يف القدس :الرشح

ــ        ملـه ىصوال قـ طـــالُ ال ب ومهُ  "وحض الصورة الفنية الواردة يف  :*سؤال ِّ وايب تَْزهــــو مْ وهبِّ عــاُب  الر    " والّشِّ

 .صّور الروايب والّشعاب بي  خاص يفتخرون ابل بطال  

 .ذكل عن اعرالش عّ   مسيف وحّض  والّشهادة، البطو،ة ضأ ر  يه القدس أ نّ  ا   الّشاعر أ  ار  :سؤال

 بادمه، والقدس ال بطال، مه الشهداء فهؤالء فلسط ، سبيل يف الّشهداء   حيات عنفهيا  الشاعر حتّدن ( 9-8-3 ال بيات )  

 .و عاهبا جببالها القدس هبم و فتخر ادليين، رمزمه  وال قىص  

 

ـْمـر واجلباهُ . 35 ــــًدهل أ عـــــراُس  السُّ ــن وعلهيا   فِّ هــاُب  انـــدِّ  َســــــــــنا مِّ  ا 

 .اْد اجلِّ  :اال هاب    .ال وء الساطع :الس نا      .اجليش العريبّ : واملقصود ابجلباه السمر. مقدمة الوجهويه ، (ةْ َ جَ ـال)مفردها  :اجلباه :املعـاين

  .ثراها عىل سّطرها ال  القدس، والت حيات أ رض عىل العريب اجليش قّدسا ال  البطولّية ابملواقف الّشاعر يش يد :الرشح

ـْمـر واجلباهُ  "وحض الصورة الفنية الواردة يف  :*سؤال ــــًدهل أ عـراُس  السُّ ــن وعلهيا  فِّ هــاُب  انـــدِّ  َسـنا مِّ  "ا 

  .اند والرّشف بنور جباههم ُزيّنت اذلين الّشهداءُ  أ بطالُها أ عراًسا والت حيات البطولّية صّور الّشاعر املواقف  

ـْمـر واجلباهُ  ": قول الشاعر ما دال،ة :*سؤال  .اجليش العريبّ : املقصود   السُّ

 عاطفة قومية   العاطفة البارزة يف وجدان الشاعر؟ ما :*سؤال

 

ن. 33 ـــْمرُ  فاجلباهُ    دًما الُبطـــــوالت ابُب  يَكـــنْ  ا  ــــــــــــةِّ  السُّ  بــاُب  للجـنـ 

ذا :الرشح الّ   تحقّ  ال البطو،ة ا   الطري  اكنت ا   الّرفعة بنور أ ضيئت ال  السمراء جفباههم اجليش العريّب، من ال بطال دماء بذرف ا 

   .اجلنّة ا   طريقهم يه والشهادة  والرّشف 

 عاطفة قومية   العاطفة البارزة يف وجدان الشاعر؟ ما :*سؤال
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ن "وحض الصورة الفنية الواردة يف  :*سؤال ـــْمرُ  فاجلباهُ   دًما الُبطـوالت ابُب  يَكـنْ  ا  ةِّ  السُّ  "بــاُب  للجـنـ 

 .اذلي يقودمه لطري  اجلنةاجلباه الّسمر ابلباب  صّوردم، و ببناء اببه من البطوالت صّور   

  :القدس أ جل من العريبّ  اجليش   حيات عن الّشاعر حتّدن :سؤال

 ( 33،35 البيتان) .القصيدة يف ذكل موطن حّدد -أ    

 3918..الواد وابب اللطرون، مكعركة القدس، معار  يف   حيا ه .القصيدة يف ترد مل التّ حيات هذه من اً رصو  اذمسر - ب  

 .فلسط  أ رض عىل و  حيا ه العريب اجليش دور  ي مسيد ؟(الّسمر اجلباه: )الّشاعر لقو  يف راالتكر  دال،ة ما :*سؤال

 

ـنْ  للُقـْدسِّ  ما الُقْدسِّ  حبيبَ  ًي. 32 ال   ُمنْـــقِّــــذٌ   مِّ  يـَـبَــــاُب  فالّســــــــــاحُ  ا 

 .ال رض اخلالية :بابـ اليَ   .مجع ساحة :الّساح :املعـاين

نقاذ جباللته الّشاعر يستنجد :الرشح    .عهنا ويدافع حيمهيا  نتظر من وساحاهتا سواه، منقذ من لها مفا القدس، ال 

  ؟(القدس حبيب ًي: )الّشاعر لقو  يف راالتكر  دال،ة ما :*سؤال

  .ابلقدس جاللته تربط ال  احملبّة عالقة  ي مسيد عىل دال،ة 

 يف خطاب املكل احلس  طّيب هللا ثراه، ماذا تس تنتا من ذكل ؟( ُمنْـــقِّــــذٌ )اس تخدم الشاعر لكمة   :سؤال

 .أ جلها من العرب  وحيد عىل وحرصه ادلفاع عهنا، ا   ادلامئ وسعيه -هراث هللا طيب -طالل لن احلس  املكل عند القدس مّنة 

 

ــــــْلءُ  ال  املـــــــالي ُ . 31 ـــســــاُب  الغازي نََظرِّ  يف لـــــها ما  املـدهل مِّ  حِّ

   .العدّو، وامجلع غُزاة: الغازي .دال،ة عىل كرثهتم: ملء املدهل  أ بناء ال مة العربية: املاليي  :املعـاين

ساُب  الغازي نََظرِّ  يف لها ما   .ال يعتّد العدو ابملالي  من العرب وال خياف مهنم :حِّ

 (العربية  غياب الوحدة يف هذا البيت ا  يشل )       .خييف العدوّ  ال اذلي الكبل عددها من الرمغ عىل العربية ال ّمة حلال الشاعر يي سف :الرشح

 أ يك؟ر  يف حتقيقها ا   الطري  ما العربية، الوحدة غياب ا   الشاعر أ  ار :سؤال

 بوحدة مشلهم، ومجع ابملالي ، عددمه يقدر اذلين العرب لكمة و وحيد وحتقيقه، العربية الوحدة ملرشوع العم  التجس يد من بد ال 

ّكة العنا   ّ ).مجيًعا بيهنم املش  (للطالب أ ي ا وي

 

حنتِّـها يف القـــــــــــدَس  أ ن   غل. 31  غـــابـوا وال هلُ  صابـــرةٌ  وحَدهـــــــا  مِّ

ّدة: احملنة :املعـاين َحن: وامجلع. البالء والشِّ  .مِّ

  .أ هلها عهنا وقد غاب حمنها عىل صالرة فتاة القدس وصّور أ عداهئا، أ مام صالرة ستبقى القدس :الرشح

 .أ هلها عهنا وقد غاب حمنها عىل صالرة فتاة القدس صّور:       وحض الصورة الفنية يف البيت :*سؤال
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 جـــواُب  ال لكـنْ  أ هْعـــــــَت  ولكـمْ   َصـــــــًدهل ال لكنْ  انديَت  ولــَكـمْ . 30

 .رجع الصوت، وامجلع أ صداء :صدهل :املعـاين

َم وتستهنض ال عداء، مسيد تردّ  أ نْ  عىل الثابتة مبواقفك حرصت ومك: جاللته الشاعر خياطب :الرشح   .العرب مّهِّ

 يف خطاب املكل احلس  طيّب هللا ثراه، ماذا تس تنتا من ذكل ؟( انديَت ، أ هْعَت ) ت مثلاس تخدم الشاعر لكام :سؤال

 .أ جلها من العرب  وحيد عىل وحرصه ادلفاع عهنا، ا   ادلامئ وسعيه -هراث هللا طيب -طالل لن احلس  املكل عند القدس مّنة  

 

 الّرِّحـاُب  ونلقاها  َلْـــــــــــقاان سوف   بَلقَـــــــــــها ًي القدسِّ  حـبيبَ  ًي. 31

 .مفردها الّرْحبة، ويه ال رض الواسعة: الّرحاب  .العمل الكبل، وامجلع بيارق: البلق :املعـاين

آمالً  مبواقفه اكلعمل فّن عهنا ودافع القدس أ حب   اذلي جاللته خياطب :الرشح  .ال قىص ساحات مبالقاة الن  وحتقّ  القدس، رجوعَ  الثابتة، أ

  "الّرِّحـاُب  ونلقاها  َلْقاان سوف  بَلقَها ًي القدسِّ  حـبيبَ  ًي " وحض الصورة الفنية الواردة يف :*سؤال

 .صور الشاعر جاللته مبواقفه الثابته اكلعمل  

 

آُب  ال قــىص للمســجــدِّ  وغـــــًدا   ةــــمتعٌ  امحلى َ ــْمــــــلُ  وغــــــًدا. 33  مـي

آب .الوطن: امحلى :املعـاين  .املرجع :املي

ذن فيه أ هلها، ويعود ا   القدس دًير فيه ا   غد  عود ويتطلّع ابملس تقبل، متفائل الشاعر :الرشح    .هللا ال قىص حًرا اب 

 يك؟رأ   يف ذكل، يف الّشاعر يعمتد معال ابملس تقبل، متفائاًل  الّشاعر بدا :سؤال

ّ ). واحدة يةرا حتت مشلهم ومجع القدس لن ة العرب وحدة وعىل الهامشي ، مّهة عىل يعمتد   (للطالب أ ي ا وي

 عاطفة قومية  :ةــــمتعٌ  امحلى َ ــْمــــــلُ  وغــــــًدا: ما العاطفة البارزة يف :*سؤال

آُب م ىصال ق جــدِّ للمس وغـــــًدا: ما العاطفة البارزة يف :*سؤال  عاطفة دينية  :ي

 

 

 

 

 

 

 انهت الوحدة
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 الوحدة احلادية عرشة

 (قلب نبتة)

 رسم القلب
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 (حفظ)                               التعريف ابلّ ـب  

ـُتـّاب ال ردني ،  جامل انيج   ـُتـّاب العرب ورئيس ساب  لرابطة الك  انل عّدة جوائز حملّية وعربّيةروايّئ وقاّص أ ردين، ع و ا ـّحاد الك

آخرها جائزة ادلو،ة التقديريّة للآداب  بداع ال ديّب / م 2530اكن أ و  مجموعة من ال عامل . م2531ال ردن، وجائزة املكل عبد هللا الثاين لال 

ـُر  َم عدٌد مهنا ا   لغات أ جنبّيةال دبّية    .جِّ

  (عندما تش يخ اذلئاب)و( ع ال خلةخملفات الزواب)و( الطري  ا   بلحارن) :هــــــــــــــــمن رواًي و  

 .ال  أ خذت مهنا هذه القّصة (وم امخليسـرهل يـما ج)و (لــل بال  فاصيــــــرج)و (ايل اذلهنـل خــــرج) :من مجموعا ه القصصيّةو 

 

 (حفظ)         جـــّو النـــــــّص         

لهيا صديقه لشفائه من املرض، والعالقة ال  نشي ت بينه وب  نبتة تش به ( رمس القلب)يصّور القاّص يف قّصة   ز يف ي رمس القلب أ هداها ا 

 َ ن حو ، القّصة عن  ال اع بينه وب  النبتة يف حبكة قّدسا القاّص ب مل املتوـّم؛ لتكشف مسؤولّية اال نسان يف حتقي  السعادة لنفسه ومل

ّ  اال نسان الآخرين ميارسون حريّهم،   .وأ ن يقبل الآخرين، ويتكيّف معهم، وال يترسّع يف اناذ قرارا ه كل السعادة ال  تمتثل يف أ ن ي

 

 ( :السامت الفنيّة للقّصة ) السامت الفنيّة للنّص  

  .. (     الشخوص ، الزمان ، املّن ، ال اع ، ال حدان ، احلوار ، التي زم يف القّصة ) اس تخدام عنا  القّصة  -3

 لراعة يف التصوير -2

   و يف عنا  احلركة والصوت واللون  -1

 اس تخدم الّ ب القّصة لعرض أ فّره -1

 

 ادية عرشةالوحدة احل
 رمس القلب

 سارات اال صال

 الفصل الثاين (قصة قصلة)قلب نبتة 
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لِّ أ عرُف ملاذا ضاَق صْدري بتكَل النبتةِّ ال  حَتّدْت َوحديت واقتحمْت حيايت، وأ عرُف ملاذا ساءْت عاَلق  هبا ا   ذكَل احلّدِّ املُخ  ال . جِّ

ن أ ْن أ لّرَئ صديقي  ن َمَريض، في ان مل أ مسرْهها بسبب ذكَل الصدي ِّ اذلي  عاطَف معي، ، اذلي (ُحس ين)بُد  يل مِّ فايئ مِّ أ حرَضها مبناس بةِّ  ِّ

ا الشفّافةِّ  َفافهِّ ًبا  كَل النبتَة، بلِّ ، ووضَعها فيهِّ بعَد أ ْن     .وزارين يف بي ، ُمصطحِّ حصيٌت أ نّه هو اذلي اختاَر لها ذكَل املَّن أ سفَل جدارِّ الُغرفةِّ

الّ  نزَع عهنا لِّفافةَ  ا ال  أ  عَبتين يف ما بعُد، ا  ، ومبا يُش بُه اال مالَء، َمهام  رعايهِّ هِّ املعهودِّ َ ، وحصيٌت أ نّه رشَح يل حبرصِّ أ نّه مل يكْن سببًا  الورقِّ والش 

ها ال  تُش بُه َرمْسَ القلبِّ  داءِّ اذلي منا بيين وبَ   كَل النبتةِّ بي وراقِّ  .يف العِّ

َر : ضاق صدري : املعاين     .اخلصومة الُبغض،: الَعداء   .لفائف: ، مجعهاما  غلّف و ُلّف به ال   ياء: لِّـفافة         .وس ئَِّ جضِّ

ليه أ هداها ال  النبتة  لك من  قصته؟ عنوان القاّص  اس توىح ممّ   :*سؤال   .القلب رمس تش به ل  ا صديقه، ا 

 .من النص ذكل عىل دلّل ،(حس ين) بصديقه القاّص  يربِّط مت  ودّ  رابط مثة :سؤال

ح اره هدية . وزًير ه مرضه، وقت خاصة القاص مع حس ين  عاطف   -  .لصديقه والّش  ابلورق ملفوفة (القلب رمس تش به نبتة)وا 

 : يةوحض الصور الفنية الآ  :*سؤال

نسانة  قتحم خصوصّية القاّص و تدّخل يف  ؤونه، و تحّدهل وحد ه:  كل النبتة ال  حتّدت وحديت واقتحمت حيايت    .                   صّور النبتة ا 

نسانة ساءت عالقته هبا   : وأ عرف ملاذا ساءت عالق  هبا    . صّور النبتة اب 

   .صّور العداء بنبتة تومو    :العداء اذلي منا بيين وب   كل النبتة  

     .صّور أ وراق النبتة لرمس القلب   : بي وراقها ال  تش به رمس القلب  

 

، مثل ا   لكريس، يف البدايةِّ مل أ  عْر برضورةِّ وجودِّ عاَلقةِّ ُحّبٍ أ و بُغٍض بيين وبيهنا، قد رأ يُت فهيا ةّرَد واحدٍة من موجوداتِّ الغرفةِّ

طاراتِّ  ، أ و حىّت ا  زانةِّ ، واخلِّ ، واملِّدفي ةِّ غَل أ نيّن بعَد أ ًّيٍم،  نّ ُت ا   ما يثُلُه مصُها من السيَمِّ يف نفيس، ما اذلي .الُصَورِّ عىل اجلدارِّ والطاو،ةِّ

َرةٍ   ذبين ا   ةّردِّ نبتةٍ  ، أ و  ُمَسم  ةِّ ْملُِّ  يف سقفِّ الغرفةِّ القامتِّ، أ و يف اجلُدرانِّ املُصَفّرةِّ املُتقرّشِّ ، حُتَ  رباّم يفمثَل الامتثيلِّ النحاس يّةِّ أ و البالستيكيّةِّ

ّيام  كلَ   قاطيعِّ   املُتقاطعُة يف َج   ويف خّدي؟ ال خاديدُ  َوهجىي، وال س ِّ

 مالمت      :  قاطيع(    دق  النظر) نظر بشّدة : حُتمل  اثبتة     :رةم  ُمسَ     وال جر امللل: (سي م) السي م :املعاين

 ؟ كام وردت  يف النص مب اتّسمت نظرة القاّص ال ولية ا   النبتة :سؤال

ِّّْدفي ة، والّطاو،ة، الكريس، مثل الغرفة، موجودات من واحدة ةّرد فهيا هلرأ    طا حىّت  أ و نة،زاواخل وامل  ومل اجلدار، عىل الصور تراا 

 .وبيهنا بينه بغض أ و حبّ  عالقة وجود برضورة يشعر 

 : يةوحض الصور الفنية الآ  :*سؤال

نسا  : مل أ  عر برضورة وجود عالقة ُحّب أ و بغض بيين وبيهنا    بغض بينه وبيهنا نة مل يشعر بوجود عالقة حّب أ و صّور النبتة اب 

ّدة ا   سقف الغرفة القامت    : مْحل  يف سقف الغرفة القامتومة ُ ت   نسانة  نظر بشِّ                  .                                                               صّور النبتة ا 

 :ما دال،ة لّك من :*سؤال

 سوء ال وضاع املاديّة للقاّص  .أ و يف اجلدران املصفرة املتقرشة. حُتْمل  يف سقف الغرفة القامت  

 .التقّدم يف السنّ    .ال خاديد املتقاطعة يف ج   ويف خدي  

  قاطيع ، ال خاديد ، ُمسّمرة (.مالمت ، احلُفر، اثبتة : )  قارب يف املعىن للوامت لكمة هات :*سؤال
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ا السميك،    آٍن مًعا، ويه حتتاُج ا   عنايٍة يوميٍّة يك تومَو ببطهنِّ بٌة وُمقلِّقٌة يف أ ّ ا نبتٌة ُمتعِّ زاحةِّ الس تائرِّ ا  كام أ ّ ا ترمُغين لّك صباحٍ عىل ا 

ها بَ  ُمّدٍة وأ خرهل، أ جزُم بي يّن مسرهُها ، مّث تسميدِّ ها من الغبارِّ  .يك ترهل النوَر أ و يراها، وجُتُ ين عىل رّّيا، و نظيفِّ أ وراقِّ

ن أ ّن النبااتتِّ ال   عيُش داخلَ    ، مِّ حدهل الصُحفِّ البيوتِّ حتتاُج ا   َمن يبتسُم لها أ حيااًن؛ ل ّ ا  ما أ اثَر غيظي، هو ما قرأ  ُه يف ا 

ها  .خملوقاٌت حّساسٌة، اكئناٌت حيٌّة  تلقُّف  بتسامَة، كام ال وُء اذلي يبعُث احلياَة يف عروقِّ

خصاهبا: تسميدها      جت ين: ترمغين : املعاين    تناول برسعة:  تلقـّف غ يب الشديد: أ اثر غيظي    وضع السامد فهيا ال صالهحا وا 

 .كام ورد يف النص النبتة من القاص استياء أ اثرت أ مور ثالثة عدد :سؤال

زاحة عىل صباح لك ترمغه تومو، يك يوميّة عناية ا   حتتاج    لها يبتسم من ا   حتتاج أ  ا وتسميدها،كامقها أ ورا  نظيف ا،رّيّ  الس تائر، ا 

   .وّّضها ابلنبات، املتعلّقة العلمية احلقائ  من مجةل ا   القاّص  أ  ار :سؤال

 .قراال و  و نظيف والتسميد، والرّي، الّ وء، ا   حتتاج  

 : يةوحض الصور الفنية الآ   :*سؤال

نسانة  نظر بعينهيا ا   النور، وصّور النور خشًصا ينظر ا   النبتة  : يك ترهل النور أ و يراها    .  صّور النبتة اب 

نسانة جت ه عىل سقايها   : جت ين عىل رّّيا      . صّور النبتة ا 

 .   صّور النبااتت أ  خاًصا يس تقبلون  بتسامة : اكئنات حيّة  تلقّف  بتسامة  

 

   

ن طبعي، في ان ال أ اكُد أ ريخ  فّ  أ ماَم أ كرثِّ ال مورِّ طرافةً    ّن  بتساَم ليس مِّ  اذلي جاَء هبا يعرُف هذه( ُحس ين.)هذا ما ينقُصين، مّث ا 

 احلقيقَة، فكيَف ميكنين  بتساُم نّردِّ نبتٍة بليدٍة؟

امرة، لكن    ، عنَد زاويةِّ درجِّ العِّ ها س يؤّدي ا   ( ُحس ين)أ ف ُل حّلٍ أ ْن أ ضَعها خارَج الغرفةِّ ا؛ ل ّن  غيَل موقعِّ ن مّ ِّ أ وصاين بي اّل أ نقلُها مِّ

، وقد ال يناس ُ ا،    .فتذبَل ومتوَت اضطرارِّها للتكيّفِّ مَع املّنِّ اجلديدِّ

االنبتة  أ وصاين بي اّل أ نقلُ ( ُحس ين)لكن   .ذكل عىل دلّل ،(حس ين) بصديقه القاّص  يربِّط مت  ودّ  رابط مثة :سؤال ن مّ ِّ  .مِّ

 .جتنب نقلها من مّن لآخر  .وّّضها ابلنبات، املتعلّقة العلمية احلقائ  من مجةل ا   القاّص  أ  ار :سؤال

نسانة بليدة  "فكيف ميكنين  بتسام نّرد نبتة بليدة" : يةالآ  وحض الصور الفنية :*سؤال  . صّور النبتة اب 

  .العبوس والتجهم  .أ ان ال أ اكُد أ ريخ  فّ  أ ماَم أ كرثِّ ال مورِّ طرافةً " :ما دال،ة لّك من :*سؤال
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ا يف   آذار ، انتعشْت  كَل النبتُة ، ومنْت بِّام يُوح لَرغبهِّ اعَي الّصامَت خالَل  هرِّ أ ْف  ِّ ا ، ولكن هذا مل يُوقِّ التخلّصِّ من ُعيوبِّ مَصهِّ

ُق َوحديت ، ويتدّخُل يف يوميّايت ، ملاذا ال أ نلُّص مهنا ؟ أ ال يُمكُن أ نْ  قْد ( ُحس ين )  يكوَن مَعها ، فهىي عىل أ يّةِّ حاٍل اكئٌن يْدمُه حيايت ، خَيرِّ

ها يف غرف  ؟ آمَر عىل حيايت بوضعِّ   ي

ا ، فكّرُت حَ  اق  نٌة مع َطراوهتِّ ّ ا َخش ِّ ها ، حتّسسُت  كَل الّساَق ، ا  لن يس تغرَق ال مُر أ كرَث من اثنيٍة واحدٍة ، : ّبْت يدي من ساقِّ

