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 األستاذ ماهر أبو بكر

 2412700970 صويلح  (النجار)اجلوهرة دــــأكادميية حمم

 2412202922 دوار الّداخلية )املعني(  د النجارـــــأكادميية حمم

 2462922224 طرببور ن ــــــمركس املعي

 2442942997 السلط مركس مسا األوائل 

 2412226212 الوحدات ة ـــــمركس الرشال

 2469942429 خريبة السوق األكادميّية األوىلمركس 

 2416626090 ماركا الشمالية  مركس الراية 

 2419212290 اهلامشي الشمالي                         مركس األنوار

 2462479799 البقعة ى ــــــاألقص مركس

 2466977622 الرصيفة  مركس أوىل القبلتني

 2466900224 جبل النصر مركس خيارات أكثر

 2441106661 دوار املدينة الرياضية مركس إيوان

 2469299996 املقابلني مركس جوهرة الفلك ) نادر( 

 2416492922 سخاب مركس محورابي

 2412709929 مرج احلمام مركس الّصّياد

 2440996299 إربد مركس اخلوارزمي
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 al-maher.netىى
عمى عف طريق االشتراؾ ببطاقة الماىر   لمغة العربية (الماىر ) عمى مكقع كالمكثفة(  الكاممة ) اآلف أصبح بإمكانؾ حضكر الدكرات 

 www.al-maher.netالرابط اآلتي : 
 الذي يكّفر لؾ حصص مصّكرة  كاممة كتفصيمّية لممادة تشبو حصص المركز تمامًا، كتشمل :ك 
 شرح  دركس القراءة كاممة ك التنبيو عمى األسئمة اليامة لمتركيز عمييا . –ج   العركض .   –ب   القكاعد . -أ  
 مشاىدة الدكرة المكثفة التي أقـك بتنزيميا قبل االمتحاف بشير.  –د 
 ستطيع الطالب مشاىدة ىذه الفيديكىات كتكرارىا طيمة العاـ الدراسّي حتى الدخكؿ إلى االمتحاف.ي –ق 
 بإمكاف الطالب أف يسأؿ األستاذ ماىر أبك بكر عف طريق مكاف مخصص في المكقع لؤلسئمة . –ك 
الماىر التي يمكف أف تصل لمطالب في أّي مكاف ( دينارًا عف طريق بطاقة  ٖ٘كّل ىذا عبر االشتراؾ بالدكرات  بمبمغ رمزّي كقدره )  -ز 

 في المممكة عف طريق شركة متخّصصة في التكصيل، دكف أف يدفع الطالب أي مبمغ لخدمة التكصيل 
 ) التكصيل مجانًا ( ، كيكجد عمى البطاقة رقـ االشتراؾ  الخاّص كالتفاصيل لكيفية االشتراؾ .

 ( ككتابة االسـ كاسـ المادة  ٜٚٚٓ  ٗٛ ٗٛ ٖٛلة كاتس أب عمى الرقـ )لمحصكؿ عمى البطاقة يمكنكـ إرساؿ رسا -ح 
يصاليا ٕأك ؼ ٔك عربي تخصص ؼ ٕأك ؼ ٔ) لغة عربية مشتركة ؼ ( كمكاف السكف ، كستقـك شركة التكصيل بالتكاصل معكـ  كا 

 في اليـك التالي أينما كنتـ في أنحاء المممكة .
 .ككرة طريق المكتبات المذأك يمكف شراؤىا  عف 

 كيكجد عمى المكقع عدد مف  الفيديكىات المجانية كأكراؽ العمل  . -ط 

  ٖٖٖٖٜٜٓ٘ٚٓمقابل الينيني ىاتف   -مكتبة المكتس  -طبربكر 
  ٕٜٜٗٗ٘ٓ٘ٚ-كميؾ -صكيمح  
 ٜٗ٘ٓ٘ٙٙ٘ٚ -الكاكد –صكيمح 

  ٕٜٜٛٛٔ٘ٛٚٓالقرى مكتبة أـ  -مرج الحماـ 
 353519797 –سحاب : مكتبة جياد 

 ٖٜ٘٘ٔ٘٘٘ٚٓ  -مكتبة الحكيـ  -جبل عماف 
 ٜٜٗٓ٘ٓٙ٘ٚٓمكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

 83ٖ٘ٓ3ٓٓ7  -مكتبة المدينة  -المدينة الرياضية 
 359919997  - مكتبة العكايشة –ماركا الشمالية 

 833ٖٖٙٔٗٙمكتبة المنفمكطي  -الياشمي الشمالي 
 888ٙٔ٘ٔ3ٙ – ٖ٘٘ٓٙ٘٘ٙٓ  -مكتبة زيد الخير  -تبلع العمي 

  ٖٖٖٜٗٚٙ٘ٚٓمكتبة النرجس  -بيادر كادي السير 
 83ٙ7ٓ٘88ٙ –مكتبة البراؽ  –الكحدات 
 355599579  -مكتبة أـ العرى  -المقابميف 

 878ٖٔ87ٕ8   -مكتبة أبك طكؽ  - مجمع الجنوب
 ٖٕٕٚٓٙٛٛٚٓ -أبك بكر الّصديق  –خريبة 

 ٜٕٜ٘ٗٔٚٙٚ -إياد – ادكدةالي
 ٜٗ٘ٓٔٗٔ٘ٚ - مينا حسف -النصر   جبل

 9399979937 مكتبة طارؽ بف زياد  -حي نزاؿ 

  ٘ٛٚٔٔٚٛٛٚٓمكتبة الطبلب   -جبل الحسيف 
 359999999 -النزىة : مكتبة عدي فميفل 

 351279797 -ياجكز   ياجكز : مكتبة صناع الحياة
  ٜٜٗ٘ٙٚٙٗٚٓة مجمع السعاد -مكتبة الكساـ  -الزرقاء 
  ٕٜٗٛٛٙٗٙٚٓ -مكتبة األندلس   –المفرؽ 

 ٜٓٓ٘ٔٙٚٚٚٓجرش : عالـ الرياضة 
 ٜٕٖٖٜٓٔٛٚٓ –إيبلؼ  –إربد 

 ٜٙٛٗ٘ٛٙٚٚٓ-اربد : مكتبة البتراء 
 ٖٕٓٓٙ٘ٛٚٚٓمكتبة المقدادي   -الككرة  –إربد 

 ٖٖٕٕٜ٘٘٘ٚٓ –الرمثا: المكتبة األكلى 
 ٜٜٛٗٛٗٛٚٚٓالتمّيز مكتبة  –مادبا 
  ٕٜٕٛٓٚٗٚٚٓ-مكتبة راضي  -با ماد

 357379999 -الرفاتي  -الكرؾ 
 ٖٕٕٖٚ٘ٙٗٓالطفيمة : مكتبة الفاركؽ اإلسبلمّية  

 ٜٚٙٛٛٓٙٚٚ – التيسير  معاف
 ٖٖٜٖٓ٘٘ٛٚٓ ندى الكرد  -معاف 
 355919299 –عطّية  -العقبة 

 ٛٔٚٚٚٗٚٚٚٓالسمط : مكتبة عبكدكك     
 ٕٚٚٚٚٓٓٚٓٛ -السمط : مكتبة أميف العناسكة 

 ٜٕٕٙٔٚٓٚٚٓ -السمط : مكتبة معاذ  
 87ٓٓ787ٙ3 -مكتبة الجاحظ  -البقعة 

http://www.al-maher.net/
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كتشمل الفصميف ) دكرة لكّل فصل، مّدة  (  ٗ/ ٔ) ستككف في المراكز اآلتية كالتي ستبدأ في 
ـّ اإلعبلف عنيا مسبقًا  كّل دكرة يكماف فقط (   كيت

 83ٕٕٕٙٗٔٗٓ صيىؽح  (ايٓذاس)ادتٖٛش٠ ذــــأنادمي١ٝ ستُ 1

 83ٕٖٙ٘ٓٙٓٓ دوار الٍداخؽًُ )املعني(  ذ ايٓذاســـــأنادمي١ٝ ستُ 2

 87ٖٙٓٓٙٓ8ٓ طرببير ٔ ــــــَشنض املعٝ 3

 88ٖٙ8ٖ٘ٔٗٓ السؽط َشنض مسا األٚا٥ٌ  4

 83ٙ٘٘7ٙ3ٓٓ اليسدات ١ ـــــَشنض ايشطاي 5

 87ٔٔ8ٙ8ٖ٘ٓ خرىبُ السيؼ األنادمي١ٓٝ األٚىلَشنض  6

 8377ٓ7ٕٖٕٓ ماركا الشؿالًُ  َشنض ايشا١ٜ  7

 83ٔٓ3ٖٕ٘ٙٓ اهلامشٌ الشؿالٌ َشنض األْٛاس 8

 87٘8ٖٖٗٗٔٓ البقعُ ٢ ــــــاألقـ َشنض 9

 877ٖٗٗ7ٙٓٓ الرصًفُ  َشنض أٚىل ايكبًتني 10

 877ٖٕٕ٘ٓ8ٓ فصردبل ال َشنض خٝاسات أنجش 11

 8833ٕ7773ٓ دوار املدىفُ الرىاضًُ َشنض إٜٛإ 12

 87ٖٔٙٔٔٔ7ٓ املقابؽني َشنض دٖٛش٠ ايؿًو ) ْادس(  13

 8378ٖٖٓٓٓٓ سشاب َشنض محٛسابٞ 14

ـٓٝٓاد 15  83ٕٙٗٔٔٓٔٓ مرز احلؿاـ َشنض اي

 88ٕٖٔ7ٖٓٔٓ إربد َشنض ارتٛاسصَٞ 16
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 اتـــــــــــــــــالمحتووىىىىىىىىىى

 مريم ابنة عمران 

 السرور فّن

 واحّر قلباه

ًّة  احلساس

 سأكتب عنك يا وطين

 القىاعد 

 العروض

 (التعبري )  الكتابة

 0222ملحق خاص ظًل 

ىىىىى
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 ال شيء محذكؼ.ؿشٚع األنادمي١ٓٝ ) ايعًُٞ ٚاألدبٞ ( اي – 1
 ايؿشٚع امل١ٓٝٓٗ / داَعات  – 2

 القراءة: درس ) الحساسّية ( كدرس  ) التراث كالمعاصرة (    
 ( البدؿ + اسما الزماف كالمكاف + التككيد + اسـ اآللةالقكاعد: ) 

١ِٓٝٓٗ / نًٝٓات  – 3  ايؿشٚع امل
 ة ( كدرس  ) التراث كالمعاصرة (    القراءة: درس ) الحساسيّ 

 القكاعد: ) البدؿ + اسما الزماف كالمكاف + التككيد + اسـ اآللة( 
 .محذكؼ بشكل كامل : العركض 

 ايؿشٚع األنادمي١ٓٝ ) ايعًُٞ ٚاألدبٞ (  – 1
   (          التراث كالمعاصرةالقراءة : درس ) 

 ( التككيد + اسـ اآللةالقكاعد:  )
 (المقّرر مف الكتاب ٜٓٔالممحق كىك عبارة عف صفحة كاحدة في قسـ العركض كىي صالعركض:  ) 

 ايؿشٚع امل١ٓٝٓٗ / داَعات  – 2
 (    اءة: درس ) كاحّر قمباه(  كدرس )الحساسّية(  كدرس  )التراث كالمعاصرةالقر 

 ّبية كصيغة المبالغة + البدؿ + اسما الزماف كالمكاف + التككيد + اسـ اآللة(القكاعد: ) الشرط + الصفة المش
 (المقّرر مف الكتاب ٜٓٔالعركض: ) الممحق كىك عبارة عف صفحة كاحدة في قسـ العركض كىي ص

١ِٓٝٓٗ / نًٝٓات  – 3  ايؿشٚع امل
 (    اصرةه(  كدرس ) الحساسّية (  كدرس  )التراث كالمعالقراءة: درس ) كاحّر قمبا

 القكاعد: ) الشرط + الصفة المشّبية كصيغة المبالغة + البدؿ + اسما الزماف كالمكاف + التككيد + اسـ اآللة(
 .العركض: محذكؼ بشكل كامل
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، فبل يكجد درس أىـّ مف درس أّي درس   ال تمتفتكا ألّي مقترح فيو حذؼ أك يقّمل  مف أىمّية
رد تلنظاـ الجديد، كبالتالي يمكف أف ؿ امتحاف عمى األّف االمتحاف الصيفي القادـ ىك أكّ  آخر؛

مف دركس الفصميف حّتى لك كردت في الدكرة السابقة  درس قطعة مف أيّ  في االمتحاف أيّ 
ألّف النظاـ  ؛قصيدة مف قصائد الفصميف حّتى لك كردت في دكرة سابقة أيّ رد ت كأيًضا قد

 ( يختمف عف نظامكـ الحالي، فانتبيكا.ٕٓٓٓالسابق )جيل 

 / الفروع األكادميًٍُ ( 2019 الصًفًٍُ) خاه بالدورٍ 

ىالتراثىوالمعاصرة
ىفّنىالسرور

ىآواتىمنىسورةىآلىعمران
ىالحساسّوةى

ى)أسئلةى(ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسأكتبىعنكىواىوطني
)كتابةىىاِّبواتى(ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواحّرىقلباه

ى
 ( مك سيرٍ آم َعؿران . ) ُىشرتط الرتتًب(  42( إىل )  33اآلىات مك ) 

     ) ال ُىشرتط الرتتًب(فقط(  أبًات 4) ُىٕؽب عادٍ          (واسٍر قؽباه ) قصًدٍأبًات مك  8

    ) ىشرتط الرتتًب (  (  أسٕر 4) ُىٕؽب عادٍ   سأكتب عفم ىا وطينقصًدٍ مك متتالًُ  أسٕر 10

 واآلىات. ال ُىشرتط ضبط احلروف أثفاْ كتابُ األبًات
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ىىراَنْمِعىُةَناْبىُمَوْرَم                                   
 ( مك سيرٍ آم عؿران . 42( إىل اآلىُ )  33: مك اآلىُ )  

 

ٕٖٖفَ  " ـَِإِن الؽََّم اْص ًُ َبْعُضَنا َمْك َبْعٍض  33) ا٘لَعاٖلَؿنَي َعٖؽَ َراَنَعْؿ َوآَم ِإْبَراَلًَؾ َوآَم َوُقيًسا آَد َعْؿَراَن َرٔب  ( ِإْذ ٖقاٖلَت اْمَرٖأُت34) َعَؽًٌؾ َسَؿًٌغ َوالؽَُّم( ُذٔرِى
َٕ٘فٌ  ــَنـــُتـــَنا ٖقاٖلْت َرٔب ِإٔقٌ َوَضْعـــْتـــ( ٖفٖؽِؿا َوَضَع35)   ًرا ٖفَتٖقِبْل َمٔفٌ ِإِقٖم ٖأْقَت الِسَؿًُغ ا٘لَعَؽًُؾُمَشِرِإٔقٌ َقَنْرُت ٖلٖم َما َفٌ َب  ْتَوَضَع َبَؿا ٖأْعٖؽُؾ َوالؽَُّما ٗأْقَجَ ـ

ٕٖاِن الِرَدًِؾ ًَْس الِنٖكُرَوٖل ًْ ًُْتَنا َمْرَىَؾ َوِإٔقٌ ٗأَعًُنَلا َبٖم َوُذٔرِىَتَنا َمَك الِش يٍم َسَسٍك َوٖأْقَبَتَنا َقَباًتا َسَسًفا َوٖكفَّٖؽَنا ــُبــــٖقــ( ٖفَتٖقِبٖؽَنا َرّبَنا َب36) ٖكا٘لٗأْقَجَ َوِإٔقٌ َسِؿ
ًَْنا َزٖكِر ًِْر َسَساُب   َلَنا ٖلَمْشَراَب َوَدَد َعْفَدَلا ِرْزًقا ٖقاَم َىا َمْرَىُؾ ٖأِقَ ــَؿــِىا ا٘لَزٖكِرِىا ٗكؽََّؿا َدَخَل َعٖؽ ُْ َبَغ ٖقاٖلْت ُلَي َمْك َعْفَد الؽََّم ِإِن الؽََّم َىْرُزُؼ َمْك َىَشا

(37) ًُ َْ ُلَفاَلٖم َدَعا َزٖكِرِىا َرِبُم ٖقاَم َرٔب َلْب َلٌ َمْك ٖلُدْقٖم ُذٔرِى ًُ ِإِقٖم َسَؿًُغ الّدَعا ُٗ َوُلَي ٖقاٌَّؾ ُىَصؽٌِّ َفٌ ا٘لَؿْشَراَب ٖأِن الؽََّم 38)   ٖطًَٔب ( ٖفَفاَدْتُم ا٘لَؿٖؽاَّٖك
ًَْشًََ  ُُ ًقاـٔدُمَصـُىَبٔشُرٖك َب ًْا يًراَسُصَو َوَسًًٔدا الؽََّم َمَك َبٖكَؽَؿ  (39) الِصاَلَشنَي َمَك َوَقَب

ـٌ َلٌ َىٗكيُنٖأِقَ  ٖقاَم َرٔب  ٌَ َوٖقْد ٗغٖؽا ُْ َما َى٘فَعُل الؽَُّم َلٖمُر َواْمَرٖأَتٌ َعاَقٌر ٖقاَم ٖكَنَبـَكـا٘ل َبٖؽَغَف ُٖ  (40) َىَشا ًُ ٖقاَم آَىُتٖم ٖألَّا ُتٖكؽَِّؾ الِفاَس َثٖؽاَث ٖقاَم َرٔب اْدَعْل َلٌ آَى
ـٍ ِإلَّا َرْمًزا  ٌٔ َوا٘لِإْبٖكاِرَعا َوَسٔبْح َبا٘لَواْذٗكْر َرِبٖم ٖكَجرًي ٖأِىا  (41) َش

 

١َٓ  في النصالمخطكط تحتيا  ضبط األحرؼسؤاؿ الضبط بالشكل : انتبو إلى : َالسع١ ٖا
 

  جّوىالنص

 طٛس٠ آٍ عُشإ َٔ ايظٛس امله١ٓٝ أّ املذ١ْٓٝ ؟ٌٖ ُتَعٗذ 
 سكرة مدنّية.

 أٚ بٝٓٓتٗا( طٛس٠ آٍ عُشإ ؟َا املٛاكٝع اييت تٓاٚيتٗا )
 علّو درجات الرسل.                 -أ  

 لصة والدة مرٌم ابنة عمران ، وكفالة زكرٌا لها. -ب
 لّصة والدة  ٌحٌى علٌه السالم، وبٌان صفاته .  -ج 
على نساء العالمٌن وما رافك   -علٌها  السالم  –اصطفاء  مرٌم  –د 

 رة هللا تعالى.ذلن من معجزات تَدُلُّ على لد
  ومعجزاته. -علٌه السالم  –لصة مٌالد المسٌح عٌسى ابن مرٌم  -ه 

ٍٓ املعذضات املزنٛس٠ يف طٛس٠ آٍ عُشإ ؟ َّ تذ  عال
 َتُدؿُّ عمى قدرة هللا تعالى.

: يف طٛس٠ آٍ ٔعُشإ مٓت ٔرِنش تؿاؿٌٝ عٔ َشِٜ اب١ٓ عُشإ ، عًٌٓ
ٓذاي١ ع٢ً قذس٠ اهلل ٚصنشٜا ٚحي٢ٝ عًُٝٗا ايظالّ، ٚاملعذضات اي

. ٌٓ  نبّكة دمحم صمى هللا عميو كسّمـتأكيدًا ِلصْدؽ            عٓض ٚد

)سٓنض ع٢ً َعاْٞ ايهًُات  ٖات َع٢ٓ نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :
 املدطٛط حتتٗا (

 َنْسل اإلنساف .ُرس١ِّٜ : /اختار، أي جعميـ صفكة خمقو : اِؿَطؿ٢
 سو مف صدقة أك عبادة ء عمى نفمف النَّْذر، كىك ما يكجبو المر  :ْزِسُت

ذي ال يشكبو شيء مف الخالص هلل عز كجل ال ستٖشسّا :/أك نحكىما
ألجأ إليؾ لتحفظيا  :ُأعُٝزٖا بَو/َكَلَدْتيا ٚكعِتٗا :/أمر الدنيا
عيدىا إليو  : نٓؿًٗا صنشٜٓا/: الممعكف أك المطركدايشدِٝ /كتحّصنيا
لس ف، كسيد المجاالمكضع العالي الشري : احملشاب /بالرعاية

يعصـ نفسو عف  َمف :سـّٛسا/كأشرفيا، ككذلؾ ىك مف المسجد
ال يكلد لو عقيـ ال تمد، كالعاقر مف  عاقش :/ كيف أ٢ْٖ :/الّنساء عّفة

 :اإلبهاس/ارة باليد أك الرأس أك بغيرىمااإلش سَّضا:/كلد مف رجل أك امرأة
ؿ الّشمس إلى الكقت مف زكا ايَعٔؼٞ:/أكؿ الّنيار إلى طمكع الّشمس

 المغرب.
(  37إىل  35(  ٚاآلٜات ) َٔ  34ٚ  33َا َٓاطب١ اآلٜات ) 

 ( 41إىل  38ٚاآلٜات ) َٔ 
تعالى أف محّبتو ال تتـ إاّل باّتباع  ( : لّما بٌّن ٖٗ – ٖٖاآلٌات ) 

الّرسل كطاعتيـ، ذكر َمْف أحّبيـ كاصطفاىـ مف الّرسل، كبّيف عمّك 
أ بآدـ أكليـ، كثّنى بنكح، ثـ أتى ثالًثا درجاتيـ كشرؼ مناصبيـ، فبد

بآؿ إبراىيـ فاندرج فييـ رسكؿ هللا صّمى هللا عميو كسّمـ ثـ أتى رابًعا 
 بآؿ عمراف فاندرج فيو عيسى عميو الّسبلـ

 
 ( لصة مٌالد مرٌم علٌها السالم .8ٖإلى  ٖ٘اآلٌات )من 

 ( لصة مٌالد ٌحٌى علٌه السالم . ٔٗإلى  7ٖواآلٌات ) من 
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 مالحظة :

بالنسبة لتفسٌر اآلٌات ال داعً لحفظها؛ ألّن فهمن لمعانً الكلمات 
ٌمودن إلى وضع الفكرة الصحٌحة لتفسٌر اآلتٌة فال ٌشترط أن ٌكون 

 الشرح حرفٌاً بل المهم الفكة الصحٌحة، هذا إن ورد هذا السإال أصالً.
 ٌرها .وأنا اخترت لن بعض اآلٌات الهامة لتنتبه لها فهً أهم من غ

]ذرّية بعضيا مف بعض[ أي اصطفاىـ    ؾٓظش َا بني قٛطني :
متجانسيف في الّديف، كالّتقى، كالّصبلح. ]كليس الّذكر كاألنثى[ أي 

 ليس الذكر الذي َطَمَبْتو كاألنثى التي ُكِىبتيا بل ىذِه أفضل. 
 ]كأنبتيا نباتا حسًنا[ أي رّباىا تربية كاممة، كنّشأىا تنشئة صالحة.

ّدًقا بكممة مف هللا[ أي مصّدًقا )بعيسى( مؤمًنا برسالتو، كُسّمي ]مص
 عيسى "كممة هللا" ألّنو خمق بكممة "ُكْف" مف غير أب.

 ي عبلمة عمى حمل امرأتي. أ]قاؿ رّب اجعل لي آية[ 
ـِ  ]قاؿ آيتؾ أاّل تكمـ الناس ثبلثة أياـ إاّل رمًزا[ أي عبلمتؾ عميو أاّل تكّم

ة ثبلثة أياـ بميالييا، مع أنؾ سكّي صحيح، كالغرض الناس إاّل باإلشار 
 أّنو مانع سماكي يمنعو مف الكبلـ بغير ذكر هللا.