ُف الّساَق ، حركًة واحدًة وأ راتُح مهنا   .أ ديُر يدي ، في قصِّ

ٌم عىل ارتّبِّ   لسةلِّ جرامئِّ قْتلِّ النّفسِّ ، تراجعُت ، وتهنّدُت ،  قلّبُت الفِّكرَة يف رأ يس ، فتوّصلُت برسعٍة ا   أ نيّن ُمقدِّ فعةٍل  نمتي ا   سِّ

َْلٍة وقلٍَ   ها عيوٌن ، عيوٌن كثلٌة . وجلسُت عىل املقعدِّ ، ووضعُت كفّي أ سفَل فحّل ُمحّدقًا حبِّ يف  كَل اللحظةِّ رأ يُها ترشئِّبُّ ، و ودّلْت ل وراقِّ

ئُت بَشف ّ  انِّ عن ابتسامٍة غلِّ مفهومٍة ، عىل ال قّل ابلنس بةِّ يل  أ خذْت تراقُبين حبَذٍر ، فُوجِّ ّّ   . ف

ن النظر       : حمّدق  يفاجئ:  يدمه:  املعاين ّّ متّد عنقها لتنظر      : ترشئّب ُممعِّ م الفم: اف  .ابتسم وبدت أ س نانه ال  يف ُمقد 

ّ  ا   دفعه اذلي السبب ما مرة، غل النبتة من لّصخيت أ ن القاّص  لحاو  :سؤال  مّرة؟ لكّ  يف جعاال

 .العامرة درج عند الغرفة، خارج وضعها حاول( 3  

ّاجع ا   دفعه ما    املّن مع للتكيّف هارار اضط ا   س يؤّدي  غيل موقعها ل نّ  مّ ا من ينقلها بي اّل  أ وصاه حس ين صديقه أ نّ : ال

 .فتذبل ومتوت يناس  ا، ال وقد اجلديد،  

آذار  هر خالل( 2    .مهنا للاتح ساقها يقصف أ ن فكّر أ

ّ  ا   دفعه ما    .حبذر قبهرات النبتة بي ن و عر النّفس، قتل مئراج سلسةل ا    نمتي فعةل ارتّب عىل مقدم أ نه أ يقن: جعاال

 :وحض الصور الفنية الآ ية :*سؤال

 .صور النبااتت أ  خاصًا يس تقبلون  بتسامة   :اكئنات حيّة  تلقف  بتسامة  

نسانة ترغب التخلص من مصها  : ومنت مبا يوح لرغبها يف التخلص من مصها      .صّور النبتة بامنهئا اب 

نسانة بينه وبيهنا  اع ال يتوقف      : اعي الصامت معها    نسان صامت/ صّورها اب     .وصّور ال اع اب 

نسانة   : يف  كل اللحظة رأ يها ترشئّب             .متّد عنقها لتنظر صّور النبتة اب 

 .لهّن عيون أ خذَن يراقنَب الّ ب صّور أ وراقها فتيات : و ودلت ل وراقها عيون كثلة أ خذت تراقبين حبذر           

ْدُت أ رهل بعيين املُجّردةِّ مسيَف  تفتُّت أ وراقُها اجلديدُة ،    مثَل كّفٍ  ومسيَف  تبّسطُراقبُت منّوها الرسيَع لك  يوٍم ، لك  ساعٍة ، حىّت كِّ

آدميّةٍ  ها يف ، وحَ  أ حصو يف الصباحِّ ، أ  فقُّد ال وراَق وال امَع اجلديدَة ، وكثًلا ما هعُت صوهَتا ، صوَت الطقطقةِّ اخلافتةِّ لل وراقِّ يف أ أ ثناءِّ  فتّحِّ

  .ٍة وأ ان أ بتسُم لها ولقْد أ يقظَ ذكَل الصوُت يف أ عاميق فَرًحا طفوليًّا ، وضبطُت نفيس ذاَت مرّ . الّصباحاتِّ البامسرةِّ 

تصَف اجلدارِّ ، دّب اخلالُف بينَنا من ن ويف ال ًّيمِّ الالحقةِّ ، منْت و والْت لها أ وراٌق جديدٌة ، أ وراٌق خرضاُء ًينعٌة ، وحَ  بلغْت م   

 .حنَو النافذةِّ  جديٍد ، في ان أ ردُت  وجهيَها حنَو البابِّ يك تكسَو يساَر اجلدارِّ ، أ ّما يه فتوهّجْت ا   غلِّ ما أ ريُد ،

ن هنا أ يّها العزيزُة ، ولويُت ُعُنقَها لرفٍ  انحيَة البابِّ ، مّث ربطُته خبيطٍ : هدأ ْت نفيس ، أ مسكُت رأ َسها ، قلُت مكَن خُياطُب امرأ ًة    مِّ

 .  الوراءِّ وبعَد أ ًّيٍم ، عاَد رأ ُسها يتوّجُه حنَو النافذةِّ ، فبدْت ك ناّم  نظُر ا  . ُمتّصٍل حبافةِّ ذكَل البابِّ 
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 زهر الشجرة قبل أ ن  تفتـّت       : ال امع :  املعاين

 .مالحمه بّ   :القصة أ حدان  طّور مع النبتة حنو واحض ا  ايبّ  لحتوّ  القاّص  عىل بدا :سؤال

ئ -   ّان بشفتيه فُوّجِّ  .النبتة جتاه مفهومة غل ابتسامة عن  ف

آدمية، مثل  تبّسط ومسيف اجلديدة، قهاراأ و   تفتّت مسيف يومن لكّ  الرّسيع منوها يرقب أ خذ -    قراال و  يتفقّد اكن الصباح، ويف كّف أ

 .البامسرة الّصباحات يف  فتّحها أ ثناء يف قرالل و  اخلافتة الطقطقة صوت صوهتا، يسمع اكن ما اً وكثل  اجلديدة، معاوال      

 .لها يبتسم وهو مرة ذات نفسه وضبط طفوليًّا، فرًحا أ عامقه يف الّصوت ذكل أ يقظ -  

 .الباب انحية لرف  عنقها لوهل -  

ّ  . بقاهئا يف ويرغب وجودها، عىل يعتاد أ خذ القاص أ نّ    رأ يكَ  يف سببه ما -ب    .للطالب أ يً ا وي

 .اليومية العناية أ س باب لها  وافرت أ ن بعد رسيًعا تومو أ خذت   النبتة؟ يف أ ثره ما-ج  

 :الآ يةوحض الصور الفنية  :*سؤال

آدميّة    آدميّة  تبّسط  : ومسيف  تبّسط مثل كّف أ   .صّور الّ ب أ وراق النبتة ويه  تفتّت لكّف أ

 .النبتة امرأ ة خياط ا ويصفها ابلعزيزة صّور: من هنا أ يها العزيزة : قلُت مكَن خياطب امرأ ة   

نسانة  نظر ا      :فبدت ك منا  نظر ا   الوراء     .الوراء صّور النبتة ا 

 :الآ ية الصفات تس تعمل ال لوان ل يِّّ  بّ   .رضال خ للون صفة: واليانع ،(ًينعة ءارض خ) عبارة النّص يف ورد :سؤال

  ( .ال سود ) احلاكل (         ال زرق ) الصايف (    ال محر ) القاين (    ال بيض ) الناصع (    ال صفر ) الفاقع   
 

ا  كَل لفَت انتبايه و ذكلي ابلتّفامهِّ اذلي حصَل حصيٌت أ ّن املشهَد أ اثَر    ّيام حَ  قّدرُت أ ّ ا أ رادْت حبركهِّ يف نفيس أ ىًس ُم ًَما ، وال س ِّ

ّن املساحَة املتبقيَّة من اجلدار حىّت النافذةِّ  مسراًما الهامتيم هبا ، مّث ا  ّوها  ال تس توعُب منبينَنا ، لكن ، ملاذا ال تس تجيُب لرغب  ؟ عىل ال قّل ا 

  .وامتداَدها ، فهىي َمل هل ابلُصَورِّ 

، وحَ  قسْت أ صابعي علهيا قليالً  حاولُت يّل ُعُنقَها لرِّفٍ  و صمزٍي ، لكهّنا هذه املّرةِّ بدْت أ كرَث صالبٍة وا  اًرا عىل التوّجهِّ حنَو النافذةِّ ،  

 .أ حسْسُت بُعُنقِّها ترجتُف ، أ جل ، لقْد ارجتفْت مّر  ِّ 

ن الصعبِّ أ     ، ُت ا  اًرا عىل  نفيذِّ ما بدأ  ُهْن أ فهَم أ و أ صّدَق ما حدَن ، لكن  كَل الُعُنَ  ارجتفْت بَ  أ صابعي مثَل هكٍة حيٍّة ، ازَددْ مِّ

ْذ هبا  نكرُس   .وبيامن أ حاوُل ثنهَيا حنَو البابِّ اب  اٍر ، ا 

ين  عوُر َمن ارتكَب ُجرًما يف غفةٍل من الناسِّ ، والسائُل اكَن الصوُت اذلي هعُته حلظتئٍذ أ   بَه بصوتِّ مسرسِّ عظمٍة برشيٍّة ، ودمه  

ُذْعٍر ، تراجعْت  قدماَي حنَو الوراءِّ ، اذلي نز  من مّنِّ الكرسِّ لّطَخ يدي ، أ ّما رأ ُسها فظّل بَ  أ صابعي ، مل أ درِّ ماذا أ فعُل به ،  لّفتُّ حويل بِّ

ْذ سقطَ الرأ ُس   .من يدي ، فتحُت الباَب ، وغادرُت البيَت رأ يُت يف ال وراقِّ عيواًن تّهمين ، وا 

  .قطر وسال: نزّ  :  املعاين 

آخر طري  يف تسل أ ن النبتة وأ رادت طري ، يف النبتة تسل أ ن القاّص  أ راد :سؤال  :أ

 رأ يه ؟ عىل مهنام لكّ  أ  ّ  ملاذا -أ    
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. ابلّصور مل هل فهىي وامتدادها، منّوها تس توعب ال النافذة حىت اجلدار من املتبقية املساحة ل نّ  الباب حنو  توّجه أ ن لها دراأ  : القاص  

 .عنه ترحل أ ن أ و خارجه، تومو أ ن ويريدها بيته، داخل يريدها ال وك نّه  

 .واحلياة البقاء تريد وك  ا والهواء، ال وء حيث: النافذة حنو التوّجه دتراأ  : النبتة  

 مهنام؟ لكّ  عىل التعنّت هذا نتيجة ما – ب  

 .تهمه عيوان النبتة قراأ و  يف هلرأ   و خوفا، نفسه يف أ اثر مما فانكرست، الباب، حنو ُعُنقها يل حياول وهو علهيا أ صابعه قست: القاص  

 .وسقطت جفّت مث واصفّرت، قهاوراأ   ذبلت حىت قليةل أ ًيم سوهل متّضِّ  ومل أ وال، ُعُنقها انكرس: النبتة  

 .ذمسرًيت القاّص الكثلة    . ابلُصَورِّ  َمل هل اجلدار من املتبقيّةَ  املساحةَ ما دال،ة  :*سؤال

    "رأ يت يف ال وراق عيواًن تهمين" :وحض الصورة الفنية الآ ية :*سؤال

 .أ وراق النبتة عيواًن  وّجه   اهتاًما الرتّبه جرًما لكرسهاصّور القاّص   

وهل أ ًّيٍم قليةٍل حىّت َذبَلْت أ وراقُها ، حاولُت    ا بقطعٍة من القام ِّ املبلولِّ ، رويُها حبرٍص ، فتحُت مل متضِّ سِّ نقاَذها ، نّظفُت مساماهتِّ ا 

عٍ   . الس تائَر والنوافَذ ، لكن اكنْت أ   بَه بعزيٍز يريُد  نسحاَب من حيايت بصمٍت ُموجِّ

ا ال  اسوّدْت ، وبدْت مثَل  رويًدا رويًدا اصفّرْت أ وراقُها ، لّك يوٍم  صفرُّ أ وراٌق جديدٌة ، مّث جتفُّ وتسقطُ ، مل يبَ     سوهل أ غصا ِّ

حدهل ليايل أ ًّير ،فيعوُد اجلداُر مثلام اكن،مّث يسقُط عىل ال  نكبوٍت خرايّفٍ يتشبُّث جبداٍر ،أ ذُرعٍ سوداَء لع  ا، وعارًيً ُمت  رضِّ جفي ًة يف ا  ا ُمصفرًّ ، قرّشً

ليه حَ  سقطَ العنكبوُت (ُحس ين) لرؤيةِّ ذكَل الصدي ِّ  ، غُل مفهومةٍ ّما أ ان فقد دمهتين رغبٌة جاحمةٌ أ   يف سكونِّ  كَل الليةلِّ من  ، ملاذا ا  تقُت ا 

 ؟أ ًّير

 .متسك بقوة :تشبّث :املعاين

 القّصة؟  اية يف (عنكبوت) لفظة القاص اس تخدام يوح مب :سؤال

  .وسقط هوهل مث ابجلدار، يتشبّث كعنكبوت ابحلياة متشبثة مقاومة، النبتة اكنت فقد ابحلياة، التشبث  

 .موت النبتة  "حَ  سقطَ العنكبوُت يف سكونِّ  كَل الليةلِّ من أ ًّير: " ما دال،ة قو  :*سؤال

 يك؟رأ   يف ذكل ليدُ  معال حس ين، صديقه رؤية ا   القّصة  اية يف القاّص  ا  تاق :سؤال

 .ذبلت  كل ال  بدل حس ين صديقه من أ خرهل نبتة يريد وك نّه النبتة، موت عىل وندمه أ سفه -  

 .هبا ابلعناية أ وصاه اذلي صديقه من وجخهل ابلنبتة، حلّ  ملا ابذلنب  عوره -  

 .سقطت ال   كل تش به نبتة بيده حاماًل  عليه ليعوده ويطمنئ صديقة لرؤية فا  تاق النبتة، سقوط بعد املرض عاوده قد يكون رمبا -  

  :وحض الصور الفنية الآ ية :*سؤال

  "ريد  نسحاب من حيايت بصمت موجعلكن اكنت أ   به بعزيز "  

نسان عزيز يفارقه ويوّدعه وينسحب من حيا ه  صّور   نقاذها دون فائدة اب   . وصّور مصها بي مل موجع / النبتة بعد ذبولها وحماولته ا 

  "رع لعنكبوت خرايّف يتشبّث جبدارمل يبَ  سوهل أ غصا ا ال  اسوّدت وبدت مثل أ ذ"  

 .أ غصان النبتة ال  اسوّدت وقد اكنت مقاومة  تشبّث ابحلياة مّث ما ت بي ذرع سوداء لعنكبوت يتشبّث جبدار مّث هوهل وسقطصّور  

 انهت الوحدة
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 الوحدة الثانية عرشة

 (لغة الب )

العربية بني ماضيها 

 وحاضرها
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 َربِّ ـــةِّ الَعــــــَدْوَت بي ْمـداحِّ ابنــــَهاّل  َ     َة ال َدبِّ ـــــَك ًي صنّاجَ ــــــحا بِّ ـاذا طَ م. 3

 بِّ َوَصـــــّمِّ والــــــُخ بََ  الهَـــْنُفــ ت   َ ـــــفَبِّ    هاـ َت ل ـــــداٌن َومَجْ ــــــأ َطاَر نوَمَك أ حـ. 2

يّـُة أ نْـ . 1 َ ــــــدهل مــــوالَيْعُربِّ ــ ا ب َن احلُْزنِّ أ و  َ  هِّ       َت بـــــَعثْ ـــ ًوا مِّ َربِّ ـــــجَشْ َن الط   ْدًوا مِّ

آ ـــــمِّ  ازعـٍة      ـل  نــــــــْت كـــَن اللـّهِّ أ ْحيَ ـُروٌح مِّ  .1 لـَـبِّ ْت ُكــــــــــــــَن البيـانِّ وأ  ل  ُمط 

ــ لِّ البَ ــــال مَ  نَ ـأ زىه مِّ  . 0 ُعهـا        ــــــ ــ ْرُس أ لفا ِّ ــــوجَ  ّسامِّ َمْوقِّ ـَربِّ ـــ َن ال    هـا أ حىل مِّ

ىَن بي خبيةِّ الص  . 1 ُظهـا        ـــــــــحراءِّ يُ ــــَوس ْ مسِّ أ و مهَْ  وقِّ َن الش  هُبِّ ـَوْحٌ مِّ َن الشُّ  ٌس مِّ

َحـًة         ـَوُر الــــــــَمْت سُ ـــــــتو  . 3 آنِّ ُمْفصِّ  احِّ والُقُ ـبِّ ـْت ََصََب ال ْرمــــــتَ ـ كَ ــ في سْ  قرأ

ا          ـــــــــُل قُ ــــــوقاَم خ. 8  ْزٍم ويف َدَأبِّ ـــــــــو ا   اللـّه يف َعــيَْدعـ َريـٍش والُن ساَدهتِّ

َمنْ . 9 َجْت       ــــــــطـبِّ ّيِّ الَوْْشِّ لو نُسِّ نْ  ٍ  هامشِّ ـبِّ ـ ُه ال صـائُِّل مل  َ ـــــــــــمِّ  ْنُصـْل َولَْم  َغِّ

عٍ       ـديٍد غَ ــــاَزْت لُرْكٍن  َ ــــــف. 35  ٍل غلِّ ُمْ َطـرِّبِّ ــــــَن البيـانِّ وَحْبـــــــمِّ  ْلِّ ُمنَْصدِّ

َى اال سالمِّ يف َكنٍَف     ـْم  َ ــــَولَ . 33 ن محِّ ــ سَ  َزْل مِّ ةٍ ـن عِّ ــــْهـٍل ومِّ ـــــ ـبِّ  ز   يف َمزْنٍِّل َخصِّ

هـا     ــــــــــــَحىّت َرمَ . 32 ْن َصبَـبِّ ــــــــــــــَوخَ  ْهـا اللّيـايل يف فََرائدِّ  ر  ُسلْطاُ ـا يهَْنـاُر مِّ

ْن نـاٍء ــــــــــــــــْدنـاَن لَْم  َْمْل بَدائُِّعـُه          َمسامِّ ــــــــــــــــك ّن عَ . 31  َوُمْقتَـرِّبِّ َع الَكْونِّ مِّ

31 . َ ْن بَلَـٍد        ـــــــــــن تَْجديـهِّ مِّ ــ نـاٍء وأ مْ  طُل للّْفظِّ نَس ْ نّـا عىل َكثَـبِّ ــــــــــــــــــــ  ثالُـُه مِّ

ــ مُ ـ كَ . 30 ْحراءِّ حَ  بََدا      ـــ قِّ املاءِّ يف الص  ْن ع هْرِّ ٌق مِّ بِّ ــــــــــــــــلَِّعْينِّهِّ بـارِّ  ـارٍِّض َكـذِّ

بِّ . 31 ــ أ ْزَرهل بِّ ُق بَْ َ الن ْبـعِّ والغَـَربِّ ــــــــــــــمَ  ْنتِّ قَُريْـٍش مُثّ حاَرهَبـا      ـــــــــــ  ْن ال يَُفـّرِّ

ُ  الَعـ. 33 ُ ّْ َ ُقـُه       ــــــــــــــأ ن ْمَت َمنْطِّ لْفـاظِّ ُمْغتَـرِّبِّ ـــــــــــــا   َدخيـ َريبِّ  الس  َن ال   ٍل مِّ

ـمِّ َكنْ  ويف .38 ـُز بََ  الـ ٌز ال نَفاَد لَـُه         ـــــــــــــــاملَعاجِّ  ُخـبِّ ـُدّرِّ والسُّ ـــــــــــــــلَِّمْن يَُميِّّ

ُرهـا      َكـــــــــــــ. 39 ا نَُكّرِّ م  َدْت مِّ ْن  ِّ  ْم لَْفَظٍة هُجِّ ةِّ الت َعـبِّ ـــــــــــحىّت لَقَْد لَهَثَـْت مِّ  ـد 

نَْت يف جَ . 25 َمٍة       ـــــــــَولَْفَظٍة جُسِّ هنا عَْ َ ُمر َقِّـبِّ ـــــــــلَ  ْوفِّ ُمْظلِّ مـُس مِّ  ْم  َْنُظرِّ الش 

ـا       ـــــــــــــــــكَ . 23 نيـا َولَْم  َـُؤبِّ ــــــــــــــــــفمََلْ يَـ ي ن ام قْد  ََو   القَارِّ ـانِّ هبِّ  ُؤواب ا   ادلُّ

ٌة      ـــــــــيْ ًَي  ِّ  .22 َ ْكرهل ُمّخاّدِّ ادِّ َواذّلِّ ــ هُ  َخَة ال   ـُس ما  َبنُـوَن لِّلَْعقِّـبِّ ــــــــــــــ  نـا يَُؤس 

وَن َمْجًدا ما َجَرهل قَلَـٌم      ـــــــــهنا نَُ . 21 ثْلِّـهِّ يف مَ  طُّ مِّ قَـبِّ ــــــــــــبِّ  دهل ال ْدهـارِّ واحلِّ

 ثانية عرشةالوحدة ال 
 العربّيُة بَ  ماضهيا وحارضِّها

 اال صالسارات 

 الفصل الثاين لغة البيان
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 (حفظ)         التعريف ابلشاعر       

أ ديب م ّي ، معل يف التعلزي ، اكن مسبل مفتيش اللغة العربّية مب  ، مّث ومسياًل دلار العلوم ، وهو أ حد ( م  3919 – 3883)  ع  اجلارم     

عر ، و   س بانيا ) ال ع اء املؤّسس  للمجمع اللغوّي يف م  ،   ديوان  ِّ مجة عن اال جنل يّة ، وقد( قّصة العرب يف ا   ار  يف  ي ليف  م

 ( .  البالغة الواّضة ) و ( النحو الواحض ) و ( ل املُفّص ) و ( املُجمل : ) كتب أ دبّية ، مهنا 

 

 (حفظ)          جـــــّو النــــــّص         

 .م 3911أ لقاها يف حفل افتتاح ادلورة الثالثة نمع اللغة العربّية امل ي عام .  قع هذه القصيدة يف مئة بيت 

حياء اللغة العربّية وبعهثا يف ال جيال  ، يُنينفهيا أ ع اء انمع حُيّّي  ا   رسا،ة انمع السامية يف احلفاظ عىل اللغة العربّية  ، يُشلعىل دورمه يف ا 

بي  ا لغة  يفخر لع  احلديث ،فهيا  طّور اللغة العربّية من الع  اجلاهّ  ا   ا يس تعرض والتغنـّي جباملها ، يتحّدن عن موطن ال اد القدمي ، و

آن الكرمي ال  حفظها اال سال لهيا اللغة العربّية يف  ، يشلوبيانه  (ص)كذكل عن فصاحة الرسول يتحّدنم ، القرأ ا   التحّدًيت ال   تعّرض ا 

 .                      الوقت احلارض 

 