 ؟بايزنشاملزنٛسٜٔ يف اآلٜات خف اهلل تعاىل األْبٝا٤ عًٌٓ : 
 ألف األنبياء كالرسل جميًعا مف نسميـ. 

دشّٜا ع٢ً عاد٠ أًٖٗا ْزست اَشأ٠ عُشإ َا يف بطٓٗا رتذ١َ 
غ ساد١ٝ ايكبٍٛ َٔ اهلل، مَب اطتعاْت ع٢ً حتكٝل بٝت املكذ

 ريو؟ 
 بالعبادة كالّطاعة كصدؽ التكّكل عمى هللا.

 –تعاىل  –يف ك٤ٛ ؾُٗو اآلٜات ايهشمي١ ، بٝٓٔ نٝـ ٖٝٓأ اهلل 
يالكطالع بأَش ععِٝ، ٖٚٛ َٝالد  –عًِٝٗ ايظالّ  -َشِٜ 

 عٝظ٢ عًٝ٘ ايظالّ. 
افبًل ليا ، كأكجد عندىا رزًقا في جعل هللا تعالى زكريا عميو السبلـ ك

 غير أكانو، كاصطفاىا لعبادتو، كطّيرىا عمى نساء العالميف.

َا املع٢ٓ ايزٟ أؾادت٘ ادت١ًُ املعرتك١" ٚاهلل أعًِ مبا 
 ؟ ٚادت١ًُ املعرتك١ " ٚيٝع ايزنش ناألْج٢ " ٚكعت"

 تعظيـ شأف ىذه المكلكدة، كجعميا كابنيا آية لمعالميف.

 ٌٓ  امللاسع يًؿعٌ " أعٝزٖا".  -أ      َٔ : َا دالي١ ن
 االستمرار كالّتجّدد.

َُٔ َُٜٓظب   سد يف اآل١ٜ ايهشمي١  : اٛاي ايهالّ ٔي
 " ٚيٝع ايزنش ناألْج٢ " ؟
 لكبلـ هللا  تعالى  عّز كجّل .

 رزقًا . َا املؼاس إيٝ٘ يف اطِ اإلػاس٠ ) ٖزا ( ؟

ٌٓ ٖات ادتيؿغ )عاقش( ٜظتٟٛ ؾٝ٘ ايشدٌ ٚاملشأ٠،  ُع يه
ر كعكاقر لممؤنث.. َُٓٗا ر لممذكر/  كُعقَّ  جمع عاقر: ُعقَّ

 نٝـ اطتكبٌ صنشٜا ايبؼش٣ بٝش٢ٝ عًُٝٗا ايظالّ ؟ 
 باستبعاد تحّققيا في مكازيف البشر؛ ألنو كبير في الّسف، كأمرأتو عاقر، 

 كبالّدىشة كالتعّجب، كاستعظاـ قدرة هللا تعالى.

 ٝ٘ ايظالّ. اطتدًف َٔ اآلٜات ؿؿات صنشٜا عً
 ، كافل لمريـ.زكريا عميو السبلـ: كبير في الّسف ، صبكر ، متعّبد

ملارا دا٤ ايطًب بًؿغ اهلب١ يف قٛي٘ تعاىل ع٢ً يظإ صنشٜا 
َِْو ُرس١ِّّٖٜ َطَِّب١ّ "  ِٔ َيُذ َٔ َِٖب ٔيٞ   ؟عًٝ٘ ايظالّ : " َسبِّ 

 ألّف اليبة ىي عطاء مف غير ِعَكض أك مقابل، كمف غير سبب أك
تدّخل أك كسيط مف زكريا عميو السبلـ؛ فيك كبير كامرأتو عاقر، فاليبة 
إحساف محض مف عند هللا تعالى )مف لدنؾ( مف غير مقابل. كفي ذلؾ 

يمانو الصادؽ كحسف ظّنو برّبو.  صدؽ زكريا في تكّكمو عمى هللا كا 

 َٔ اهلل إٔ ٜشصق٘ رٓس١ٜٓ طٝٓب١ ؟ –ايظالّ عًٝ٘ –َت٢ طًب  صنشٜٓا 
فاكية الصيف في  –عمييا السبلـ  –رأى أّف هللا يرزؽ مريـ  عندما

 الشتاء كفاكية الشتاء في الصيف .

ٞٓ ايزٟ خشز إيٝ٘:   َا املع٢ٓ ايبالغ
 األَش يف قٛي٘ تعاىل: "ؾتكٓبٌ َٓٓٞ" .  -أ 

: ألفَّ األمر ُمكّجو مف األدنى منزلة كىي أـ مريـ،    تٛكٝضالدعاء  ) 
  (إلى األعمى منزلة كىك هللا

 االطتؿٗاّ يف قٛي٘ تعاىل : "أ٢ْٓ ٜهٕٛ يٞ ُغالّ " .  -ب 
الحظ أّنيا بدأت بػ ) أّنى (، ك زكريا  ايتٛكٝض :) كالتعّجب االستبعاد

عميو السبلـ كاف مستبعدًا أف ُيرَزؽ بكلد؛ فزكجتو كانت عاقرًا، كىك 
فِّ   (كىك متعّجب كمندىش مف ىذا الخبر كاف كبيرًا في السِّ

كان الجواب فً دلٌل المعلّم )االستبعاد فمط( ثّم أضافوا  َالسع١:

 التعّجب إلى اإلجابة.

.(ٌفٌد التخٌٌر ) إذا وجدت ) أو ( فً الجملة  –أ األَش

 أخاَؾ فإنَّو        ُمقارُؼ ذنب  َمرًَّة كُمجاِنُبوْ  ِصلْ  أككاحدًا  ِعْش فَ 
 لدعاء : إذا كاف األمر مف العبد هلل عز كجّل .ا –ب   

ْئ لنا ِمْف  آتنا" إْذ َأَكى الِفْتَيُة إلى الَكْيِف َفَقالكا َربَّنا  ِمْف َلُدْنَؾ َرْحَمًة كَىيِّ
 أْمِرنا َرَشدًا " 

: إذا كاف النيي مكجيًا ألشخاص يفيد االلتماس –: أ ايٓٗٞ 
 ..بمنزلة المتكمـ مثل : أصدقائو كأخكانو .

 ؿ المعرِّّي ُمخاِطبًا صِديقْيِو :قا
ي يكـَ نائبة            فإفَّ ذلَؾ أمٌر غْيُر ُمْغَتَفرِ  رَّ عنِّ  ال َتْطكيا السِّ

التمني : عندما يككف النيي مكجيًا لشيء غير عاقل كالخطاب  –ب 
 لمشمس أك القمر أك السماء ...

 .أيَّتيا الشمس ال َتْغُربي
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التعجب إذا كاف االستفياـ يعبر عف الدىشة  يفيد -أ: االطتؿٗاّ 
 كاالستغراب كغالبًا يبدأ ب ) كيف ؟ (

ـِ ؟ َكْيفَ أِبْنَت الدىر ِعْندي ُكلُّ ِبْنت      فَ   َكَصْمِت أْنِت ِمَف الزِّحا
 : غالبًا باستخداـ ) أّنى ( ك التعجب ) معًا(  االستبعاد –ب 

ـْ َتُكْف َلوُ   صاِحَبٌة ( ) أنَّى يككف َلُو َكَلٌد كل
 ) قاؿ ربِّ أّنى يككف لي غبلـ كقد بمغني الكبر كامرأتي عاقر( 

 االستغاثة : يبدأ بػ ) ياَلػ ( –أ : ايٓذا٤ 
 يا أَلىل الخير ِلمساعدة المحتاج .

 كا حرقة قمبيالندبة : يبدأ بػ ) كا (     –ب 
ـ  التعجب : تبدأ بػ ) يالؾ/ يالو  (   يا َلؾ مف رجل  كري

 ملع٢ٓ يف َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ:ؾٓشم يف ا
ََا ٔؾٞ َبِطٓٔٞ  -  " . ََُشٖشّساقاٍ تعاىل: " ٔإِّٞ ََْزِسُت َيَو 

 ُمخمًصا لمعبادة كالخدمة. 
  بايًٓػ١ ايعشب١ٓٝ.  َُشٖشّساأَعِذُت نتاب١ ايٖٓفٔٓ 

 منّقًحا، خالًصا مف األخطاء.
َٗاقاٍ تعاىل: " َقاَيِت َسبِّ ٔإِّٞ  ِْ ََٚكِعُت  .أنجْبتُ   َج٢" ُأ

ُٔ ٚكَع ٌُ ب َِ ايَعشٚض.          ارتًٝ  .أكجَد أمحَذ عً

 ٚأْبتٗا ْباّتا سظٓا " ٚٓكض مجاٍ ايتـٜٛش يف قٛي٘ تعاىل:"
صّكر مريـ عمييا الّسبلـ في نمّكىا كترعرعيا كتربيتيا الحسنة بالّزرع 

 الّصالح. 

 ) الطباق : كلمة + عكسها (ع٢ً ايطبام.  أَج١ً اطتدشز 

 / العشّي، اإلبكار .، األنثى ذكرال

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :ٖات دزس   ن
سّميتيا : / : صفك اصطفى/ : ذرأ أك  ذرر ذرّية:  الجذكر الصعبة

 /: دعك  ءالّدعا /: شيأيشاء // : شطفالشيطاف /: عكذ أعيذىا/ سمك
 : نبك   نبّياً / سّيدًا: سكد /  : صمكُيصّمي

المحراب : / : قبل تقّبل  /: رجـرجيـال/: حرر محرراً : الجذكر السيمة
 الصالحيف:/ /مصّدقًا : صدؽ / طّيبة : طيب / ىْب : كىب  /حرب
 اإلبكار : بكر /صمح

ظتدشز سشؾّٝا أٚ َٔ َٛدٛد ٠ يف ايٓف ميهٔ إٔ ُت اإلدابات
 خالٍ ايؿِٗ ايبظٝط يًٓف.

 
 ِٔ َٔ َٗا   َبِعٕض":قاٍ تعاىل: " ُرس١ِّّٖٜ َبِعُل

 مَب ٚؿـ اهلل تعاىل رس١َٜ األْبٝا٤؟  -أ
كصفيا بأّف بعضيا مف بعض؛ مف ذرية آدـ ثـ ذرية نكح ثـ مف ذرية 

 إبراىيـ. 
ٍٗ ريو؟  -ب َّ ُٜذ  عال

 أّف هللا تعالى اصطفاىـ ألنيـ متجانسكف في الّديف، كالّتقى، كالّصبلح.

 ََٔ اؿطؿ٢ اهلُل ع٢ً ايعاملني ؟
 ىيـ كآؿ ِعمراف .آدـ كنكح كآؿ إبرا

 َا ايعالق١ بني ايزٜٔ اؿطؿاِٖ اهلل ع٢ً ايعاملني ؟
 ذّريتيـ بعضيا مف بعض .

 يًعاد٠، ارنشٙ.  ّاخاسق شّاعشكت اآلٜات ايهشمي١ أَ
 الرزؽ في غير أكانو عند مريـ. -أ 

 كالدة يحيى مف أـ عاقر كأب بمغ مف الكبر عتيِّا . -ب 

 َارا ْزست اَشأ٠ عُشإ ؟
 محّررًا.ككف ما في بطنيا نذرت أف ي

 زكريا عميو السبلـ .    َٔ نؿٌ َشِٜ عًٝٗا ايظالّ ؟

ديٝاّل   -عًٝ٘ ايظالّ  –بٝٓٔ األَاس٠ اييت أعطاٖا اهلل تعاىل يضنشٜا 
 ع٢ً محٌ صٚدت٘، ٚحتٓكل ايبؼش٣. 

ـِ الناس إاّل باإلشارة ثبلثة أياـ بميالييا، ذاكًرا هللا ذكًرا كثيرا،  أاّل يكّم
 ًحا في آخر النيار كأكلو.كمسبّ 

 مَب بٓؼشت املال٥ه١ صنشٜٓا عًٝ٘ ايظالّ، َٚا ؿؿات٘ ؟
بكلد  اسمو يحيى ، كصفاتو : مصّدؽ بكممة  مف هللا )كالكممة ىي عيسى 

 عميو السبلـ( ، كسّيٌد كحصكٌر كنبيّّ مف الصالحيف .

َٔ بؼاس٠ املال٥ه١ بأْٓ٘  –عًٝ٘ ايظالّ  -عًٌٓ : َتَعٖذَب صنشٜٓا 
 ريصم بػالّ .ُط

 ألّنو كاف كبيرًا في الّسّف، كامرأتو عاقر .
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ٕٖٖفاَك َعٖؽَ  ٕٖٖفاَك َوٖطِنَرَك َواْص ُٗ َىا َمْرَىُؾ ِإِن الؽََّم اْص َْ ا٘لَعاٖلَؿنَيَقَوِإْذ ٖقاٖلَت ا٘لَؿٖؽاَّٖك  َلٖمَذ (43) اَكَعنَيَتٌ َلَرٔبَم َواْسُذَدن َواْرٖكَعٌ َمَغ الِرـــُف( َىا َمْرَىُؾ ا٘ق42) َسا
َْ َمْك ًَْب ٖأْقَبا ًْٖم ُقيَسًَم ا٘لَغ ُٗ َىا َمْرَىُؾ ِإِن  (44) ُؿيَنَصـــْخَتــِنْؾ ِإْذ َىٖلَدْى ٗكْفَت َوَما َمْرَىَؾ ُلـٗفــَى٘كـ ٖأّىُنْؾ ٖأ٘قٖؽاَمُنْؾ يَنـٗقـ٘ؽـُىــ ِإْذ ٖلَدْىِنْؾ ٗكْفَت َوَما ِإٖل ِإْذ ٖقاٖلَت ا٘لَؿٖؽاَّٖك

ًَا َوا٘لآَخَرٍَ َوَمَك ا٘لا ُُ َمْفُم اْسُؿُم ا٘لَؿَسًُح َعًَسَ اْبُك َمْرَىَؾ َوَدًًنا َفٌ الّدْق ًؽا َوَمَك الِصاَلَشنَي ــْنــٖك َد َوَؿْنَوُىٖكؽُِّؾ الِفاَس َفٌ ا٘ل (45) ُؿٖقِرَبنَيلؽََّم ُىَبٔشُرَك َبٖكَؽَؿ
ُْ َما َىْخٗؽُق الؽَُّم َلَمَنٖك ٖقاَم  َبَشٌر َىْؿَسْسَفٌ َوٖلْؾ ٌدَوٖل َلٌ َىٗكيُنٖقاٖلْت َرٔب ٖأِقَ  ( 46) ( َوُىَعؽُِّؿُم ا٘لَكَتاَب 47) ٖفًَٗكيُن ٗكْك ٖلُم َىٗقيُم ٖفِإِقَؿا ٖأْمًرا ٖقَضَ ِإَذا  َىَشا

ُٖ َوالِتْيَراٍٖ َوا٘لِإْقَذًَل ُُ َدْئُتٗكْؾ ٖقْد ٖأٔقٌ ِإْسَراًََّل َبَفٌَوَرُسيًلا ِإٖلَ  (48) َوا٘لَش٘كَؿ ِّنِي َمَك ٖلٗكْؾ ـُقـٗؽــٖأْخـ ٖأٔقٌٗكْؾ  َرٔب َمْك َبآَى َُ ال ًَْئ ًِْر ٖكَن َّ  ٖفًَٗكيُن َفًَم ــُخٗفٖفٖأْقــ ال
ًًْرا ًُ َذَلٖم َفٌ ِإِنًُيَتٗكْؾ  ُب َفٌ َتِدَخُروَن َوَما َت٘أٗكٗؽيَن اَبَؿ َوٗأَقٔبُئٗكْؾ  الؽََّم َبِإْذِن ا٘لَؿْيَتَ َوٗأْسًٌَ َوا٘لٖأْبَرَه ا٘لٖأ٘كَؿَم ُئِرَوٗأْب  الؽََّم َبِإْذِن ٖط  ٗكْفُتْؾ ِإْن ٖلٗكْؾ ٖلآَى

ًَْك َىَدِن َمَك الِتْيَراٍَ َوَلٗأ (49) ُمْؤَمَفنَي ًْٗكْؾ  ـَسَوُمَصٔدًقا َلَؿا َب ـَ َعٖؽ ُُ َوَدْئُتٗكْؾِل ٖلٗكْؾ َبْعَض الََّنن ُسٔر ( ِإِن الؽََّم َرٔبٌ 50)  َوٖأَطًُعيِن الؽََّم ٖفاِتٗقيا َرٔبٗكْؾ َمْك َبآَى
  ("51) ُمْسَتَقًٌؾ َصَراٌط َلَناَوَرّبٗكْؾ ٖفاْعُبُدوُه  

 

 َا َٓاطب١ اآلٜات ؟

ذكر قصة ميبلد السيد المسيح عيسى مف غير أب، كىي شيء 
يدّؿ عمى أعجب مف األكؿ، فذكر كالدتو مف مريـ البتكؿ ل

بشرّيتو، كأعقبو بذكر ما أّيده هللا بو مف المعجزات؛ ليشير إلى 
رسالتو، كأّنو أحد الرسل الكراـ الذيف أظير هللا عمى أيدييـ 

ىخكارؽ العادات. 
 هاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:

: قنَت: أطاع هللا كأطاؿ القياـ في الصبلة كالّدعاء، كاقنتي: اِقُٓٔتٞ
جمع نبأ، كىك الخبر  أْبا٤:/ شكًرا عمى اصطفائوعبادة هللا الزمي
صكد كالمق أقالَِٗ:/نمقي المعنى في النفس في خفاء ْٛسٝ٘:/الميـّ 

لقاب المشرفة كمعناه : لقب مف األ املظٝض/ىنا السياـ التي ُيقترع بيا
ّٗا:/المبارؾ ما  ايهٌٗ:/ِفراش الطفل املٗذ:/شريًفا ذا جاه كقدر ٚدٝ

 : الذي يكلد أعمى.األنُ٘/: الكتابةتاب ايه/بيف الشاب كالشيخ
المصاب بالبرص كىك مرض يعتري الجمد كداء ُعضاؿ.  األبشق:
 : طريق .ؿشاط 

  َا بني قٛطني .ؾٓظش 
ي ما كنت عندىـ أ]كما كنت لدييـ إذ يمقكف أقبلميـ أّييـ يكفل مريـ[ 

إذ يختصمكف كيتنافسكف عمى كفالة مريـ حيف ألقكا سياميـ لمقرعة، 
 يريدىا في كنفو كرعايتو. كلّ 

كما كنت لدييـ إذ يختصمكف[ أي يتنازعكف فيمف يكفميا منيـ،  ]
نما قّدر هللا  كالغرض أف ىذه األخبار كانت مف عند هللا العميـ الخبير. كا 

 ككف زكريا كافبًل ليا لسعادتيا لتقتبس منو عمًما جمِّا كعمبًل صالًحا.

 بّشرؾ بكممة منو[ ]إذ قالت المبلئكة يا مريـ إف هللا ي

 ]كمصّدقا لما بيف يدّي مف الّتكراة[ أي كجئتكـ مصّدقا لرسالة مكسى،  
 كمؤّيًدا لما جاء بو في التكراة. 

]ىذا صراط مستقيـ[ أي فإّف تقكى هللا كعبادتو، كاإلقرار بكحدانّيتو ىك  
 الطريق المستقيـ الذي ال اعكجاج فيو. 

ِٔ ٔيَويف قٛي٘ تعاىل: " َر َٔ ِْ ِٝٔب َبا٤َٔأ ٘ٔ اِيَػ َِٝو ُْٛٔسٝ  " : ٔإَي
 َا املؼاس إيٝ٘ يف "ريَو"؟  -أ) ق( 

كّل ما ذكره هللا تعالى ، مف قصة ]امرأة عمراف[، كابنتيا ]مريـ البتكؿ[ 
 كمف قصة ]زكريا كيحيى[. 

ٔٔ املداَطُب يف "إيَٝو"؟  -ب ََ 
 الّرسكؿ دمحم صّمى هللا عميو كسّمـ. 

 مَل خاطبت٘ اآل١ٜ؟  -ز
تأكيًدا لصدؽ نبّكة الرسكؿ الكريـ ، قّص هللا تعالى عميو ىذه األنباء 
المغّيبة، كاألخبار الميّمة التي أكحى هللا تعالى بيا إلى رسكلو، كما 
 كاف يعمميا مف قبل، كما رافقيا مف معجزات تُدؿُّ عمى قدرة هللا تعالى.

 اطتدًف َٔ اآلٜات ؿؿات َشِٜ عًٝٗا ايظالّ. 
لسبلـ: طاىرة، اصطفاىا هللا عمى نساء العالميف إلنجاب مريـ عمييا ا

 طفل مف غير أب، مخمصة في العبكدّية.
 .42تهشاس )اؿطؿأى( يف اآل١ٜ  -ب   َا دالي١ نٌ َٔ : 

 كّرر هللا تعالى "اصطفاؾ": 
"اصطفاؾ" األكلى: أي أّف هللا تعالى اختار مريـ عمييا السبلـ مف بيف 

 امات. سائر النساء فخّصيا بالكر 
ك"اصطفاؾ" الثانية: أي أّف هللا تعالى اختار مريـ عمييا السبلـ عمى 
سائر نساء العالميف؛ لتككف مظير قدرة هللا في إنجاب كلد مف غير 

 أب.
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ٞٓ، ؾُا ؾا٥ذ٠  أنجَش ايكشإٓ ايهشِٜ َٔ اطتدذاّ األطًٛب ايكــ
 ٖزا األطًٛب ؟

 . بياف عظمة القرآف الكريـ في إقامة الدّليل -
 اخذ العبرة كالعظة.  -
التدّبر كالتأّمل؛ فقصص القرآف ذات أثر إيماني كتربكي في  -

 متأّممييا، كتحمل مادة محبكبة تعيف عمى تدّبر القرآف كفيمو. 
 بياف إيماف األنبياء، كقكة صبرىـ كيقينيـ بمكعكد هللا.  -
 –كالقصص القرآني عمى كثرتو كتنكعو بمثابة جذب لذاكرة النبي  -

نحك عبر الماضي ؛ لُيْنَتَفع بيا في الحاضر. "  –صّمى هللا عميو كسّمـ 
 ذلؾ مف أنباِء الغْيِب نكحيو إليَؾ".

 َا دالي١ نٌ َٔ : 
 . 39ٚ45تهشاس )ن١ًُ( يف اآلٜتني  -ز

تأكيد أّف عيسى عميو السبلـ كلد مف غير أب بكممة )كف( مف هللا 
 الذي ال يعسر عميو أمر . 

 . 49رٕ اهلل( يف اآل١ٜ تهشاس )بإ -د 
لمتأكيد عمى أّف معجزات عيسى عميو السبلـ كانت بمشيئة هللا كقدرتو 

 ، دفعا لتكّىـ األلكىية عنو.

ُِ ايٖٓاَغ  ََُٜٚهِّ ٔؾٞ ٚٓكض ايهٓا١ٜ يف َا حتت٘ خط يف قٛي٘ تعاىل :"
ِٗٔذ َُ ـٖأئشنَي" اِي َٔ اي َٔ َٚ ًّا  ِٗ  . طفبًل / كليًداََٚن

 يف َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ: ؾٓشم يف املع٢ٓ 
ُ٘  -د ُُ ََُٜٚعِّ ٌَ "    اِئهَتاَبقاٍ تعاىل: "  ِْٔذٝ َٚاِئإ َِٛسا٠َ  َٚايٖت  ١ََُ  َٚاِئشِه

 الكتابة .
َِٜب   اِئهَتاُب ٔيَوَرقاٍ تعاىل:" َ٘ٔيا َس ُُٖتٔكنَي ُّٖذ٣  ٔؾٝ ًِ  القرآف الكريـ "  ٔي

 آلتٝتني: ٚٓكض دالي١ )ارَتًِل( يف اآلٜتني ايهشميتني ا
ََا ََٜؼا٤ُ ". -أ ُ٘ َِٜدًُُل  ٍَ َنَزٔئو ايًٖ   قاٍ تعاىل: " َقا

 يخمق: يصنع ما يشاء عمى غير مثاؿ سابق. 
ِٝٔش". -ب ١ٔ٦َِٝ ايٖط َٗ َٔ ايطِّنٔي َن َٔ  ِِ  قاٍ تعاىل: " َأِّٞ َأِخًُُل َيُه

 أخمق: أصّكر لكـ مف الّطيف كشبو الّطير.

 

ٌٓ َٔ: َا    ايؿشم بني ن
يخ، الَيِرـ.الكَ   ْيل، الشَّ

 الّكْيل: مف جاز الثبلثيف إلى نحك الخمسيف. 
الّشْيخ: مف أدرؾ الشيخكخة كىي غالًبا عند الخمسيف كىك فكؽ الَكْيل 

 كدكف الَيِرـ.
 الَيِرـ :  مف بمغ أقصى الِكَبر كضعف.

 

 اطتدشز َجااّل ع٢ً ايطبام َٔ اآلٜات ايهشمي١ . 
ـ                     الّدنيا، اآلخرة     ُأِحّل، ُحرِّ

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
اّتقكا :  /: ذخرتّدخركف  /الدنيا : دنك/ : كحينكحيو: الجذكر الصعبة

 مستقيـ : قـك  ./ أطيعكِف : طكع / كقي 
 يختصمكف : خصـ ./ يمقكف : لقي / / أنباء : نبأ  الجذكر السيمة:
/  يمسسني : مسس /: قرب المقّربيف /اآلخرة : أخر /كجييًا : كجو
ُئكـ : نبأ  /األبرص : برص/ األكمو :  َكِمو   /مؤمنيف : أمف / أنبِّ

 
 ( 43ٚ 42يف ك٤ٛ ؾُٗو اآلٜتني )

ٌُ اهلل تعاىل ع٢ً َشِٜ عًٝٗا ايظالّ؟ -أ  َا ؾل
 عمى نساء العالميف. كاصطفاىا أّف هللا اصطفاىا كطّيرىا 

 
 ٛدب٘ ٖزا ايؿلٌ. ارنش َا ٜظت -ب

 أف تطيع هللا، كتمـز عبادتو.

 
 عشكت اآلٜات ايهشمي١ أَٛسّا خاسق١ يًعاد٠، ارنشٖا. 

كالدة عيسى عميو السبلـ مف غير أب، معجزات عيسى عميو السبلـ 
 ()إحياء المكتى، شفاء األكمو كاألبرص، ينفخ في الّطيف فيصيُر طيًرا

 
 ؟ مَب بٓؼشت املال٥ه١ َشِٜ عًٝٗا ايظالّ

 بأّنيا ستِمُد طفبًل كاسمو المسيح عيسى ابف مريـ .
 

 َٔ ٔبؼاس٠ املال٥ه١ ؟ –عًٝٗا ايظالّ   -مَل تعٓذبت َشِٜ 
 يس ليا زكج؛ فكيف يككف ليا كلد ؟ألّنيا ل

 
يبين  –عًٝ٘ ايظالّ  -َا املعذضات اييت دا٤ بٗا عٝظ٢ 

يرًا نفخ فيو، فيككف طيصّكر مف الطيف شكل طير ، في –أ إطشا٥ٌٝ ؟
يحيي المكتى  -ج/ يشفي األعمى كاألبرص بإذف هللا -ب/ بإذف هللا

 ل اآلف، كما اّدخر في بيتو لمغد يخبر كّل كاحد منيـ بما أك –د/إذف هللاب
 يمكف لمطالب أف يكتب اإلجابة حرفيًا مف اآليات . َالسع١ :

 
          َا ايزٟ عًُٓ٘ اهلل يعٝظ٢ عًٝ٘ ايظالّ ؟

 التكراة كاإلنجيل .الكتاب كالحكمة ك 
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ىالسُُّرْوِرىىَفنُّ                                  
ى)اقتبم إىل ضبط األسرف املخٕيط حتتنا يف الفص / عالمات الرتقًؾ لًست لاٍمُ( املقٕغ األوم 

ٌُ ٗكْبَرِ ٖأْن   ٗقَنا ِإْن ٖلْؾ َتٗكْك.ـٗؽـُوَدَدْت ٖأْسَباُبُم، َو َىْخ ْؿَفَح اإِلْقَساُن الٗقْدَرٍٖ َعٖؽَ الّسُروِر، َىْسَتْؿَتُغ َبَم ِإْنُىــَقْعَؿ
ًْ َو ُقْيًرا، َوُىْعَذُبَفٌ الِرُدُل ٖأِو ا٘لَؿْرٖأ   ًُ َتَشّغ ُسُرْوًرا َو َبَنا َُ َوالّسُرْوـَغــُق َسْيٖلُم َدْيا ُمْشَبًعا َبا٘لــٗؽــٍٗ َىْخُىْعَذُبَفٌ ا٘لٖقَؿُر َفٌ َتٖقؽَُّدَه َلاٖل ٖٕ ِر، ُثِؾ َىَتَشِرُبُم ـْب

ًَْفَم، َوَىَتَدفَُّق َمْك َوْدِنَم. ًَْم، َوَىَتٖألَُّق َفٌ َدَب ًَْف ًُْشِرُؼ َفٌ ُمَشًِاُه، َوَى٘ؽَؿُغ َفٌ َع  ٖف
َُ، ٖفًَْشَتِرٗط َل َُٕئ َمْك َىٗظّك ٖأِن ٖأْسَباَب الّسُرْوِر ٗكؽََّنا َفٌ الظُُّرْوَف اخٖلاِرَدًِ ًَُماًل ًَُسِرُىْخ ًَْك َوَصِش ٖفالّسُرْوُر َىْعَتَؿُد َعٖؽَ الِف٘فِس ٖأ٘كَجَر َمِؿا َىْعَتَؿُد َعٖؽَ ; ا َوَبَف

َْ، َوَفٌ الِفاِس َمْك ٖلا َى ًِْؾ، َوَمْفُنْؾ َمْك َىْفُعُؾ َفٌ الِشٖقا ًُْغ ٖأْن َىْشَتِرَن َضالظُُّرْوَف، َوَفٌ الِفاِس َمْك َىْشٖقَ َفٌ الِفَع َٕ ًِْنْؾ ْشٖكْسَت ًٌْر، َوَف ًُ َبٗكٔل َماَلَم َوُلَي ٖكَج ًْٖق ًُ َعَؿ
ًُْغ ٖأْن َىْشَتِرَن َض َٕ ًَْمْك َىْسَت ًُ َبٖأٖقٔل اأٖلْثَؿاِن، َوَبال َثَؿٍك، َوٖلا َتْفٗقُصَفا الَيَساَُّل، ٖفَذّيَقا َدَؿ ًُ َواَسَع ًْٖق ًُ َعَؿ ًَ ًَْرٌٍ.ْشٖكاُت َعاَل ًَْراُتَفا ٖكَج  ٌل، َوَخ

 

ارنش اطِ زت١ًٓ أْؼأٖا أمحذ أَني، ٚاطِ زت١ًٓ أخش٣ ػاسى 
 يف إخشادٗا .

 أنشأ مجّمة " الثقافة " ، كشارؾ في إخراج مجّمة " الرسالة " .
 ارنش ثالث١ َٔ َؤٓيؿات أمحذ أَني .

 " فجر اإلسبلـ " ، " ضحى اإلسبلـ" ، " فيض الخاطر" .
 ايزٟ ُأخز َٓ٘ ٖزا ايٓٓف . يهتابِ اارنش اط

ى" فيض الخاطر" 
 َا ايزٟ  بٝٓٓ٘ أمحذ أَني يف ايٓٓٓف ؟

بّيف كيف يمكف لئلنساف أف يككف سعيًدا؛ ألف السركر ينبع مف 
 . فقط داخل اإلنساف ال مف الظركؼ الخارجية المحيطة بو

ٕ حيٓكل اإلْظإ ايؿشح ارنش ايٓظُبٌ ٚايٛطا٥ٌ اييت ميهٔ بٗا أ -
 ٚايظشٚس.

 أف يككف اإلنساف قكيِّا متحّمبًل الصعاب .  -أ    
 أاّل يفكر اإلنساف بنفِسو كثيًرا ككأّنيا مركز العالـ. -ب   
 أف يمؤل كقت فراغو بما ىك نافع كمفيد مثل العمل . -ج  
إّف عمى اإلنساف الذي يبحث عف الّسركر أاّل يفكر في ما  -د    
 مبّي، بل يكّجو تفكيره نحك كل ما ىك إيجابّي .س ىك
أف يجتيد في أف يجعل السعادة طبعًا مف طباعو، كال  -ق   

ىيضّيعيا في ما يكدر عيشو.

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
 /دائرة مف الضكء تحيط بجـر سماكيّ ال :اهلاي١/لْبس تكًٗذ :
: النعمة  ٔػِبط١اي/لحّد األقصى ا: مممكء إلى َؼبعّا/سطعت :تؼٓع

 : كجيو .ستٝٓاٙ /كالسركر
ايهًُات اآلت١ٝ، اطتدشز نًُات تكاسبٗا  املكطع ايظابلٚسدت يف 

 يف املع٢ٓ َٔ ايؿكش٠ ْؿظٗا  : 
المحّيا: كجيو        يتأّلق : يممع، يشرؽ        البياء: نكًرا

ٌٓ مٓما حتت٘ خٓط يف َا ٜاتٞ:   ٚٓكض ايـٛس ايؿ١ٓٝٓ يف ن
ٛ٘ا َؼبّعا بائػبط١ ٚايٓظشٚس، ٜتؼٓشب٘ خيًل سٛي٘  -أ ؾٝؼشم يف د

  .ٜٚتذؾل َٔ ٚدٗ٘، ًُٜٚع يف عٝٓٝ٘، ٜٚتأيل يف دبٝٓ٘، َُشٝٓاٙ
 فيشرؽ في محياه: صكر الكاتب الّسركر نكًرا يضيء كجو صاحبو. 

كيتدفق مف كجيو: صكر الّسركر ماًء يتدفق مف كجو المسركر، كصكر 
 ء. الكجو نبًعا يتدفق منو ىذا الما

ِٕ  -ب  . ٜؼرتٟ كشه١ عُٝك١ال ٜظتطٝع أ
صّكر الضحكة سمعة ُتشترى.

ٞٓ ٖٛ املكاب١ً:   يف ايؿكش٠ ايجايج١ يٕٛ بذٜع
 اطتدشد٘ .  -أ    
 كفي الّناس مف يشقى في النعيـ، كمنيـ مف ينعـ في الّشقاء.  

 بٝٓٔ داليت٘. -ب 
و مف نفس تُدّؿ عمى براعة الكاتب في تككيد المعنى، كتكضيحو، كتقريب

المتمقي.
ى
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 أنجَش ايهاتب َٔ اطتدذاّ أطًٛب ايتؿلٌٝ: 
 أكثر، أقّل .        اطتدشز َجايني ع٢ً ٖزا َٔ ايٓٓٓف.  -أ 

 ٘.عًٌٓ نجش٠ اطتدذاَ -ب
 المقارنة بيف األشياء لبياف تمّيزىا كأفضمّيتيا.  

 اسـ التفضيل : اسـ مشتّق، عمى كزف ) أفعل ( لممذّكر ك  َالسع١ :
 ) أْصغر، ُصْغرى ( ك  ْعمى ( لممؤّنث، مثل : ) أكبر، ُكبرى () فُ 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
يشقى +  /محّياه : حيي  /بيك أك بياء : بيي الجذكر الصعبة:

    /عالية : عمكشقك/ /  الشقاء :

 /تقّمد : قمد /أسباب : سبب  /السركر : سرر الجذكر السيمة:
الخارجية : خرج /قيتدّفق : دف /ألق  يتأّلق : /يتشّرب : شرب

 خيراتنا : خير ./ضحكات : ضحؾ الكسائل : كسل  /

ايكذس٠ ع٢ً ايظشٚس ْع١ُ نرب٣، مَب ٜظتطٝع اإلْظإ 
 حتكٝكٗا ٚؾل سأٟ ايهاتب؟ 

 يستمتع بالسركر إْف كجدت أسبابو، كيخُمقيا إْف لـ تكف.
َّ ٜعتُذ ايظشٚس ؟  عال

ا ٌَْعتَِمدُ َعلَى الظُُّرْوفِ السُّرُ   .ْوُر ٌَْعتَِمدُ َعلَى النَّْفِس أَْكثََر ِممَّ

 املقٕغ الجاقٌ

ًَْػ َىْفَتَفُغ َبَننا الٖفٔك، اْسَتْجَؿَرُه َواْسَتٖفاَد َمْفُم َوَس; احٖلًَاٍٗ ٖفٓك، َوالّسُرْوُر ٖكَساَِّر ُشُؤْوِن احٖلًَاٍَ ٖفٓك  ، َوَمْك ٖلْؾ َىْعِر٘فُم ٖلْؾ َىْعِرْف ٖأْن َىْسَتْجَؿَرُه . ٌَ َبَمَظٖفَؿْك َعَرَف ٖك
ُْ َبالِتاَفَم َمَك اأٖلْمِر َسِتَ َتَراُه َس; ٖأِوُم َدْرٍس َىَذُب ٖأْن ُىَتَعؽََّؾ َفٌ ٖفٔك الّسُرْوِر ٗقِيٍٗ االْسَتَؿاِم َس الَبَصِر، َز الِصْدِر، ٖكاَسَػ الَيْدَم، َقاَكِرٖفَؿا ِإْن ُىَصاُب امٖلْر

ـُ َفٌ َصْدِرَه، َوَتٗقّض َمْضَذَعُم، َوُتَؤٔرُؼ  ٌَ ِإَذا َسَدَثْت َلَؿْك ُلَي ٖأ٘قَيِ اْسَتَؿاًلا، ٖلْؾ ُى٘ؽـَدَتَتَفاَدَ اهٗلُؿي َْ ـٖفٖلَنا َباًلا، َوٖلْؾ ُتَشٔر٘ك َمْفُم َق ـِق٘فَفُم، َوَل ـَ َمْل َسًا، وَقا
ٌَِ الَباِم ٖفاِر   َغ الِصدِر .ُدٗفْيَقُم َرَض

َُ اإِلْقَساِن ٖأْن َىَتَغؽََّب َعٖؽَ امٖلَصاَعَب، َوَىْخٗؽَق الّسُرْوَر َسْيٖلُم َوَمَغ َلَنا ٗك ٕٖاَع ًٌْر َمَك اإِلْخٖفاِؼ َفٌ َخ٘ؽِق الّسُرْوِر َىْرَدُغ ِإٖلَ الٖفْرَد َق٘فَسَم، . ؽَِّم ٖفَفٌ اْسَت ٌْ ٖكَب َوُدْز
ًِْل ٖأِقا َقَرِ َف ُْ َبَدَل ٌْ ًُْغ ٖأْن َىْخٗؽَق َمْك ٗكٔل َش َٕ َُ الَياَسَدٍَ َمْك َىْسَت ُسُرْوًرا، َوِإٖلَ َداَقَبَم ٖأُخْيُه الََّنْن َىْخٗؽُق َمْك ٗكٔل ٌ الظُُّرْوَف الَياَسَدٍَ َواأٗلْسَرٍَ الَياَسَدٍَ َواأٗلِم

ُْ ُسْزًقا ٌْ ٌُ; َش ٌّ ٖلا َشمَّ ٖلُم َعٖؽاٖق ًَْرٌٍ َفٌ ِإْىَذاَد اجٖلٔي الََّنْن َىَتَففَُّس َمْفُم ٖفالَعاَمُل الِشْخَص ًَا َعاَمٖؽاِن اْثَفاِن ; ٖكَب ٌٓ َوُلَي ٗكّل الَعاٖلِؾ، َوَعاَمٌل : ٖفَفٌ الّدْق َعاَمٌل َخاِرَد
ٌٓ َوُلَي َق٘فُسٖم ْدَشاُن َكفََّتَنا ٖقِرْىُب االْسَتَؿاِم، َبْل ِإِن الٔفْصَػ اآلَخَر  َوُلَي ـُرَوِإذًا ٖف; اأٖلٖقٔل ٖفَف٘فُسٖم َقْصُػ الَعَياَمِل، ٖفاْدَتِنْد ٖأْن َت٘كَسَب الٔفْصَػ َعٖؽَ; َداَخَؽ

ًْٖم ِإلَّا َبُؿُرْوِرَه َبَؿَشاَعِرٖك َُ ِإٖل ُٖ ٖلُم َبالٔفْسَب ًَْؿ ٌْ ُتٖؽٔيُقُم، َوُتَذ; الَعاٖلُؾ  ٖلا َق ٌَ الََّت ًْٖم، َوٖأْرَل٘فَت َسْؿَعٖم، َوٖأْعَدْدَت َمَشاَعَرٖك ٗؽُم ٖأْو ُتٖقٔبُشُم، ٖفِإٔؿٖفِن ًَْف َذا َدٖؽْيَت َع
ًُٖكٔيُن ُسُرْوًرا . ٌّ َىَتٖفاَعُل َمَغ َق٘فَسٖم ٖف  َلؽّسُرْوِر، ٖفا٘لَعاٖلُؾ اخٖلاِرَد

 

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
تبادؿ :  ايتٓادٞ/:غّض بصره، كنظر إلى األرض ْانع ايبـش

 : تمنعو مف النـك . تكٓض َلذع٘/ألسرار بيف اثنيف في أمر ما ا
 : كّضحت رؤيتؾ. . دًَٛت عٝٓٝو/: تمنعو مف النـك  ؿٓ٘تؤٓسم د

 : أصغيَت بانتباه .أسٖؿَت مسعو

ٕٓ ق٠ٛ االستُاٍ يذ٣ املش٤ جتعً٘ أقذس ع٢ً دًب ايظشٚس  إ
 يٓؿظ٘، ٚكض ٖزا. 

 أف غير مف كالمصاعب اليمـك ّطىيتخ صاحبيا تجعل االحتماؿ قّكة إفّ 
دراكو كعقمو نفسو في تجاكزىا عمى قادر كىك ليا يأبو  يجعمو ما ، كا 
 .الباؿ مطمئف مرتاحا فيغدك ، معيا التعامل عمى كأقدر أقكى 

اطتبذٍ بهٌ تشنٝب َٔ ايرتنٝبني ايًزٜٔ حتتُٗا خٓط يف ايعباس٠ 
 اآلت١ٝ ن١ًُ تؤدٟ املع٢ٓ ْؿظ٘: 

 . ناطـ ايٛد٘، سَسٔشز ايـذ" تشاٙ 
 حرج الّصدر: ضائق .   كاسف الكجو: عابس أك حزيف

ٌٓ مٓما حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ:   ٚٓكض ايهٓاٜات يف ن
ٞٓ ايباٍ  -أ          .ؾاسؽ ايـذسْاّ ٤ٌَ دؿْٛ٘ سك
 كناية عف الّراحة كالطُّمأنينة.  

.       .تكٗض َلذع٘ -ب  كناية عف القمق كقّمة النـك
 كناية عف الحزف كالُعبكس.             .ْانع ايبـش -ز
 

 ٖات ثالث١ أَج١ً ع٢ً ايطبام ٚسدت يف املكطع ايظابل .
 سركر ، حزف / خارجّي ، داخمّي / تجّممو ، تقّبحو .

 ٖات دزس ايهًُات اآلت١ٝ :
/ تتناجى : نجك   /استفاد : فيد/  الحياة : حيي  الجذور الصعبة: 

 /: قـكقيمة /كجد: إيجاد /: طكع استطاعة

 /االحتماؿ : حملاستثمر :ثمر . / شؤكف : شأفَ الجذور السهلة: 
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 /كّفتيا : كفف  /رجحاف : رجح/ العكامل : عمل /األّمة : أمـ /اإلخفاؽ : خفق /لمصاعب : صعب ا/أرؽ تؤّرؽ : /مضجعو : ضجع/ اليمـك : ىمـ
 يتفاعل : فعل ./ شعرمشاعر :  /مركر : مرر 

 تُستخَرج من المطعة ( ) 

 مَل عٓذ ايهاتب ايظشٚس ؾٓ٘ا؟ 
ـْ يعرفو لـ يعرؼ أف  ألف الحياة َففّّ ، كالّسركر كسائر شؤكف الحياة فّف؛ فمف عرؼ كيف ينتفع بيذا الفّف استثمره كاستفاد منو كَحِظي بو، كمْف ل

 يستثمره .

 يذيٌٝ ؟اإلخؿام يف خًل ايظشٚس؟ َٚا ا ايزٟ ٜظبباألنرب  ادتض٤َا ٖٛ 
لى السبب يرجع إلى الفرد نفسو، بديل أّنا نرى في الظركؼ الكاحدة كاألسرة الكاحدة كاألمة الكاحدة مف يستطيع أف يخمق مف كّل شيء سركًرا ، كا 

 جانبو أخكه الذي يخمق مف كّل شيء حزًنا .