 َ َدْوَت بي ْمـداحِّ ابنةِّ الَعــَربِّ َهاّل  ماذا َطحا بَِّك ًي صنّاَجـَة ال َدبِّ       . 3

  .اللغة العربّية: ابنة العرب        .     فَك عنَ َ : طحا بَِّك  : املعاين

آ،ة موس يقيّة)لالعب ابلصنا وهو ا: الصنـّاجة     .ب بصنـّاجة العرب حلُْسن رن   عرهـواكن الشاعر ال عَّش يُلقّ ( أ

 .يحّث نفَسه عىل  التغيّن جباملها،ومدهحاف ه عهنا وهو خل َمن  غنـّى هبا،عن  قصله مع العربّية ابن افخياطب الشاعُر نفَسه ُمتسائاًل   :الرشح

ن نفسه يناجيه ،    آخر مِّ ( قيس مميون لن )ُمش ّ ًا نفَسه ابلشاعر ال عَّش ومعد الشاعُر يف هذا البيت ا   التجريد ؛ ابنزتاعه خشًصا أ

 .حلُسن رن   عره اجة العرب ــَب بصنّ ـقّ اذلي لُ   

 .صّور نفسه ابل عَّش   .وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت :*سؤال

آخر خشًصا الشاعر ابنزتاع أ و الآخر وخماطبته، اس تح ار    (.ابلتجريد)وحض املقصود  :*سؤال  يناجيه نفسه من أ

  :التجريد ا   قصائدمه مطالع الشعراء يف بعض يعمد :*سؤال

 .ومْدهحا العربّية، ابللّغة التغيّن  عىل وحيثّه نفسه، الشاعر خياطب  الشاعر ؟ حيثّه وعالمَ  ال ّول ؟ البيت يف اخملاَطب َمّنِّ  -أ    

 نفسه الشاعر وصفف ال عَّشلقب للشاعر ( صناجة العرب)  ال دب ؟ بصنّاجة نفَسهُ  الشاعر وصف ملاذا - ب  

 .وجدانه يف اللغة ومزن،ة  عره، مّنة عىل ليدلّ  (ال دب بصنّاجة)         

ليه  س تفهام يف البيت؟ :*سؤال  .التعّجب  ما الغرض البالغي اذلي خرج ا 

  .ابنة العرب  هبا الشاعر عن اللغة العربية؟اس تخرج من البيت كناية كىّن  :*سؤال
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َت لها       . 2  ّمِّ والَوَصــبِّ ـــــفَبِّت   َْنُفـُخ بََ  الهَـ  أ َطاَر نوَمَك أ حـداٌن َومَجْ

 املرض أ و التَعب: الوصب احلزن       : اهلّم ترسل نفـًَسا طوياًل      :  نفخ سكت ُحزاًن       : َوَجَم  : املعاين

ليه حال العربّية اليوم حىت ك نـّه راح يتقلـّب ب  احلزن واملرض   :الرشح آلت ا   . ما يُقل  الشاعَر هو ما أ

ليه حال العربّية   وأ طار النوم من عينيه؟ ما اذلي أ قل  الشاعر :*سؤال آلت ا   .ما أ

    

يّـُة أ نْـ . 1 َربِّ   دهل ما بََعثَْت بـهِّ       ـــــــوالَيْعُربِّ َن الط  َن احلُْزنِّ أ و َ ْدًوا مِّ ًوا مِّ  جَشْ

ليه العرب القحطانيّوننس بة ا   يعُرب لن حقطان اذل)اللغة العربّية:اليعربيّة :  املعاين  احلزن:الشجو     .أ حسن صو ـًا وأ كرث عطاءً : أ ندهل (  ي ينتسب ا 

ن قدرة عىل التي ثل ؛ برثاء ُمعجمها اللغوّي ، فهىي أ حس : الرشح  ن صو ـًا  بي لفا ها وأ كرث مالءمةيفتخر الشاعُر ابللغة العربّية وما تمتّ  به مِّ

 . للتعبل عن الفرح واحلزن يف معانهيا وأ صواهتا   

 اليعربية  هبا الشاعر عن اللغة العربية؟البيت كناية كىّن اس تخرج من  :*سؤال

 جشوًا ،  دواً      .اس تخرج من البيت طباقًا :سؤال

 

َن اللـّهِّ أ ْحيَْت لك  انزعـٍة       .1 لـَـبِّ   ُروٌح مِّ آ ْت ُكـل  ُمط  َن البيـانِّ وأ  مِّ

ليه: انزعة من البيان  : املعاين آ ت       ميل ا   ب ــلَ ُمتطَ : مطلوب ، أ صهل : ب ــلَ ُمط  أ عطت       : أ

آن الكرمي ، ومن عظمة اللغة العربّية أ نـّها أ طلقت لّك ميل ا    البيان عند الناط  :الرشح هبا  اللغة العربّية لغة البيان والفصاحة ، ولغة القرأ

 . وأ حيته ، في صبحت العربّية ابلنس بة للنّص اكلروح للجسد لبالغها وفصاحها   

 .صّور قمية اللغة العربية للنص بقمية الّروح ا   اجلسد   .وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت :*سؤال

آن :*سؤال  .روح من هللا .اس تخرج عبارة تشل ا   اللغة العربية لغة القرأ

نّ : " وسملّ  عليه هللا صىّل  الّرسول قال :سؤال ن ا  حًرا البيانِّ  مِّ  .الرشيف احلديث مب مون النّص  عالقة بّ   "لسِّ

 .أ سلوهبا وجامل وبيا ا، بالغها من انبع و ي ثلها العربّية اللغة جامل  

 

ُعهـا         . 0 َن ال َملِّ البَّسامِّ َمْوقِّ ـَربِّ   أ زىه مِّ َن ال   هـا أ حىل مِّ  وَجْرُس أ لفا ِّ

رساقًا: أ زىه :  املعاين  الَعَسل : الرّضَب  صوت       : َجْرس   .أ كرث عظمة وا 

يقاع موس يقّي حلو رنـّان أ حىل من العسل  لوامت اللغة العربّية  ي ثلٌ  :الرشح   .عىل سامعها ، وأ لفا ها ذات ا 

يقاع أ حىل من العسل   .وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت :*سؤال  .صّور أ لفاظ العربية مبوس يقا ذات ا 

َن ال َملِّ البَّسامِّ "ما دال،ة  :*سؤال ُعهـا   أ زىه مِّ  .مّنة اللغة العربّية وأ ثرها امجليل يف النفوس  َمْوقِّ

 (الفتحة)جَرس ، رَضب   (.جرس ، الرضب) اضبط حرف الراء يف  :*سؤال 
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ُظهـا        . 1 حراءِّ يُوقِّ ىَن بي خبيةِّ الص  هُبِّ  َوس ْ َن الشُّ مسِّ أ و مَهٌْس مِّ َن الش   َوْحٌ مِّ

نَة ويه النومانئة: وس ىن  :  املعاين باء ويه اخلمية: أ خبية    .، من الس ِّ   .مجع  هاب وهو النجم امليضء الالمع: الُشهب     خيام ، مفردها خِّ

نـّها اليوم حتتاج ا   َمن يوقظها من قلب الصحراء ، وحييهيا بوح :الرشح   يُشل الشاعر ا   موطن اللغة العربّية ال صيل يف الصحراء ، ويقول ا 

لهام من الشمس أ و الشهب ، هذا الوح اذلي يلهم ال دابء والشعراء للتغنـّي جبامل العربّية ، ويُطل  قراحئهم للقول هبا     . وا 

 .ورة الفنية الواردة يف البيتوحض الص :*سؤال

 .الشهاب الساطعلشمس يف الصباح أ و العربّية فتاة انئة يف خميها يف الصحراء يوقظها ضوء االلغة صّور الشاعُر   

 الصحراء، الشمس، الشهب   .اذمسرها. لرزت عنا  الطبيعة يف البيت :سؤال

 الصحراء  .حدد ذكل املوطن. يُشل الشاعر ا   موطن اللغة العربية :سؤال

  

َحـًة         . 3 آنِّ ُمْفصِّ  في ْسَكتَْت ََصََب ال ْرماحِّ والُقُ ـبِّ  تو َمْت ُسَوُر القرأ

َخب  :  املعاين نان يُطَعن به     :  رماح     اختالط ال صوات: الص   الس يوف : القـُُ ب مجع ُرْمت ، وهو قناة يف رأ سها س ِّ

آن الكرمي بفصاحها وبيا ا أ ن حتقـّ  ما جعزت الس يوف والرماح عن حتقيقه ، فنرشت  عالزي  :الرشح اس تطاعت اللغة العربّية ال  نزل هبا القرأ

آن الكرمي عصبّية اجلاهلّية وخالفاهتا وقتالها     .  ادلين احلنيف يف لّك ال رجاء ، ونبذ القرأ

نّ : " وسملّ  عليه هللا صىّل  الّرسول قال :سؤال ن ا  حًرا البيانِّ  مِّ  .الرشيف احلديث مب مون النّص  عالقة بّ   "لسِّ

 .أ سلوهبا وجامل وبيا ا، بالغها من انبع و ي ثلها العربّية اللغة جامل  

آن الكرمي،  :*سؤال آن الكاللغة العربية لغة القرأ   .رمي يف عامليّة اللغة العربيّةبّ  أ ثر القرأ

آن ذاعت وانترش  حفظ   آن الكرمي اللغة العربّية ، وابلقرأ .                                                                                      ل ّن كثًلا من غل العرب دخلوا اال سالم و علموا العربّية  تالقرأ

آن الكرمي ، وحّض هذا  :*سؤال    . اللغة العربيّة خادلة خبلود القرأ

آن الكرمي ، فهىي حمفو ة حبفظه     .ورعايته ، وابقية ببقائه ، فاكتسبت القدس يّة واخللود ل نـّها لغة القرأ

 

ا          . 8  يَْدعـو ا   اللـّه يف َعـْزٍم ويف َدَأبِّ   وقاَم خُل قَُريـٍش والُن ساَدهتِّ

 .جدّ  :َدأ ب  :  املعاين

آن الكرمي وس يةل عظمية اس تطاع هبا رسولنا الكرمي  أ ن يؤّدي  :الرشح   ة ا   اال سالم بعزمية ومّهة عايلهبا رسالته ابدلعو اكنت العربّية معجزة القرأ

 س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل   من املقصود خبل قريش والن سادهتا؟  :*سؤال

 

َجْت       . 9 ّيِّ الَوْْشِّ لو نُسِّ ـبِّ  بَِّمْنطٍ  هامشِّ نُْه ال صـائُِّل مل  َْنُصـْل َولَْم  َغِّ  مِّ

 يتغّل لو ا        : نُصل (       الوقت ح   صفّر الشمس ملغرهبا ) مجع أ صيل : ال صائل      نقش الثوب: الوْش  :  املعاين
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قناع ،  :الرشح فهىي  اكن حديث الرسول الكرمي ابللغة العربّية خل ُحّجة يف دعو ه ، فعربيـّـته متّ ت حببكة منطقها وقّوهتا يف خماطبة العقل واال 

 . اكلثوب املنسوج من خيوط ال  فسد وال يتغّل لو ا ع  الزمن   

 .وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت  :*سؤال

 سد وال يتغّل لو ا ع  الزمن منقو  من خيوط قويّة ال  ف  بنقش ثوباذلي توـّم به الرسول الهامشّي الكرمي  صّور منط  اللغة العربية  

 

عٍ       . 35 َن البيـانِّ وَحْبـٍل غلِّ ُمْ َطـرِّبِّ    فاَزْت لُرْكٍن َ ديٍد غَْلِّ ُمنَْصدِّ  مِّ

و فّوقت هذه اللغة عىل غلها ابلبيان والبالغة ، فهىي جدار قوّي ال ميكن أ ن  تخلهل التشققات ع  الس ن  ، ويه  حبل مس تقزي   :الرشح

 . طريقه أ بًدا مك  ال حييد عن   

َن ال َملِّ البَّسامِّ ": ما دال،ة ما خط حتته يف البيت :*سؤال ُعهـاأ زىه مِّ  .قّوهتااللغة العربية و بالغة         ...َمْوقِّ

 

 

َى اال سالمِّ يف َكنٍَف     . 33 ن محِّ ـبِّ   َولَْم تََزْل مِّ ٍة يف َمزْنٍِّل َخصِّ ز  ن عِّ  َسهْـٍل ومِّ

  .الّظل :كنف .حامية: محى :املعاين

نسان نزل بدًير خصبة حتميه وترعاه و عّزه   :الرشح  آن الكرمي ، اك   . اللغة العربّية محمّية يف  ّل اال سالم ؛ ل نـّها اللغة ال  نزل هبا القرأ

 .وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت :*سؤال

نسان نزل دًير خصبة صور اللغة العربية    .حتميه وترعاه اب 

 

هـا     . 32 ْن َصبَـبِّ    َحىّت َرَمْهـا اللّيـايل يف فََرائدِّ  َوَخر  ُسلْطاُ ـا يهَْنـاُر مِّ

 ما احندر من ال رض       : َصبَب سقط         : خّر ويه اجلوهرة المثينة     مجع فريدة ،: فرائد  :  املعاين

ليه اليوم ، فا ار عر هبعد أ ن بّ  الشاعُر مّنة اللغة قدميًا راح يقار ا  : الرشح آلْت ا    عريقة ا وسقطت فرائدها بعد أ ةادابحلال املؤسف اذلي أ

هامل أ هلها لها     .من ا 

 .وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت :*سؤال

  . بطول الليايل من التعب واملرض  ولكّن ُملكها قد سقطجتلس عىل عر ها ،  صّور اللغة العربّية ملكة  

 

ْن نـاٍء َوُمْقتَـرِّبِّ  ك ّن عَْدنـاَن لَْم  َْمْل بَدائُِّعـُه          . 31 َع الَكْونِّ مِّ  َمسامِّ

 بعيد  :انء        .َجّد العرب: عدانن  : املعاين

 . مل ميل  جاملها وبديع أ سلوهبا أ قىص ال رض وأ دانها ( العربّية ) فبدْت اللغة العربّية ةهو،ة ، وك ّن  :الرشح

  عدانن اس تخرج من البيت كناية كىّن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟ :سؤال
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ْن بَلَـٍد        . 31 تَْجديـهِّ مِّ نّـا عىل َكثَـبِّ ـــــن نَطُل للّْفظِّ نَس ْ  ـاٍء وأ ْمثالُـُه مِّ

ْحراءِّ حَ  بََدا      . 30 قِّ املاءِّ يف الص  بِّ  مَكُهْرِّ ْن عـارٍِّض َكـذِّ ٌق مِّ  لَِّعْينِّهِّ بـارِّ

لّ : عارض  حساب ذو لرق       : ابرق مكَن يصّب املاء       : مكُهرق املاء قـُرب      : كثب      قاص وبعيد: انءٍ  :  املعاين  حساب ُمطِّ

آليتي مل الشاعر لِّام .31 :الرشح ليه حال العربّية اليوم ، فصار أ هلها يس تعلون يف الكسم أ لفاً ا أ خرهل غلها ، من ادلخيل واملّمج يف اللغات  أ ا 

 .ال خرهل ، ومه ال يعلمون أ ّن العربّية غنيّة يف ا  تقاقها و  يفها        

ّل يف ال ف  ال مطَر فيهح   هكحال َمن صّب املاء يف الصحراء،( اس تعارهتم ل لفاظ أ خرهل)وحاهلم هذا . 30    ر   حساٌب ذو لرق ُمطِّ

ن اكن ال يؤّدي املعىن كام  ؤّديه اللغة العربّية :  قَصَد الشاعرُ   . أ ن أ هل اللغة العربّية نلوا عهنا عندما وجدوا بدياًل يف الكسم حىت وا 

 (31)وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت  :*سؤال

 .الشاعر اللفظ   يئـًا نس تعله من باد ُمعّ  ، رمغ أ ّن دلينا مثهل ، وهو قريب يف متناول ال يدي  صّور  

 (30)وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت  :*سؤال

صّور الشاعر حال َمن يس تخدم هذا اللفظ ادلخيل يف الكمه من لغات أ خرهل ، ويبتعد عن العربّية حبال َمن صّب املاء يف الصحراء   

 .واس تغىن عنه ، ح   هر   حساب ذو لرق ُمطّل يف ال ف  ال مطر فيه   

 

نْتِّ قَُريْـٍش مُثّ حاَرهَبـا       .31 بِّ ُق أ ْزَرهل بِّ بَْ َ الن ْبـعِّ والغَـَربِّ َمْن ال يَُفـّرِّ   

 جشر صلب يومو عىل رؤوس اجلبال : بع النّ   اللغة العربّية      : بنت قريش أ هان وعاب       : أ زرهل  : املعاين

 .واملياه رَضْب من جشر تُسّوهل منه السهام ، ويُطل  يف بالد الشام عىل جشر احلور يومو حول  ال  ار ( غََربة ) مجع : الغََرب           

 .ر الغََرب َمن حُيارب اللغة العربّية اليوم ويَعي ا اجلاهل ال عيف بعربيّـته واذلي ال يفّرق ب  أ لفا ها ، مكَن ال يفّرق ب  جشر النبع وجش :الرشح

 31البيت  فالٌن ال يفّرق ب  الغّث والسم   : اس تخرج بيتًا يقلرب يف املعىن  :سؤال

َن ال لْفـاظِّ ُمْغتَـرِّبِّ  .33 ُقـُه       ا   َدخيـٍل مِّ ْمَت َمنْطِّ ُ  الَعـَريبِّ  الس  ُ ّْ َ  أ ن

ُخـبِّ  .38 ـُز بََ  الـُدّرِّ والسُّ ـمِّ َكزْنٌ ال نَفاَد لَـُه         لَِّمْن يَُميِّّ  ويف املَعاجِّ

اب :الُسُخبويه اللؤلؤة الكبلة     واحد ه ُدّرة ،:ادُلرّ      .السهل: الَسْمت  :املعاين قد من مفردها ِسِّ   اخلَرز وخيلو من اللؤلؤ واجلواهر وهو العِّ

ّ  اللفظ العريّب اليوم وجنري وراء ادلخيل والغريب من لغات أ خرهل لنتوم به : يتساءل الشاعُر  :الرشح  .هل ن

 . ويف املعامج العربّية كزن مث  من املفردات اب  تقاقاهتا و  يفها وأ صالها ، ملَن ميّ  ب  أ لفاظ اللغة   

ليه  س تفهام يف :*سؤال  (.النفي) 33البيت  ما الغرض البالغي اذلي خرج ا 

 . ذمسر الشاعر بعض مظاهر تراجع اللغة العربيّة يف نفوس أ بناهئا، وحّض ذكل :*سؤال

 . أ لفاظ العربّيةثقافات ال خرهل، ال ميّ ون ب  ّيملون العربّية الفصيحة، ويبتعدون عن معامجها، ويفّ لون ال لفاظ ادلخيةل من ال    

نـاّم يف أ بناهئا، وحّض ذكل :*سؤال  .   العيب ليس يف اللغة وا 

جعازه وبيانه  آن الكرمي اب  وبالغته، فهىي أ مّت اللغات وأ مكلها، أ ّما أ بناء اللغة العربّية فهم مقّ ون يف اللغة العربّية لغة البالغة والبيان، نزل هبا القرأ

 .حقـّها، اببتعادمه عهنا واس تعارهتم أ لفا ـًا من لغات أ خرهل وتوـّموا هبا
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ُرهـا      ــــمَكْ لَفْ . 39 ا نَُكّرِّ م  َدْت مِّ ةِّ الت َعـبِّ ــــحىّت لَقَ  َظٍة هُجِّ ـد  ْن  ِّ  ْد لَهَثَـْت مِّ

َمٍة       . 25 نَْت يف َجْوفِّ ُمْظلِّ هنا عَْ َ ُمر َقِّـبِّ  َولَْفَظٍة جُسِّ مـُس مِّ  لَْم  َْنُظرِّ الش 

 ُحفرة معيقة ُمظلمة: مظلمة أ خرج لسانه  عًبا            : لهث  :  املعاين

مسون الروائع من ال لفاظ الّمنة يف  معامج اللغة العربّية حىت :الرشح  كثل مّمن يس تخدمون اللغة العربّية يركزون عىل ال لفاظ الشائعة ، وي

                                                                              .                                                                                     اب ت هذه  ال لفاظ تشكو من كرثة اس تعاملها   

َ علهيا ابلبقاء مسجونة يف    ذ ُحمكِّ لهيا أ حد ، ا  حفرة ويف املقابل هنا  كثل من ال لفاظ العربّية ال صيةل  لـّْت حبيسة املعامج مل ينظر ا 

 . مظلمة ال يقرهبا ضوء الشمس   

 املفردة اجلنبية أ حد الصعوابت ال   واهجها العربية ، مسيف نس تطيع بعث اللغة من جديد وف  رأ ي الّ ب؟اس تخدام  :*سؤال

   .ابلرجوع ا   معامج اللغة العربية و و يف أ لفا ها الفصيحة، كتابة ونطقاً   

 (25)الصورة الفنية الواردة يف البيت  وحض :*سؤال

 . ال لفاظ العربّية ال صيةل وقد أ مهلها أ حصاهبا مسجونة يف ُحفرة معيقة ُمظلمة ال يقرهبا ضوء الشمس  صّور  

نَْت يف َجْوفِّ ُمْظلَِّمةٍ  : "ما دال،ة ما حتته خط يف قول الشاعر :*سؤال هنا عَْ َ ُمر َقِّـبِّ لـ َولَْفَظٍة جُسِّ مـُس مِّ  ْم  َْنُظرِّ الش 

هاملها تر  ال لفاظ الفصيحة    .وا 

 

ـا       . 23 نيـا َولَْم  َـُؤبِّ   َك ن ام قْد  ََو   القَارِّ ـانِّ هبِّ  فمََلْ يَـُؤواب ا   ادلُّ

 يعود  :يؤوب  .واحد ه قـََر ة ، وهو ورق من جشر يُدبَغ به ، والقَرَظ ظ ومل يرجعارَ رجالن من بين عزنة خرجا يف طلب القَ :  ان ار القـ : املعاين

ذ ذمسر القار ـَ  الذَلين أ صبحت حّيهام مرضب املثل عند العرب ، وهام رجالن من بين عزََنة خرجا  :الرشح ّان القدمي ، ا   ي ثر الشاعر ابل

يبحثان عن ورق جشر يُس تخَدم لادابغة وهو القـََرظ ، ومل يعودا بطائل ، وهذا حال َمن يّدعي أ نـّه  وّصل ا   اللفظ الصحيت يف لغتنا   

ليه ، ويف احلقيقة حا  كحال هذين القار   الذَلين مل يعودا بيشء بعد عناء حبهثام العر     .بّية ومل يصل  ا 

آاب                 : اس تخرج بيتا يقارب معىن  :سؤال ذا ما القارظ العزنّي أ  23البيتفَريج اخلَل وانتظري ا ًييب     ا 

 

ٌة     . 22 َ ْكرهل ُمّخاّدِّ ادِّ َواذّلِّ ْيَخَة ال   ـُس ما  َبنُـوَن لِّلَْعقِّـبِّ ــــُهن  ًَي   ِّ  ـا يَُؤس 

وَن َمْجًدا ما َجَرهل قَلَـٌم      . 21 قَـبِّ  هنا َنُطُّ ثْلِّـهِّ يف َمدهل ال ْدهـارِّ واحلِّ  بِّمِّ

يخة  : املعاين       .الالحقة الَمن يي يت بعدمك من ال جي:الَعقِّب    .اللغة العربّية:ال اد     .مفردها   يخ وهو ذو املّنة من عمل أ و ف ل أ و رئاسة:  ِّ

قـَب   ـْبة: احلِّ ق  .العصور : ، واملقصود ويه املُّدة ال وقت لها أ و الس نة، مفردها حِّ

   .جتديد مّنة العربّية يف نفوس ال جيال خُياطب الشاعر   يوخ اللغة العربّية وعلامءها يف مجمع اللغة العربّية ، ويعقد ال مل علهيم يف  :الرشح

                                                                 . ُمشًلا ا   أ ثرمه يف حفظ أ ةاد اللغة العربّية يف معامجها وموامسبة  طّور اللغة ع  العصور   

 .ال اد .العربيةاس تخرج من البيت كناية كىّن هبا الشاعر عن اللغة  :*سؤال

حياءها    .ب  دال،ة  فؤل الشاعر يف البيت  :*سؤال  وجود علامء يغارون عىل اللغة العربيةويعملون عىل ا 
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 .  قوم فكرة القصيدة يف مجملها عىل املقارنة ب  حال  عا  هام العربيّة ، بّ  ذكل 

ذمسر الشاعر صفات العربّية ، فهىي ال حسن صو ـًا وال كرث عطاًء ، وأ  ار ا   فصاحها وأ صالها ، (  33-3) من القصيدة  النصف ال ّول

 .رًثا ، و غنـّي الشعراء هباومناسبها للّك حال نظًما ون

لوا لغهم ال صيةل ، مفا عادوا يفّرقون ب  وصف حال العرب اليوم وقد اس تعاروا ل سم أ لفا ـًا غريبة دخيةل ، وأ مه(  23-32) النصف الثاين

 .الفصيت والعايّم ، أ و ب  أ لفا ها عاّمة 

 

 :السمـات الفنيــّـة 

      . و يف الصور الفنيّة -3 

     .تكرار املعاين وال فّر -2

نات البديعيّة  -1 ّب  -انء : اكلطباق :  اس تخدام احملس ّ        يوقظها   -َوس ىن /  دًوا  -جشًوا / مق

      ، ال صائل ( الُسحب ) الصحراء ، الشمس ، الُشهُب ، املاء ، ابرق ، عارض : لرزت الطبيعة بعنا ها اخملتلفة واّضة  -1

                                                                                                                                                                                                                                        . و يف ادلالالت والكناًيت -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انهت الوحدة
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 الوحدة الثالثة عرشة

 

 العروض
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 خلفيفحبر ا( 3)

 نْ التُ فاعِّ  نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  نْ التُ فاعِّ   نْ التُ فاعِّ  نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  نْ التُ فاعِّ  :ف التّامــــــــــوزن اخلفيــــ

  نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  نْ التُ فاعِّ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  نْ التُ فاعِّ  :فـفيزوء اخل ــــــــــةوزن 

 

لُنْ    - -ب  -   نْ التُ فاعِّ  :التفيالت الرئيسة والفرعية تَْفعِّ - ب  - - ُمس ْ

  -ب  -ب  نْ لُ عِّ فْ تَ مُ     - -ب ب  نْ التُ فعِّ     

   - - - نْ فاالتُ  (يف العروض والرّضبا ال ال  ي يت )

 

ن   ْم بهِّ ـأ ع َعناءٍ  يف   ال أ هي  َمنْ  بُّ ـحُيِّ  ليْبـقَ  ا  نْ  ظِّ  ان يئيف ع ان ئن أ ع  م ب يه من ع  من ال أ  مس يم ن قل يب ي حب ب ا ن  ناءِّ ـ عَ  مِّ

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

  نْ التُ فاعِّ /  نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ /      نْ التُ فاعِّ     نْ التُ فاعِّ /    نْ لُ عِّ فْ تَ مُ  /    نْ التُ فاعِّ  (اتم)............................................. ..............................................................................................................................

ِّ ـيـــ ّرب ـابل باً حَ مرْ  ْ وبيَ          هْ انِّ ــــعــــيْ يف رَ  ع  و ب أ ن وا ر يه و طي ب ز ما نه ح لن لر ر يب ع يف ري عا ن يه مر  هْ ـانِّ ـمزَ  بِّ ــــــــيْ وطِّ  هِّ وارِّ ـن

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

 نْ التُ عِّ ـف/   نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /       نْ التُ عِّ ـف   نْ فاالتُ /     نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /        نْ التُ فاعِّ  (اتم).................. .........................................................................................................................................................

َ  رْشِّ البِّ  كَ احِّ ضَ  لَ الّسهْ لَ زَ نَ  ُ  ال ملِّ  يْشَ مَ  هِّ يْ فِّ  يش   مْ ي  يف ه مش يل أ  يم ر يف بس ات نه ن ز لس سهـ ل ضا ح لك بش ر مي ْش  هْ تانِّ س ْ يف ب

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

نْ التُ اف/   نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /       نْ التُ عِّ اف  نْ التُ عِّ فا/     نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /       نْ التُ فعِّ  (اتم)............................................. ..............................................................................................................................

   

 َ  من م عا نر ر يب ع أ و أ ل حا نه فس س ما ء ول أ ر ض  ت ىت ن غ من  هْ حلانِّ ّربيع أ و أَ ــي الــانعَ مَ  نْ         مِّ ىت    َ  ضِّ وال رْ  اءِّ يف الّسمَ  مٌ ــغَن

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

  نْ التُ اف/   نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /       نْ التُ عِّ اف  نْ التُ عِّ فا/     نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /       نْ التُ فعِّ  (اتم).................... .......................................................................................................................................................

 َ َ نا أَ ـ ب  الٍ ــــــيخَ  نْ ــمِّ           مْ ـَ أ ن مْ ـلَ ي وَ ـبِّ حَصْ  امَ ــــن  من خ ًي لن  ب ان ل  مل  ان م حص يب  و مل أ  من   مْ ل

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

   نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /    نْ التُ عِّ اف    نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /    نْ التُ عِّ اف (ةزوء)............ ...............................................................................................................................................................

 ها   ذل حس ن قد أ  مر قل ل من ال م فل ه وهل   رْ ـمَ أَ  دْ ـقَ  نُ سْ كذا احلُ ـه هوهل     ـ ي ال ــالم فِّ  نْ مَ لِّ  لْ قُ 

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

    نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /    نْ التُ عِّ اف     نْ لُ عِّ فْ تَ مُ /    نْ التُ عِّ اف (ةزوء)............................................. ..............................................................................................................................

 رابعة عرشةالوحدة ال
 العروض

 سارات اال صال

 الفصل الثاين العروض
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 390 -391ص  التدريبات

 :ف التّام من ةزوئهية، واذمسر  فعيالهتا، ممّ ا اخلف قطع ال بيات الآ ي -3

َ        ًيً رِّ قَ بْ ـ عَ  عاً ــِّ رائ نَ حْ دي اللّ دّ رَ   ها دهل م عص ص اب حل و يل دي ـ  ـي  رد د دل حل ن را ئـ عن عب ق ري ًي  ليدِّ الوَ  باحِّ الص   عَ ــادهل مَ هَ ـي

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

التن  فاعالتن          /  متفعلن /  ن فاعالت (اتم)............................................. ..............................................................................................................................  فاعالتن/  متفعلن   /    فَعِّ
 

 تْ عَ انزَ  لو  غلت ابخلاد عنه        ينطِّ وَ 
 
َ  اْدِّ خُ ـي الـف هِّ ــليْ ين ا  ان ز عتـ نيـ ا  يل ه بل خل د نفـ يس و ط ين لو  ـ غل  ـ بل خل د عن هو يسفْ ن

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

التن  (اتم)............................................. .............................................................................................................................. فاعالتن/  متفعلن   /  فاعالتن فاعالتن      /  متفعلن   /    فَعِّ

  

  وَ 
 
َ  اذَ ا   ـ عـ بت يف م را د هل أ ج سا مو  و ا  ذا اك نـ تن ن فو س   اب رن  سامُ ا ال جْ هرادِّ ـــي مُ ـفِّ  ْت بَ عِّ  َ      باراً كِّ  وُس فُ ـنُّ ـ ال  تِّ اكن

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

التن  (اتم)............................................. .............................................................................................................................. التن              / متفعلن   /   فَعِّ التن  فَعِّ فاالتن  /  متفعلن /    فَعِّ

   

 َ َ  مْ ل َ  نْ مَ  ـْت ــمُ ي ــ ـ الّسِّ  نَ مِّ  اةٌ ــــيحَ وَ           رْ ـثَ أَ  ـهُ ل  و ح ًي تن م نس س ير   مل يـ مت من ل هو أ  ثر  ــرْ ـيَ ـ

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

 متفعلن /   فعالتن    متفعلن  /  فاعالتن  (ةزوء)............................................. ..............................................................................................................................

   

َ أ   يدِّ يف العِّ  ءٍ َْشْ  ي  أَ   ل  ًي م ال يك و لك ل  يـ ئنـ ل دي يك أ يـ يـ  يـ ئنـ فل عي د أ هـ دي ا  يل يك  كِّ يْ دَلَ  ءٍ يْ ـ  اليك ولُكُّ ًي مَ       كِّ يْ هدي ا 

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

فاعالتن/  متفعلن   / فاعالتن  فاعالتن       / تفعلنمس  /  فاعالتن (اتم)............................ ...............................................................................................................................................

  

 ـــفَ      لٌ دْ وعَ  لٌ ـقْ عَ  مورِّ ال   ظامُ نِّ  و
 
ّ وَ يا  َ ذا ول  ا  ف ا  ذا ول ل ًي  ـ ول لن ن  ا مو و ن  ا مل أ  مو ر ع  لن و عد لن  ظامُ ى النِّّ ــل

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

فاعالتن/   متفعلن  /    فعالتن فاعالتن      /  متفعلن   /   فعالتن  (اتم)............................................. ..............................................................................................................................

  

 :افصل ب   طري لّك ب  من ال بيات الآ ية -2

َ  لُ وال مَ  باُب والش    هلو الهَ  ْ امل َ  لُ ـوال مَ  باُب والش    هلو الهَ  ايّ حَ  رَ عْ الّشِّ  ثُ عَ بْ تَ وح فَ  ُ  شودُ ن  ايّ حَ  رَ عْ الّشِّ  ثُ عَ بْ تَ وح فَ  ُ   ودُ  /   ـــنْ امل

َ  ياةُ ـ احلَ  فُّ  َــــرِّ  دْ ـــــقَ  َ  انُ ــــمز  ـــال يل ُ وَ  بولٍ ذُ  دَ عْ ب َ  ياةُ ـ احلَ  فُّ  َــــرِّ  دْ ـــــقَ    اءِّ فَ ـجَ  دَ عْ ب َ  انُ ــــمز  ـــال ل ُ ـــــيوَ  /     بولٍ ذُ  دَ عْ ب  اءِّ فَ ــــجَ  دَ عْ ـب

 ْب سَ تَ واحْ  تِّ لْ  الصُّ ىَل ــــــــعَ  نَ  /     اعَ أَ  نْ ــــــــــــــــمَ  هللاُ  مَ ــــــحِّ رَ    ْب سَ تَ واحْ  تِّ لْ ـــــــــ الصُّ ىَل عَ  انَ عَ أَ  نْ ــــــــــمَ  هللاُ  مَ ــــــــحِّ رَ 
 

 :امل  الفراغ ابلومة املناس بة؛ ليس تقزي الوزن العرويّض يف ال بيات الآ ية -1

   ظزيٌ عَ ( د  ٌف لِّ تَ خْ ـ مُ  (جـ   ريُب الغَ  (ب   .ةٌ مَ حْ ـَ ف (أ    دْ قَ رْ فَ  َت نْ أَ وال ..... أ ان  ايّن      معَ  كَ هْجِّ وَ بِّ  لْ مَ  ال  َ يخِّ ًي أَ   (3)

آ،ةُ  (2) ــ  َ وَ ......  شِّ يْ العَ  أ ذا ولّيا عَ ــف      ابٌ بَ ــــ ّ ( ب            عادةٌ سَ ( أ    ّ  وَ  ءِّ رْ مَ ـال نِّ ـــا   مالٌ ( د            كٌ ّضْ ( جـ            .ةٌ حصِّ

 فوسِّ النُّ ( د      .بِّ لْ القَ  (جـ يايل خَ  (ب  شاءِّ حْ ال  ( أ    داخلُ ..... يف  وَ ـــــــــهْ وَ   وهل      ــــــاله نَ و مِّ ـــجْنُ أَ  مسيَف  (1)
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 بس يطل حبر ا( 2)

لُنْ  :التّام وزن البســـــــــــــيط تَْفعِّ لُنْ  نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ تَْفعِّ لُنْ   نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ تَْفعِّ لُنْ  نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ تَْفعِّ   نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ

لُنْ  :بس يطزوء ال ــــــــــةوزن  تَْفعِّ لُنْ  نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ تَْفعِّ لُنْ   ُمس ْ تَْفعِّ لُنْ  نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ تَْفعِّ    ُمس ْ

 

لُنْ  :التفيالت الرئيسة والفرعية تَْفعِّ   -ب  - نْ لُ اعِّ فَ   -ب   -  - ُمس ْ

لُْن  ب ب   -ب  - ب  نْ لُ عِّ ـــفْ تَ ــ مُ       (ال كرث   يوعاً )- فَعِّ

 ( ي يت يف العروض والرضب فقط)      - -فَْعلُْن    - ب ب -  نْ لُ عِّ تَ س ْ مُ     

لْ (نتّص ابنزوء)        تَْفعِّ          -  -  -  ُمس ْ

 

 ها ال أ حو  ان يق ال َت  أ  ح  ما  ـفَ         هاوا أ هـ وَ  ـ ني وا ـهتَ  ـيَ  ـَوهْ  ها ـ ُ  يَقْ  ال  الهاحْ أَ وَ   القينا َ   ىَل يْ حَ ام أ  فَ  واهاـهْ وأَ  واينـهتَْ  يْهَ ها وَ ـ تُ ـ يْ القَ 

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

لُنْ  (اتم)............................................. .............................................................................................................................. َتْفعِّ لُنْ   نْ لُ اعِّ فَ   ُمس ْ َتْفعِّ لُنْ    نْ لُ ـعْ فَ   ُمس ْ َتْفعِّ لُنْ   نْ لُ اعِّ فَ   ُمس ْ َتْفعِّ   نْ لُـ عْ فَ    ُمس ْ

   

ّ غَمُ ـال بيعُ ىي الر  هْفَ   وهـ يل ح ًي ة و مع نل حب ب مع ان ها وه ي هبـ ج ت هوير ر بيـ عل م غن يت  فهـ ناهاعْ ـ مَ  ّبِّ ىن احلُ عْ مَ وَ  ياةُ احلَ  يْهَ وَ  هُ تُ جَ هبَْ  يْهَ  وَ ينِّ

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

لُْن  (اتم)....................... .................................................................................................................................................... َتْفعِّ لُْن   نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ َتْفعِّ لُْن    نْ لُ عِّ فَ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ    نْ لُ عِّ فَ  ُمس ْ َتْفعِّ   نْ لُ عْ فَ  ُمس ْ

  

 هاان رلـ حبـ بـ غنـوا حـ اب و فنـ نصـ ص و فتـ ن تن من  ـ اب بل حس نـ رقـ قـ مـ ها نّاهاـ غَ  احلّبِّ  وارُ با وحِّ ـ الّصِّ  نُّ فَ  هامَ ق  رَ  نِّ سْ احلُ  بابِّ ن   َ ـمِّ  ةٌ نَ تْ فِّ وَ 

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

لُْن ـَتفْ ـ مُ  (اتم)............................................. .............................................................................................................................. لُْن   نْ لُ اعِّ فَ  عِّ َتْفعِّ لُْن    نْ لُ عِّ فَ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ    نْ لُ عِّ فَ  ُمس ْ َتْفعِّ  نْ لُ عْ فَ  ُمس ْ

   

آاك      رْ ــمَ  انِّ دَ جْ يف الوِّ  َق رْشَ أَ  نُّ دُ رْ أ   َ  ْت دَ هْ أَ  اْدِّ اخلُ  ةُ ن  جَ وَ  أ آ  اك نااكعْ مَ  َض عْ ب  اكـ بعـ ضـ معـ اند  ـ  لـ خلـ د أ هجنـ نو  أ ر دنـ نـ أ  ـ ر قـ فل وجـ دا نـ  مر أ

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

لُْن ـَتفْ ـ مُ  (اتم)............................................. .............................................................................................................................. لُْن   نْ لُ اعِّ فَ  عِّ َتْفعِّ لُْن    نْ لُ عِّ فَ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ    نْ لُ عِّ فَ  ُمس ْ َتْفعِّ  نْ لُ عْ فَ  ُمس ْ

 

 خمـ لو لـ قنـ دا ر سنـ مسـ  عـ ج يم  ما ذا و قو يف عـ   ربـ عنـ عـ فا  مِّ ـجِّ ـعْ تَ ــ سْ مُ  ٍس ارِّ دَ    ٍ لِّ وْ لَ خْ ـمُ  ا     فَ ــــعَ  عٍ ـبْ  رَ ىَل ي عَ ـوفِّ قُ اذا وُ ــمَ 

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

لُْن  (ةزوء)............................................. .............................................................................................................................. َتْفعِّ لُنْ   نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ َتْفعِّ لُْن   ُمس ْ َتْفعِّ لُنْ   نْ لُ اعِّ فَ  ُمس ْ َتْفعِّ ُمس ْ

   

  لُّ ـــــوكُ 
 
 و لك ل ذي س ل لن مس لو بو  و لكـ لـ ذيـ ا  بـ لنـ مو رو ثن  لوُب سْ مَ  ٍب لْ ي سَ ذِّ  لُّ ــــــوكُ            ورونٌ مَ  لٍ ــــبِّ ذي ا

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

تَ  (ةزوء)............................................. .............................................................................................................................. لُْن ُمس ْ لْ    نْ لُ عِّ فَ   عِّ َتْفعِّ لُْن   ُمس ْ َتعِّ لْ    نْ لُ عِّ فَ     ُمس ْ َتْفعِّ   ُمس ْ
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 399ص  التدريبات

 :قّطع ال بيات الآ ية من حبر البس يط، واذمسر  فعيالهتا، مم ا التام من انزوء -3

ن  رَ يْ رَ هُ  عْ ّدِّ وَ    ُّ أَ  اعاً دَ وَ  يُ  طِّ  ُ  لْ هَ وَ   لُ حَتِّ رْ مُ  بَ كْ الر   ة ا  نـ نر ر  بـ مر  ـ حـ لو لُ ـجُ ها الر  ـ ي  لودا عنـ أ يـ يـ هررجـ و  وهلـ  ـ طيـ قـ ود دعـ ه ريـ ر ة ا 

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

لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  (اتم)............................................. .............................................................................................................................. لُ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ     نْ فَعِّ لُ     نْ لُ عِّ فْ تَ مُ            نْ فَعِّ لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ    نْ فَعِّ  نْ فَعِّ

 

 َ  منـ رس ر هو ز م ننـ سا ئتـ ه أ زمانو ه يل أ  مو ر   ما  ا هد  ـ ها د و لن  انُ مَ زْ أَ  هُ  ْ اءَ سَ  نٌ مَ زَ  هُ رَس   نْ مَ  ا دول    هتُ دْ اهَ ام  َ كَ  ورُ مُ ال   يهِّ

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

لُ       نْ لُ عِّ فْ تَ مُ  (اتم)............................................. ..............................................................................................................................   لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ      نْ فَعِّ لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ           نْ فَعِّ  نْ لُ فَعْ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ     نْ فَعِّ

   
 َ  هاذل ج ما ل وها ذسـ حس ر اتجااك ـ سيـ ج وح د   أ نـ  ل حسـ نـ ًي و ط ينن  اتجا َ  رُ حْ ذا الّسِّ هَ وَ  الُ مَ ذا اجلَ ـهَ        ينِّ طَ ًي وَ  نُ ْس احلُ  َت نْ أَ   َ دِّ حْ وَ  ياُ س ِّ ن

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

لُ    نْ لُ عِّ ـــفْ تَ ــ مُ  (اتم)...................... ..................................................................................................................................................... لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ      نْ فَعِّ لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ            نْ فَعِّ  نْ لُ فَعْ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ     نْ فَعِّ

    
ن     رامَ كِّ ـال ا 

 
َ  نَ اكَ  نْ مَ  روا   كَ وا ذَ رَس يْ ا أَ ا مَ ذَ ا َ يْ ي  منـ اك نـ يي لـ فـ مه فلـ منـ زللـ خ  ـ ين أ نـ نل   را م ا  ذا ما أ يـ س رو ذ   رو نِّ شَ اخلَ  لِّ زْنِّ ـيف امل مْ هُفُ ل

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

لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  (اتم)............................................. .............................................................................................................................. لُ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ     نْ فَعِّ لُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ            نْ فَعِّ لُ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ   نْ فَعِّ  نْ فَعِّ
 

َ قَ   أَ  ْت ال
 
ّ ال ا  فل حس ن ًي  ع ل  ل أ   وا ين  قا لت أ  ال ا ن ن ان يس ًي ين  وانِّ ال كْ  ةَلَ عْ  ُ ًي نِّ سْ يف احلُ           ـــانِّ يّ ا سِّ نَ ـ ن

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

  نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ   نْ عِّلُ افَ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ   نْ عِّلُ افَ    نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  (ةزوء)............................................. ..............................................................................................................................
 