 ارنش ايعاًَني يف ايذْٝا آيًزٜٔ ٜؤثشإ يف طشٚس اإلْظإ .
 العالـ، كعامل داخمّي كىك نفسؾ . عامل خارجّي كىك كلّ 

 املقٕغ الجالح

َْ َفٌ الٗقْدَر ًِْح الٖكْنَرَبا ٍََِْإٍقا ٖلَفَرِ الِفاَس َىْخَتَؽٗفْيَن َفٌ الٗقْدَرٍَ َعٖؽَ َخ٘ؽق الّسُرْوِر اْخَتٖؽاَف َمَصاَب ُْ  ٖفَؿْفُنْؾ امٗل٘ظَؽُؾ ٖكا٘لَؿْصَباِح امٗلْشَتِرِؼ، َوَمْفُنُؾ; ٍَ َعٖؽَ اإِلَضا ٌْ امٗلَض
َُ ٖكَؿْصَباِح احٖل٘فـٖؽاَت، ٖفٖقـْدَب ـِ، َوَمْفُنْؾ ُذْو الٗقْدَرٍَ اهٖلاَّٖؽ ًْٔرٍر ٖكَؿْصَباِح الِفْي ًُْر َلَف٘فَسٖم َوَلؽِفاِس . َغ   َمْصَباَسٖم ِإْن َضُعَػ، واْسَتَعْض َعْفُم مِبْصَباٍح ٖقِينٍّ ُىَف
ٌْ َق٘فَسَم َسِتَ ٖكٖأِقَنا َمْرٖكُز الَعاٖلِؾ، َوٖكٖأِن الِشْؿَوٖلَعِل َمْك ٖأَلٔؾ ٖأْسَباَب احٗل   ًِْر اإِلْقَساِن َف ٍٗ َت٘فَك ًَْق اأٗلٗفِق، َوٖكْجَر ُٖ ْزِن َض ـَ َوالَبَشاَر َواأٖلْقَناَر َواأٗلِم َس َوالٖقَؿَر َوالّفُذْي

َْ ٗكؽََّنا ُخَؽٖقْت َلَشْخَصَم، ٖفُنَي َُ الَعاٖلِؾ َبَنا، َوَلَنا  َوالِسَعاَدٍٖ َوالِرَخا ًَْر َفٌ َق٘فَسَم َوَعٖؽاٖق ًُْس ٗكِل امٖلَساَِّل َبَؿ٘قًَاِس َق٘فَسَم، َوُىَدْىُؾ الِت٘فَك ًِْر َرْىُب  –َىَق ُىَسٔبُب  –َمْك ٖغ
ًَْسَت ; َق َق٘فَسَمَو٘فالُبْؤَس َواحٗلْزَن، ٖفُؿَشاٌم ٖأْن َىْذِرَن الَعاٖلُؾ  ًِْؾ، ٖفِإْن ُلَي َوِسَغ ٗأٗفٖقُم، َوَقٖظَر ِإٖلَ  َلٖأِن َق٘فَسُم ٖل ًَْط الَعَظ ًَْرٌٍ َعٖؽَ امٗلَش ٌُ َصَغ ٖٕ ٌَ ُق٘ق امٖلْرٖكَز، َوِإِقَؿا َل

َْ الََّتٌ ُتْجَقُل ٖكاَلٖؽُم، َوا ًًْرا َشَعَر َبٖأِن اأٖلْعَبا ٌَ َق٘فَسُم ٖأْسًَاًقا، ٖأْو ٖكَج ًِْح، َوَقَس ًُْيَدالَعاٖلِؾ الٖفَس ًًْئا. لٗق ًًْئا ٖفَش ًًْئا، َوَتَشؽَّٖؽْت َش ًًْئا ٖفَش   الََّتٌ ُتْجٖقُل َبَنا َق٘فُسُم ٖقْد َخفَّْت َش
ًًْقا َبَف٘فَسَم ًْ ; َوَلَنا ُلَي الِسَبُب َفٌ ٖأِن ٖأ٘كَجَر الِفاِس ٖفَراًغا ٖأَشّدُلْؾ َض ًَْر َف ًُْل الِت٘فَك َٕ نا، ٖفِإْن ُلَي اْسَتْغَرَؼ َفٌ َعَؿَؽَم، َوٖفكََّر َفٌ َما َسْيٖلُم، َلٖأِقُم  َىَذُد َمْك َزَمَفَم َما ُى

 ٖلِنٍٗ الَف٘كِر َوالَعَؿِل، َوٖلِنٍٗ َقْسًَاِن الِف٘فِس .:  ٖكاَن ٖلُم َمْك َذَلٖم ٖلِنٌٍ ُمْزَدَوَدٌُ 
 

 

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:ى
: ما ناٌٖ / : مستحيل  َُشاٍ /  : شؾّ سٜب /: خْذ بديبًل لواطتعِض 
 /: اندمج اطتػشم/إلنساف أك َمكِصل العنق في الصمببيف كتفي ا
 : مكّكنة مف شيئيف في آف كاحد . َضدٚد١

اػشح َكٛي١ َٝدا٥ٌٝ ْع١ُٝ اآلت١ٝ َبّٝٓا ايتٛاؾل بٝٓٗا ٚبني 
ايؿكش٠ ايجا١َٓ يف ايٓٓف : " ع٢ً قذس َا تتظع ْاؾزتو أٚ تلٝل 

 ايزٟ تعٝؽ ؾٝ٘ أٚ ٜلٝل " ٜٓتظع ايهٕٛ 
إذا امتمؾ اإلنساف عقبًل كاعًيا كبصيرة منفتحة كأفًقا كاسًعا سيرى العالـ 

مف حكلو كاسًعا رحًبا، فتخّف أعباؤه كىمكمو كتتحّمل شيًئا فشيًئا، أّما إذا 
انغمق اإلنساف عمى نفسو كلـ يفّكر إال في ذاتو سيبقى أسيًرا لنفسو 

قو. فبقدر رؤية اإلنساف كمدى أفقو ستسعده كستتمّكف منو ىمكمو كتؤر 
 الحياة أك تشقيو.

ٌٓ عباس٠ مٓما ٜأتٞ نُا ٚسدت يف ايٓٓف :   ٚٓكض دالي١ ن
  ؾػٝٓش َـباسو إٕ كُعـ. -أ 

يُدؿُّ عمى ضركرة أف يغير المرء مف حياتو النفسية كيبحث عف أسباب 
 السركر كّمما افتقدىا. 

 ٢ نأْٓٗا َشنض ايعامل.نجش٠ تؿهري اإلْظإ يف ْؿظ٘ ست -ب  
 اىتمامو بذاتو كجعميا محكر تفكيره في عبلقتو مع اآلخريف .

 انجش ايهاتب َٔ اطتدذاّ أطًٛب ايتؿلٌٝ: 
 اطتدشز َجايني ع٢ً ٖزا.  -أ

، أكثر، أشّد.    أىـّ
 قاٍ أبٛ ايعتا١ٖٝ :

ََِؿَظَذ  ٟٗ َُِش٤ٔ أ ََِؿَظَذ٠ْ يً ٕٓ ايٓؼباَب ٚايَؿشاَؽ ٚادٔتَذ٠ِ          ِٙإ
 .اطتدشز َٔ ايٓٓٓف َا ٜتٛاؾل َٚع٢ٓ ٖزا ايبٝت

 "أكثر الناس فراًغا أشّدىـ ضيًقا بنفسو". 
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ٌٓ مٓما حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ:   ٚٓكض ايـٛس ايؿ١ٓٝٓ يف ن
 ٚايكٝٛد اييت تجكٌ بٗا ْؿظ٘ػعش بإٔ األعبا٤ اييت تجكٌ ناًٖ٘،  -

 قذ خؿت ػ٦ّٝا ؾؼ٦ّٝا. 
 ف تقيد صاحبيا عف االنطبلؽ كالعمل. صّكر األعباء بقيكد ثقيمة الكز

ؾُِٓٗ املعًِ ناملـباح احملرتم، َِٚٓٗ املل٤ٞ بَكذس نُـباح  -
 . ايّٓٛ، َِٚٓٗ رٚ ايكذس٠ اهلا١ً٥ نُـباح اذتؿالت

فمنيـ المظمـ كالمصباح المحترؽ: صّكر مف ال يستطيع خمق أي نكع 
 مف السركر مصباًحا محترًقا. 

: كصّكر مف فيو قميل مف الّسركر كمنيـ المضيء بقدر كمصباح ا لنـك
 بضكء المصباح الخافت ليبًل. 

كمنيـ ذك القدرة اليائمة كمصباح الحفبلت: كصّكر مف يقدر عمى خمق 
 السركر كبّثو في اآلخريف حكلو مصباًحا ينير في الحفبلت بطاقة كبيرة.

 ٖات أسبع١ أَج١ً ع٢ً ايطبام َٔ املكطع ايظابل .
 ف، قكّي / تثقل، خّفت / فراغ ، عمل .المظمـ ، المضيء/ ضعُ 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
 /رخك  :ءالرخا/ استعْض: عكض/يائمة : ىكؿ ال  الجذكر الصعبة:

                       / مزدكجة : زكج /المحيط : حكط/ُمحاؿ : حكؿ / قيس مقياس : 
مصابيح : صبح  /يختمفكف + اختبلؼ : خمف  الجذكر السيمة:

  /فكر   تفكير :/ أسباب : سبب/ /إلضاءة + المضيء : َضَكأ ا/
استغرؽ : / : شدد  أشدّ /تحّممت : حمل  /عباء : عبأاأل/لمسائل : سأؿ ا

 نسياف : نسي ./ لّذة : لذذ /غرؽ 

 َٔ أطباب كٝل اإلْظإ اْػالق٘ ع٢ً ْؿظ٘ : 
 ْظإ. ارنش أبشص َعاٖش ٖزا االْػالم يف اإل -أ

كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حّتى كأنيا مركز العالـ، ككأّف الّشمس 
 كالقمر كالّنجـك كالبحار كاألنيار كاألمة كالّسعادة كالّرخاء كّميا ُخمقت

لشخصو؛ فيك يقيس كّل المسائل بمقياس نفسو، كيديـ التفكير في 
يسبب البؤس  –مف غير ريب  –نفسو كعبلقة العالـ بيا، كىذا 

الحزف؛ فمحاؿ أف يجري العالـ كفق نفسو؛ ألف نفسو ليست ك 
ّنما ىي نقطة صغيرة عمى المحيط العظيـ.   المركز، كا 

 نٝـ ٜظتطٝع جتاٚصٙ؟  -ب
بتكسيع أفقو، كنظره إلى العالـ الفسيح، كنسياف نفسو ، حتى يشعر 
بأف األعباء التي تثقل كاىمو، كالقيكد التي تثقل بيا نفسو قد خّفْت 

 فشيًئا ، كتحمَّمْت شيًئا فشيًئا.شيًئا 

 نٝـ حيٓكل ايعٌُ ايظعاد٠ يإلْظإ؟
إذا استغرؽ اإلنساف في عممو، كفّكر في ما حكلو، كاف لو مف ذلؾ 

 لّذة مزدكجة: لّذة الفكر كالعمل، كلّذة نسياف النفس.

ايٓاغ خيتًؿٕٛ يف ايكذس٠ ع٢ً خًل ايظشٚس اختالف َـابٝض 
 .كا٠٤، ٚٓكض ريوايهٗشبا٤ يف ايكذس٠ ع٢ً اإل

منيـ المظمـ كالمصباح المحترؽ، كمنيـ المضيء بقدر كمصباح 
، كمنيـ ذك القدرة اليائمة كمصباح الحفبلت.  النـك

 َا ٖٞ أِٖ أطباب اذتضٕ  ؟
 ضيق األفق، ككثرة تفكير اإلنساف في نفسو .

ٌٓ هلزٙ  عًٌٓ : أنجش ايٓاغ ؾشاغّا أػٓذِٖ كٝكّا بٓؿظ٘، َٚا اذت
 املؼه١ً ؟

نو يجد  مف زمنو ما يطيل التفكير فييا، كالحّل : إْف ىك استغرؽ أل 
في عممو، كفكر في ما حكلو، كاف لو مف ذلؾ لذة مزدكجة : لذة 

 الفكر كالعمل، كلذة نسياف النفس .

 املقٕغ الرابغ 

ُْ َعٖؽَ ًِْرِز َوٖلَعِل َمْك ُدُرْوِس ٖفٔك الّسُرْوِر ٖأْن َى٘قَبَض امٖلْر ـِ َت٘فَك َُْما ًَُصٔرٗفُم ٖكَؿا َىَشا ٖكٖأْن ُىَفاَقَش ٗأْسَرَتُم َفٌ ٖأْمٍر َمَك  –ُم٘قَبٍض ٖفِإْن ُلَي َتَعِرَض َلَؿْيُضْيٍع ; َه، ٖف
َُ، ٖأْو ُىَذاَدَم َشِرْىٖكُم ٖأْو َصَدْىٖقُم َفٌ َما ُىَؤٔدن ِإٖلَ الَغَضَب  ًِْرَه،  –اأٗلُمْيِر امٗلْشِزَق ُٖ َت٘فَك ًُ ٗأْخَرِ َساِرًٍ َىْفَسَ َبَنا َمْسٖأٖلَتُم اأٗلْوٖلَ َسِيَم َقاَسًَ َوٖأَثاَر َمْسٖأٖل

ُٖ َٕ٘رْقِر.ْؾ ٖفِإْن َتَضاَى٘قَت َمْك ٖأْمٍر ٖفَتٖكؽَّـ; امٗلْشِزَق ًَاَدَؼ الٔش ًَْرٖك ٖكَؿا َتْفٗقُل َب ًِْرَه، َواْقٗقْل َت٘فَك  َفٌ ٖغ
ًَْؿَتَناَوَمْك َلَنَه الّدُرْوِس ٖأْىًضا ٖألَّا ُتٖقٔد ْٕٖعَت، َوٖلا َتْذَؿْغ َعٖؽَ َق٘فَسٖم اأٖلٖلَؾ ; َر احٖلًَاٍٖ ٖفْيَؼ َق ْٕٖعَت، َوا٘فَرْح َما اْسَت ًَْر َما اْسَت ٌُ، ٖفاْعَؿِل اخٖل ًَٔف َبَتَيقُِّغ ٖفاحٖلًَاٍٗ َل

 َلؽِشٔر الَياَسَد. ٖفًَ٘كَفٌ َفٌ َلَنَه احٖلًَاٍَ ٖأٖلٌؾ َواَسٌد ،الِشٔر، ُثِؾ اأٖلٖلَؾ َبُيٗقْيَعَم
ًَْر ٖكاَتًبا، ٖفَتَصِفِغ الٖفَرَح َو٘لَت٘فَعْل َما َى٘فَعٗؽُم الٖفِفاُقْيَن، ٖفالِرُدُل ٖلا َىَزاُم َىَتَشاَعُر َسِتَ َىٗكْيَن َشاَعًرا، َوَىَتَخاٖطُب َسِت ًًْبا، َوَىَتٖكاَتُب َسِتَ َىَص َٕ ًَْر َخ َ َىَص

ّٕٖبُغ ٖطْبًعا. َوالّسُرْوَر َواالْبَتَسا  ـَ َل٘ؽَشًَاٍَ، َسِتَ َىٗكْيَن الِت
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ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
ُكو، أي: قكامو كعنصره خيط ُيشدُّ بو. كزماـ األمر: ِمبل  : صَاّ

 : سيمة، يسيرة . ١ٖٓٓٝ/: ُمحِزف  َُِكٔبض/يكّجيو ٜـٓشؾ٘ :/األساسيّ 
: الّدليل في الّسفر كالجندي الراجل، : مفردىا : الَبْيَدؽ: كىك  بٝادم

ْطَرْنج )جندي الِشْطَرْنج( كىك المقصكد ىنا.   كمنو بيدؽ الشِّ
 يتكّمف إلقاء الخطبة  ٜتداطب :  : يتكّمُف قكؿ الشعر ٜتؼاعش

ما ىك مكَتَسب، كليس صفة  : ايٓتطٓبع  : يتكّمف الكتابةٜتهاتب 
 أصيمة 

 شح ٚايبٗذ١، بٝٓٔ ريو. ع٢ً اإلْظإ إٔ ٜٛٓد٘ تؿهريٙ إىل ايؿ
 زماـ يقكد بأف ، المحزنة األفكار حبيس اإلنساف يظل أالّ  بمعنى
 تمؾ تنسيو ناحيو إلى تفكيره فيحكؿ يشاء؛ كما فيصرفو ؛ تفكيره
 .تسعده بديمة أخرى  أفكار إيجاد كيحاكؿ ، األفكار

َِْٝا(  ِِ اذَتَٝا٠ُ ايٗذ    (33)طٛس٠ يكُإ:قاٍ تعاىل: )َؾًَا َتُػٖشُْٖه
  ؾٓظش قٛي٘ تعاىل يف ٖزٙ اآل١ٜ. -أ 

ال تميكـ الحياة الدنيا بما فييا مف عيش رغد كنعيـ زائل عف العمل 
 الصالح لآلخرة. 

 اطتدشز َٔ ايٓف َا ٜكاسبٗا يف املع٢ٓ.  -ب
َر الَحَياَة َفْكَؽ ِقْيَمِتَيا؛ َفالَحَياُة َىيَِّنٌة، َفاْعَمِل الَخْيَر َما  " َأالَّ ُتَقدِّ

 اْسَتَطْعَت "
ْاقؽ َا اطتدشدت٘ يف ك٤ٛ قٍٛ ايٓشطٍٛ ؿ٢ًٓ اهلل  -ز

عًٝ٘ ٚطًِٓ: "َا يٞ َٚا يًٓذْٝا، َا أْا يف ايٓذْٝا إٓيا نشانٕب 
 .)ٟٓ ِٓ ساح ٚتشنٗا". )سٚاٙ ايٓتشَز ٌٓ حتت ػذش٠ ث  اطتع

اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا عابر سبيل، كالّراكب الذي يستظّل 
ّنما إلى تحت شجرة ال يعمد إ لى أثاث فخـ يضعو في ظّل الشجرة، كا 

ما تيّسر كسيل، فبل يصنع لنفسو ما يدـك لو فييا ألّنو راحل كعابر 
 سبيل في ىذه الّدنيا.

 
يف ك٤ٛ ؾُٗو ايٓٓف، ٚاصٕ بني ؿؿات ػدـني :  أسذُٖا 

 قادس ع٢ً خًل ايظشٚس، ٚاآلخش ػذٜذ ايلٝل بٓؿظ٘. 
ا بنفسو قادًرا عمى تحمل جميع األكؿ سيككف متفائبًل سعيًدا كاثقً 

 الصعاب. 
كالثاني عمى النقيض تماما؛ إذ سيككف حزيًنا متشائًما ال يستطيع 

رادة.  مكاجية الصعاب بيّمة كا 

 

 اطتدشز طباقّا َٔ املكطع ايظابل .
 المحزنة، ساّرة .

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
      ىّينة : ىكف  /ناحية : نحك  الجذكر الصعبة:

شريكو:  /ُمقبض : قبض/ مكضكع: كضعـ/ زماـ: زم جذكر السيمة:ال
/ الفّنانكف : فنف /تضايقت : ضيق/المحزنة : حزف /ساّرة : سرر /شرؾ

االبتساـ : /يتكاتب : كتب /يتخاطب + خطيبًا : خطب  /يتشاعر: شعر
 .بسـ

  نٝـ جيعٌ املش٤ ايظشٚس عاد٠ يف سأٟ ايهاتب ؟ 
ىا حتى ع الفرح الّسركر كاالبتساـ في مكاقف حياتو كيتعّكديتصنّ 

ل ما يفعمو الفنانكف، فالرجل ال يزاؿ فعيصّبح التكّمف طبًعا، في
يتشاعر حتى يككف شاعًرا، كيتخاطب حتى يصير خطيًبا، كيتكاتب 

 حتى يصير كاتًبا.
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 المتنّبي                               ىَواَحــرَّىَقـِلبــاُه                             

 ال ُيشترط الترتيب كال التشكيل.  ( أبيات  مف قصيدة ) كاحّر قمباُه (ٛ) 
 

 ) سؿغ ( 

 أنجشٖا عطا٤ ؟ٚأٜٔ عاؾ املتٓٓبٞ أؾلٌ أٜاّ سٝات٘ 
 في ببلط سيف الدكلة الَحْمدانّي في حمب .

 عشا٤ ايعشب ؟َا َها١ْ املتٓٓبٞ بني ايؼ
ىك أعظـ شعراء العرب، كأكثرىـ تمّكنًا مف المغة العربّية كأعمميـ 
بقكاعدىا كمفرداتيا، كلو مكانة سامية لـ ُتَتْح لغيره مف شعراء 

 العربّية .

 ) سؿغ (

 مَبٔ آتـٌ املتٓٓبٞ ؟ َٚارا ٚدذ ؾٝ٘ ؟
في اتصل المتنبي بسيف الدكلة الحمداني، ككجد فيو طمكحو   

 القائد العربي.
ٞٓ َٔ املتٓٓبٞ ؟  َٚا َٛقـ  ُِذاْ َا َٛقـ طٝـ ايذٚي١ اذت

 املتٓٓبٞ َٔ طٝـ ايذٚي١ ؟
مكقف سيف الدكلة مف المتنّبي : ناؿ المتنّبي عند سيف الدكلة  

 الحظكة كالرعاية، كخّصو بالعطف كقّربو.
مكقف المتنّبي مف سيف الدكلة : مدَح المتنبي سيف الدكلة في 

 مف عيكف الشعر العربي . قصائد

 َا َٓاطب١ ايكـٝذ٠ ؟
 عتاب المتنّبي سيف الدكلة عمى سماعو ألقكاؿ الكاشيف  فيو.

 نٝـ خاطب املتٓٓبٞ طٝـ ايذٚي١ يف ايكـٝذ٠ ؟
 خاطبو بحديث المحّب الُمعاتب، ال حديث الُمستجدي الُمستعطف.

َّ دعاٙ ؟  َارا طًب املتٓٓبٞ َٔ طٝـ ايٓذٚي١ ؟ ٚإال
ى سيف الدكلة أف يككف عاداًل في معاممتو، كدعاه إلى الكفاء طمب إل 

 بعيكده لو .
 َارا أٓنذ املتٓٓبٞ يف ْٗا١ٜ ايكـٝذ٠ ؟

 أّكد أّف عتابو لسيف الدكلة ما ىك إاّل محّبة ككّد.
 َا ايزٟ أظٗشٙ املتٓٓبٞ يف ايكـٝذ٠ ؟

 أظير براعة فائقة  في نظـ الشعر.

 

 ـــُؾٖقـــــُؾ           َوَمـْك جَبْسَؿـٌ َوسـالـٌَ َعفـَدُه َســَبـــِؿــْك ٖق٘ؽُبــُم َشــَواَســِر ٖقـ٘ؽبــاُه َمـ -ٔ

َُ اأٗلِ َدَســدن       َوَتِدَبـَرُؾ ُسْبـا ٖقـْد ــٔتـــما َلٌ ٗأٖك -2 ًْـَػ الِدْولــ  ــــُؾَمــعـٌَ ُسـِب َس

ًْــَت أٍقــا َبُغــإْن ٖكـاَن َىْذَؿعـَُفــا ُســٓب َل -3  ِر احٗلـٔب َقـ٘قـَتـَســـــــــُؾٖقــْدِرَتـــــــــَم           ٖفٖؽ

ًْٖم ا -4 ـُ َوأْقَت اخٖلخَلىا ٖأْعَدَم الِفـاِس ِإلَّا فـٌ ُمعاَمٖؽَتـــــــٌ            َف  ــُؾٖكاحٖل ُؾ َوْصصا

ًْــُنلا َق -5 ًُ   ٖظـٗأَع ـَُسْشــَتٖأْن           راُت َمْفـٖم صاَدٖقــــــــ ًَْؿْك َشْشُؿـُم َوَر  َب الِشْشَؾ َف

ًَـا َبَفـاَظـــــِرَه             إذا اْسَتـَيْت َعْفـَدُه األْقــياُر َو ال -6  ــُؾظُّـٖؽـَوَمــا اْقَتٖفـاُع ٖأَخٌ الّدْق

ٟٓ هلزٙ ايكـٝذ٠ ؟    ٌٓ األبٝات(َا ايػشض ايؼعش  ) يه
العتاب .
ىىكّلىكلمةىمَماىوأتيى:هاتىمعن

غّرة  :ايػٓش٠ /: تزعـتٓذعٞ /: أكىف، أضعف بش٣/مرض :طكِ/:باردػبِ
: القاضي .اذتهِ /المجاِدؿارتـِ : /: الجداؿ ارٔتـاّالرجل كجيو

  مادة دىنّية تككف في جسـ اإلنساف . ايؼشِ :/: أحّصنياأعٝزٖا 
: تساكى  اطت٣ٛ/: انتفاخ في أحد أعضاء الجسـ ٚسّ

 اػشح األبٝات ايظابك١ ػشسّا أدبّٝا ٚاؾّٝا . 

 )ٖزا ايظؤاٍ ٚسَد يف دٚسات طابك١(
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ً أن تحفظ الشرح حرفًٌّا فٌكفً أن تفهم معنى َالسع١ لٌس شرطا

. البٌت وتعبر عنه بفكرة صحٌحة

تراقو، بمف قمبو عني بارد ال اعتناء لو بي، كال إقباؿ كاحّر قمبي كاح - ٔ
لو عمي، فقمبي حاّر مف حّبو، كقمبو بارد مف حّبي، كانا عنده معتّل 

 الجسـ. 
يقكؿ: حّبي لسيف الدكلة قد أنحَل جسمي كأنا كاتـ لو، ألتجّنب  - ٕ

 التمّمق بحّبو، كغيري يتمّمقكف إليو بحّبيـ.
الببلد المتباعدة حّب لسيف الّدكلة، فميت أنا إف كاف يجمعنا مف آفاؽ  - ٖ

نقتسـ بّره كعطاياه كما نقتسـ حّبو، كعمى قْدِر حّبنا لو تككف عطاياه.
يقكؿ لسيف الدكلة: أنت أعدؿ الناس إاّل إذا عاممتني فإف عدلؾ ال  -ٗ

يشممني، كفيؾ خصامي كأنت خصمي كحكمي؛ ألّنؾ ممؾ ال أحاكمؾ إلى 
لى نفسؾ.غيرؾ، فأنا أخاصمؾ إ

ف تحسب أأعيذ نظراتؾ الّصادقة أف ترى الشيء بخبلؼ ما ىك عميو، ك  -٘
َقـ صحة، كالكـر سمًنا كقكة.  الكـر شحًما، فتككف كمف يحسب السَّ

إذا لـ يمّيز اإلنساف البصير بيف الّنكر كالظُّممة، فأيُّ نفع لو في  -ٙ
تي بما تمّيُز بصره، أي يجب أف تمّيز بيني كبيف غيري مّمف لـ يبمغ درج

بيف الّنكر كالّظممة.
 أسقاـ.   َا مجُع ن١ًُ  ) َطَكِ ( ؟

ٍٚٓ ؟ ِٓ ٜؼهٛ ايؼاعش يف ايبٝت األ َ 
ـّ بو كَأحّر قمبو نتيجة ىذا  ـ  أل مف جفاء سيف الّدكلة كبركد قمبو، كمف َسَق

الجفاء.  