  لِّ ـفْ اكلّطِّ  ُس فْ والن    
 
  اعِّ ضَ الّرِّ  ّبِّ حُ      ىَل ـعَ  ب   َ  هْلُ مِّ هتُْ  نْ ا

 
َ  هُ مْ طِّ فْ  َ  نْ وا نـ  ه ملـ ه  ب بـ ع        مِّ طِّ فَ نْ ـ ي نـ  فـ طم ه ينـ فـ ط يم      ونـ نفـ س كط طفـ لـ ا   حبـ بل رضاعـ و ا 

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

لُ افَ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ  (ةزوء)............................................. .............................................................................................................................. لُ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ   نْ عِّ لُ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ            نْ فَعِّ لُ   نْ لُ عِّ فْ تَ س ْ مُ    نْ فَعِّ  نْ فَعِّ

 :افصل ب   طري لك بيت من ال بيات الآ ية -2

ُّ  يدُ والّصِّ  رارُ ال حْ  عَ لَ طَ  قدْ  اءِّ رْض اخلَ  ةِّ حَ وْ ادلّ  هذهِّ  نْ مِّ   سلُ والرُّ  وارُ والثُّ  يدُ والّصِّ  رارُ حْ أ  /      ال عَ لَ طَ  قدْ  اءِّ رْض اخلَ  ةِّ حَ وْ ادلّ  هذهِّ  نْ مِّ   سلُ والرُّ  وارُ والث

ّ ـ  دٌ رْ وَ  ّ ـ  دٌ رْ وَ   ا رشاقاً   ِّ حى يف العَ ال ُّ  هُ نْ ـ مِّ  دادَ فازْ  هِّ ـتِّ ـ اب نَ  مَ اَح يف ضَ  َ  ـي ل  ا رشاقاً   ِّ حى يف العَ ال ُّ  هُ نْ ـ مِّ  دادَ فازْ /      هِّ ـتِّ ـ اب نَ  مَ اَح يف ضَ  َ  ـي ل

َ جْ فا أَ ـــــوجَ  مْ ـكُ رْ ـكذِّ  نْ مِّ  نٌ جَشَ  هُ ادعَ  غريباً  رونَ ـكذْ  َ  لْ هَ  َ جْ فا أَ ـــــوجَ  مْ ـكُ رْ ـكذِّ  نْ مِّ /        نٌ جَشَ  هُ ادعَ  غريباً  رونَ ـكذْ  َ  لْ هَ   نُ سَ الوَ  هُ ـفان  نُ سَ الوَ  هُ ـفان
 

 :امل  الفراغ ابلومة املناس بة؛ ليس تقزي الوزن العرويّض يف ال بيات الآ ية -1

  يتقن (د     .يدعي (جـيظن                (ب يرهل           ( أ    حفظت  يئا وغابت عنك أ   ياء يف العمل فلسفة      ....فقل ملن . 3 

 احتجاًجا (د ملرأآي         (جـ        .بدموعي( ب هام            ( أ   أ ع  الزهر..... وقفت يف الّروض أ لحل فقد مش به    حىت لكت . 2

ّاس       (جـ  فّ ل           ( قو            ب( أ    عليه فا ن هللا يزنعه...... ومن غدا البسا ثوب النّعزي بال        . 1  . كر (داح
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 (ال يي يت ا ال اتماً ) طويللحبر ا( 1)       

ْيلُنْ  :وزن الطــــــــــــــــــــــويل ْيلُْن فَُعولُْن َمَفاعِّ ْيلُْن  فَُعولُْن َمَفاعِّ ْيلُْن فَُعولُْن َمَفاعِّ  فَُعولُْن َمَفاعِّ

 

ْيلُْن ب    - -فَُعولُْن ب  :التفيالت الرئيسة والفرعية   - - -َمفَاعِّ

ـلُنْ   ب -فَُعوُل ب       -ب  -ب  َمفَاعِّ

 ( ي يت فقط يف العروض والرضب)  - -مفاعي   ب        

 

ـ نْ  كِّ نَبْ  فاقِّ ْكرهل مِّ ْرفانِّ  ـيٍب َحبِّ  ذِّ ٍ       وعِّ آًي ُهُ  َخلَْت  َوَربْع آ  ـخ لت ـعن ـفا ين      و رب رع و ـبن ـح بي ذ  رهل ـ  من ـفا نب ـق َأْزَمــــانِّ  ُمنْذُ  أ   ينذ أ ز ما ـهو من ـًي  أ

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

ْيلُْن   فَُعولُْن   .......................................................................................................................................................................... ْيلُنْ فَُعولُْن   َمَفاعِّ ْيلُْن   َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُْن  َمَفاعِّ  فَُعولُْن   َمَفاعِّ

 

ُ ي يت العَ  َ  مِّ زْ العَ  لِّ هْ أَ  رِّ دْ ى قَ ـلَ عَ   و ي  يت ع   قد رل كـ را ملـ م اكرمو ع   قد رأ هـ لل عز م  ي   ل ع زا ئـ مو ّرممَ ـال رامِّ الكِّ  رِّ دْ ىل قَ ي يت عَ  َ وَ        زامئِّ

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

لُنْ  .......................................................................................................................................................................... ْيلُْن  فَُعولُْن  َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُ   فَُعولُْن   َمَفاعِّ  ْن  َمَفاعِّلُْن فَُعولُْن   َمَفاعِّ

 

َ أَ  ُ وَ ـ َ  راً هْ دَ وَ   ديدُ ـجَ  ابِّ بَ الش    عانَ ــيْ رَ  َت ـــيْ ال ل َ  ْ َ ثَ ّ  ًي ب  ودهـ رنـ  ـ ول   ًي ب ثيـ نـ يـ عودو أ  ال يل  ـ ري عا نشـ  ـ اب بـ ج دي دو  ودُ ـــــعُ ــي

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

ْيلُْن    فَُعوُل  َمَفاعِّي .......................................................................................................................................................................... ْيلُْن    فَُعوُل    فَُعولُْن   َمَفاعِّ يفَُعولُْن   َمَفاعِّ  َمَفاعِّ

 

ْهرِّ  لَِّسْعيِّ  ـْبُت جَعِّ  ـا        اَوبَيهْنَ  بَيين ادل  ْهرُ  كَنَ سَ  بَينَنا ما انْقََض  فَلم     ند دهـ روسـ بيـ نـ ان  ما ضافـ مل منـ قـ  ع جبـ  ـ ل سع يد ده ر بيـ نـيـ و بيـ نـ ها ادل 

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

ْيلُْن    فَُعوُل  َمَفاعِّي .......................................................................................................................................................................... ْيلُْن    فَُعوُل    فَُعولُْن   َمَفاعِّ يفَُعولُْن   َمَفاعِّ  َمَفاعِّ
 

 

 

 

 

 



 07/700 07 4 07   أوس العزّة 2يف مهارات االتصال ف ... دباا اإل سلسلة                   

 

 44 وغداً جنم... اليوم حمل                                                                                    املهناج اجلديد/ الصف الثاين الثانوي  |

 

 252-253ص  التدريبات

 :قطع  بيات الآ ية من حبر الطويل، واذمسر  فعيالهتا -3

َ ها قليب وَ دُ ّجِّ مَ ـيُ  يم      يف دَ وَ  سايني هواها يف لِّ الدِّ ـــــبِّ    َ ـدعـــي ــ و ل  يـمِّ ها فَ ـــ
- ب -ب /  - -ب /  - - - ب/ ب  -ب      -ب  -ب /  - -ب / - - -ب / - -ب   

لُنْ    ْيلُْن  فَُعولُْن  َمَفاعِّ لُنْ   فَُعولُْن   َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُْن  َمَفاعِّ  ( حبر الطويل)  فَُعولُْن   َمَفاعِّ
 

َ فَ ــقِّ    ّ  طِّ قْ سِّ بِّ       لِّ زْنِّ مَ وَ  يٍب بِّ هل حَ رَ كْ ذِّ  نْ ـــمِّ  كِّ بْ ا ن َ لوَ ال  لِّ مَ وْ حَ ـفَ  خولِّ ادل   ْ َ هل ب
 -ب  -ب /ب  -ب/  - - -ب /  - -ب         -ب  -ب /  - -ب / - - -ب / - -ب   

لُنْ    ْيلُْن  فَُعولُْن  َمَفاعِّ لُنْ   فَُعولُْن   َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُْن  َمَفاعِّ  (حبر الطويل)  فَُعولُْن   َمَفاعِّ
 

َ  ى أ مْ ـ ما أَ  خاءً ـسَ  اكنَ أَ  ىت            ــــىل الفَ عَ  لُّ دُ  َ  الٌق ـــخْ أَ  سِّ فْ وللنّ    ــ ساخِّ ت  ياــــ
 -ب  -ب/  - -ب /  - - -ب / ب  -ب         -ب  -ب / ب  -ب/ - - -ب /  - -ب   

لُنْ    ْيلُْن   فَُعوُل   َمَفاعِّ لُنْ   فَُعولُْن   َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُْن  َمَفاعِّ  (حبر الطويل)  فَُعولُْن   َمَفاعِّ
 

ُ مَ ـنا يف اليْ لَ عَ  ونُ ــهُـ  َ    َ  ناءَ س ْ حَ ـ ال  بَ طَ ن خَ مَ وَ  نا      وس ُ ــــفُ عايل ن  رُ هْمَ ـ  ال هلِّ غْ ـيُ  مْ ل
-  - -ب /  - -ب / -  - -ب / ب  -ب          -ب - ب/  - -ب / - - -ب / ب  -ب  

لُنْ    ْيلُْن  فَُعولُْن  َمَفاعِّ يلُنْ   فَُعولُْن   َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُْن  َمَفاعِّ  (حبر الطويل)  فَُعولُْن   َمَفاعِّ
 

ِّّ وَ    ن َ ـا  َ  فورُ ْص العُ  َض فَ ــــــتَ ـ ام انْ كَ           ةٌ ز  ـــهِّ  را ِّ ــــــــكذِّ ــعروين لِّ تَ ي ل   رُ طْ القَ  هَلُ ـلّ ب
-  - -ب / ب  -ب /  - - -ب / ب  -ب         -ب -ب /  - -ب / - - -ب /  --ب  

لُنْ    ْيلُْن   فَُعوُل   َمَفاعِّ لُنْ فَُعولُْن     فَُعولُْن   َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُْن  َمَفاعِّ  (حبر الطويل)  َمَفاعِّ
 

َ وْ ــــــخَ ـلِّ     دِّ اليَ  رِّ يف  اهِّ  ْشِّ بايق الوَ كَ  وحُ ــــلُ  َ              دِّ ـــمَ هْـ ثَ  ةِّ قَ  ُ ـبِّ  اللٌ ـــــطْ أَ  ةَ ـل
 -ب  -ب / - -ب / - - -ب  /ب  -ب         -ب -ب / ب  -ب / - - -ب / ب  -ب  

لُنْ فَُعولُْن      ْيلُْن   فَُعوُل   َمَفاعِّ لُنْ   َمَفاعِّ ْيلُْن   فَُعولُْن  َمَفاعِّ  (حبر الطويل)  فَُعولُْن   َمَفاعِّ
 

 :افصل ب   طري لك بيت من ال بيات الآ ية -2

 وَ 
 
ذْ هِّلِّ جعَْ يَ بِّ  نْ أ كُ  مْ ـل ادِّ ي ا   الزّ ال يدِّ  ْت د  مُ  نْ ا  وَ   لُ جعَْ أَ  ومِّ القَ  عُ شَ أ جْ  م ا 

 
ذْ هِّلِّ جعَْ يَ بِّ   /   نْ أ كُ  مْ ـل ادِّ ي ا   الزّ ال يدِّ  ْت د  مُ  نْ ا   لُ جعَْ أَ  ومِّ القَ  عُ شَ أ جْ  م ا 

 رائرُ مَ ـال جالِّ ابلّرِّ  ْت ر  مَ تَ وهل واس ْ هَ  /    قوا الارَ قون وفَ العا ِّ  فاَق د أَ قَ  ْ  فِّ أَ   رائرُ مَ ـال جالِّ ابلّرِّ  ْت ر  مَ تَ وهل واس ْ قوا الهَارَ قون وفَ العا ِّ  فاَق د أَ قَ  ْ  فِّ أَ 

 داجَ ْس عَ  عام َ رايس بنُ أ فْ  ُت لُ وأ نعَ  /     اُ ُ مَ  لّ قَ  نْ مَ ي لِّ فْ لَ هل خَ الرسُّ  مسُت رَ تَ   داجَ سْ عَ  عام َ رايس بنُ أ فْ  ُت لُ وأ نعَ  اُ ُ مَ  لّ قَ  نْ مَ ي لِّ فْ لَ هل خَ الرسُّ  مسُت رَ تَ 

 

 :امل  الفراغ ابلومة املناس بة؛ ليس تقزي الوزن العرويض يف ال بيات الآ ية -1

نك ال  دري     ......... تزود من  ذا جن ليل هل  عيش ا   الفجر فا   ال خبار -د  التقوهل -جـ الطعام -ب  املال  –أ   ا 

 سقمي -د نتظار          -جـ            فؤادي -بالقلب            –أ   وهل أ ن يرهل الروح  متزتجانــسِّ ليس يشفى غليهل       ..... .....اكن 

ذا اخلل مل  اّل مال،ة ....... ا  ال الفراق عتاب          ا   ّيجر  -د افك            -يعطك            جـ -ب يفارقك            -أ    فليس   ا 
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 252ص  دريب عام

 :قطع ال بيات الآ ية، واذمسر ما فهيا  فعيالت، وامس البحر يف لك مهنا -

ّ  ارِّ الهنّ  اختالُف     ْ يُ  ليلِّ وال ْ أ   مَ با وأ ًيّ يل الّصِّ  ار كُ اذْ     ىس    ن  يسن
-  -ب  -/ -ب  –ب /  - -ب  -      - -ب  -/  -ب –ب /  - -ب-   

 (حبر اخلفيف)  فاعالتن/ متفعلن / فاعالتن      فاعالتن  / متفعلن / فاعالتن    

 

  الواحْح وَ كَ  اً فار قِّ  ْت أ ّضَ           أ طاللٍ  نْ مِّ  َق وْ الش   اَ ي  ما هَ    
-  - -/    -ب  -  /  -ب  - -         -  -  -/ -ب  - / -ب  - -   

 (ةزوء البس يط)  مس تفعل/ فاعلن / مس تفعل      مس تفعلن /فاعلن/ مس تفعلن    

 

  ي  اوِّ ـــــــمَ أَ   
 
َ وَ  احئٌ        رَ اٍد وَ غَ  الَ ـــــــــامل ن  ا  رُ كْ واذّلِّ  يثُ ال حادِّ  املالِّ  نَ ى مِّ قَ بْ ي

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

 (حبر الطويل) مفاعيلن فعولُن  مفاعيلن فعولن   فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعلن       

 

 ا ال هواءُ قلوهبَ  ْق فّرِّ مل  ُ           أ ه  مجيعٌ ح ذا العيُش بّ حَ    
  - - -/  -ب  -ب /  - -ب -         -  -ب -/  -ب  -ب/  - -ب  -   

 (حبر اخلفيف)  فاالتن/ متفعلن / فاعالتن  فاعالتن         / متفعلن / فاعالتن    

 

   َ ذا ب َ  رأ يِّ لِّ            نْ عِّ تَ فاس ْ  ةَ ورَ ــــــــــشُ مَ ـ ال  أ يُ الرّ  غَ لَ ا  ــ ص ن َ  يتٍ ـــــــ  مِّ ازِّ ـــــــح ةِّ صيحَ أ و ن
 -ب  - ب/  -ب -ب/ - - -ب / -ب  -ب        -ب  ب/ ب  -ب /  - - -ب / -ب -ب  

 (حبر الطويل) مفاعلن/ فعوُل / مفاعيلن / فعولُ  مفاعلن              / فعولُ / مفاعيلن / فعولُ   

 

 هُ خــــــــاؤُ يـــي  ـــي رَ   نقيض          ثــــمّ  رِّ هْ الـــد   ةُ  ـــــــدّ    
 -ب  -ب /  - -ب  -              - ب -ب /  - -ب -   

 (ةزوء اخلفيف)   متفعلن/ فاعالتن  متفعلن                / اعالتن ف   

 

ُه مــتــرو ُ     ُـّ  ما أ طــيــَب العــيَش لوال أ ن ُه      عن عـــاجــٍل كـل
  - - -/  -ب  -/  -ب  - -         -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -   

 (ةزوء البس يط) مس تفعل/ فاعلن / مس تفعلن  مس تفعلن          / فاعلن / مس تفعلن          

 

بْسِّ  ُصنُت نفيس عام يُدنُّس نَفيس          وترفعُت عن جدا لّكِّ جِّ
-  -ب  -/  -ب  –ب /  - -ب ب       - -ب ب /  -ب  - -/ - -ب  -   

التن/ مس تفعلن / فاعالتن     التن         فَعِّ  (حبر اخلفيف)  فاعالتن/ متفعلن / فَعِّ
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   َ ثْ  مٌ ــــــي  تَ اد فقليب اليوم متبول         مُ ــــــــــعسُ  ْت ابن َ رَ ا  ــ مَ  دَ فْ ـــــيُ  مْ ـها ل  كبولُ ـــ
  - -/  -ب - -/ -ب  -/  -ب   -ب        - -/ -ب  - -/  -ب ب /  -ب  - -  

لن / مس تفعلن    لن/ مس تفعلن / فاعلن / متفعلن  فَْعلن     / مس تفعلن / فَعِّ  (حبر البس يط) فَعِّ

 

ذ ال   َ  ملْ  ءُ رْ مَ ـا  َ دْ ي ّ مِّ  ْس ن  يلُ مجَ   ديهِّ رْ يَ  داءٍ رِّ  لُكّ ـــــــــــفَ       هُ ضُ رْ عِّ  ْؤمِّ لن ال
  - -ب /  - -ب /-  - -ب / ب  –ب       -ب  -ب/ - -ب /  - - -ب /  - -ب   

 (حبر الطويل) مفاعي/ فعولُن / مفاعيلن / فعوُل  مفاعِّلُن      / فعولُن / مفاعيلن / فعولن   

 

 ــــنْ ـلَ والعَ  ــــرُّ الّسِّ  لكـــــــــمُ             نْ ــــدَ والــبَ  وحُ الـــرّ  لــكـمُ    
  –ب  –ب /  - -ب ب            -ب  –ب /  - -ب ب    

التن     التن / فَعِّ  (ةزوء اخلفيف)   متفعلن / متفعلن                   فَعِّ
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 ...القافية

آخر البيت الشعري و من الشعر يه مجموعة  :القافية  .هام حرف الرويأ  من احلروف يف أ

آخر حرف يف البيت ا   أ ول سامسن يس بقه مع يف اخلليل لن أ محد، منعر وميكن حتديد القافية وف     .املتحر  اذلي قبل الّسامسن أ

 رام املّرمــــــو ي يت عىل قدر الك  زامئ    ـــعىل قدر أ هل العزم  ي يت الع

 ظزي العظامئـــــو صغر يف ع  الع  غارها     ـــــو عظم يف ع  الصغل ص

 وقد جعزت عنه احليو  اخل ارم  مه   ــيوف س يف ادلو،ة اجليش ه

 دعيه الرضامئــــــــــوذكل ما ال    فسه  ويطلب عند الناس ما عند ن 

ّ  به  اًيت ال بيات لوجدانه كام يي يت ّ  يف صوت  نهىي به، ولو رّددان هذا الصوت اذلي تش  :لعكل الحظت أ ّن ال بيات تش

 (مئرا)، ال ـ(ضارم)، اخلـ( امئ)لعـ، ا(اكرم)املــ

، مث أ ول سامسن يس بقها وهو ال لف الساكنة، (مّضة املزي)واحلروف ال  ب  ال قواس يف ماس ب  يه القافية، ويه يف البيت ال ول املزي  امل ومة 

 . مث املتحر  اذلي قبل هذا السامسن؛ وهو حرف الّف يف البيت ال ول

آخر حرف يف البيت  أ ول سامسن   املتحر  اذلي قبل السامسن  أ

  َ      ا       ُم  

 :من لكمة كام مر بك يف ال بيات السابقة، وقد تكون لكمة واحدة كام يف البيت الآيت فالقافية قد تكون جزءاً 

 (رُ ــمْ أَ )أ را  عيص ادلمع   ميتك الص         أ مل للهوهل  ىي عليك وال 

 :وقد تكون لكمت ، كقول الّشاعر

 (بِّ صِّ  ُ  مْ ـلَ )ين و تْ طَ في خْ        حادثةٍ  متين لكُّ رَ 

 ... دريب عىل القافية

 :حّدد القافية يف ال بيات الآ ية

  ..........................................  ..........................................  أ ان أ هوهل وقلُبـك املتبولُ     ما لنا لكّـنا جوهل ًي رسوُل          ( 3

 ..........................................  ..........................................  لكُّ ال انم ا   ذهـــاْب                 أ بنيّتـي ال حتزنــي (2

نّـي أ رهل في رهل مجــوعـًا مّجـة           ( 1  ..........................................  ..........................................  لكنّـها حتيا بال أ لبــــاب ِّ  ا 

يْـهـًا فقد أ درمسَت من رشف العال           ما مل يُـنَْل وذخـرَت ما مل يُْذَخـر ِّ( 1  ..........................................  .......................................... ا 

هِّ               ( 0 ّة ُ قَْيَ  ِّ وبلَْغَت غايَة َ سؤَدد لـم يُلْـفِّ  ..........................................  .......................................... مسرسهل وال عَلـِّقَـْتـُه مهِّ

ناّم أ صُل الفىت ما قد  أ بـًدا              أ ص  َوفَْص   ـُقلْ  ال( 1  ..........................................  ..........................................  حصـلْ ا 

ن اكن للبحـــر معٌ                ( 3  ..........................................  ..........................................  فساحل النفــس أ معْ   ا 

 ..........................................  ..........................................  مض مــن العيش رّدا  هل تس تطيع ملا قــــد               ( 8

 ..........................................  ..........................................  ًي خلة ال حـــــرار ِّ    كًرا لتكل ال مانــــي             ( 9

 ..........................................  ..........................................   علــّي ف ـٌل ومنّـة من أ ن يكـــــون لنذٍل             ( 35

ْن ُدخاٍن،جامـــٍد            َمْيٍت، ك   باحٍ،( 33  ..........................................  .......................................... وراَء َضَبابِّ  وأ رهل نفوسًا، مِّ

مسوا كتحرُّ ِّ ال نصابِّ ( 32  ..........................................  ..........................................  َموىت،نَُسوا َ وَق احلياةِّ وعزَمها            وحتر 

ٍق من ال خشابِّ ( 3 ِّّ اّل مكح ، مفا بُقـوا              ا   ..........................................  ..........................................  وخبَا هبْم لَهَُب الوجودِّ
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 ... الروي

ذْ لا َ جِّ  ْت عَ دّ وما وَ         لتِّ قَ تَ فاس ْ  ْت عَ مْجَ و أَ رٍ مَعْ  مُّ أ ال أ    :هلنفر قال الش    ّ وَ  َ  ا ا   تِّ ـــــل

َ وَ رها         ـو بي مْ رٍ مَعْ  مُّ نا أ  ــــ تْ قَ بَ س َ  دْ قَ وَ      تِّ لّـــــ َ أَ  ّيِّ املطِّ  ناقِّ ـ ي عْ بِّ  ْت اكن

ّ   :وقال النابغة            بٌ ـــمسواك وامللو ُ  ك مشٌس بي ن
 
َ  ملْ  َت عْ لَ ذا طَ ا  ُب ــــمهنن مسوك دُ بْ ي

 ُب ذّ ـامله جالِّ الرّ  أ يُّ  ٍث عْ ىل  َ عَ            هُ مّ لُ ال  َ  أ خاً   ٍ مبستبِّ  ولسُت    

آخر البيت تسمى به القصيدة، فبيتا الش نفري انهيا حبرف التاء، فتسمى  لعكل الحظت أ ن يف لك بيت من ال بيات السابقة حرفا تكرر يف أ

 .، وهكذا، وهذا احلرف يسمى الروي(ابئية)، وبيتا النابغة انهيا حبرف الباء، فتسمى القصيدة (اتئية)القصيدة 

 

 .أ و متحراكً  س ينية أ و رائية أ و حائية، ويكون ساكناً :  اية أ بياهتا، وتسمى به اذلي  بىن عليه القصيدة، ويتكرر يف هو احلرف: فالروي 

 :حروف الروي 

 .مجيع احلروف  صلت أ ن تكون روًيً ( 3 

 .ال  صلت أ ن تكون روًيً  حروف املد الساكنة( 2 

ذا س بقها سامسن سواء أ اكنت أ صلية أ م زائدة، أ م وتكون الهاء روًيً ( 1  ذا س بقها متحر  فال تكون روًيا   .ا ا 

 

 (.املزي)، والروي حرف فالهاء يف هذا البيت ليست روًيً      هُ ـمُ ـوالبخل ال ينفك الئ       اجلود ال ينفك حامدة         

 .هو الروي؛ ل نه من أ صل الومة وما قبهل سامسن( الهاء)حفرف    بتذل فيه الوجوهُ      أ ف ل املعروف ما مل            

ن يف املوت ع ه وا عا ا          فازجر القلب عن هوا  ودَ     .روي أ ي ا؛ ل نه زائد وما قبهل سامسن( الهاء)حرف  هُ عْ ا 

 ... الروي دريب عىل 

 :يف الآبيات الآيةعّ  حرف الروي 

َ َواحلَ ( 3 ي يف املُصطَفى              َكف ارٌة يلِّ ثُْت أ ن  َمَداحئِّ يتُ ــــــــــُحّدِّ يُث حَصِّ  ..........................................  دِّ

 ..........................................   هـاـ ب ـ أ قَـْبـَل الثّـالث  استنار مشي  وخْملسٌة من روعــة الب  لِّّم          ( 2

ن ه           ( 1
 
 ..........................................  روُح ــــــمسٌك متسَك رحُيه والـ ًي نَْفُس ُدونَكِّ َمْدح أ مْحـَد ا

يهِّ يَفــ ونصيبكِّ ال وىف من اذلمسرِّ اذلي             ( 1 عِّ  ..........................................  وحــــــــمنه الَعبُل لِّسامِّ

ًة             ( 0 بًا لهُــــْم يُْنكُِّرَون نُُبو   ..........................................  وحُ ـــــــــــمسرمًا للّكِّ ف يةٍل ممنــ  جَعَ

ــ ـ والّصـبا واال لف والسّ  ذمسَر ال حباب والوطنا               ( 1  ..........................................  كنـاـــــ

 ..........................................  ىنـــمدنٌف ابلّشـوق حلُف ض  فبىك جشًوا وح   لـه              ( 3

مـها        ( 3 بِّ  رىم بَك هللُا لرَجـهيا فهد   ..........................................  ولو رىم بَك غُل هللا مل يُصِّ

هِّ             ( 8  ..........................................  حىّت يكون حشاَ  يف أ حشائِّهِّ  ال  عذلِّ املش تاق يف أ  واقِّ

هِّ              ( 9 ّن القتيَل مرّضجًا بدموعِّ  ..........................................  ائهِّ ـــــمثل القتيلِّ ُمرض جًا بدمــ ا 

دع من مّرمــه           (35  ..........................................  ـرهـــــساوت أ وائِّلَـه فيه أ واخــ وليس هذا بِّبِّ

  ..........................................  غ ىب عَليك مفا  َـُقوُل بدا لهـا رَحلْت ُسـَمي ُة غدوًة أ جاملــها          (33

ذ ال نبتغي بــداًل            (32  ..........................................  ابدّلار داًرا وال اجللانِّ جلانــا ّحِّ املنازَِّل ا 

ُِّّل نفسا ابلعراق مـــري ة         ( 31  ..........................................  اـهـ ولكن بي كناف احلجاز طبيب  أ عل
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 القواعد
 :وتشمل 

 املصدر ال حي( 3  

 املصدر املميي( 2  

 العدد( 1  

 التعجب( 1  

 كـم( 0  

 كتابة ال لف املقصورة( 1  

 المتي ( 3  

  مس املمدود واملقصور واملنقوص( 8  
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 القواعد 

 .امس يُدّل عىل حدن غل مقّن لزمن  :ال حي املصـدر  (3)

 

عا،ة  :املشهورة أ وزا ا  : الثاّليث الفعل مصادر   َمَرض :فََعل  سهو،ة :فُعو،ة َجَرًين :فََعالن  صناعة :فِّ

 .سعال :فُعال  دبيب :فَعيل  َعْرض :فَْعل  قدوم :فُُعول    ( معليّة )  

 

س
3
 (اجلدول يف)الآ ية ال فعال من ال حي املصدر صغ :

س
2
 :الثاليث ال حي املصدر اس تخرج مث الآيت النص اقرأ   :

آل مكروه، أ  ّ  من  لك ولكّ  طعمه، مرّ  الظمل "   ومي

 " والآخرة ادّلنيا يف واحلرسة النّدم صاحبه   

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

س
1
 ....................................................................................................................................... حًيا مصدًرا ( ـقول  أ نْ ) املؤول ابملصدر استبدل :

 

 

فعال :الّرابعيّ . 3 : الثاّليث غل مصادر نتاج،  :ا  ةلتشديد : فعيلا  عالهتدئة: ،  َفعِّ ْعاللُمقابةل :ُمفاعةلنِّداء : ، فِّ  .َطْمي نة :فَْعلةَلوِّسواس، : ، فِّ

،  : فعُّل بايُن،  : فاعُلاندماج، : انفعالاجهاد،  :افتعال :امخلايسّ . 2     الل عملُّ  .اسوداد :افْعِّ

 .اخشيشان :افعيعالاس تجابة،  :اس تِّفا،ةاس تغفار، : اس تِّفعال: السدايسّ . 1    

س
3
  (:اجلدول يف) الآ ية ال فعال من ال حي املصدر صغ :

س
2
 :الرابعي ال حي املصدر اس تخرج مث الآيت النص اقرأ   :

عالن مت " بل من و دقيقها حتليلها بعد العامة الثانوية نتائ ا   اللجان قِّ

 " احلقيقة مبواهجة نفيس وب  بيين  اع فّن اخملتّصة،   

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

س
1
ه أ نْ ) ولاملؤ  ابملصدر استبدل :  ..................................................................................................................................... حًيا مصدًرا (  ُواجِّ

 

 

س
3
   (:اجلدول يف) الآ ية ال فعال من ال حي املصدر صغ :

س
2
 :امخلايس ال حي املصدر اس تخرج مث الآيت النص اقرأ   :

نّ  "   نفتاح ا   أ ّدهل التكنولوجيا ةال يف و بتّر التطّور ا 

 " معها التعامل حُنسن أ ن فعلينا كثلة عوامل ا    

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

س
1
 .................................................................................................................................. حًيا مصدًرا ( يبتسم أ نْ ) ؤولامل ابملصدر استبدل :

س
1
 ................................................................................................................... حًيا مصدًرا (يس تخدم أ نْ ) ؤولامل ابملصدر استبدل :

م جلس  زرع صام رضب ندِّ

     

 رعى رسق عوهل زأ ر هرب

     

 طار رشِّب نّ   َسَعلَ  درس

     

 صارع نّشي   عملّ  أ جنب

     

 انقش رىّب  مسرّس  أ بدع

     

 بعرث طمي ن هندس دحرج وسواس

     

ف  واَصل انت  انرشح  امحرّ   عر 

     

 اصفرّ   وق ع  قا َل انتظر انقسم

     

 اس توطن استنار اس تقال اس تعمل استنجد

     

   اس تخرج من النص( 3) :صيغ أ س ئةل الوزارة

  مصدرًا  حياً )     ( من الفعل صغ ( 2)  

 ا   مصدر  حي)      ( حول املصدر املؤول( 1)  

 ضع دائرة( 1)  
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   دريبات الكتاب عىل املصدر ال حي

 

 

، أ خرَج، أ رشَف، اْخرّض، ا زمَ   :هاتِّ مصادر  حية من ال فعال الآ ية. 3  . فَهَِّم، اس تْوَطَن، طالَع، عمّلَ

ار، ا زام       خراج، ا رشاف، اْخرّضِّ  .فَهْم، استيطان، مطالعة،  علزي، ا 

 

 :حّول املصادر املؤّو،ة ا   مصادر  حية يف ما يي يت. 2

 .استامثر   .يعجبين أ ْن تستمثر طاقا ك يف أ عامل مفيدة. أ    

 .مطالعة    .أ ْن أ طالَع الكتَب العلميّةأ حبُّ . ب  

 

 :عّ  املصادر ال حية من الثاليّث وغل الثاليّث يف النص الآيت. 1

ابدّلين والكرم، والشجاعة، وجتنُّب الكذب، و مشزئاز منه، و بتعاد عن جلساء السوء، : مَب يسود الّرجل فيمك؟ قال: قيل ل عرايبّ "  

ب ا   الناس،    آراهئم والتّشاور معهم و س تفادة من جتارهبم، والعطف عىل الصغل، و عتناء والتّقرُّ ّام الكبار و س امتع ا   أ ابح

 ".       بذي احلاجة امللهوف  

ّام  ( 0)التقّرب  ( 0) بتعاد  ( 1) مشزئاز  ( 0)جتنّب     ( 0)اح

 (0) عتناء  (1) س تفادة  ( 0)التّشاور   (0) س امتع  

 

 :، واس تخرج مهنا(الهن ة العربيّة املتجّددة)عُد ا   الفقرة قبل ال خلة من نص . 1

ا  : مصدًرا  حًيا لفعل ثاليثّ . أ    .عبادة، ادّلعوة، منوًّ

 .تربية،  وجيه،  وثي ،  ي سيس، التذكل، حتقي   : مصدًرا  حًيا لفعل رابعيّ . ب

 .                  التّفل  : مصدًرا  حًيا لفعل خاميسّ . ج

 . س تفادة  : مصدًرا  حًيا لفعل سدايسّ . د
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 (املصدر ) اخت  نفسك 

 

س
3
 :يليه عام أ جب مث الآيت النّص اقرأ   :

لراهزي ودله هللا عبد لن خادل أ وىص  :فقال ا 

نّ  بيده نفيس واذّلي الكثل، متـ  واال رساف القليل، ممثرٌ  و قتصاد اال رساف، مع الكثل من خل الكفاف مع التّدبل ُحْسن  القناعة، احلظّ  نعم ا 

 .جعب غل من م حااكً  تكن وال بلواه، املي مون وفاكه عتباه، املرجوّ  عا ب بيّن، أ ي .احلرام املال املال وبئس

 ......................................................................  :ثاليثّ  لفعل مصدراً  :النص من اس تخرج (أ  

 .....................................................................  :رابعيّ  لفعل مصدراً    

 .....................................................................  :خاميسّ  لفعل مصدراً    
 

س
2
 :يليه عام أ جب مث الآيت النّص اقرأ   :

 ، والّظــمل الهــدم معــول مــن النـّـاس أ نقــذَت  ، للعــامل  العظميــة النّعمــة في نــت ، املــتفهّم اذّلائــ  عنــد  ــهد حــديثك ، الّ ــاد نطــ  مــن أ فصــت ًي"

لهــىي بنــور م ــاءة معــارج عــىل ووضــعهم ــه اخلــل أ متــك عــن جفزيــت الّر ــاد، ســبيل ّيــدي ا   العــامل ، رّب  مــن والتّســلزي الّصــالة وعليــك لكّ

 ".كل وانتصاراً  للح  اس تحقاقاً  النّاس، وذمسر  هللا ذمسر ما

 ......................................................................  :ثاليثّ  لفعل مصدراً  :النص من اس تخرج (أ  

 .....................................................................  :رابعيّ  لفعل مصدراً    

 .....................................................................  :خاميسّ  لفعل مصدراً    

 .....................................................................  :سدايسّ  لفعل مصدراً    
 

س
1
فعال ال حي املصدر صغ :  :الآ ية لل 

 كتب  وّه   ار دّ  انزتع صارح صنع مّدد اس تجاب اختـّص  الهل

          

 رىّب  بعرث غىل فتت زرع خاط أ هان نبت اس تقام اس امتل

          

 استرشهل ترف ع  ناقَـل جرهل انقسم أ علن اس تعان استمثر جتر اسودّ 

          

 

س
1
  :الآ ية املؤو،ة املصاد من ال حي املصدر هات :

 .....................................................................    جبدٍ   درَس  أ نْ  يعجبين (3

 .....................................................................   (لمك خلٌ   صوموا أ نْ ) : عا  قال (2

 .....................................................................  مفيد هو مبا وقتك تستمثر أ نْ  يعجبين (1

 .....................................................................   هلم تس تجيب أ نْ  وادليك طاعة (1

 .....................................................................   دراس تك يف  تفّوق أ نْ  يرسين (0
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 (املصدر ) اخت  نفسك 

 

 :ي  فامي الصحيحة اال جابة اخّ

 (: صاحل ) للفعل ال حي املصدر (3  

 َصالح (د  صليت (ج   صالُت (ب  ُمصاحلة (أ    

 :الآ ية املصادر من امخلايس الفعل مصدر (2  

 استنجاد (د  انتقام (ج  الزراعة (ب   تكبل (أ    

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

 اس تعمل (د   عمل   (ج   عملّ  (ب   عمل (أ    

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

م (ب  ابتسامة (أ      ابتسام (د  بسم (ج   بسُّ

 (: ار قى ) للفعل ال حي املصدر (0  

 ترقية (ج  تريّق  (ج  ار قاء (ب   ُريق (أ    

 :هو يي يت فامي ال حي املصدر (1  

 معيد (د  واُصلــنا (ج  موصول (ب   اس تعمل (أ    

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

ّا  (ب   تشاُر  (أ      مشاركة (د ترشيك (ج  ا 

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

مامة (أ     م (ج    ي مزي (ب   ا   أ مـم (د   ي مُّ

 :هو ( اس امتع ) املصدر فعل (9  

 يسمع (د  اهع (ج  اس متع (ب   هع (أ    

 هو (  قّدم) الفعل مصدر (35  

م (ب    قدمي (أ        قدمه (د اس تقدام (ج    قدُّ
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 القواعد 

    .املصدر عليه يدل ما عىل ويدل  زائدة مبزي يبدأ   مصدر :املميي املصـدر  (2)

 رّسةـمَ  ، أ خذـمَ  ، نفعةـمَ  ، سعىَمـ طلب،ـمَ ، مسسبَمـ   
 

 ــل ، َمــْفــَعــل :)وزن عىل الثاليث الفعل من يُصاغ ذا امل ارع، حسب الومة ع  ن بط)  ( َمــْفــعِّ ــل مكسورة ا  ذا َمــْفــعِّ  ( َمــْفــَعــل م مومة أ و مفتوحة وا 

 َمـولِّـد................................ودل َمـزنِّل  ................................نزل  َمـطـلَـب ................................طلب  َمـذَهـب ................................ذهب

   ................................وعد   ................................أ خذ   .......................................انل    ................................مات

 رة ................................قدر  َمـنـَفـعـــة ................................نفع  َمـسيَلــة ................................سي ل :التي نيث اتء املميي ابملصدر  لح  قد َمـقدِّ

  ................................غفر   ................................رسّ     .....................................ودّ      

 املعىن يتغل وال ال حي املصدر معىن حيمل املميي املصدر:  

 (وتامل بعد ارمحنا اللهم: الـَمامت بعد ارمحنا اللهم)  ( صعب طلب هذا : صعب َمطلَب هذا)

 مسيف أ فّرق ب  امس الزمان وامس املّن وامس املفعول واملصدر املميي ؟ 

ـدان   .من خالل الس ياق والقرينة  (قرينة مّنية) املدرسةفــي َمـْوعِّ

ـدان بعد        (نيةقرينة زمـا)  ساعةَمـْوعِّ

  (وقع عليه الفعل) حنن َمـْوعودون ابلن      

ـدًا صادقا       (ال يوجد قرينة، ميكن وضع مصدر  حي) وعد ه َمـْوعِّ

   دريبات الكتاب عىل املصدر املميي

 :واملّن يف ما حتته خطّ يف الآًيت الكرمية الآ يةمّ  املصدر املميي من امس املفعول من اهّي الّزمان ( 3

ن  َصاَليتِّ َونُُسحلِّ } :قال  عا . أ    
 
ِّ َرّبِّ الَْعالَمِّ َ  َمَمايتِّ وَ  َوَمْحَيايَ قُْل ا ّ  (مميي مصدر)    {لِلِّ

ِّ } :قال  عا . ب   َ  الِل 
 
ن ُه يَُتوُب ا

 
َل َصالِّحًا فَا  (مميي مصدر)     {َمتَاابً َوَمن اَتَب َومَعِّ

ن  لِّلُْمت قَِّ  } :قال  عا . جـ  
 
 (مميي مصدر)        {َمَفازاً ا

رَشَ الن اُس ُّضًى َمْوعُِّدمكُْ قَاَل }: قال  عا . د    (زمان امس)     {يَْوُم الّزِّينَةِّ َوَأن حُيْ

ن  لِّلُْمت قَِّ  لَُحْسَن } :قال  عا . هـ  
 
ْكٌر َوا آٍب َهَذا ذِّ َفت َحةً عَْدٍن  َجن اتِّ  َمي  (مفعول امس(.)مميي مصدر(   {ل هُُم اَلبَْواُب  مُّ

لَِّ  عَلهَْيَا } :قال  عا . و   َدقَاُت لِّلُْفقََراء َوالَْمَساكِّ ِّ َوالَْعامِّ ن َما الص 
 
 (مفعول امس) {قُلُوهُبُْم َويفِّ الّرِّقَابِّ َوالْغَارِّمِّ َ  َوالُْمَؤل َفةِّ ا

َ }: قال  عا  -ز   ن  الَْجن َة يهِّ
 
 (مّن امس)       {  الَْميَْوهلفَا

 :ضع مصدًرا ممييًّا مّن املصدر الّ حي يف ما حتته خطّ يف امجلل الآ ية(  2

                مسعا     .سعيكوفّقك هللا يف جناح . أ    

آن ليكون كل منه . ب    موعظة  . عظةاقرأ  القرأ

  .                   نجاةم     .جناةيف الّصدق . جـ  

 .مسي ،ة . النّاس ابلعملسؤال أ غن نفسك عن . د  

 اس تخرج من النص مصدرًا مميياً ( 3) :صيغ أ س ئةل الوزارة

 ضع مصدرًا ممييًا مّن ال حي( 2)  

 م  ب  اسام الزمان واملّن واملميي (1)  

 ضع دائرة( 1)  
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 اخت  نفسك

 

 :صغ مصدراً ممييًا من ال فعال اال ية : 3س

 .............................................    طلب. 3  

  .............................................    نفع: 2  

 .............................................    حبّ . 1  

 .............................................    عذر( 1  

 .............................................    قام( 0  

  :الّ حي يف ما حتته خطّ يف امجلل الآ يةضع مصدًرا ممييًّا مّن املصدر  : 2س

 ..........................................................................................  مرفوض الّطلَبهذا  (3  

 .......................................................................................... للطالب نْفعرشحك ادلرس فيه ( 2  

 ..........................................................................................  خالصاً  حبّاً ك حبّ أ   (1  

 ..........................................................................................  أ قبت من ذنب عْذر( 1  

  :م  امس املّن من امس الزمان من املصدر املميي :1س

 .............................................  .نظرُت َمـْنَظر الفخر( 1   ............................................. الطالب َمْسَعى العلامء سعى( 3  

 ............................................. أ جعبين َمـْنَظر غروب الشمس( 0   .............................................  .املدرسة َمْسَعى العمل( 2  

 .............................................  .الصباح َمْسَعى العمل( 1  

   

 :اخّ اال جابة الصحية فامي ي  ( 1س 

د العذب كثل الزحام: يف مجةل ( املورد ) لكمة ( 3     الـَمْورِّ

 امس مفعول( د  مصدر مميي( ج  امس زمان( ب  امس مّن( أ    

  اعة السادسةيف مجةل َمْطلَع الشمس الس( َمْطلَع )لكمة ( 2  

 امس مفعول( د  مصدر مميي( ج  امس زمان( ب  امس مّن( أ    

  (ص)َمرْسهل الرسول القدس يف مجةل  (مرسهل)لكمة  (1  

 امس مفعول( د  مصدر مميي( ج  امس زمان( ب  امس مّن( أ    

   وعد ه َمْوعِّداً صادقاً : يف مجةل ( موعدا) لكمة ( 1  

 امس مفعول( د  مصدر مميي( ج  امس زمان( ب  امس مّن( أ    

   اكن َمْوعِّدان يف املكتبة( 0  

 امس مفعول( د  مصدر مميي( ج  امس زمان( ب  امس مّن( أ    
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 القواعد 

 العدد  (1)

 

 ( 35 - 1 ) ال عداد    

 مثاين: ليايل( 8)  س بعة: أ ًيم( 3)  أ ربع: ةالت( 1)ثالثة    : كتب( 1) .ديف التّذكل والتّي نيثنالف املعدو  -

ليه ةرور وعالمة جره  نوين الكرس  .قصٍص  وأ ربعَ  كتٍب  الَع زيٌد ثالثةَ ط  .ويي يت معدودها مجًعا ةروًرا ابال ضافة -  م اف ا 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة   .قصٍص  وأ ربعَ  كتٍب  ثالثةَ طالَع زيٌد   . عرب ال رقام حسب موقعها -

 ......................................................................................................................................    رجالٍ  عةُ تسجاء      

 ......................................................................................................................................   أ ًيمٍ  س بعةُ ال س بوع  يف      

 ......................................................................................................................................   طالباٍت  أ ربعِّ سلمُت عىل       

 (32 - 33) العددان   

حدهل عرشة: ةّرة( 33)   أ حَد عرش: مسومسب( 33)  قان املعدود يف التذكل والتي نيثيطاب -  ا 

   اثـنتا عرشة: ةّرة( 32)   اثـنا عرشَ : مسومسب( 32)     

َة  كتاابً  أ َحَد َعرَشَ  ُت قرأْ    .ويي يت متي ها مفرًدا منصوابً  - حدهل عرْشَ  .متي  منصوب وعالمة نصبه  نوين الفتت . روايةً وا 