ايؼاعش َٔ اطتدذاّ األطايٝب اإلْؼا١ٝ٥ َٔ اطتؿٗاّ ْٚذا٤  أنجَش
 :ٍّ  ارنش َجااّل  ع٢ً ايٓذا٤ َٔ ايبٝت األٍٚ . -أ  ٚمت

 .ٚايظادغايجاْٞ  نيع٢ً االطتؿٗاّ َٔ ايبٝتني َجايٚ
 َجااّل ع٢ً ايتُٓٓٞ َٔ ايبٝت ايجايح . ٚ
 َجااّل ع٢ً ايٓذا٤ َٔ ايبٝت ايشابع . ٚ
 كيفيد النداء ىنا الندبة .                    كاَحػػّر َقْمبػػاُه . -
 كيفيد االستفياـ ىنا التعجب.     )في البيت الثاني( ـُ ُحبِّا ؟ما لي ُأَكتِّ  -

 كيفيد االستفياـ ىنا النفي.  السادس( في البيت) كما انتفاع أخي الّدنيا بناظره ؟
 ىنا التحّسر كيفيد التمّني     فميت أّنا بقْدر الحّب نقتسـ . -
 ستعطاؼكيفيد النداء ىنا اال                . يا أعدؿ الناس  -

 

 َا دالي١ اطتدذاّ َجٌ ٖزٙ األطايٝب اإلْؼا١ٝ٥ يف ايكـٝذ٠ ؟ -ب 

كجاءت األساليب اإلنشائية منسجمة مع حالة الّشاعر كغرض القصيدة، 
فاستطاع بيا أف ينفث آالمو ، كيبث عتابو.  

 )عاطفة األلم والتحّسر(َا ايعاطؿ١ ايباسص٠ يف ايبٝت األٍٚ ؟  

يف ايبٝت  ظٝـ ايذٚي١ ٚسٓب اآلخشٜٔ ي٘ٚاصٕ ايؼاعش بني سٓب٘ ي

 ، ٚٓكض ريو. ايجاْٞ
الّدكلة صادؽ ليس فيو تمّمق أك تكّمف كقد أنحمو حّب الّشاعر لسيف 

كأبرى جسده، كحّب اآلخريف لسيف الّدكلة ظاىره صادؽ كباطنو 
 متكّمف.

َُؤٓدبّا يف عتاب٘، ٚكض ريو يف ك٤ٛ ايبٝت اآلتٞ :   بذا ايٓؼاعش َئبكّا 
ُِ ُس٘با قِذ َبَش٣ َدَظــذٟ  ِٚي١ٔ      َايٞ ُأَنتِّ ـٔ ايٓذ ََُِٚتٓذعٞ ُسٖب َطٝ ََــ  اأُل

عاتبو بإظيار مدى حّبو لو، ىذا الحّب الذي أبرى جسده كأنحمو كىك 
كاتـ لو، ليتجّنب التمّمق في حّبو كما يّدعيو غيره، بقمكب غير 

خالصة، كنّيات غير صادقة.
شّدة حّبو لسيف الدكلة . َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش : ) أنٓتِ سٓبّا ( ؟

ـِِ / ػشَِا  مجع ن١ًُ ) ُغٓش٠        ( ؟/ ٚسّ  / َخ
/ ُخصـك / شحـك / أكراـ . ُغَرر

            اطتدًف ق١ُٝ إجياب١ٝ محًٗا ايبٝت ايشابع .
العدؿ في معاممة الّناس. 

( ٚعباس٠ ) إٓيا يف َعاًَيت (  أعذٍ ايٓٓاغ مَب تٛسٞ عباس٠ ) ٜا
 يا أعدؿ الّناس : تعظيـ لسيف الّدكلة الحْمدانّي . ؟

دة معاناة المتنّبي .إاّل في معاممتي :  ش
 َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش: ) ٚأْت ارتـِ ٚاذتهِ ( ؟

يأس الشاعر مف إنصاؼ  سيف الدكلة لو .
ٞٓ يف ايبٝت ايشابع ؟ ُِذاْ ٛٓس ايؼاعش طٝـ ايٓذٚي١ اذت  مَب ؿ

القضية  -الحكـ ) القاضي (     ج  -ب  الخصـ     -أ 
المطركحة لممداكلة 

َِٓت را َ دٓيٌ ببٝت َٔ ايكـٝذ٠ ع٢ً  َُ لُٕٛ املجٌ :" اِطَتِظ
 ََٚسّٕ " 

أعّيُذىػػا َنَظػػرات  ِمْنػَؾ صاِدقػػًة     أْف تحَسَب الّشحـَ فيمف شحُمُو َكَرـُ 
 اطتدًف ق١ُٝ إجياب١ٝ محًٗا ايبٝت ارتاَع .

عدـ االنخداع بالمظاىر.
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ: ايؼشِ ، ايٛسّ ؟  َٔ املكـٛد بـه

.     الكـر : سائر الشعراء أك المنافقكف الشحـ : الشاعر نفسو 
المحيطكف بسيف الدكلة  .

ُٓٔ اذته١ُ يف  بشصت اذته١ُ يف أػعاس املتٓيب، ارنش بٝتّا تل
 ايكـٝذ٠، ٚٚٓكش٘. 

البيت السادس: إذا لـ يمّيز اإلنساف البصير بيف الّنكر كالّظممة، 
 فأّي نفع لو في بصره.
 قاٍ أبٛ ايعتا١ٖٝ :

ِِ َٔ نؿٕٝـ  ـَِش ـرٔي ايؿؤأد         بٚن ـٔ ايَب ِِ َٔ ؾؤإد نؿٝ  َٚن
 أػش إىل ايبٝت ايزٟ ٜٓظذِ َع قٍٛ أبٞ ايعتا١ٖٝ . –أ 

 َكما اْنِتفاُع أخي الّدْنيػػا ِبناِظػرِه    إذا اْسَتَكْت ِعْنَدُه األْنكاُر َكالظَُّمـُ 
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 ٚٓظـ املتٓٓبٞ ايهجري َٔ َعاٖش ايطبٝع١ يف قـٝذت٘ :
 .َٔ ايبٝت ايظادغريو  أػش إىل -أ 

 األنكار، الظَُّمـ 
 َا ايك١ُٝ ايؿ١ٓٝٓٓ يتٛظٝؿٗا ؟ -ب 

تكظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة لمتجربة الشعكرية عند الشاعر، 
كمنسجًما معيا، فمثبل كصف المطر كمتعمقاتو يشي بحزف الشاعر، 
في كعتابو، كاألنكار كالظمـ تنسجـ مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصاليا 

مضمكف البيت، بما يدّؿ عمى قدرتو في استمياـ عناصر الطبيعة في صكر 
شعرية.

 ( ايٛاسدتني يف ايبٝت ايظادغ ؟َٔ املكـٛد بهًُيت )األْٛاس، ايٓعًِ
األنكار : الشاعر المتنّبي .       الظمـ: الكاشكف .

 مب ػٓب٘ ايؼاعش طٝـ ايذٚي١ يف ايبٝت ايظادغ ؟
النكر مف الظبلـ .باألعمى الذي ال يمّيز 

 ٚٓكض ايهٓا١ٜ يف َا حتت٘ خٓط يف ايبٝت اآلتٞ :
 ِٔ ُٖــ َٔـ  ُٙ ًِبــا َُِٚاَســٖش َقـ ُ٘ َػــــٔبـــ ًُِبــ             َق

ٚ ُِ ُٙ َطَكــــــــ َٚسـايـٔٞ ٔعٓـَذ ُٔـٞ  ِٔ ٔظِظ ََـ َ 
كناية عف قّمة اىتماـ سيف الدكلة بالمتنبّي، كصّده عنو.

/  4/  3/ 2/ 1األبٝات : ) ٢ ايطبام َٔ اطتدشز َجااّل عً
6) . 

/ األنكار الَحكـ  ،الخصـ /تجمعنا، نقتسـ  /تّدعي، أكّتـ / حّر ، شِبـ 
.، الظمـ 

 ٚٓكض ايـٛس٠ ايؿ١ٝٓٓ يف عباس٠ ) ٚا سٓش قًباٙ ( .
 شّبو قمبو بنار  تحِرؽ 

     ؟/ ْعشات / األْٛاس / ايٗعًَِ األَِ ات  اآلت١ٝ: هًُايَا َؿشد 
/ نظرة / النكر / الّظممة . األّمة

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
/ دنك الدنيا :  /عيذىا : عكذ أ حاؿ : حكؿ / الجذكر الصعبة:
 / استكى : سكي 
 األمـ : أمـ  /برى : بري  /حّبًا : حبب/ أكّتـ : كتـ : الجذكر السيمة
 صـ . الخصاـ : خ/معاممتي : عمل / نقتسـ : قسـ / غّرتو : غرر 
 األنكار : نكر./انتفاع : نفع/صادقة : صدؽ / نظرات : نظر 

 

  

 ــــــُؾَصَؿــٖكَؽؿاَتـٌ َمـْك بـََم  َعـْتَوأْسَؿ                        أَقا الََّنن َقٖظَر األْعَؿـَ ِإلـَ ٖأَدبـَــــٌ         -7

َْ ُدٗفيقـٌ َعـْك َشـَياِرَدَلــــا       -8 ـُ َمْل  ــُؾ            َصـــْخـَتـــَىِراَلا َوَدـُق ٘ؽـَوَىْسَنـُر اخٖل                          ٖأَقا

ًَْفــا ٖأْن ُقٖفـاِرٖقُنـــــــْؾ     َعــَىـا َمـْك َى - 9 ُْ َبْعـَدٗكـْؾ َعــِوْد                           ّز َعٖؽ ٌْ  ـُ  َدداُقـفــا ٗكِل َشـــ

ُُ   ِرَفــا َمفــٗكْؾ َبـَتــ٘كـــٖقــأخٖؽ َما كاَن - 10  ـــُؾ    َمـــــٖلــْي ٖأِن أْمَرٗكـــُؾ َمـْك ٖأْمِرَقــا ٖأ                           َمـــــــ

 أْرضاٗكــُؾ ٖأٖلــــــــُؾ ٖفَؿـــا َلُذـــْرٍح ِإذا                        ـُؾ ما قــاَم ساَسُدَقـــــــا       ِرٗكِإْن ٖكـاَن َسـ - 11

12 -       ٌُ ًْـُتـــْؾ ذاٖك َمعِرٖفــــــــــــ ًَْفَفا ٖلْي َرَع  ــــــُؾ  َذَمــــَ َنــّفـإِن امٖلعاِرَف يف أْلِل ال                         َوَب

ًْبــًا ف - 13 ٕ٘ؽـُُبـيَن ٖلَفـا َع ـُ                         ٗكـــــــْؾ   ُزـــَذــْعًُــٖكْؾ َت  َوَىــ٘كـَرُه الّؽُم ما َتـأُتـيَن َوالٖكـــــــَر

 

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
ة، قصائد سائرة : مفردىا شاردايؼٛاسد/ فقداف حاسة السمع:  ؿُِ

 األصل جّراءىا، بمعنى مف أجميا.                :دٓشاٖا/ُتركى بكّل مكاف

ٌٓ ػ٤ٞ/: َيْصعب ٜٔعٓض/ادؿ: يتنازع، أك يتجخيتـِ  : كّل  ٚدذآْا ن
ُِ /: أْجَدَرنا أخًكٓا/شيء  نجده أك ندركو ََ  : قريب.أ

مفردىا : الّذّمة، كىي  :ايزَِٔٓ/مفردىا: النُّْيية، كىي العقل اي٢ٗٗٓ:
 العيد.

 اػشح األبٝات ايظابك١ ػشسّا أدبّٝا ٚاؾّٝا .

 عري، يعني: أف شعره إّف األعمى أبصر أدبي، ككذلؾ األصـّ سمع ش - ٚ

 .سار في آفاؽ الببلد كاشتير حتى تحّقق عند األعمى كاألصـ أدبو

أناـ ملء جفكني؛ أي مطمئًنا مرتاح الفكر عف قصائد الشعر ألني  -ٛ
أدركيا متى شئت بسيكلة مف غير إتعاب فكر، أما غيري مف الشعراء 

، كجكدة فإّنيـ يسيركف ألجميا كيتعبكف كيتنازعكف في دقيق معانييا
 مبانييا.

فراقيـ، كّل شيء كَجْدناه بعدكـ عدًما، يعني ال  يؤلمنايا مف  -ٜ
 .كال بديل لكـيخمفكـ أحد 

يثاركـ، لك كنتـ تحبكننا، كما  - ٓٔ ما أجدرنا ببّركـ، كتكرمتكـ، كا 
 نحبكـ، لكنتـ تكرمكننا.
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 يحّق لك أن ترتقي3ٔ 
 

بو  إْف سررتـ بقكؿ حاسدنا كطعنو فينا فقد رضينا بذلؾ إف كاف لكـ - 11
 سركر، فإّف الجرح الذي يرضيكـ ال نجد فيو ألًما.

يقكؿ: إْف لـ يجمْعنا الحّب فقد جمعتنا المعرفة، كأىل العقل يراعكف  - 19
 حّق المعرفة، فالمعارؼ عندىـ عيكد كذمـ ال يضيعكنيا.

يقكؿ: تطمبكف أف تمحقكا بنا عيًبا تعيبكننا بو فيعجزكـ كجكده، كىذا  - 17
 كركه عند هللا كعند الكراـ.الذي تفعمكنو م

   اعتذاد ايؼعش بؼعشٙ. دٓيٌ ببٝت َٔ ايكـٝذ٠ ع٢ً
 البيت السابع .

 دٓيٌ ببٝت َٔ ايكـٝذ٠ ع٢ً اعتذاد ايٓؼاعش بٓؿظ٘
 البيت الثامف .

 ملارا عٓبش ايؼاعش بايؿعٌ املاكٞ )ْعش، أمسعت( يف قٛي٘ : 
َُـ٢ ٔإيـ٢ َأَدبـٔــــٞ                   أَْا اٖئزٟ ََْعَش األِع

                        ُِ َُــــــــ ٘ٔ َؿ ِٔ بـٔ ََـ ََُعـِت َنًُٔأتـٞ   َٚأِط
 لبياف تحّقق معناىما كثبكتو.

 . (11/  9/   8/ 7األبٝات ) ع٢ً ايطبام َٔ   أَج١ًاطتدشز 
 / سّركـ ، ألـ ِكجداف، عدـ/  أناـ، يسير /نظر ، األعمى / أسمعْت، َصَمـ 

          ؟ ٚايجأَ ايظابع نيايباسص٠ يف  ايبٝتَا ايعاطؿ١ 
 الفخر .

   َا املكـٛد به١ًُ ) نًُاتٞ ( ؟
 قصائدي أك أشعاري .

َُـ٢ ٔإيـ٢ َأَدبـٔــــٞ ( ؟  َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش : )أَْا اٖئزٟ ََْعَش األِع
)ُِ َُــــــــ ٘ٔ َؿ ِٔ بـٔ ََـ ََُعـِت َنًُٔأتـٞ  َٚأِط  ؟َٚا دالي١ قٍٛ ايؼاعش : )

 قكة شعر المتنّبي كفصاحتو .

ُِ (؟ ـٔـــــ َٚخِيـَتـ َٖا  َٗـُش ارَتًِـُل َدـٖشا ََِٜٚظ  َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش : )
 عمق معاني كمماتو، كعدـ الكصكؿ إلى ىذه المعاني بسيكلة .

 ٚٓكض ايهٓا١ٜ يف َا حتت٘ خٓط يف ايبٝت اآلتٞ :
 ُّ ٤ٌَِ ُدُؿْٛـَٞأَْا َٔ ِٔ َٖــــا  َعـ َٛأسٔد ُِ  َػـ ـٔـــــ َٚخِيـَتـ َٖا  َٗـُش ارَتًِـُل َدـٖشا   ََِٜٚظ

 كناية عف إراحة الفكر، كاالطمئناف. 
َُؤٓدبّا يف عتاب٘، ٚكض ريو يف ك٤ٛ ايبٝت اآلتٞ :   بذا ايٓؼاعش َئبكّا 
 ُّ ِِ َعـــَذ ٌٖ ػـ٤ٕٞ َبعَذنـ ٚٔدذآُْا ُن    ِِ ُٗـــ ِٕ ُْؿأسَق ِٝٓا أ ِٔ َٜٔعٓض  َعًَ ََ  َٜا 

يع االفتراؽ عف سيف الّدكلة، كال أحد يمكف أف يخمف سيف الدكلة ال يستط
 عند المتنبي، أك أف يككف لمشاعر منو بدؿ.

أنجش ايؼاعش َٔ اطتدذاّ األطايٝب اإلْؼا١ٝ٥ َٔ اطتؿٗاّ ْٚذا٤ 
 :ٍّ  ارنش َجااّل ع٢ً ايٓذا٤ َٔ ايبٝت ايتاطع . - ٚمت

 ء ىنا االستعطاؼ.كيفيد الندا   يا َمف يِعّز عمينا أف نفارقيـ .
 ايتاطعَا ايعاطؿ١ ايباسص٠ يف ايبٝت 

 )عاطفة الحّب(
 

ِِ (؟    ُٗـــ ِٕ ُْؿأسَق ِٝٓا أ ِٔ َٜٔعٓض  َعًَ ََ َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش : )َٜا 
ُّ( ؟ ِِ َعـــَذ ٌٖ ػـ٤ٕٞ َبعَذنـ ٚٔدذآُْا ُن  أٚ َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش: )

 عمى مفارقتو. قدرتو ـحّبو الشديد لسيف الدكلة الحْمدانّي كعد

ٌٓ نًُتني حتتُٗا خٓط يف َا ٜأتٞ:   ؾٓشِم يف املع٢ٓ بني ن
َٕ  -أ   ََـــ١ٕ أخًََكَٓــاَا نــا ِِ بَتهٔش ُِ     َٔٓــُه ََـــ َٔــٔ أَٔشَْــا أ  ُِ ََِشُنــ ٕٓ أ ِٛ أ  َيــ

 أجَدرَنا 
- : ٟٓ  قاٍ ايبشرت

 ِٔ ُِٔشٟ َي٦ٔ ٍٔ    أخًَِكُتَيَع َِٛب ايٖتعـضُٓ ٍٔ  َٚأِؿَبِشُت َث َُِعـٔض ٔٔ ايٓػُٝٛٔس ٔب ِٝ ِٔ َع  َع
ـَُْٛ ََ َٖـــ١ٕ ؾـُشٖب  َٕ ٔيُِٓض ٍٔ   ـإت َبَهـِش ِٓــٔض ََ  ٔٙ ِْـــَض ُٓــ٢ بَأ َٔ ؾــٞ ُغ ِٝـ  َؾٛاَؾ

 أبمْيتُ 

 .  ايعاػشاطتدًف ق١ُٝ َٔ ايكِٝ اإلجياب١ٓٝ يف ايبٝت 
 .احتراـ الّصديق

َّ -ظٗش عتاب ايٓؼاعش يظٝـ ايذٚي١ دًٝ٘ا: أ  تب٘؟ عا عال
 عاتبو عمى سماعو كبلـ الكاشيف فيو.

ُِذاْٞ بكٍٛ  َا َٛقـ املتٓٓبٞ َٔ طشٚس طٝـ ايذٚي١ اذت
  إف كاف ذلؾ يسّر سيف الدكلة سيكتـ ألمو كيتحّممو      اذتاطذٜٔ؟

َُـــا ٔيُذـــِشٕح ٔإرَا دالي١ قٍٛ ايؼاعش ُِ َأَيــ: ) َؾ ُِ ( ا أِسكاُنــ ؟      ــ
 كلة .حّبو الشديد لسيف الدّ 

ُٓٔ اذته١ُ يف  بشصت اذته١ُ يف أػعاس املتٓيب، ارنش بٝتّا  تل
 ايكـٝذ٠، ٚٓكشٗا.

البيت الثاني عشر: المعارؼ عند أىل العقكؿ عيكد كذمـ ال 
 يضيعكنيا.

دتأ ايؼاعش إىل أطايٝب ػٓت٢ يف عتاب٘، َٓٗا: ايتزنري 
 بايٛادب، ٚٓكض ريو.
ـْ ذاَؾ َمعػرِ   َفػػػٌة        إّف المعاِرَؼ في أْىِل النُّيى ِذَمـُ َكَبْيَننػا َلػْك َرَعْيُتػ

 اطتدًف ق١ُٝ إجياب١ٓٝ َٔ ايبٝت ايجاْٞ عؼش . 
 االلتزاـ بالعيكد.

 َا دالي١ ايرتنٝب ايزٟ حتت٘ خط يف ايبٝت اآلتٞ: 
ٕٓ امَلعأسَف يف  ََعٔشَؾـ١ْ     إ ِِ راَى  ِٝـُت ِٛ َسَع ََِٝٓٓا َي ٢َََٗٚب ٗٓ ٌٔ اي ِٖ  أ

ُِ ََــ  ٔر
 العقكؿ اّلراجحة، كمنيـ سيف الّدكلة.   ذكك

ى( ايٛاسد يف ايبٝت ايجاْٞ َا املؼاس إيٝ٘ يف اطِ اإلػاس٠ )را
 معرفة .؟      عؼش 

 ٓٞ  سظب ايبٝت َا ايزٟ ٜبشح عٓ٘ طٝـ ايذٚي١ اذتُذاْ
 ؟ ٌٖٚ جيذٙ ؟( 13) 

 يبحث عف عيب عند المتنّبي ، كال يجده .
ًـَُا دالي١ قٍٛ ايؼاعش ِِ َتِط ِٝب: )َن َٕ َيَٓـا َع ِِ ُبـٛ ــّا ؾُٝعٔذُضُنـــــــ

إصغاء سيف الدكلة الحْمداني لمكاشيف كالحاسديف  كانسياقو ( ؟   
 معيـ .
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ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َا دزس ن
 / كرض أرضاكـ : / شيء : شيأ /جّراىا : جرر الجذور الصعبة:

يختصـ : / /كجداننا : كجد / نفارقيـ : فرؽ  /يعّز : عزز /شكارد : شرد/ء : مؤلمل/: نـك أناـ /كمماتي : كمـ  /:  عميىاألعم الجذكر السيمة:
      تأتكف : أتي./عيبًا: عيب  /الّنيى : نيي / المعارؼ + المعرفة : عرؼ /  سّركـ : سرر/تكرمة : كـر /خمق أخمقنا :  /خصـ 

 

ًَْت ال - 14 ـَ الََّنن َعْفدن َصياَعٗقـــــُم           َغٖل  ـُؾٔدَىــُنـِك ِإٖلــَ َمــْك َعْفـــَدُه الــٗؽـِزْىُىـ           َؿا
15 -          ُُ ًْين ٗكِل َمْرَسٖؽــــــــ  ـــُؾّرُســــــاَدٍٗ الَيِخّل َبنــا الــَقــَتَتْسال            ٖأَرِ الِفَيِ َىقَتَض
ـُُدشــًَْــٖل        ــا            ريًا َعـْك َمًــاَمَففــــــــُضَؿٖلَئْك َتَر٘كَك  - 16  َثـِك َلَؿــْك َوِدْعُتــُنْؾ َقـــــــَد
ـٍ َوٖقـْد ٖقــــَت إذا َتَرِس٘ؽ  - 17  أْن ال ُتـفـاِرٖقُنـــْؾ فالِراَسٗؽـيَن ُلـــــُؾ          ُروا         ــَدَعْك ٖقْي
 ــُؾَىَصُب اإِلْقسـاُن ما َسـَوَشّر مـا َىك         ـــــَم            َشّر الَبالَد َمكاٌن ال َصَدْىــَق َبـــــــ -18
ٌُ           َمٖقـــَلـنا َعتاُبـــــــــــــــٖم ِإلَّا ٖأِقـــــُم  - 19  ـُؾَؽــــــَك الــّدِر ِإلَّا ٖأِقـــُم ٖكُضٔؿــٖقـْــد          ـــ

 

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
َحاب  ُاّ :ايػ تي تسقط : جمع صاعقة، كىي النار الؿٛاعل /السَّ

ُِ /مف السماء في رعد شديد. مفردىا : الّديمة، كىي المطر يدـك  :ايذِّٜ
 في سككف.  