ا حْسب موقعه يف امجلةل   (  33 )العدد  -  .يُبْىن عىل فتت اجلزأ ين رفًعا ونصًبا وجرًّ

 به.عدد مبين عىل فتت اجلزأ ين يف حمل نصب م   .طالباً  أ حَد عرشَ يُت رأ       

 ......................................................................................................................................  .طالباً  أ حَد عرشَ سلمُت عىل      

عراب املثىن  بًعا ملوقعه يف امجلةل، ويُبْىن جزؤه الثاين عىل الفتت   (  32 )العدد  -  .جزؤه ال ول يعرب ا 

 . فاعل مرفوع ابل لف ل نه مثىن   رجالً  عرشَ  اثـنا  جاء      

 ......................................................................................................................................   رجالً  اثين عرشَ رأ يُت       

 ......................................................................................................................................   رجالً  اثين عرشَ مررُت بـ      

 (39-31) من ال عداد 

 تسعة عرش: كتاب( 39) أ ربع عرشة: ةةل( 31) ثالثة عرش: رجل( 31)  الثاين يوافقهو لف جزؤها ال ول خيا -

ّ  يف الّرحةل مخسَة َعرَشَ   متي ها مفرًدا منصوابً ويي يت  -  متي  منصوب وعالمة نصبه  نوين الفتت   .طالًباا 

ّ  يف الّرحةل  . ُبْىن عىل فتت اجلزأ ين حسب موقعها -  عدد مبين عىل فتت اجلزأ ين يف حمل رفع فاعل   .طالًبا مخسَة َعرَشَ ا 

 ......................................................................................................................................  معلمةً ثالَن عرشَة مدرس    يف     

 ......................................................................................................................................  رجالً  تسعَة عرشَ سلمُت عىل      

 أ عرب العدد( 2)  حول الرمق كتابة( 3) :صيغ أ س ئةل الوزارة

 اضبط( 1)  أ عرب ما بعد العدد( 1)  

  ضع دائرة( 0)  
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 . (95-25)من العقود أ لفاظ 

 .ةً عرشوَن طالبيف احلوار  ت ارمس  .اً عرشوَن طالبيف احلوار   ار   .و لزم صورة واحدة مع معدودها -

 (ملحقة جبمع املذمسر السامل) لياءاب رّ جتو  نصبو  لواو، اب رفعت عرب  بًعا ملوقعها يف امجلةل؛  -

 فاعل مرفوع ابلواو ل نه ملح  جبمع املذمسر  .اً طالب عرشونَ يف احلوار   ار      

َن الشعر بيتًا ثالث َ ُت ـحفظ       ل نه ملح  جبمع املذمسر به منصوب ابلياء.م  .مِّ

 ......................................................................................................................................   طالباً  مخسونيف الصّفِّ      

 متي  منصوب وعالمة نصبه  نوين الفتت  .اً طالبعرشوَن يف احلوار   ار   ويي يت متي ها مفرًدا منصوابً  -

 

 . (مليون أ لف، مئة،) ال عداد   

ليه ةرور وعالمة جره  نوين الكرس   .لكمةٍ كتبُت فقرة يف مئةِّ   .دودها مفرًدا ةروًرا ابال ضافةيي يت مع -  م اف ا 

-  

 يبيّة ال عداد ّ  فاعل وزن عىل ال

 .الفصَل الّرابَع من الّرواية قرأ ُت     . طاب  املعدود -

 .الطالَبَة السابعةَ  رأ يُت       

 

 . يقّل عن ثالثة وال يزيد عىل تسعة دّل عىل عدد م م ال  (ب ع) لكمة  

 .بِّ َع س نواٍت مكثُت يف مكَّة             .بِّْ عَة أ عوامٍ أ مقُت يف القدس   (نالف املعدود)( 9-1)ال عداد من  ُعامل معامةل  -

َة امرأ ةً لكّمُت بِّ               .بِّ َعَة َعرَش رُجالً  اهدُت     تركّب مع العرشة ترمسيًبا مزجيًاقد  -  . َع عرْشَ

 .صاحْفُت ب عًة وعرشيَن رجالً    .معطوفًا علهيا أ حد أ لفاظ العقود وقد يكون -

 

 .ائد    (النّيف) لكمة  .عىل الَعقد، و دّل عىل عدد من الواحد ا   الثاّلثةالز 

اّل بعد الع -  . أ كرث من، وزًيدة عىل: أ ي  .ٌف ونَّيٌف لْ مئٌة ونَّيٌف، أَ  بَُعوَن ونَّيٌف،أ رْ  .قود وبعد املئة وال لفال تس تعمل ا 

  .جاء ثالثوَن رجاًل ونّيٌف  .ن حيث التّذكل والتّي نيث لزم حا،ة واحدة م -

  .أ نفْقُت عرشيَن ديناًرا ونيًفا      

 .حفْظُت عرشيَن قصيدًة ونّيًفا      
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   دريبات الكتاب عىل العدد

 

 :قوسْ ِّ ا   لكامتحّول ال رقام ال  ب  . 3

 . س نَة أ لف وتسعمئة واثنت  وس ت َ      .م(3912)أ سست اجلامعة ال ردنية س نة . أ    

 .ثالاًث وعرشيَن س نًة و هرين ومثانيَة َعرَشَ يوًما  (يوًما38)و(  هر2)و( س نة21)مكث هارون الر  يد يف اخلالفة . ب  

 . أ لف ومثامنئة وس تّة ومخس َ عاَم      .م(3801)ُودل سلامين البس تايّن عا . ج  

َة صفحةً     .صفحة من احلجم املتوسط( 33)يقع ادّلرس يف . د    . ا حدهل عرْشَ

 . س بعٌة ومثانونَ        .عاًما( 83)مُعر جّدي . هـ  

 . مئتا كتاب      .كتاب(255)يف مكتبة بيتنا . و  

 

  :أ عرب ما حتتَه خطٌّ يف ما يي يت. 2

يّنِّ َرأَيُْت }: قال  عا . أ  
 
َبِّيهِّ ًَي َأبتِّ ا ْذ قَاَل يُوُسُف لِّ

 
ْمَس َوالْقََمَر رَ  أََحَد َعرَشَ ا يَن كَْوكَبًا َوالش  دِّ  {أَيُْهُْم يلِّ َساجِّ

 .عدد مرمسب مبين عىل فتت اجلزأ ين يف حمل نصب مفعول به  

لَيْ }: قال  عا . ب
 
وُح ا ْقَداُرُه  َْعُرُج الَْماَلئِّكَُة َوالرُّ نٍَة  مَخْسِّ َ هِّ يفِّ يَْوٍم اَكَن مِّ  {أَلَْف س َ

 .خ  اكن منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ل نه ملح  جبمع املذمسر السامل، وهو م اف: مخس َ   

نُوَن بِّْ عِّ يفِّ }: قال  عا . ج ن بَْعُد َويَْوَمئٍِّذ يَْفَرُح الُْمْؤمِّ ن قَْبُل َومِّ ِّ اْلَْمُر مِّ نَِّ  لِلِّ   {س ِّ

   ِّ آخره، وهو م اف: ب ّع  .امس ةرور وعالمة جّره الكرسة الظاهرة عىل أ

الّ املسجد احلرام أ لفصالة يف مسجدي هذا أ ف ل من : "-صىل هللا عليه وسمل –قال رسول هللا . د  ". صالة فامي سواه ا 

آخره، وهو م اف: أ لّفِّ     .امس ةرور وعالمة جّره الكرسة الظاهرة عىل أ

 

 :لّك من العدد واملعدود يف ما يي يتاضبط أ واخر . 1

 مئٌة وعرشوَن س نةً   ، مئة وعرشون س نةرأ يت يف البادية أ عرابًيا   من العمر : قال ال مصعيّ . أ    

 أ لَف دينارٍ      . مثن ب اعته أ لف دينارقبض التّاجر . ب  

 أ ربَع عرشَة جشرةً     .ممثرة أ ربع عرشة جشرةزَرْعنَا يف حديقة مدرستنا . ج  

 س بعَة أ ًيمِّ      . س بعة أ ًيمأ م يُْت يف النّادي الصيفّي . د  
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 اخت  نفسك

 

 :اخّ اال جابة الصحيحة فامي ي  :3س

 ديناراً حلامل هذا الش يك( 30)ادفعوا : يف مجةل( 30)الكتابة الصحيحة للعد ( 3  

 مخَس عرشةَ ( د  مخَس عرشَ ( ج  مخسَة عرَشة( ب  مخسَة عرشَ ( أ    

 طالباً ( 20)يف املدرسة  (2  

  مخسة وعرشون( د نيمخسة وعرش ( ج وعرشون مخس( ب  نيوعرش  مخس (أ    

 (9 -1)متي  ال عداد من ( 1  

 مجع ةرور ( د  مفرد ةرور( ج  مجع منصوب( ب  مفردمنصوب (أ    

 :طالبة( 22)جنت يف  متحان ( 1  

 اثنت  وعرشين( د وعرشوناثنت  ( ج اثنتان وعرشين( ب  اثنتان وعرشون( أ    

 معلامت( 9)معلم  و ( 3)يف املدرسة ( 0  

 س بع معلم  و تسعة معلامت( ب   س بعة معلم  و تسع معلامت( أ    

 س بعة معلمون و تسعة معلامت( د   س بعة معلمون و تسع معلامت( ج  

 

 

 اضبط ما حتته خط :2س

 .............................................   تبك  ثالثةقرأ ُت ( 3  

 .............................................   رجلجاء أ حَد عرَش ( 2  

 .............................................   فتياتمررُت بتسع ( 1  

 

 :حول العدد ما ب  ال قواس كتابةً  :1س

 ............................................. معلامً ( 32) ار  يف احلفل الس نوي ( 3  

 .............................................   عيناً ( 32)فانفجرت منه ( 2  

 .............................................   طالباً ( 89)تساب  ( 1  

ّيُت من املكتبة ( 1    .............................................  ةةلً ( 30) ا 

ّ  يف  حتفال ( 0     .............................................  طالباً ( 95)ا 

 .............................................   دينارًا معي( 15)( 1  

 .............................................   قصةً (  13)قرأ ُت ( 3  
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 القواعد 

 التعجب  (1)

 

 التعجب قسامن: 

 :قيايس، و  صيغتان، هام. 3  

   ! املرسومة عىل حمي ا   بتسامةَ  ما أ مجلَ   !(مضل / امس منصوَب + أ فعَل + ما  )  (ما أ فعل. )أ     

ل بـ. )ب     !قاٍض يعدل ب  الناســب أ عظمْ   !(مضل  / امس ةرورِّ / ب+ أ فعْل )   (أ فعِّ

 : يفهم من س ياق امجلةل :سامعيّ . 2  

 ! هللا هللا عىل هذا اال جناز   

 ! ما  اء هللا ما  اء هللا   

آن      !الكرميهلل درُّ اللغة العربية لغة القرأ

 

  املنظرَ  ما أ مجلَ : عىل النحو الآيت!( ما أ فعل)يعرب ترمسيب التعجب القيايس ! 

 .التعجبية، امس مبيّن عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ    :ما  

   وجواًب  قديره هو فعل ماٍض جامد مبين عىل الفتت ال نشاء التعجب، وفاعهل مضل مس تّ  :أ مجل  

آخرهف وعالمة نصبه ال مفعول به منصوب   :املنظر    .يف حمل رفع خ  املبتدأ  ( أ مجل املنظر)وامجلةل الفعلية  .تحة الظاهرة عىل أ

 

 الكتاب عىل التعجب  دريبات

 :بّ  الّصيغة ال  جاء علهيا أ سلوب التّعّجب يف الآيت  الكرميت  الآ ين ( 3

َماَواتِّ َواَلْرضِّ } : قال  عا . أ     ْ بِّهِّ َ ُ غَْيُب الس  ْع  أَبْ ِّ ل بـ){        َوَأْهِّ   عجب قيايس( / أ فعِّ

نَساُن } :قال  عا . ب  
 
  عجب قيايس( / ما أ فعل)                      { َما أَْكفََرهُ قُتَِّل اال

نشائك( 2  َعُظَم، َحُسَن، مَجَُل، كَُرمَ : صغ أ سلوب  عّجب قياس يّا من ال فعال الآ ية، ووّ فها يف مجل من ا 

مْ    !  احلُريّةَ  أ عظمَ  ما   باب أ ْعّظِّ نْ        !ن ارةً  بي ًيمِّ الش ّ  !املاء صفاءَ  أ حَسنَ  ما   !  ابنهد  لميًذا أ حسِّ

لْ    !  احلّ ِّ  انتصارَ  أ مجلَ  ما    !علّيا أ مسرمَ  ما    !     ضيًفا بي خيكَ  أ مسرمْ   ! ابلطبيعةِّ ماًء وخرضةً  أ مْجِّ

  ! ما أ نرَض خرضَة الّزرعِّ : يي يتأ عرب ما ( 1

 .التعجبية، امس مبيّن عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ  : ما  

 ،(ما)فعل ماٍض جامد مبين عىل الفتت ال نشاء التعجب، وفاعهل مضل مس تّ وجواًب  قديره هو يعود عىل : أ نرضَ   

آخره، وهو م : خرضةَ     .افمفعول به منصوب وعالمة نصبه التحة الظاهرة عىل أ

آخره: الّزرعِّ    ليه ةرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل أ  .يف حمل رفع خ  املبتدأ  ( أ نرَض خرضَة الّزرعِّ )وامجلةل الفعلية  .م اف ا 

 ب  الصيغة ال  جاء علهيا أ سلوب التعجب( 3) :صيغ أ س ئةل الوزارة

 أ عرب( 1) اس تخرج( 2)  

 ضع دائرة( 0)  اضبط( 1)  
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 اخت  نفسك

 

 :اضبط ما حتته خط : 3س

 ................................................  !صنَع اخلال ِّ  أ بدعما  (3  

 ................................................  !ك قلبـــــــما أ طيَب ( 2  

 ................................................  ! أ جـمـل السـمـاءما ( 1  

  ب  الصيغة ال  جاء علهيا أ سلوب التعجب :2س

 ................................................     " ما أ كفَرهُ قُتَِّل اال نساُن " : عا  قال -١ 

ل -٢   ................................................        !احلديقةِّ  بي زهارِّ  أ مْجِّ

نشاَد  أ عذَب  ما -٣   ................................................       !الّشعرَ  ا 

 ٤-  َ ب عا املُْصَطاَف  أ ْحَسنَ  ماوَ  الّرابَ  أ ْطَيبَ  ما ال ْرُض   ِّكلَ  بنَفيسِّ َ َّ ُ  ................................................  !وامل

ّ م !ومعلام نا معلمينا درّ  هلل -٥   ................................................ .الهادف واحلوار للنّقا  واسعة فرًصا ّييئون ا 

 ................................................     !هللا غلِّ  ا   حاجتَه رفع من أ  قى ما -٦ 

 ................................................ الّزحامِّ  من أ نتِّ  وصلتِّ  فكيف   بنٍت  لك   عندي ادّلهرِّ  أ بنَت  -٧ 

 ................................................ يق ُ  ذكلَ  قبلَ  لي  اكنَ  وما   طوُ    قا  ليلٍ  من كلَ  فيا -٨ 

ذا وادّلنيا ادّلينَ  أ حسنَ  ما  -٩   ................................................ !ابلّرجل واال فالَس  الكفرَ  وأ قبتَ   اجمتعا ا 

هِّ  َأحبِّبوَ    املَكتَبِّ  حُصَبة َحب ذا َأال -١١  يًَّيمِّ  ................................................  َأحبِّبِّ  بِّ

 ................................................        !اللّقاءِّ  حلالوة ًي -١١

 

عرااًب اتماً  : 1س  أ عرب ما حتته خط ا 

ذا اجمتعا  ما أ مجَل ادلينَ     !وأ قبت الكفر واال فالس ابلرجل  وادلنيا ا 
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

 اقرأ  النص الآيت ، مث  :1س

 بطوالت، أ نصع سّطروا لقد !ومبادهئم بعقيدهتم لمتّسكهم وأ مجل !بي خالقهم في مسرمْ  !رجاالهتم أ عظمَ  وما !اترخيهم أ روع ما الهامشيون،  

نْ  أ صدقهم مفا مجعاء، اال نسانّية بذكل هلم  هدت ح ارة، أ عظمَ  و  ّيدوا نْ  أ وفامه وما  !عاهدوا ا   ال والعدا،ة هبم تزهو احلمكة ....!وعدوا ا 

 والّصفات الّشاخمة، املكرمات يف ال مثالَ  ال مم هبم  رضب ال فكيف ، أ ماانهتم عىل النّاس أ حرُص  فهم !دّرمه هلل عهنم،  ني هل ال والرمحة  فارقهم،

 )   ( النبيةل
آخر قيايس( 3    ........................................................................................ .اس تخرج أ سلوب  عجب سامعي وأ

ّقزي املناس بة ما ب  ال قواس( 2     ........................................................................................  .ضع عالمة ال
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 القواعد 

(0)   ّ   ةــمك  س تفهاميّة ومك اخل ي

 

 جنت يف  متحان؟ طالًبامك      : مك  س تفهاميّة. 3  

 دخل عىل  مس والفعل . 

  ي حتتاج ا   جوابأ  ويُطلُب هبا التعي ؛.   ................................................................................................................................................................................ 

 ذا اكن اًها  ................................................................................................................................................................................   .ويي يت متي ها مفرًدا منصواًب ا 

  (؟ )  اية مجلها     ................................................................................................................................................................................  

 

 : مك اخل يّة. 2  

 فيد التكثل        ................................................................................................................................................................................. 

 فاُه هللا مريٍض خدم الوطن ومك من  عاملٍ مك    .ةروًرا ابال ضافة أ و حبرف اجلر ويي يت متي ها  

 ْن دل  عليه الس ياق                ومّر يب فيه عيُش لست أ نساه مك مر  يب فيه عيُش لسُت أ ذُكُرهُ      :و وز حذفه ا 

 .مك مرة مر  يب عيٌش : والتقدير       

  اية مجلها ) . (     ................................................................................................................................................................................  

 

 (كـم ) الكتاب عىل   دريبات

 :عالمة سؤال بعد مجةل مك  س تفهاميّة يف ما يي يتواضًعا ، مّ  مك  س تفهامية من مك اخل يّة. 3

ذن هللا وهللا مع الصالرين}:قال  عا . أ      .خ ية    . {مك من فئٍة قليةل غلبت فئة كثلة اب 

 .خ ية  ".مك من أ  عث أ غ  ذي طمرين، ال يؤبه  ، لو أ قسم عىل هللا ل لّره: "قال رسول هللا ص. ب  

ا  بعد العقبة عن مّعان؟       . جـ   ًّ  ؟ اس تفهامية       مك مسيلو م

ّي. د    .خ ية   مك كل من يد بي اء عندي      لها ف ل كف كل وال ًيدي:   قال البح

 ؟اس تفهامية      مك دو،ة عربّية  طّل عىل البحر ال بيض املتوسط؟ . هـ  

 :أ عرب ما حتته خطّ يف ما يي يت. 2

ربد؟        مدرسةً مك . أ      . الظاهر الفتت  نوين نصبه وعالمة منصوب متي      يف حمافظة ا 

ليه م اف قد جل عن قْدرِّ صاحٍب     في لقى   ال س باَب فار قيا معا صاحٍب ومك     .الكرس  نوين جّره وعالمة ةرور ا 

 

آخر ما حتته خطّ يف قول العباس لن يعيش. 1     :اضبط أ

خوةمك    آابؤمه ودلواك ا  خوةٍ    كل مل ياد  أ بومُهُ        وك ناّم أ  ( نوين مسرس) ا 

 ب  نوع كـم( 3) :صيغ أ س ئةل الوزارة

 أ عرب ما بعدها( 1) اس تخرج( 2)  

 ضع دائرة( 0) اضبط ما بعدها( 1)  
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 اخّ نفسك

 

ّقزي املناس بة يف الفراغ ( مك ) معىن بّ   :3س  :يف امجلل الآ ية، مث اضبط ما بعدها، مث ضع عالمة ال

   ........................................................................... )    (   حنا يف الصف طالب مك .3   

     ........................................................................... )    (    لريء مهممك . 2   

  ........................................................................... )    (  ّّضى للوطن   رجلمك من . 1   

     ........................................................................... )    (   جتوب البحار سفينةمك . 1   

    ........................................................................... )    (  خرست يف  متحان عالمةمك . 0   

  ........................................................................... )    (  رشحُت كل ادلرس مّرةمك . 1   

  ........................................................................... )    (  امراملداَر العّداؤوَن حلو  دورة مك. 3   

ـــْن  مك( 8       .          نَظمها عرار ُمـــتــَـغـــنِّّـــًيا ابلوطن وأ ةاده قصيدةمِّ

ر من الرّسعة الّزائدة  اخصة أ يخ الّسائ ، متهّل، فمَك( 9       .مثّبتة عىل جنباتِّ الّطرقات حتّذِّ

 

 ...........................................................................  .  مك  عبنا وسهران يف مجةل ( مك)ب  نوع  : 2س 

 ...........................................................................  أ نفقَت مثن املعطف ؟ مك يف مجةل ( مك)ب  نوع   

 ........................................................................... .مك صاحٍب أ ضاع الصداقة  يف مجةل ( مك)ب  نوع   

 ...........................................................................  . مك أ خذ نا العزة ابال مث  يف مجةل ( مك)ب  نوع   

 ........................................................................... . مك نصيحٍة هعَت يف حيا ك  يف مجةل ( مك)وع ب  ن  

 ........................................................................... مك طالبًا رسب يف  متحان ؟  يف مجةل ( مك)ب  نوع   

 

عرااًب اتماً  : 1س  :أ عرب ما حتته خط ا 

 .....................................................................................................................................................................................................................  . .أ ضاع الصداقة  صاحٍب مك ( 3  

 .....................................................................................................................................................................................................................   رسب يف  متحان ؟ مك طالباً ( 2  

 .....................................................................................................................................................................................................................   .مك من رجل ّّضى للوطن ( 1  

 

  : صوب اخلطي   :1س

 ...........................................................................   مك متدّرٍب جنت يف الفحص العمّ  ؟ 

 ...........................................................................  .ها بع نا يوميًاش حزن أ و فرح يعي  فمك حلظةَ  

ّيت من املعرض؟   ...........................................................................   مك كتاٌب ا 
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 القواعد 

 تابة ال لف املقصورة ك   (1)

  

  ( ا)تكتب ال لف املقصورة قائة بصورة 

ذا . 3    (رجا)  .يف الفعل الثاليث اكنت منقلبة عن واوا 

ذا اكنت منقلبة عن واو. 2    (العصا) . مس الثاليث يف ا 

ذا وقعت يف  مس والفعل الزائد عىل ثالثة أ حرف وس بقت. 1    (. حييا)، و(الهداًي) .بياء ا 

 (.حييا)متيً ا   من الفعل ( حيىي)يُشُذ عن هذه القاعدة امس العمل . 1  

 

  ( هل)تكتب ال لف املقصورة بصورة 

ذا اكنت منقلبة عن ًي. 3  ( سعى) .ء يف الفعل الثاليثا 

  (الفىت) .مس الثاليث  ء يفذا اكنت منقلبة عن ًيا  . 2 

ذا وقعت يف  مس والفعل الزائد ع. 1   (.مصطفى، استسقى) .ىل ثالثة أ حرف، وغل مس بوقة بياءا 

 

  ذا اكنت ًيًء أ و واًوا فعالأ صل ال لف يف ال  معرفة ميكن  :ا 

 (مييش: مَّش) (يقيض: قض) (يرجو: رجا) (يدعو : دعا)   .ابلرجوع ا   امل ارع( 3

 (غزوًا : غزا)  ( سعياً : سعى)   .ابلرجوع ا   املصدر( 2 

 

  ذا اكنت ًيًء أ و واًواأ صل ال لف يف ال سمعرفة ميكن   :امء ا 

  (أ ذًين: أ ذهل)  (فتيان :فىت)  (عصوان: عصا)  .ابلرجوع ا   املثىن( 3

 ( َربوة: ُراب) (  رِّ وة: رِّ ا) (   ذروة: ُذرا) ( ةـــــقري: رهلق)   .مفرده لرّدِّ امجلع ا  ( 2 

 (ُهدوات: ُهدهل )  ( سوات: سا)  ( عصوات:عصا) .ساملًا جبمع الومة مجع مؤنٍث ( 1 

 ( سعًيا: سعى)   ( غزًوا: غزا)   .ابلرجوع ا   املصدر( 1 

 

 أ لفه منقلبة عن واو :التعليل  ( ا ) امس أ و فعل ثاليث بصورة ( 3 حندد الومة 

 أ لفه منقلبة عن ًيء  :التعليل  (هل) امس أ و فعل ثاليث بصورة ( 2   

 أ لفه مس بوقة بياء :التعليل (ا ) امس أ و فعل غل ثاليث بصورة ( 1   

 أ لفه غل مس بوقة بياء  :التعليل (هل)بصورة  امس أ و فعل غل ثاليث( 1   

 لمتي ة عن الفعل حييا :التعليل   امس العمل حييـى ( 0 حا،ة  اذة 

 ب  سبب كتابة ال لف ابلصورة ال  رهت علهيا( 3) :صيغ أ س ئةل الوزارة

 علل كتابة ال لف ابلصورة ال  رهت علهيا ( 2)  

  (1) 
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 الكتاب عىل كتابة ال لف املقصورة  دريبات

 

 :ف املقصورة ابلّصورة ال  رهت علهيا يف ما حتته خطّ يف ما يي يتلل  ابّ  سبب كتابة . 3

 بياء مس بوقة غل فيه وال لف،أ حرف ثالثة عىل فعل زائد:اس توهل   .    "اس توهلالرمحن عىل العر  ": قال  عا . أ    

 .واو عن منقلبة فيه ال لف ثاليث، فعل:دعا  .        الّرجل هللا  عا  أ ن ّيبه اذّلرية الّصاحلة دعا .ب  

 .بياء مس بوقة فيه وال لف أ حرف، ثالثة عىل امس زائد: علياال   ". الّسفىلخل من اليد  العليااليد : "(ص)قال . جـ  

 .بياء مس بوقة غل فيه وال لف أ حرف، ثالثة عىل امس زائد :سفىل         

 .قرية: مفردها.       ** ًيء أ صلها فهيا ال لف :القرهل    .    القرهلمكة املكرمة أ ّم . د  

 .ًيء عن منقلبة فيه ال لف ثاليث، فعل: رىث     .    الّشاعر صديقه رىث. هـ  

   .بياء مس بوقة فيه وال لف أ حرف، ثالثة عىل فعل زائد :حييا     فمل يكن         لرّد ق اء هللا فيه سبيل ليحيا حيىيوّهيته . و  

 . الفعل من لمتي ه امس :حيىي         

 

 :مّعلالً ( ا، هل)امل  الفراغ بي لف مقصورة . 2

  هداًي  ......هدايــ  

  يُمىن ........يُمنـ  

 امتطى ......امتطـ  

 مَحى ........محــ  

 

 :امجع الوامت الآ ية مراعًيا كتابة ال لف املقصورة فهيا كتابة حصيحة عند امجلع. 1

 ق اًي   ق ّية  

  ّوهل    كوهل  

 ىًن ـبِّ    نيةبِّ   
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 اخت  نفسك

 

 : يف ابلصورة ال  جاءت علهياال لف  ةعلّل كتابت : 3س

دً     ..................................................................................................................................................................   هلفِّ

 ..................................................................................................................................................................   صدهل  

 ..................................................................................................................................................................  رجا  

 ..................................................................................................................................................................  قض  

مى    ..................................................................................................................................................................   احلِّ

 ..................................................................................................................................................................   املدهل  

 ..................................................................................................................................................................  : ناس َ   

 ..................................................................................................................................................................  : ال قىص  

 .................................................................................................................................................................. : مصطفى  

 .................................................................................................................................................................. : مستشفى  

 ..................................................................................................................................................................  :زواًي  

 ..................................................................................................................................................................  :ق اًي  

 

 

 :اخّ اال جابة الصحيحة فامي ي  : 2س

 :ل  ا( الـمناًي ) كتبت ال لف ابلصورة ال  رهت علهيا يف لكمة ( 3  

 امس ثاليث أ لفه منقلبة ًيء( أ     امس ثاليث أ لفه منقلبة واو( أ    

 فعل غل ثاليث وال لف مس بوقة بياء( د غل ثاليث وال لف مس بوقة بياء امس( ج  

 :ل  ا( امـتـطى ) كتبت ال لف ابلصورة ال  رهت علهيا يف لكمة ( 2  

 فعل ثاليث أ لفه منقلبة ًيء( أ     فعل ثاليث أ لفه منقلبة واو( أ    

 غل مس بوقة بياء فعل غل ثاليث وال لف( د فعل غل ثاليث وال لف مس بوقة بياء( ج  

 :ل  ا( َحـمـى ) كتبت ال لف ابلصورة ال  رهت علهيا يف لكمة ( 1  

 فعل ثاليث أ لفه منقلبة ًيء( أ     فعل ثاليث أ لفه منقلبة واو( أ    

 امس ثاليث أ لفه منقلبة ًيء( د  امس ثاليث أ لفه منقلبة واو( ج  
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 القواعد 

 يُذمسر ال زا،ة اال هبام والغموض مّعا قبهل منصوبامس نكرة  المتي  (3 )

  

 " خلاً مفن يعمل مثقاَل ذرٍة :" قال  عا    يُذمسر ال زا،ة اال هبام والغموض مّعا قبهل منصوبامس نكرة  :المتي  

عرابه  عراهب  .وعالمة نصبه  نوين الفتت متي  منصوب( اثبت) :ا   .متي  منصوب وعالمة نصبه  نوين الفتت( خلاً ) ا ا 

 . نوين فتت (خلاً )  ط ضب     نوين فتت ـــــــــــــــــً ( اثبت) :ضبطه 

 

  ويي يت، يل الغموض عن لفظة أ و لكمة  تس بقهيز ( : املفرد ، امللفوظ ) متي  اذلات: 

ّن هذا أ يخ   تسٌع وتسعون      ( 95 -25( )39 -33)    عددبعد ( 3    . نعجةً ا 

ّيُت طنًا     ( املساحات ، املّييل ، ال وزان )    قداربعد م( 2    . حديًداا 

 . مقًحاقّدمُت للعصافل حفنة ً    (قدر ، حفنة ، جّرة ، مقدار ، وعاء ، موضع) ر اد  به املقبعد ( 1  

 . قطنًالبسُت مقيًصا     ( :  ما قبهل نوعيب  )   لمتي  ارع بعد ( 1  

 

  تربط ب  عنا  امجلةل( نس بة ) يزيل الغموض عن عالقة ( : امجلةل ، امللحوظ ) متي  النس بة 

قباالً ازداد الطلبة  ....................................................................................... (يي يت بعد الفعل والفاعل) :  عالقة الفعل ابلفاعــل( 3    . ا 

 . أ جوراً عّمال وفيُت ال .............................................................................. (يي يت بعد الفعل واملفعول به) : عالقة الفعل ابملفعول ( 2  

 .                      ماالً أ ان أ كرُث منك  ............................................................................. (يي يت بعد املبتدأ  واخل )  :عالقة املبتدأ  ابخلبــر ( 1  

 (يسمى المتي  حموالً ) يف احلاالت الثالن السابقة  

 !ما أ دق  البيَت بناًء  ! رجالً هلل دّره .................................................................................................................................................................. :    مجةل التعجـب بعد ( 1  

 .خلقًاالصدُق حبّذا   .  خلقًاعَم الصدُق نِّ ..................................................................................................................................................................   :     املدح  مجةلبعد ( 0  

 .خلقًا لكذباالحبّذا .  خلقًا الكذُب  بئس.................................................................................................................................................................. :       بعد مجةل اذلم( 1  

 (غل حموليسمى المتي  ) يف احلاالت الثالن السابقة  

 

 

 

 

 

 

 

 أ عرب( 2)  اس تخرج( 3) :صيغ أ س ئةل الوزارة

 ب  نوع المتي ( 1)  اضبط( 1)  

 ضع دائرة( 0)  
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 الكتاب عىل المتي   دريبات

:                                                                                                                        مّ  متي  اذلات من متي  النس بة يف ما يي يت  -3

ّن عدة الشهور عند هللا اثنا عرش  هًرا يف كتاب هللا : " قال  عا   -أ     متييـز ذات                                                        :  هـًرا  "                       ا 

نك لن نرق ال رض ولن  بلغ اجلبال طواًل : " قال  عا   -ب   متي  نس بة                                : طـواًل  "      وال متش ِّ يف ال رض مَرًحا ، ا 

متييـز ذات                                                                                                 :  عبـة "                                                 اال ميان ب ٌع وس بعون  عبة ً : "  قال رسول هللا   -ج  

            متي  نس بة                                                                                                                   : بنـــاًء                                                    !                                ما أ دّق البيَت بناًء  -د  

هل وادلي رِّطاًل زيتًا  -هـ   متييـز ذات                                                                                                                   : زيتـــًا                                                      :                         ا 

ّ  يف جامعة صديقات املكتبة اثنتان وعرشون طالبة ً  -و   متييـز ذات                                                                     : طالبـة                                   :         تش

                                                                                                              متي  نس بة     : صديقًا  !                                                                                  أ مسرْم ابملهذب صديقًا  -ز  

 متي  نس بة: جشـًرا :                                                                                 غرسُت ال رض جشًرا  -ح  

 

          :                                                                                                                            عرااًب اتًما أ عرب ما حتته خط ا   -2

آخره      :  عاملًاهلل دّره  -أ                                                                          . متي  نس بة منصوب وعالمة نصبه  نوين الفتت الظاهر عىل أ

 

خ  املبتدأ  مرفوع وعالمة رفعه ال مة الظاهرة وهو م اف ، : أ كرُث    :  أ كرُثمه ا حساانً أ غىن الناس ِّ  -ب  

 .مضل متصل مبين يف حمّل جّر ابال ضافة: م ـه        

           . متي  نس بة منصوب وعالمة نصبه  نوين الفتت الظاهر عىل أ خره : ا حسااًن         

آخره  : خامتًا     :  خامتًا ف ةً لبسُت  -ج    مفعول به منصوب وعالمة نصبه  نوين الفتت الظاهر عىل أ

 ..لفتت ابمتي  ذات  منصوب : ف ة         

  :                                                                                                                            امل  الفراغ لمتي  مناسب يف ما ي   -1

 (                            هواًء )    .......... الريف أ نقى من املدينة  -أ    

ّي -ب    (                            عًرا )   .......... أ سهل من أ يب متام  البح

 (                                           ماًء )     .......... رشبُت مسواًب  -ج  

ّيُت فّدانـًا  -د    (أ رًضا )     .......... ا 

 

نشائك  -1 (                              ك س ، ذراع ، رِّطل ، صاع ، ثوب ، س بعة وعرشون : ) اجعل لّك امس مّما يي يت ُممّ ًا يف مجةل مفيدة من ا 

 .أ لبس ثواًب صوفًا    .ابع التاجر ذراعًا حريًرا      .رشبُت ك ًسا لبنًا  

ّيُت رطاًل زيتـً    ّيُت صاعًا     .اا   .دلّي س بعة وعرشون ةةل    .طحينـًاا 
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 اخت  نفسك

 

 :م  متي  اذلات من متي  النس بة فامي ي  : 3س

 .......................................................................................................................................................................................................................................   !أ مسرم ابملعمل صديقًا ( 3  

 .......................................................................................................................................................................................................................................  . اهد املباراة عرشون رجالً ( 2  

 .......................................................................................................................................................................................................................................  .زرع الفالُح ال رض دومنًا  علاً ( 1  

 .......................................................................................................................................................................................................................................   .بئس الوممية خلقاً ( 1  

 .......................................................................................................................................................................................................................................   معي ثالثون ديناراً ( 0  

 .......................................................................................................................................................................................................................................   .ماءً رشب الرجل ك س  ( 1  

 .......................................................................................................................................................................................................................................   .قـمحاً  زعنا فداانً ( 3  

 .......................................................................................................................................................................................................................................   .الفرات ماءً  طاب  رُ ( 8  

 .......................................................................................................................................................................................................................................    .دره فارساً  هلل( 9  

ًّا قـام اً ( 35   ّيُت م  .......................................................................................................................................................................................................................................   .ا 

 

عرااًب اتماً  : 2س  :أ عرب ما حتته خط ا 

 .......................................................................................................................................................................................................................................   ماءً طاب  ُر الفرات ( 3  

 .......................................................................................................................................................................................................................................   ديناراً معي ثالثون  (2  

 

 :اضبط ما حتته خط : 1س

ًّا     .......................................................................................................................................................................................................................................    حليبارشبُت ل

ّيُت خامتًا     .......................................................................................................................................................................................................................................    ف ةا 

 

 :اخّ اال جابة الصحيحة فامي ي  :1س

 :عالقة أ زا المتي  الغموض عن( ازداد الطلبة حبًا ملعلمهم ) يف مجةل ( 3  

 مجةل التعجب( د  املبتدأ  ابخل ( ج  الفعل ابملفعول به( ب  لفاعلالفعل اب( أ    

 يف مجةل قّدمُت للعصافل حفنًة مقحًا  عت ( حفنة ) لكمة  (2  

 مساحة( د   بيه ابملقدار( ج   مقدار( ب   وزن( أ    

 :المتي  احملزل مما ي  هو ( 1  

 وفيُت العامَل أ جوراً ( د الحبذا الوممية صفةً ( ج  لصدق خلقاً نعم ا( ب بئس الكذب خلقاً ( أ    

 (زرع الفالح  دومنا  علا ) المتي  يف مجةل ( 1  

  علا( د   دومنا( ج   الفالح( ب   زرع( أ    
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 القواعد 

 واملمدود  واملقصور  املنقوص  مس (8)

  

  ي ، القاضِّ : ) بياء، مكسور ما قبلها ، مثل امس ينهىي     :  مس املنقوص   (ي ـي ، ادلاعِّ ـالهادِّ

ذا اكن ةّرداً من ال ، واال ضافة ( 3  حال  الرفع واجلرّ ويُعّوض عهنا بتنوين مسرس عىل ما قبل الياء احملذوفة يف  حُتذف ًيؤه  ا 

   .فُيعَرب ابحلركت  املقّدر   عىل الياء احملذوفة      

 فاعل مرفوع ابل مة املقدرة عىل الياء احملذوفة   ٍض قاجاء :  ( رفًعاال ّمة )       

 امس ةرور ابلكرسة املقدرة عىل الياء احملذوفة بقاٍض مررُت :  (جّراً الكرسة )       

 .ه الفتحة الظاهرة عىل الياءأ ّما يف حا،ة النصب فا ن الياء  ثبت وتكون عالمة نصب      

آخرهمفعول به منصوب     افياً كفى بك داًء أ ن ترهل املوت           ابلفتحة الظاهرة عىل أ

 .......................................................................................................................   رأ يُت قاضيًا عادالً       

 

  ( الك هل ( ) ادلنيا : ) امس ينهىي بي لف    :  مس املقصور 

آخره يف مجيع حاال ه رفًعا ونصًبا وجًرا         .ويُعرب ابحلراكت املقّدرة عىل أ

 مبتدأ  مرفوع ابل مة املقدرة عىل ال لف للتعذر   :ملعونة ادلنيا      

 فاعل مرفوع ابل مة املقدرة عىل ال لف للتعذر   :هدهلجاءت       

 امس ةرور ابلكرسة املقدرة عىل ال لف للتعذر   :ملستشفىمررُت اب      

 به منصوب ابلفتحة املقدرة عىل ال لف للتعذر.م   :رضبُت مصطفى      

 

  نشاء: أ صليّة  : سواء أ اكنت هذه اهلمزة ( اء ) ينهىي امس     :  مس املمــدود قـراءا  مالء،ا  بتداء،ا       ،ا 

                     ، مسساء، رخاءاءـــرجاء ، بن:  منقلبة           

 ،حصراء،محراء، عراءجنالء: زائدة            

نه ُ ّر ابلفتحة        ذا اكن نكرة غل م افة واهلمزة فيه زائدة فا  ال ا  يُعرب حبراكت  اهرة ، ا 

  :(ممنوع من ال ف النه ) ًا عن الكرسة عوض      

 ةرورابلفتحة عوضًاعن الكرسةل نه ممنوع من ال فامس  : حصراءَ مشيُت يف       

 ............................................................................................................................................................... :التقيُت بـــــعلـمـاَء       

 

 

 

 (3) :صيغ أ س ئةل الوزارة
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 عىل  مس املنقوص واملقصور واملمدود دريبات الكتاب 

 

ن أ ثرهل فغ باُن   و  :الشاعريف قول ( رايض)حذف ًيء  مس املنقوص  ؛علـّل. 3  رص ِّ ا                                                                                                 ذو القناعة راض ٍ من معيش ته       وصاحُب احلِّ

  (ذو ) ، خ  مرفوع لـِّ وهو يف حا،ة رفع، ل نه غل ُمعّرف وغل م اف             

        :                                                                                                                            اضبط ما حتته خط يف ما يي يت  -2 

(                                                                                                                  ممنوع من ال ف ) زائدة : غ اَء  وال أ هل هذا  الطـّراف املُمّددِّ              ال يُنكرونين        غ اءرأ يُت بين  -أ   

 امس معطوف مرفوع       : اال خاُء                          اال خاء وبينمُكُ املوّدُة و أ مل أ ُ  جاَرمك ويكوَن بيين       -ب 

  

:                                                                                 هاتِّ اًها مقصوًرا ، واًها منقوًصا ، واًها ممدوًدا من ال فعال الآ ية  -1 

    اصطفاء  ُمصطفـَى،املُصطفي،ُمصطٍف،:صطفىا 

ي،ُمفتٍد،:افتـــدهل        . افتداءُمفتَدهل،املُفتدِّ

                                    اء                                                                                                      ــ، ار ر ض ٍـــ، مُ ـي،املُر  ِّ َ ـىُمر : ار ض  

 

 :                                                                            أ عرب ما حتته خط يف ما يي يت  -1 

  "  ولكمك مسؤول عن رعيته  ٍراعلكمك : " قال رسول هللا   -أ   

 خ  مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة املقّدرة عىل الياء احملذوفة     

َّ اجلسَد ووىق من احلّر وال د  الكساءِّ خُل  -ب     : ما س

آخره    ليه ةرور وعالمة جّره الكرسة الظاهرة عىل أ   .                             م اف ا 

     : أ ساُس احلمك الصاحل  الشورهل -ج 

 .                               مبتدأ  مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة املقّدرة عىل ال لف منع من  هورها التعذر  

    : وعلامُء و عراُء  أ دابءُ نّرج يف اجلامعة  -د 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة عوًضا عن التنوين ، ل نه ممنوع من ال ف                  

ّاسم  اهرة ح اريّة سامية  امءِّ العل قديُر  -هـ     : واح

آخره    ليه ةرور وعالمة جّره الكرسة الظاهرة عىل أ  .                             م اف ا 

     : ا   اخلل كفاعهل  ادّلاعي -و 

 . مبتدأ  مرفوع وعالمة رفعه ال ّمة املقّدرة عىل الياء منع من  هورها الثقل   
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 اخت  نفسك

 

 ( 3)   دريب 

 :اقرأ  النص الآيت مث أ جب عن ال س ئةل ال   ليه  

نّـمـا يعين أ ال ! ا   أ ْن يعتدلوا يف َملبسهم  الناَس أ حوَج  ما   فاالعتدال ال يعين عدم العناية جبامل َمالبس نا ونظافها، وا 

لهيا، فلهل  درا ، فمك من النقود فقدانها وحنن بي مس احلاجة ا  نكون خاضع  لبيوت ال زًيء والبدعِّ ال   تالعب بعقولنا دون ا 

 !دّر من حيفظ نفسه ونقوده 

 :من النص الساب  اس تخرج( 3  

 .....................................................مصدرًا لفعل خاميس( ب   ......................................................مصدرًا لفعل ثاليث( أ    

 ..................................................................................اسامً ممدوداً ( د   ......................................................................مصدرًا مميياً ( ج  

 ..........................................................مصدرًا لفعل رابعي( و   .................................................مجةل  عجب سامعي( ه  

عرااًب اتما (2    :أ عرب ما حتته خط يف النص ا 

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

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

 ..........................................................................................................................................................لوارد ابلنص مصدراً  حيااستبدل ابملصدر املؤول ا( 1  

 ............................................................................................................................................................................................................. ...الواردة يف النص ؟( مك ) ما نوع ( 1  

 (لكمك راعٍ ولكمك مسؤول عن رعّيته ) علل؛حذف ًيء  مس املنقوص يف ( 0  

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

 :اخّ اال جابة الصحيحة مما ي ( 1  

 :ابحلروف( 93)قصة، يكتب العدد ( 93)كتب القاّص ( 3  

 س بعة وتسعون( د  س بعًا وتسعون( ج س بعًة وتسع ( ب  س بعًا وتسع ( أ    

 :الومة الصحيحة يف ما يي يت يه( 2  

 غزهل( د   ُراب( ج  استسقا( ب   َمـهىى( أ    

 :امجلةل الصحيحة يف ما حتته خط وردت يف مجةل ( 1  

ّيُت ( د اال نساُن بي خالقه حيىي( ج الرجل بيتًا مجيالً  بنا( ب الشاعر صديقة رىث( أ      ل بنايئ هدايـىا 

 :اي الوامت الآ ية  عت  ممنوعة من ال ف( 1  

مالء( ج   سامء( ب   رجاء( أ      حصراء( د   ا 

 

 

 

 انهىى