    : يطالبني كيكّمفني.  ٜكتلٝيت/: الُبعداي٣ٖٛٓ 

ٌٓ /: مسافة يقطعيا المسافر في يـكَشس١ً   : ترتحل . تظتك
َكْخد، كىك ضرب الكاخدة، كىي اإلبل التي تسير ال : مفردىا:ايٖٛخاد٠ 

، كىي الّناقة التي تسير  ايٗشُطِ/مف الّسير سريع : مفردىا : َرسـك
 الرَّسيـ، كالرَّسيـ : َضْرب ) نكع ( مف سير اإلبل السريع، فتؤّثر في

جبل عمى يميف قاصد مصر  : ُكُريّا/األرض بأخفافيا لسيرىا الّشديد 
 مف الّشاـ . 

َُِٜ/مفردىا : َمْيَمنة، جية اليميف  أَ :َٝ : المحّبة .     َك١َْٔ/: يعيب ـٔ
ُِ /: الآللئ  ايذٓس  : كممات .نًٔ

 ػشسّا أدبٝ٘ا ٚاؾّٝا . األبٝات اػشح 
كالذي تصيبني صكاعقو  –يقكؿ: ليت الممدكح الذي يشبو الغماـ  -ٗٔ

عني األذى  يزيل ذلؾ –يب غيري مطره )ِبّره كرضاه( ص)أذاه كسخطو( كي
 فينتصف الفريقاف. كينقمو إلى الحاسديف

أي يكّمفني الُبعد عنكـ قطع كّل مرحمة ال تقـك بقطعيا اإلبل  - ٘ٔ
 المسرعة، لبعد مناليا، كال تطيقيا لشّدة أىكاليا.

إف قصْدُت مصر ليحدثّف لمف كّدعتيـ ندـ عمى مفارقتي ليـ،  -ٙٔ
الدكلة أنو يندـ عمى  كأسف عمى رحيمي عنيـ، يشير بذلؾ إلى سيف

 فراقو.

إذا سْرَت عف قـك كىـ قادركف عمى إكرامؾ حتى ال تحتاج إلى  -ٚٔ
 مفارقتيـ فيـ الذيف اختاركا االرتحاؿ.

إّف شّر الببلد مكاف ال يكجد فيو صديق، كشّر األعماؿ ما يجمب  - ٛٔ
 لصاحبو العيب كالمذّمة.

إاّل أّنو محّبة ككّد؛ ألّف ىذا الذي أتاؾ مف الّشعر عتاب مّني إليؾ  - ٜٔ
العتاب يجري بيف المحّبيف، كىك دّر بحسف لفظو كنظمو إاّل اّنو كممات، 

ف أزعَجْتَؾ فيي محّبة خالصة كمكّدة صادقة.  كا 

ٌٓ مٓما ٜأتٞ:   ٚٓكض ايـٛس٠ ايؿ١ٝٓ يف ن
 ُِ ُٙ ايٖذَٜ َِٓذ ِٔ ٔع ََ ٔٓ إىل  ُٗ ُ٘    ُٜضًُٜ َّ ايزٟ عٓذٟ َؿٛأعُك َِٝت ايَػُا  َي
صّكر الّشاعر سيف الدكلة سحاًبا، كصّكر إيذاء سيف الدكلة صكاعق 
تنتج عف ىذا الّسحاب، كما صّكر عطايا سيف الدكلة إلى غيره غيكًما 

 ماطرة.

أنجش ايؼاعش َٔ اطتدذاّ األطايٝب اإلْؼا١ٝ٥ َٔ اطتؿٗاّ ْٚذا٤ 
 :ٍّ  ارنش َجااّل ع٢ً ايتُٓٓٞ َٔ ايبٝت ايشابع عؼش . -أ  ٚمت
ـَ الَِّذي ِعْندي َصكاِعُقػػػػػُو ُيػِزْيُمُيػفَّ .َلْيَت           الَغَما

 كيفيد التمّني ىنا الّتحّسر.
 ٚٓظـ املتٓٓبٞ بعض  َعاٖش ايطبٝع١ يف قـٝذت٘ :

 الغماـ، الّديـ، الصكاعق.      أػِش إىل ريو . -أ 

 َا ايزٟ ٜتُٓٓاٙ املتٓٓبٞ يف ايبٝت ايشابع عؼش؟
الذي يصيبو مف سيف الّدكلة الحْمدانّي إلى  يتمّنى أف ينتقل األذى

 الحاسديف.
َا املكـٛد بايهًُات اآلت١ٝ : ايػُاّ، ؿٛاعل، ايٓذِٜ ؟ أٚ ٚٓكض 

 ايهٓا١ٜ يف ايهًُات اآلت١ٝ :
              الغماـ : سيف الّدكلة الحْمدانّي .

 صكاعق : أذى سيف الّدكلة الحْمدانّي لممتنّبي .
 نّبي  .تكلة الحْمداني غير المالّدَيـ : عطاء سيف الد
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ٌٓ نًُتني حتتُٗا خٓط يف َا ٜأتٞ:   ؾٓشِم يف املع٢ٓ بني ن
٣َٛأٓس٣  -ب ُِ  ايٓٓ َٛٓخاَد٠ُ ايشُُٓط ٌٗ بٗا اي ََِشَس١ًٕ   ال َتِظَتٔك  ٌٖ  َٜكَتلٝين ن

 الُبعد .
ٍْ ٚال  - ّٔ ٚيَٝع ي٘ َا ٛٓا َٔ ايع ٚٓدت أمسا٤ُ بُٓت أبٞ بهش ايٓضبرَي ب تض

ُ٘، ٚتُذمُٓ  َٛسْد، ـُ ؾشَط  يذابٔت٘.  اي٣ٖٛٓؾهاْت تعً
 جمع نكاة، كىي نكاة التمر، أي: بذرتيا.

دتأ ايؼاعش إىل أطايٝب ػٓت٢ يف عتاب٘، َٓٗا: ايتعشٜض بايٓشسٌٝ، 
 ٚٓكض ريو.

 البيت السابع عشر/  السادس عشر/  البيت الخامس عشر

 َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش :
٣َٛ َٜكَتٔلِٝين ُن ٖٓ ََِشَسًَــــــــ١َٕأَس٣ اي  ٌٖ               
                          ُِ َٖٛخـــاَد٠ُ ايٗشُطــــــ ٌٗ ٔبٗــا اي  ال َتِظَتٔك

 تيديد الشاعر برحيمو عف سيف الّدكلة الحْمدانّي .

ُِ(؟ َٖٛخـــاَد٠ُ ايٗشُطــــــ ٌٗ ٔبٗــا اي  َا دالي١ قٍٛ ايؼاعش : ) ال َتِظَتٔك
تابو لسيف الّدكلة برحيمو إلى مناطق بعيدة ال تستطيع إظيار شدة ع

 الناقة السريعة الكصكؿ إلييا.

 ٓٞ ُِذاْ  ؟16يف ايبٝت  مَب ٖٓذد املتٓٓبٞ طٝـ ايذٚي١ اذت
 بأّف سيف الّدكلة سيندـ عمى فراؽ المتنّبي إذا ترؾ ضميرًا باتجاه مصر .

 ٜٛسٞ اطتدذاّ ايؿعٌ ) تشٓسًت ( بايتلعٝـ ؟ مَب
 مفارقة كصعكبتيا .بقسكة ال

ٞٓ َظؤٚي١ٝ سسًٝ٘ ؟ ُِذاْ  مَل مٓحٌ املتٓٓبٞ طٝـ ايٓذٚي١ اذت
 ألّف سيف الّدكلة قادٌر عمى َثْنيو عف الّرحيل كلـ يفعل .

ُِ ( ؟  َا دالي١ عباس٠ ) ؾايٓشاسًٕٛ ٖ
ىـ مف اختار رحيل المتنّبي ككافق عميو؛ ألّنيـ كانكا قادريف عمى  ثنيو 

 عف السفر .

           املتٓٓبٞ يف ن١ًُ ) تشٓسًَت ( ؟ََٔ خياطب 
 .يخاطب نفسو 
  

ُٓٔ اذته١ُ يف  بشصت اذته١ُ يف أػعاس املتٓيب، ارنش بٝتّا تل
 ايكـٝذ٠، ٚٚٓكش٘. 

البيت الثامف عشر: أسكأ الببلد مكاف ال صديق فيو، كأقبح األعماؿ تمؾ 
 التي تجمب العيب كالمذّمة لصاحبيا. 

ْٕ ال  ََٔ املكـٛد به١ًُ ) ؿذٜل ( بكٍٛ  ايؼاعش : ) ػٗش ايبالد َها
 سيف الدكلة الحْمدانّي .   ؿذٜل ب٘ ( ؟

َُؤٓدبّا يف عتاب٘، ٚٓكض ريو يف ك٤ٛ ايبٝت اآلتٞ :   بذا ايٓؼاعش َئبكّا 
ََٔكــــ١ْ    ُ٘ ُِ     َٖــزا ٔعتــاُبــَو إآل أْٓـــ ُ٘ َنًٔـــ َٔ ايـٗذٖس إٓيا أْٓـــ ِّـ  قــذ ُك

اعر أّف عتابو ما ىك إاّل محبة، ألّف العتاب يجري بيف المحّبيف، أّكد الشّ 
ف أزعَجْت سيف الدكلة  كىك دّر بحسف لفظو كنظمو إاّل أّنو كممات، كا 

 فيي محّبة خالصة كمكّدة صادقة. 
 ُٜكاٍ : " ايعتاُب ٖذ١ُٜٓ األسبأب " :

ُٓٔ ٖزا املع٢ٓ .  أػِش إىل ايبٝت ايزٟ تل
 ذكر البيت البيت التاسع عشر أك ن

ـُ  رَّ إاّل أّنػُو َكِمػػ ػَف الػدُّ  َىػػذا ِعتاُبػػَؾ إاّل أَنػػُو ِمَقػػػٌة     قػد ُضمِّ
ٌٓ مٓما ٜأتٞ:    ٚٓكض ايـٛس٠ ايؿ١ٝٓ يف ن

ُِ ُ٘ َنًٔ َٔ ايٗذٖس إآل أْٓ ُٓ ََٔك١ْ       قذ ُك   ٖزا ٔعتاُبو إآل أْٓ٘ 
 ر لحسف لفظو كنظمو.صّكر الّشاعر ما نظمو مف كبلـ في قصيدتو بالدّ 

ٓٞ ُِذاْ               ؟يف ايبٝت األخري َارا اعترب املتٓٓبٞ عتاب٘ يظٝـ ايٓذٚي١ اذت
 محّبة ككّد .

ٞٓ  مَب ُِذاْ                          ؟يف ايبٝت األخريػٓب٘ نًُات٘ يظٝـ ايذٚي١ اذت
 بالّدّر .

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
، ديـالّديـ/ زكؿ يزيميّف :  الجذكر الصعبة: / َيِصـ : النكى: نكي  /: دـك

 ممة : ومك//  :  ككف مكاف كصـ//
 /يقتضي : قضي  /صكاعق : صعق /الغماـ : غمـ  الجذكر السيمة:

ميامف : يمف / ت + الّراحمكف : رحل ترّحم/الكّخادة: كخد / تستقّل : قمل
ُدّر :  /: عتب  عتابؾ/شّر : شرر  / تفارقيـ : فرؽ / كّدعتيـ : كدع /

 درر .

 بطاق١ املاٖش اإليهرت١ْٝٚ :
-alاآلف يمكنؾ االستغناء عف الدكرات في  المراكز كالدركس الخصكصّية، كتكفير الكقت كالجيد كالماؿ،  باالشتراؾ في مكقع الماىر ) 

maher.net    نصكص ( مع  –عركض  –( عف طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمف المكقع شرحًا مفّصبًل لممادة كاممة ) قكاعد
 إمكانّية التكاصل مع األستاذ، كالبطاقة تشمل الدكرة المكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة األكلى البطاقة ُتطمب عف طريق الكاتساب 

 ( أك عف طريق المكتبات المذككرة في الصفحة األكلى ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓ) 
 ايذٚسات املهجؿ١ يف املشانض :

، كمّدة كّل دكرة يكماف فقط، تؤّىمؾ الدكرة لمحصكؿ عمى العبلمة الكاممة، لكّل فصل دكرة خاّصة بو يككف ك    ٗبداية شير تبدأ في 
 الثانية.أسماء المراكز مذككرة في الصفحة  
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ىاِسوَّةالَحَس                                           
ىاملقٕغ األوم

ُٗ َمَرٌض ًِ ََُمْك ٖأْمراِض ا٘لَعْصِر  احٖلَساَس ًُ َفٌ َقناَى ُُ، َوخاِص ًَِف َُ َوال َسًِؿا ٖلَدِ اأٖل٘طفاِم، ٖلنا ٖأْسباٌب َشِتَ، َوَتْفَشٗط َفٌ َمياَسَؾ ُمَع َمْيَسِؾ الَبْرَد، َو َفٌ  الِشاََّع
َّ٘ؽِغ. ًَْم ٗغباُر ال ًِْغ الََّنن َى٘كُجُر َف  َمْيَسِؾ الِرَب

ُٗ َتفاُع ًِ ًَْعَواحٖلَساَس ًُْر ٖطَب ُُ، َمْجَلٌل ٖغ ُٖ َماِدٍُ ٖغِرْىَب ًَْذ َُ َقَت َُ اجَلْسِؾ امٗلْخَتَؽٖف ًِْل، ٖأْو : ٍّ َىْشُدُخ َفٌ ٖأْقَسَذ َّ٘ؽِغ، ٖأْو َميأد الِتْذَؿ ْعِر احٖلًَياقاَت، ٖأِو َشٗغباِر ال
َُ َمْجَل امٗلَضأد احٖلًَِئن ال َُ، ٖأْو َبْعِض اأٖلْدِوَى ًَْرٍُ ْفــَبــامٖليأد الِساِم ـِ الِسًِاراَت، َوُدَخاِن الِسذاَِّر، َوَعْك ٖكاَّفاُت َصَغ ًِْك، ٖفْضاًل َعِك الّدخاِن الِفاَتِر َعْك َعياَد َسَؽ

ٌَ َتَصُل ِإٖل َُ َبا٘لٗكُتَب َوالِسَتاَِّر َوالِسِذاَد َوامٖلالَبِس، َوَل ًُْش َفٌ الَفراِش َداَخَل الُغَرَف امٗل٘كَتظَّ ِل اجَلْسِؾ َعْك ٖطِرْىِق الٖفِؾ ٖأِو اأٖلقَْْػ ٖأِو الؽَّْؿِس ٖأِو احٖل٘قِك، َ داَخَتَع
ُُ ُتَؤٔثُر ًِ ـٍ ُمَضاِدٍُ َدٖفاَع ًَُؤٔدن َذَلٖم ِإٖلَ َتَيلَُّد ٖأْدسا ًْنا، ٖف ًُٔر اأٖلماَكَك الََّتٌ َوَصٖؽْت ِإٖل ًَْراَت الِدَمِيٖفُتَن ًِْر امٗلصاَب َوالّشَع َُ َلٖأْعراِض  َفٌ الِفَس َُ امٗلَسٔبَب ٖٕ ًْ َُ امٗلَش ِى

 .َُ ًِ  احٖلساَس
 

 ارنش اثٓني َٔ َؤٓيؿات ْـش َعٛض  " نتب٘".
"التكنكلكجيا الحيكية لمنتجات المبف الثانكية"، ك "الغذاء كالكقاية مف  

 األمراض"، كمنو أخذ ىذا النّص. 
 زٟ ُأٔخز َٓ٘ ْف " اذتظاط١ٝ " ؟َا اطِ ايهتاب اي

 الغذاء كالكقاية مف األمراض.

 عٓشف اذتظاط١ٓٝ .
الحساسية مرض مف أمراض العصر الّشائعة التي يعاني منيا مبلييف 
األشخاص سنكيِّا ألسباب تختمف مف فرد إلى آخر، كمف مكاف إلى 

 آخر.
 َا ٖٞ أِٖ أطباب اذتظاط١ٓٝ؟

 مكاد الّتنظيف كبعض األطعمة.غبار الّطمع ك 
 أٜٔ تعٗش أعشاض اذتظاط١ٓٝ ؟ 
 .عمى الجمد أك الجيكب األنفّية كالجيازيف اليضمّي كالتنفسيّ  
 ارنش بعض طشم ايٛقا١ٜ َٔ اذتظاط١ٓٝ . 
تجنب األطعمة التي تسّبب الحساسّية، كالتقميل مف الّتعرُّض إلى البرد  

 كدرجات الحرارة المرتفعة .
ىكلمةىمّماىوأتيى:ىماىمعنىىكّل

ج عف : مفردىا، عادـ، كىك ما ينتٝاساتعٛادّ ايظ/مختمفة :ػٓت٢ 
 : حّدة التأثر. ايتٗٝٗر /المزدحمة :املهتٓع١/احتراؽ الكقكد في الّسيارة

  

    َا َع٢ٓ املـطًشات ايطٓب١ٝ اآلت١ٝ: 
أنسجة الجسـ: مجمكعة متكاممة مف خبليا مماثمة مف نفس المنشأ، 

ل كظيفة محددة، كالنسيج الطبلئي، كالنسيج العصبي، كغيرىا كالتي تحم
 مف أنسجة الجسـ. 

الّشعيرات الّدمكّية: قنكات دقيقة جًدا تشبو الشعر، كيتككف جدارىا مف 
طبقة خمكية كاحدة، لتسمح لممكاد الغذائية الصغيرة بتغذية الخبليا 

 حكليا. 
كائل الجسمّية األخرى األجساـ المضاّدة: بركتينات تتكاجد في الدـ كالس

 يفرزىا الجسـ إلضعاؼ األجساـ الغريبة مف بكتيريا كفيركسات كغيرىا.
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َا ادتزس ايًػٟٛ يه

   /شّتى : شتت  /عة : شيعالشائ /الحساسّية : حسس  الجذكر الصعبة:
حَيَكاف : أصميا : ي)الحَيَكانات : حي / نياية : نيي/  /أمراض : مرض 

المحيطة : // األماكف : ككف  / الحيكّي : حيي /األدكية : دكي   / اف(حَييَ 
   / الدمكّية : دمي/ حكط

نة : عيف .         معيّ /مكاسـ : كسـ / أسباب : سبب الجذكر السيمة:
طبيعّي : / عل : فعلتفا/غبار : غبر / الّربيع : ربع/خاّصة : خصص

ماّدة : /  تيجة : نتجختمفة : خمف.       نالم /أنسجة : نسج /طبع 
المضاّد : / كَظظ  أكمكتظ: كّظ  / الساّمة : سمـ/ التجميل : جمل/  مدد
كائنات : ككف. /الّسيارات : سير  /عكادـ : عدـ /الّدخاف : دخف  د/ضد
تيّيج : /تصل : كصل / المبلبس : لبس/ السّجاد : سجد/الستائر : ستر/

المصاب : صكب / : دفع دفاعّية/تكّلد : كلد / ييؤّدي : أد /ىيج 
 المسّببة : سبب /لشعيرات : شعرا
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  َا املكـٛد باذتظاط١ٓٝ؟ 
رد، الحساسّية مرض ِمف أمراض العصر الشائعة كال سّيما لدى األطفاؿ، كليا أسباب شّتى، كتنشُط في مكاسـَ معينة، كخاصة في نياية مكسـ الب

 ر فيو غبار الّطمع.كفي مكسـ الّربيع الذي يكث
 ارنش أسبع١ أطباب يًشظاط١ٓٝ. 

د تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسـ المختمفة نتيجة مادة غريبة، مثل: غبار الّطمع، أك مكاد التجميل، أك شعر الحيكانات، أك المكا
 الّسامة، أك بعض األدكية مثل المضاد الحيكّي الِبْنسميف.

 ٌ ادتظِ؟ نٝـ حتذخ  اذتظاط١ٓٝ يف داخ
تصُل مسببات الحساسّية إلى داخل الجسـ عف طريق الفـ أك أنف أك الممس أك الحقف، فتيّيج األماكف التي كصمت إلييا، ما يؤدي 

 إلى تكلُّد أجساـ مضاّدة دفاعّية تؤثر في النسيج المصاب كالشعيرات الدمكية المحيطة المسبِّبة ألعراض الحساسّية.

 املقٕغ الجاقٌ 

َُ ٖأْقياٌع َعِدٌٍَوَل٘ؽ ًِ ُٖ الِصْدِر )ال; َشساَس ًِ ٌٔ، الََّتٌ َتْشَؿُل َسساَس ُٗ اجَلناِز الِتَففَُّس ًِ ُٗ اجَل٘ؽَد، َوَسساَس ًِ ُٖ اأٖلْقَػ، َوٖقْد َثَبَت ـــِرْبَمْفنا َسساَس ًِ ٌِ( َوَسساَس َي الٖقَصَب
ًْا ُوُدْيُد َعَدُد َمَك ال ًِْك، َوٖقْد ُتِٕ٘رِىاَت َفــــٗفَع٘ؽَؿ َُ َوالٔرََّت ًِ ًٍْس ِإٖلَ اجٗلًُْيَب اأٖلْقَف ـِ َتِتَذُم ٖأْبياٗغنا َبَش٘كٍل َرَّ ًُْيِن، ٌ َوَساََّد ٗغَرَف الِفْي َسٔبُب ا٘لَتناباُت َفٌ الُع

َُ َدْسِؾ امٖلِرْىِض.  َُ َق٘قِص َمَفاَع ْٕٗيَرًٍ َفٌ َساٖل  َوَىْزداُد اأٖلْمُر ُخ
ُٗ َمْك َت٘ؽٖم الَوُىْؿَكُك الِي ٕٖٔنراَت اجٖلًَٔدٍَــــٗفقاَى ًَْػ َوامٗل ُُ، َواْسَتْعؿاِم َميأد الِتْفَظ ٌٔ  ِٕ٘رِىاَت َبَتْغًرِي الَيساََّد َعٖؽَ ٖفَتراُت ُمَتقاِرَب ًَْع ََّب ِٕ٘ك ال ٗأْســُبْيَعًْا، َواْسَتْعؿاِم الٗق

ٌٔ َفٌ الَيساََّد، َوَضُر َُ الِشْؿِس َمْكَبَدًلا َمَك الٔصفاَع َُ امٗلْسَتَؿِرٍَ َل٘ؽَؿفاِزِم، َوَتْعِرْىِض ُمْشَتَيىاَت الُغَرَف َلٖأَشِع َُ الِداََّؿ ًَْؿنا َمَك ; َو٘قُت ِإٖلَ آَخَر ْوَرٍَ الِتْنِيَى َلَتْعَق
ـِ َبامٖلالَبِس َخاْرَز ًُ ِإٖلَ َتَذّفَب َت٘كَدْىِس ُسْذَرٍَ الِفْي ًِْؾ، ِإضاٖف ًْنا اجٖلراَث َُ َف َلٖأِقنا َمْك ٖأَلٔؾ َمصاَدِر الِتٖؽّيَخ الََّتٌ َىْسَتْفَشٗقنا الِفاَُّؾ ; ٖأماَكَفنا، َوَتَذّفَب َتْرَك اأٖلْسَنَى

َْ َتَففَُّسَم.  َفٌ ٖأْثفا
 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َا َع٢ٓ ن
: جعل األشياء بعضيا فكؽ بعض .   تهذٜع

 اآلت١ٝ :  ايطب١ٓٝ املـطًشاتَا َع٢ٓ 
الجيكب األنفّية : فراغات مميئة باليكاء، تّتصل بالتجكيف األنفي عبر 

 فتحات خاصة، تقع ضمف عظاـ الجمجمة كالكجو. 
ْبك القصبي: مرض يسبب تضيق متغير في القصبات اليكائية، تجاكًبا  الرَّ

 مع مثيرات مختمفة. 
ي، تنقل النبات مف حالة األبكاغ: مفردىا َبْكغ، كىي خمية تكاثر ال جنس

الرككد إلى حالة النشاط أك العكس، كليا أشكاؿ كثيرة كمختمفة في 
 الفطريات كالطحالب كالجراثيـ كغيرىا.

  ؟َؿشد ن١ًُ )دشاثِٝ( َا 
.  ُجْرثـك

ٛٓخ َٚشض اذتظاط١ٓٝ.   ٚٓكض ايعالق١ بني ايتً
ي التمكث يعني إمكانية كصكؿ أي نكع مف الجراثيـ إلى الجياز اليضم

 كالتنفسي مما يؤدي إلى تيّيج األنسجة كتحّسسيا.
اكبط بايٓؼهٌ سشف ايؿا٤ يف ن١ًُ )ايؿطشٜات( ، ٚايشا٤ يف ن١ًُ 

 )ايٓشِب١ٜٓٛ(. 
ْبكّية.  الُفطريات،   الرَّ

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َا دزس ن
 الجّيدة : جكد /أصميا : تكتجو( تّتجو : كجو )  الجذكر الصعبة:
   /محتكيات : حكي  /ئمة : دكـداال /الّتيكية : ىكي 
تنّفسّي : نفس ال/  الجياز : جيز/ عّدة : عدد الجذكر السيمة:

رئيس : رأس  / كسائد :  كسد/ عمميِّا : عمـ/ القصبّي : قصب./
 / الكقاية : كقي/ مناعة : منع/ خطكرة : خطر/ يزداد : زيد /

  استعماؿ : عمل /متقاربة : قرب/ فترات : فتر /تغيير : غير
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تعريض : /المنازؿ : نزؿ/مرر: المستمّرة  /ضركرة : ضرر/ التيابات: َلِيبَ / الصناعّي : صنع/المطّيرات : طير/ التنظيف :   نظف/
 النائـ : نكـ. /يستنشقيا : نشق/ التمّكث : لكث/ تكديس : كدس/ تجّنب : جنب /تعقيـ : عقـ / أشّعة : شعع/ عرض

 ستخَرج () فقط ت   

َََعٓا يف ايبٝٛت، نٝـ ْكٞ أْؿَظٓا َٔ خطش اإلؿاب١ بٗا ؟  ـٓذس ٚاألْـ ٚادتًذ   تكِٝ بعض َظببات سظاط١ٝ اي
 بداًل مف يمكف الكقاية منيا بتغيير الكسائد عمى فترات متقاربة، كاستعماؿ مكاد التنظيف كالمطيرات الجيدة أسبكعيِّا، كاستعماؿ القطف الّطبيعيّ 

الكسائد، كضركرة التيكية الدائمة كالمستمّرة لممنازؿ، كتعريض محتكيات الغرؼ ألشعة الّشمس مف كقت إلى آخر، لتعقيميا مف  الصناعّي في
 الجراثيـ ، عبلكة عمى تجّنب تكديس حجرة النـك بالمبلبس خارج أماكنيا، كتجّنب ترؾ األحذية فييا.

 َا أْٛاع اذتظاط١ٝ ؟
 ز الّتنفسّي، التي تشمل حساسّية الّصدر )الّرْبك القصبّي( كحساسّية األنف.حساسّية الجمد، كحساسّية الجيا

 َا دٚس ايُؿطشٜات يف اذتظاط١ٓٝ ؟
زداد األمر تتكاجد  الفطريات في كسائد غرؼ النـك ك ّتتجو أبكاغيا بشكل رئيس إلى الجيكب األنفّية كالّرئتيف، كقد تسّبب التيابات في العيكف، كي

 ص مناعة جسـ المريض.خطكرة في حالة نق
 عًٌٓ : تعشٜض ستتٜٛات ايػشف ألػع١ ايٓؼُع َٔ ٚقت إىل آخش.

 لتعقيميا مف الجراثيـ. 
 عًٌٓ : جيب جتٓٓب تشى األسز١ٜ يف سذش٠ ايّٓٛ .

 ألّنيا مف أىـّ مصادر التمّكث التي يستنشقيا النائـ في أثناء تنفسو.

 املقٕغ الجالح

َُ ٖأ ًِ ََْوَمْك ٖأْقياِع احٖلساَس ًٍِك َمَك الَغنا ُٗ اإِلْقساِن َقْشَي َقْيٍع ُمَع ًِ َُ الََّتٌ َىَتفاَوٗلنا اإِلْقساُن ٖلا ُبِد َمْك ٖأْن ; ْىًضا َسساَس ًِ ًْفاَت الَغناَّ َؾ َضــْنــُىٖفٖأّن َقْيٍع َمَك الُبُرْوَت
َْ، َوِإلَّا  ََُب اْمَتصاُه الُبُرْوَتَصُعٖقْبَل ُوُصْيَلَم ِإٖلَ اأٖلْمعا ًِْر امٖلْنُضْيَم ُُ، ٖفِإِن  . ًْفاَت ٖغ ًْفاَت َبُصُعْيَب ُْ ٖأْسًاًقا اْمَتصاَه َلَنَه الُبُرْوَت ٖأِما ِإذا اْسَتٕاَعَت اأٖلْمعا

ٌُ، َوَعْفَدلا َتَتٖك ـٌ ٖغِرْىَب َُ َت٘كُؿُك َفٌ َتعاَمِل اجَلْسِؾ َمَعنا َعٖؽَ ٖأِقنا ٖأْدسا ْٕٗيَرٍٖ َفٌ َلَنَه احٖلاٖل ًَْفُتُر َعْك َذَلٖم َتفاُعالٌت اخٗل ـٌ ُمضاِدٌٍ َتَتَصِدِ ٖلنا، ٖف ِيُن ٖأْدسا
َُ، َوُىْؿَكُك الٖقْيُم ٌُ ُتْعَرُف َبٖأْمراِض احٖلساَسًِ ًِ ًَْك َغن : َكًْؿًاَّ ًَْك ٖأٔن ُبُرْوَت ٌُ َتْشُدُخ َب ًِ َُ ُلَي َمعاِرٗك َكًْؿًاَّ ًِ ٍّ َىْفَذُح َفٌ الُيُصْيِم ِإِن َلنا الِفْيَع َمَك احٖلساَس اَّ

ـِ امٗلَضاِدٍَ الََّتٌ َتَتٖكِيُن َمْك ٖأْقَسَذ ًَْك اأٖلْدسا ًِْر َلْضٍؾ، َوَب ًِْك الَغِرْىَب الََّنن َىَذُب  ; َُ اجَلْسِؾِإٖلَ َخالىا اجَلْسِؾ ٖأْو ٖأْقَسَذَتَم َمْك ٖغ َلَشؿاَىَتنا َمْك َلنا الُبُرْوَت
 الِتَصٔدن ٖلُم. 

ًِْك َفٌ الَو ُْ الُبُرْوَت ًَُعّد ُدَزْن ُٖ َل٘ؽِإْقساِن َمْك َمْجِل الؽََّبِك، ٖف ًِ َُ احٖلساَس َُ َمْفُم، َوٖقْد َتْشُدُخ َمْك ُسكَِّر ٖقْد ُتَسٔبُب َبْعُض اأٖل٘غَنَى ًِ ؽََّبِك َمْسُؤْوًلا َعْك ُسُدْوَخ احٖلساَس
َُ اأٗلْخَرِ الََّعـَؿـْقَتفاًخا َفٌ الالؽََّبِك )الؽَّا٘كُتْيِز( الََّنن ُىَسٔبُب ا ًَْزٍُ َمْك َتَفاُوَلَم، َوَمَك اأٖل٘غَنَى َتٌ ُتَسٔبُب َدٍَ، َوُىَصاَسُب االْقَتفاَخ َمْغٌص َوِإْسناٌم َبْعَد ٖفْتَرٍُ َوَد

ًُْض َوالِسَؿٗم.  ُٖ ٖلَدِ َبْعِض اأٖلْشخاِه الَب ًِ  احٖلساَس
 

ىّماىوأتي:ماىمعنىىكّلىكلمةىم
 : قصيرة .ٚدٝض٠ /: تكاجييا تتـٓذ٣ هلا/ : تتمّثل تهُٔ

ّٓا  اكبط بايٓؼهٌ سشيف املِٝ ٚايعني يف ن١ًُ )َعذ٠( ، َبٝ
 َمِعدة  كِمْعدة أٚد٘ كبط ايه١ًُ. 

 ٚٓكض املكـٛد بايتشٓظع ايػزا٥ٞ. 
 الجسـ خبليا إلى تصل التي الغذائية البركتينات بعض تسببو تحسس ىك
 كبيف البركتينات ىذه بيف تفاعبلت فتحدث ىضـ، غير مف أنسجتو أك

 .الحساسية تسبب ليا المضادة األجساـ
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ـٓٛس ايؿ١ٓٝٓ يف ايعباس٠ اآلت١ٝ:   ٚٓكض اي
ٕٓ ٖزا ايٓٛع َٔ اذتظاط١ٓٝ ٖٛ َعاسى نُٝٝا١ٝ٥ حتذخ بني أٟ  " إ
بشٚتني غزا٥ٞ ٜٓذض يف ايٛؿٍٛ إىل خالٜا ادتظِ أٚ أْظذت٘ َٔ 

   األدظاّ امللآد٠ ي٘".غري ٖلِ، ٚبني
صكر الكاتب الحساسية معركة ، كصكر البركتيف الغذائي كاألجساـ 

 المضادة جيشيف يخكضاف ىذه المعركة.
 األَعا٤؟َا َؿشد 

   األمعاء : ِمَعى.     
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات ادتزس ايًػٟٛ يه

 /يتتصّدى : صد /يتناكؿ : نكؿ /الغذائية :  غذك  الجذكر الصعبة:
الميضكمة : ىضـ /استطاع : طكع /امتصاص : مصص الجذكر السيمة:

 /غريبة : غرب/تعامل : عمل /خطكرة : خطر /صعكبة : صعب /
 /حماية : حمي/خبليا : خمك/معارؾ : عرؾ/تفاعبلت : فعل /تتكّكف : ككف  

 كجيزة : كجز./انتفاخ : نفخ /حدكث : حدث /مسؤكؿ : سأؿ/جزيء : جزأ 

  : َٔ ٌٓ  سظاط١ٝ ايًدي.  -أ ارنش عَشكني يه
سياؿ.  انتفاخ في المعدة ، مغص كا 

 َا ٖٞ أَشاض اذتظاط١ٓٝ ؟
ىي تفاعبلت كيميائية تدكر بيف األجساـ الغريبة كاألجساـ 

 المضاّدة 
 

ايتشظُٓع ايػزا٥ٞ ٖٞ عباس٠ عٔ َعاسى نُٝٝا١ٓٝ٥ ، ٚٓكض 
 ريو .

ْحُدُث َبْيَف َأيِّ ُبُرْكِتْيَف ِغذاِئيّ  َيْنَجُح ِفي الُكُصْكِؿ َمعاِرُؾ ِكيْمياِئيٌَّة تَ 
ـِ  ـ ، َكَبْيَف اأَلْجسا ـِ َأْك َأْنِسَجِتِو ِمْف َغْيِر َىْض ِإَلى َخبليا الِجْس
ـِ؛ ِلِحماَيِتيا ِمْف َىذا  ُف ِمْف َأْنِسَجِة الِجْس ِة الَِّتي َتَتَككَّ الُمَضادَّ

ي َلُو.الُبُرْكِتْيِف الَغِرْيِب  الَِّذي َيِجُب التََّصدِّ

 ارنش ثالث١ أغز١ٜ تظٓبب اذتظاط١ٓٝ .
الّمبف، البيض، الّسمؾ.

 املقٕغ الرابغ             

َُ ٖف َُ ٖأِو امٗلْفَخَفَض ًَ ُٖ، َمْجَل َدَرداَت احٖلراَرٍَ الَعاَل ٌُ ٖقْد ُتَسٔبُب احٖلساَسًِ ًِ ًَْع ُٖ َعَياَمُل ٖطَب َْ ْضًؽا َعْك َوَثِؿ ٌْ َُ ُلَفا َبالٖق ًِ َُ الِشْؿِس، َوَت٘ظَنُر ٖأْعراُض احٖلساَس ٖأَشِع
ِٕ٘س ٖأِو الِرْشِح ٖأِو اأٖلَزماَت ال ِٕ٘ك ٖأِو الَع َّٕ٘فِح اجَل٘ؽَدٔن امٖلْعُرْوَف َباأٖل٘كِزْىؿا الََّتٌ َى٘كـــِرْبـــَواإِلْسناِم َوامٖلْغِص امٗلَتٖكٔرِر َفٌ الَب َُ ٖأِو ال ًَْك اأٖل٘طفاِم، ِيِى ُجُر اْقَتشاُرلا َب

ُُ َمَك اجَلْسِؾ ـٌ َواْقَتفاخاٌت َفٌ َمفاَطَق ُمْخَتَؽٖف ُٗ . ٖأَوٖقْد َت٘ظَنُر ٖأْورا ُٗ اجَل٘ؽَد َواأٖل٘غَشًَ ٌَ ٖأْقَسَذ َُ ٖفِن ًِ َُ َباحٖلساَس َُ اجَلْسِؾ َتَعّرًضا َل٘ؽِإَصاَب ِما ٖأ٘كَجُر ٖأْقَسَذ
ُٗ َل٘ؽَذن ٌٔ. : اَزْىِكامٗلخاَطًِ ٌٔ، َواجَلناِز الِتَففَُّس  اجَلناِز اهٖلْضَؿ

َْ امٖلْعُؿْيَرٍَ، َوٖقْد ٖأَشاَرْت َبْعُض الٔدراساَت ًِْغ ٖأْردا ًَْك َمَك الَبَشِر َفٌ َدَؿ ُٗ امٖلالَى ًِ ًُْب احٖلساَس َُ َمْك َلنا ا َوُتَص ًْا َفٌ الِيقاَى َْ ِإٖلَ ٖأِن َل٘ؽَؿْرٖأٍَ َدْوًرا ٖأساَس لِدا
ٌٔ َعٖؽَ َقْشٍي َخاهٍّ َُ اجَلناِز الِتَففَُّس ٍّ، َوَسساَسًِ ًُْح االْسَت; َعٖؽَ َقْشٍي َعا ٌٔ َلأٖلَب َمْك َس ًَْف ًَْب اجَل ًًْرا َمَك الِتْرَك ـٔ ٖأَشّد َت٘أَث ٌِ َلـ٘ؽــٗأ ًَْف ًَْب اجَل ْعداُد َلٖأِن الِتْرَك

ٌّ َل٘ؽَؿْيٗلْيَد َلإِلصا َُالِيَراَث ًِ َُ َبٖأْمراِض احٖلساَس ـِ. َب َُ َبَننا امٖلَرِض ٗكؽَّؿا ٖكاَن اأٖلْخياُم َواخلاالُت امٗلصاُبْيَن َبَم ٖأ٘كَجُر َمَك اأٖلْعَؿا ُٗ اإِلصاَب  َوالَعِؿاَت، َوَتْزداُد َقْسَب
َُ َباأٖلْقياِع الِشَدْىَدٍَ ُٖ اإِلصاَب ًُْب الٖفَتًاَت ٖأ٘كَجَر َمَك الَفْتًاِن َوٖأكََّدْت َبْعُض الٔدراَساَت ٖأِن َقْسَب َُ الِصْدِر ُتَص ًِ  َمْك َسساَس

 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات َع٢ٓ ن
ٟٓ/: ما تقذفو المعدة ايك٤ٞ/هنان مٓث١ :  :  ايٓطؿض ادتًذ

األرض المبنّية أك  : املعُٛس٠/التياب جمدّي يصيب اإلنساف
 المسككنة.

 :   اآلت١١ٝ املـطًشات ايطبٝٓٚٓكض 
األغشية المخاطّية: تبطينات تتكاجد في أماكف مختمفة مف 

 الجسـ كالفـ كاألذنيف كاألنف، تستخدـ في اليضـ كاإلفراز. 
 

 التركيب الجيني: مجمكعة المعمكمات الكراثية التي يحمميا كّل كائف حّي.
َٔ خـا٥ف املكاي١ ايع١ًُٝ اطتدذاّ املـطًشات ايع١ًُٝ، 

 اذتكا٥ل، ٚشتاطب١ ايعكٌ، َٓجٌ يهٌ ٚاسذ٠ َٔ ٖزٙ ٚاالطتٓاد إىل
 ارتـا٥ف َٔ ايٓٓٓف. 

ْبك القصبي، الُفطريات، سكر المبف.... إلخ  المصطمحات العممّية، مثل: الرَّ
 االستناد إلى الحقائق،  مثل: تسبب بعش األغذية الحساسّية لئلنساف. 

 الفنّية. مخاطبة العقل: استخداـ لغة عممّية مباشرة، كندرة الصكر
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ُٚٓؾل ايهاتب يف عشض املٛكٛع بؼهٌ ٚاكض  ٟٓ َذ٣  بٝٓٔ إىل أ
 َٚؿّٗٛ، ٚيف تجكٝـ املتًٓكٞ ؿشٝ٘ا ٚايٓتأثري ؾٝ٘. 

كاف الكاتب مكّفًقا في إيصاؿ فكرتو إلى حّد كبير؛ ألنو التـز سمات 
المقاؿ العممي مف حيث تسمسل األفكار، كاالعتماد عمى الحقائق العممية، 

ؾ بمغة سيمة كاضحة مع قصر العبارات كالمعاني المباشرة كعرض ذل
مخاطًبا العقل ال العاطفة ؛ إذ عّرؼ الحساسية كذكر مسبباتيا كأنكاعيا 

 كأعراضيا كطرؽ الكقاية منيا.
 ال جيٛص االطتٗا١ْ مبشض اذتظاط١ٓٝ.: عًٌٓ 

 ألخطاره عمى كّل مف يصاب بو . 
 اطتدشز طباقّا َٔ املكطع ايشابع .

 ية، المنخفضة /  األـ ، األب .العال

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
أغشية : /اإلصابة : صكب /القيء : قيأ /العالية : عمك الجذكر الصعبة:
الداء :  /أشار : شكر /أرجاء : رجك/المخاطّية : مخط/غشك، َغِشي 

 /تزداد : زيد /دكأ
    /خفضالمنخفضة :  /الحرارة : حرر/درجات : درج الجذكر السيمة:
 /المعركؼ : عرؼ/مات : أـزاألز /المتكّرر : كرر /اإلسياؿ : سيل
تعرُّض :  /مناطق : نطق/انتفاخات : نفخ/أكراـ : كـر/انتشارىا : نشر 

 /كقاية : كقي/أساسّي : أسس/الدراسات: درس /المعمكرة : عمر /عرض
ؿ + األخكا/ مكلكد : كلد/ الكراثّي : كرث/تأثير : أثر  /التركيب : ركب
الفتياف + /  الشديدة : شدد/األعماـ + العّمات : عمـ/  الخاالت : خكؿ
 / االستعداد : عددالفتيات : فتي

 
ًشظاط١ٓٝ ايٓاجت١ عٔ دسدات اذتشاس٠ املشتؿع١ أٚ يارنش عَشكني 

 املٓدؿل١. 
ر في البطف أك العطس أك الّرشح أ ك القيء كاإلسياؿ كالمغص المتكرِّ

األزمات الّرْبكّية أك الّطفح الجمدّي المعركؼ باألكزيما، كقد تظير أكراـ 
 كانتفاخات في مناطق مختمفة مف الجسـ. 

 عًٌٓ َا ٜأتٞ : 
 اذتظاط١ٓٝ َشض َٔ أَشاض ايعـش.  -أ

 ألنيا تصيب المبلييف مف البشر في جميع أرجاء المعمكرة. 
ٚقا١ٜ ْؿظٗا َٔ جيُب ع٢ً املشأ٠ إٔ تهٕٛ أنجش سشّؿا ع٢ً  -ب

 اذتظاط١ٓٝ. 
ألفَّ التركيب الجيني لؤلـ أشد تأثيًرا مف التركيب الجيني لؤلب مف حيث 

 االستعداد الكراثي لممكلكد لئلصابة بأمراض الحساسّية.

 َا أنجش أْظذ١ ادتظِ عشك١ يإلؿاب١ باذتظاط١ٓٝ؟ 
أنسجة الجمد كاألغشية المخاطّية لمجيازيف: اليضمّي، كالجياز 

 فسّي.الّتن
 َت٢ تضداد ْظب١ إؿاب١ ايطؿٌ مبشض اذتظاط١ٓٝ؟

كّمما كاف األخكاؿ كالخاالت المصابكَف بو أكثَر مف األعماـ 
 كالعّمات.

 .ارنش عاًَني طبٝعٝٓني ٜظببإ اذتظاط١ٓٝ 
 درجات الحرارة العالية أك المنخفضة، أشعة الشمس .

ٟٓ )األنضَا ٖٞ ايؿ١٦ ايعُ  ( ؟مياش١ٜ األنجش عشك١ يًطؿض ادتًذ

 األطفاؿ .
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  محمكد فضيل الّتل.ىىىىىيِنَطَكىواىَوِنُبىَعُتْكَأَس                                                                                                                                                               

         الشرح                                                                                        املقٕغ األوم

يعّبر الّشاعر عف شكقو إلى كطنو حيف كاف بعيًدا عنو، فيدفعو شكقو   َسَأْكُتُب َعْنَؾ يا َكَطِني   
 إلى كتابة قصيدة في كطنو

ْكِؽ َتْسُكُف ِرحْ  ـُ َلْكَحًة ِلمشَّ كصّكر ىذه القصيدة لكحة جميمة بما فييا مف عبارات يبعثيا إلى الكطف  َمَة الزََّمِف َكَأْرُس
 الذي يسكف كجدانو أينما حّل، دفعو شكقو إلى كتابتيا.

 كيرفع راية حّبو لؤلردّف تعبيًرا عف حنينو كانتمائو إليو َكَأْرَفُع راَيًة ِلْمُحبِّ َأْحِمُميا َكَتْحِمُمِني 
 لَّ ما َأْىَكى َسَأْكُتُب كُ 

 َكَما َيْحُمك ِإَلى الَكَطِف 
 كيكتب كّل ما يميق ببمده مف عبارات جميمة

 َسَأْذُكُر َأنََّؾ الُبْشَرى 
 َكُكلُّ الَخْيِر ِلْمَبَشِر 

كيذكر الّشاعر أّف األردّف بمد الخير كالعطاء لكّل مف يحتاجو، فيك 
 الُبشرى كاألمل

  َفْت فآِتي ُكمَّما َىتَ 
ْكِؽ َتْطُمُبِني  بلؿُ ظِ   الشَّ

ْت ِذراُعَؾ َكْي ُتعانِ   ِني ػػػػقَ َكآِتي ُكمَّما اْمَتدَّ
َـّ َتحْ   ػػػػػِني نَ ػػػػػُض ِبَشْكؽ  ُث

 َسآِتي ُكمَّما َنَيَضْت 
 ُر َتْسَأُلِني ػػػيْ ػباَؾ الطُّ رُ 

ْمِس كا  َكالَقَمِر  ءِ مالظَّمْ َسآِتي ِفي ُشعاِع الشَّ
بى  ِجعُ َسَأرْ   ا ْكعً طَ ِلمرُّ

 َكَأْحِمُل ُغْرَبِتي َشْكًقا 
ـِ َكاأَلْكجاِع َكال  ِف ِمحَ َكَأْطِكي ِرْحَمَة اأَليَّا
 َسآِتي َحاَلَما َتْدُعك 

 ِببل َخْيل  
 َكال َطْير  
 َكال ُسُفِف 

كيمّبي الشاعر دعكة كطنو عندما يناديو، في كل األكقات ليبًل أك نياًرا، 
فيأتي مدفكًعا بانقياده إلى كطنو شمًسا أك ظممة، لينيَي أكجاع غربتو، 

 الغالي كشكقو إليو، مجتاًزا كل العكائق المادّية بحًرا كبرِّا كجكِّا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ْبػػػَق ػػػَعِزْيًزا ُكْنَت َكْلتَ 

ـِ يا َكَطِني   َمَدى اأَليَّا
 كفي نياية المقطع يدعك الّشاعر لكطنو بالبقاء كالعزّة.

ى
 َا املٓاؿب اييت تٛٓيٗا ايؼاعش ستُٛد ؾلٌٝ ايٓتٌ؟

تكّلى عّدة مناصب، منيا مستشار في السفارة األردنية في  
الككيت، كأميف عاـ في كزارة الثقافة، كىك عضك رابطة الكّتاب 

 األردنييف.

 ارنش مخظ١ َٔ دٚاٜٚٔ ايؼاعش ستُٛد ؾلٌٝ ايٓتٌ .

مغد اآلتي، كجدار االنتظار، كىامش أغنيات الصمت كاالغتراب، كنداء ل
 الطريق، كشراع الميل كالطكفاف، الذي أخذ منو النّص.

"           ٓ٘ قـٝذ٠ "طأنتب عٓو ٜا ٚطينارنش اطِ ايذٜٛإ ايزٟ ُأٔخزت َ
 شراع الميل كالطكفاف.
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ىى
 َا ٖٛ ػعٛس ايؼاعش جتاٙ ٚطٓ٘ ؟

كيعتّز بانتمائو إليو  يعشق الشاعر األردّف، كيفخر بمحبتو لو،  
 كتعّمقو بو.

ٕٓ، ٜٚؿدش مبشبت٘ ي٘، ٜٚعتٓض  ملارا ٜعؼل ايؼاعش األسد
 باْتُا٥٘ إيٝ٘ ٚتعًٓك٘ ب٘؟

ِلَما لؤلردّف مف حضكر دكلّي متمّيز، يؤكد احترامو لئلنساف،  
 كما قّدمو لممجتمع اإلنسانّي مف إنجازات في مختمف المجاالت. 

 ملارا نتب ايؼاعش قـٝذت٘ ؟َا ٖٞ َٓاطب١ ايكـٝذ٠ ؟ أٚ  
أشار الشاعر في القصيدة إلى أياـ اغترابو  عف الكطف، مؤّكدًا 

 أّف األردّف يعيش في داخمو، كيسكف كّل منيما اآلخر.
 عًٌٓ : ايؼاعش ال ٜؼعش بايػشب١.

ألّف األردف معو كركحو التي ال تفارقو أينما حّل كارتحل، كىك  
ىيطمئّف إليو. يجد في طبيعة الكطف المنزؿ الذي

ىالعاطفةىالبارزةىفيىكّلىالمقاطعى:ى
   الحّب كالشكؽ لؤلردّف .

ىماىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
 .  ُأنيي:  أطٟٛ : ما ارتفع  مف األرض . ايٗشب٢

ى: عندما .ساَيُا       : الببلء كالّشدة .امٔلَشٔ 
ٌٓ : َٔ ايُبؼش٣ ، ٚائبؼاس٠مجَا    ؟ع ن

 الِبشارة: الَبشائر.  الُبْشرى : الُبَشر. 
ٌٓ مٓما ٜأتٞ:   َا َؿشد ن

ْبكة.  بى: الرَّ  الِمَحف: الِمْحنة  الرُّ
 ال تكـ ايعٛا٥ل أَاّ ايؼاعش يف تًب١ٝ ْذا٤ ايٛطٔ: 

 نٝـ عٓبش ايٓؼاعش عٔ ٖزا املع٢ٓ؟  -1          
في قكلو: "سآتي حالما تدعك ال خيل كال طير كال سفف" بمعنى 

أماـ الّشاعر في تمبية نداء كطنو حالما أّف العكائق ال تقف 
ف لـ تتكافر لديو كسيمة لمنقل بحًرا أك برِّا أك جكِّا  يدعكه، حتى كا 

 تقّمو إلى كطنو، فيذا العائق ال يقف حاجًزا أمامو. 
ٍٗ ريو؟  -2            َّ ٜذ  عال

ىيُدؿُّ ذلؾ عمى شّدة شكقو لكطنو، كتعّمقو بو.
ٌٓ ـٓٛس٠ ايؿ١ٓٝٓ يف ن  عباس٠ َٔ ايعباسات اآلت١ٝ:  ٚٓكض اي

  ٚأسطِ يٛس١ يًؼٛم تظهٔ سس١ً ايضَٔ.  -أ
صّكر كبلمو في كطنو )القصيدة التي كتبيا( لكحة جميمة، دفعو 

 شكقو إلى كتابتيا. 
ٍُ ايٗؼٛم تطًُبين.  -ب  ؾآتٞ نًُٓا َٖتؿِت ٔظال

 صّكر الّشاعر شكقو لكطنو ظبلاًل تبلزمو، كصّكر الظبلؿ أشخاًصا تناديو
 كتطمبو. 

 ٚآتٞ نًُٓا اَتٓذت رساُعَو نٞ تعاَْكين.  -ز
 صّكر الّشاعر الكطف إنساًنا يمّد ذارعو ليعانقو 

ُِٗش تظأُيين.  -د  طآتٞ نًُٓا ْٗلِت ُسباى ايٗط
ىصّكر الّشاعر الجباؿ في كطنو أشخاًصا تسألو العكدة.

 :َٔ ٌٓ  َا دالي١ ن
           ٚأطٟٛ سس١ًَ األٜاّ ٚاألٚداع ٚامٔلَشٔ.  -أ

 قرار العكدة إلى الكطف بعد أف أتعبتو الغربة. 

        طآتٞ يف ػعاع ايٓؼُٔع ٚايٖعًُِا٤ٔ ٚايكُٔش.  -ز
 عكدة الّشاعر إلى كطنو في كّل الظركؼ.

                ٚأسؾُع سا١ّٜ يًُشبٔٓ أمحًُٗا ٚحتًُُين.  -ٖـ
ىحّب الكطف متبادؿ بيف الّشاعر ككطنو.

 َا ايػشض َٔ: 
 تهشاس ال ايٓاؾ١ٝ يف قٛي٘ " بال خٌٝ، ٚال طري، ٚال طؿٔ".  -أ

تأكيد النفي، بمعنى عكدة الّشاعر إلى كطنو متحققة مع نفي كجكد 
 كسيمة تقّمو. 

 اطتدذّ ايظني يف قٛي٘: طأرنش، طآتٞ ، طأدعٌ ، طأبك٢.  -ب
السيف تُدؿُّ عمى المستقبل القريب، بمعنى تحقق إنجاز ىذه األفعاؿ في 

 ريب. الق
خاطب ايٓؼاعش ٚطٓ٘ شتاطب١ اإلْظإ يإلْظإ، َا ايزٟ ٜلؿٝ٘ 

 ٖزا األطًٛب ع٢ً ايكـٝذ٠ 
حساسو بو،  ىذا الخطاب يكشف عف كعي الّشاعر العميق بالمكاف كا 
كارتباطو، كعف مدى حضكر الكطف في نفس الّشاعر، كعمق االّتصاؿ 

إلى أف  بيف الشاعر ككطنو حتى كأّنو شخص يكممو، مما دفع الشاعر
 يتجو بمغتو اتجاًىا تشخيصيِّا في شكل مناجاة أك مخاطبة ذاتّية لمكطف. 
كىذا يضفي جمالية عمى الّصكرة الشعرية في القصيدة، كيجعميا أكثر 

ىقدرة عمى التعبير عف المشاعر الداخمّية.
 : ١اآلتٝ ١ايؿٓٝ ٠ٚٓكض ايـٛس

ى: شّبو الغربة بشيء ُيحمل . " ٚأمحٌ غشبيت ػٛقّا "
 تدشز طباقّا َٔ املكطع األٍٚ .اط
ىالشمس، الظمماء . 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
 /بقيْلتبَق :   / ربى : ربك الجذكر الصعبة:
آتي : أتي /الخير : خير  /البشرى : بشر/أىكى : ىكي  الجذكر السيمة:

 /األكجاع : كجع/الظمماء : ظمـ  /تعانقني : عنق/ظبلؿ : ظمل/
ى امتّدت: مَدَد./شعاع : َشَععَ / ى :  مدي مد/ عزيزًا : عزز



 

 9119107070ر أبو بكر    واتساب   ماه

 يحّق لك أن ترتقي3ٕ 
 

ى

 عٓبش ايٓؼاعش عٔ ػٛق٘ يٛطٓ٘، ارنش َعٗشٜٔ هلزا ايؼٛم. 
 " كأرسـ رحمة لمشكؽ" ك"ظبلؿ الشكؽ تطمبني" ك"بشكؽ ثـ تحضنني". 

 ناداه.كتابتو شعًرا في كطنو، كرسمو لكحًة في شكقو إلى كطنو، كالعكدة إلى كطنو كّمما 
ٌٓ َا ٖٛ مجٌٝ َٔ ايهًُات يٝعٓبش بٗا عٔ سٓب٘ يٛطٓ٘، أٜٔ جتذ ريو يف املكطع؟   اْتك٢ ايٓؼاعش ن

قكلو: "سأكتب كّل ما أىكى، كما يحمك إلى الكطف".
 األسدٕ بًذ ارتري َع ق١ً َٛاسدٙ: 

ٍٗ ع٢ً ٖزا؟  اطتدشز َٔ املكطع َا ُٜذ
 َشر".في قكلو "سأذكُر اّنؾ البشرى، ككّل الخير لمبَ 

 األردّف بمد الخير كالعطاء كالمساعدة لكّل مف يحتاجو كيمجأ إليو.
ٍٗ ع٢ً :   اطتدشِز َٔ ايكـٝذ٠ َا ُٜذ

ٕٓ ايٛطٔ باعح ايٓظشٚس يف ْؿع ايٓؼاعش، ٚخٓؿـ ٚطأ٠ أمل٘. -ب   أ
 "كأطكي رحمة األكجاع كالِمَحف".

 الشرح                                                                 املقٕغ الجاقٌ 

 َسَأْبَقى ِفْيَؾ ال َأْىَكى ِسَكاَؾ َمًدى
 رِ لَقدَ َكَأْحيا ِفْيَؾ َحتَّى َلْحَظِة ا

يعّبر الّشاعر عف التكّحد بيف ذاتو كالكطف، فذات الّشاعر تحيا في 
ف كاف بعيًدا عنو، كىي حالة التحاـ  كطنو حتى لحظة َقَدره )مكِتو(، كا 

لشاعر كذات الكطف، فالكطف أماـ مرأى الشاعر كامتزاج بيف ذات ا
 دائًما ال ييكى غيره.

ْدرِ َخػػػفْ َسَأْجَعُل ِمْف ُتَراِبَؾ ِإْذ َتَساَمى   َقَة الصَّ
ْىرِ  ُد َقْسَكَة الدَّ  َكَأْغِسُل ِفي ِمَياِىَؾ َما ُيَبدِّ

 رِ ػػمْ ػػعُ ُج ِمْف َرِبْيِعَؾ َما ُيَخمُِّد َبْيَجَة الِس َكَأنْ 

كطنو كمياىو كربيعو صكًرا يعّبر بيا عف انتمائو لمكطف؛  كجعل تراب
فبعمّك تراب الكطف ينبض قمبو، كبمياىو يزيل قسكة غربتو، كبربيعو 

 تبيج أيامو.
 َكَلْسُت َأُكْكُف ُمْغَتِرًبا
ْنَيا ْفُت ِفي الدُّ  ِإذا َطكَّ
 َكُعْدُت ِإَلْيَؾ ِفي َشْكؽ  

 َلوُ  دَ َكُحبّ  ال ُحَدكْ 

فكرة اغترابو النفسي عف كطنو، كيقكؿ: ال أككف كيرفض الشاعر 
مت كترّحمت بعيًدا عنو، ثـ عدت إليو حامبًل  مغتربا عف كطني إذا تنقَّ

 أشكاقي كحّبي الذي الحدكد لو .

كيبدك الشاعر متميًفا لمعكدة في الميل أك الفجر كفي أّي كقت  َسآِتي ِفي ِرَياِح المَّْيِل ِإْعصاًرا
ـِ الَفْجِر َأْحبلًما كاإلعصار، فاألردّف مزركع في ذات الّشاعر.  َكآِتي ِفي َنِسْي

ـُ الَمْزُرْكُع ِفي ذاِتي  َفَأْنَت الَعاَل
أنا" كيعّبر عف مدى عمق ارتباطو بكطنو كعف التكّحد بينيما " أنت  َكَأْنَت َأنا

 فالكطف ىك الّشاعر
 ػشاَرُة اْلَخَبرِ ِبػػَكَأْنَت 

 َكَأْنَت اْلُحبُّ يا ُأْرُدفُّ 
ىك البشارة الّسارة كالخير في نفسو، كالكطف ىك منبع الشعكر كالمميـ، 

حاضر في كجدانو  كىك كّل األفكار كالصكر في مخيمة الشاعر، كىك
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َكرِ ػػػكِ َأْنَت الطَّْيُف َكال ْف كاف بعيًدا عنو. ْجَداُف ِفي اأَلْفكاِر َكالصُّ  كا 

ى

هاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
: ترفَّع، تظا٢َ /: لحظة المكت  ذتع١ ايكَذس/: أقصى مّدة َذ٣ 
 تعالى .
               ُيديـ كُيبقي . : خيِّذ/: يبِعدٜبذِّد /: الحركة كاالضطرابخؿك١ 
ا يراه النائـ. الخياؿ الطائف، كم: الّطْيف:  يٓطٝـا/ : سركربٗذ١ 

ٛٔدذإ/كالجمع أطياؼ  : الِكجداف: منبع الشعكر.  اي
ٌٓ مٓما ٜأتٞ:    َا َؿشد ن

 الحدكد : الَحّد.
عٓبش ايٓؼاعش عٔ ايتٛٓسذ بني ايٓزات ٚايٛطٔ، ٚٓكض ريو يف 

 ك٤ٛ ؾُٗو األططش ايٓؼعش١ٜ يف املكطع املؼاس إيٝ٘. 
ف كاف بعيًدا عنو، ذات الّشاعر تحيا في كطنو حتى ل حظة َقَدره، كا 

كىي حالة التحاـ كامتزاج بيف ذات الشاعر كذات الكطف، فالكطف 
أماـ مرأى الشاعر دائًما ال ييكى غيره، كالكطف مّتحد في الّشاعر 

كىك فيو: "أنت أنا".
ٍٗ ع٢ً َذ٣ عُل استباط ايؼاعش بٛطٓ٘.    اطتٓتر َا ُٜذ

نت الّطيف في الكجداف كاألفكار قكلو: " كأنت الحّب يا أردّف"، "أ
كالّصكر" يعّبر عف مدى عمق ارتباطو بكطنو، فالكطف ىك منبع 
الشعكر كالمميـ لمشاعر، كىك كّل األفكار كالصكر في مخيمة 
ْف كاف بعيًدا عنو.   الّشاعر، كىك حاضر في كجداف الّشاعر كا 

ِٔ َإَْٔع  ُ٘  –َع ِٓ َٞ اهلُل َع ِّ  –َسٔك ٖٓٔب ٕٖ اي ٘ٔ َؿًٖ –َأ ِٝ ٢ اهلُل َعًَ
 َِ َِٚكَع  –ََٚطًٖ َُٔذ١َٜٔٓ َأ ِٔ َطَؿٕش َؾََٓعَش إَي٢ ُدُذَسأت اِي َٔ  َّ َٕ إَرا َقٔذ َنا

ِٔ ُسبٔٓٗا. )َتؿل عًٝ٘(  َٔ َٗا  َٕ َع٢ًَ َداٖب١ٕ َسٖشَن ِٕ َنا ٚٔٔإ  ُ٘  َسأسًََت
 )أٚكَع ساسًت٘ : دعًٗا تظشع(

 بٝٓٔ عالق١ ايٓٓف مبلُٕٛ اذتذٜح ايؼشٜـ. 
بلقة حّب الكطف، كالحنيف إليو، كتعّجل العكدة إليو. كقكؿ الع

الّشاعر: سآتي في رياِح الّميِل إعصاًرا.
 ظٗشت ساي١ ايتٛٓسذ بني ايٓؼاعش ٚٚطٓ٘ ٚاكش١ يف ايكـٝذ٠ : 

 . ٚٓكض ريوٌٖ تعٓذ ٖزٙ اذتاي١ َٔ املبايػات ايؼعش١ٜٓ؟  -أ
الكطف جاءت  أجدىا مبالغة مقبكلة، فمبالغة الّشاعر في تكّحده مع

 نتيجة البتعاده عنو كشكقو إليو، كمف الطبيعي أف يحّب اإلنساف 
األرض التي نشأ عمييا، كيصبح جزءًا ال ينفصل عنيا.

ـُ "َا دالي١  ـٓٛس أَْت ايٓطٝ ُٕ يف األؾهأس ٚاي ٛٔدذا   "ٚاي
حضكر الكطف في نفس الّشاعر كفي مخيمتو كعقمو.

ٌٓ مٓما ٜأ  تٞ :ٚٓكض ايـٛس ايؿ١ٝٓٓ يف ن
             " قسكة الّدىر " : شّبو الّدىر بإنساف يقسك .

" أنسج مف ربيعؾ " : شّبو الربيع بشيء ُينَسج . 
 اطتدشز َكاب١ً َٔ املكطع ايجاْٞ .

رياح الميل  ) تقابل ( نسيـ الفجر .
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :   ٖات دزس ن

الّدنيا :  /تسامى:  سمك/أحيا: حيي /سكاَؾ: سكي   الجذكر الصعبة:
 /رياح : ركح  /عدُت : عكد /دنك

مغتربًا : /ربيع : ربع /قسكة : قسك  /سأبقى : بقي الجذكر السيمة:
أحبلمًا : /إعصارًا : عصر  /حدكد : حدد /طّكفُت :  طكؼ/غرب
األفكار : /الكجداف : كجد/الحّب : حبب/المزركع  : زرع /حمـ
 الصكر : صكر./فكر

ى
ٍٗ ع٢ً هلؿ١ ايؼاعش، ٚػٛق٘ إىل  ُٓٔ املكطع َا ُٜذ تل

 ايعٛد٠ إىل ٚطٓ٘، أٜٔ جتذ ريو؟
في قكلو:  " سآتي في رياح الميل إعصاًرا، كآتي في نسيـ الفجر 

ىأحبلًما".
ٍٗ ع٢ً :   اطتدشِز َٔ ايكـٝذ٠ َا ُٜذ

 سِؾض ايٓؼاعش ؾهش٠َ االغرتاب ايٓٓؿظٞ.  -أ
 " لسُت أككف مغتربًا "

ٕٓ س -ز  ٓب ايٛطٔ ٜتٓا٢َ يف ْؿع ايٓؼاعش سٓت٢ ممات٘. أ
 "سأبقى فيؾ ال أىكى سكاَؾ مدى ، كأحيا فيؾ حّتى لحظة الَقَدر". 

ٌَ ايٓتشاب ٚاملا٤ ٚايٓشبٝع ؿّٛسا ٜعٓبش بٗا  -د ٕٓ ايٓؼاعش دع أ
 عٔ اْتُا٥٘ إىل ٚطٓ٘. 

 "سأجعل مف ترابؾ إْذ تسامى خفقة الّصدر. 
 العمر.  كاغسل في مياىؾ ما يبّدد قسكة

 كأنسج مف ربيعؾ ما يخّمد بيجة العمر". 
أعٔط َجاّيا َٔ ايكـٝذ٠ ع٢ً ايٓتهشاس يف املعاْٞ ٚاألؾهاس،  -

ًّا.    َعًٓ
"أحيا فيؾ" ك" سأبقى فيؾ" ك "أنت أنا" داللة عمى تأكيد التكّحد 

 مع ذات الكطف.
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ى
 شرحال                                               املقٕغ الجالح

 يدعك الشاعر هللا تعالى أف يحمي األردفّ  َحَماَؾ هللُا يا ُأْرُدفُّ يا َكَطًنا
ِتَنا  ىذا الكطف الذي كبر بحّب أبنائو، فأحّبيـ كأحبكه َتَناَمى ِفي َمَحبَّ
ّف سيرة كىك مبعث لمفخر كاالعتزاز في ماضيو كحاضره، فمؤلرد ـــــِرًَــٔسالَمَع التَّاِرْيِخ َكاْلُبْنَياِف كَ 

 تاريخّية مشّرفة بمكاقفو كبطكالت أبنائو، كسير أبطالو العظماء
 ِمْيياُنعْ َلَؾ الرَّاياُت 

 ػػَمةً ػػػػيِ َق ِفي ِدَياِر اْلَمْجِد ُممػػِفػػػػلَتخْ 
 ِبُرْؤيا َأْنَت َتْحِمُميا
 َكَمْجد  َأْنَت َصاِنُعوُ 
 َكَراِفُع راَيِة الَعَرِب 

مْ َفسَ   ْحَصى ِببل َعَددِ تُ ال  نا َلَؾ اأَلْسَماءَ جَّ
 ِبَفْخر  ال َنِظْيَر َليا

كيفخر الّشاعر براية األردّف كمجده كرفعتو، كمكانتو في التاريخ، 
 كأسمائو التي ارتبطت ببطكالتو، كأردّف الكرامة ، كأردّف العزة

 ؟ اَفَكْيَف َأُكْكُف ُمْغَتِربً 
ْنيا َكَتحْ  ـِ الدُّ  ُنَناضُ َكَأْنَت َلَنا ِبُكلِّ َمَعاِل

 َكَأنََّؾ ِفي َحَنايا الَقْمِب َتْسُكُنِني
 نا َسْيبًل َكَصْحراءَ دُّ ػػػُأِحبَُّؾ ِفي ال

 الَعَربِ  يَ َقَة َكادِ َخفْ كَ 

كيتساءؿ الّشاعر كيف يككف مغترًبا كالكطف يسكف في داخمو 
 بصحرائو كسيكلو، ببدكه كحضره، كبكادي العرب.

 

ى

وأتيى:ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّما
             : نرفعيا . ُْعًٝٗا /: بناء، ما ُبِني ايبٓٝإ/كُبر تٓا٢َ :

 : ال ُتَعّد . حتـ٢/: ُمكِحية  ١ًَُُٗ/: تضطرب كتتحرؾ ختؿل
:  ارتؿك١/: أعماقو سٓاٜا ايكًب/: الِمْثل كالمساكي ْعري 

 الحركة كاالضطراب . 
ٌٓ مٓما ٜأتٞ:    َا َؿشد ن

َير: الّسيرة. السِّ
 ًط بعض ايٓٓاغ بني اطتدذاّ )سؤٜا( ، ٚ)سؤ١ٜ(: خي
ٌٓ َُٓٗا.  -أ  بٝٓٔ َع٢ٓ ن

.   رؤية: ما ُيرى في اليقظة )إدراؾ  رؤيا: ما ُيرى في الّنـك
 الَمْرئّي( 

ٌٖ ٚٓؾل ايٓؼاعش يف اطتدذاّ )سؤٜا( يتشٖكل املع٢ٓ  -ب
 ايزٟ أسادٙ؟ ٚٓكض ريو. 

حك أمر ما؛ لذا استخدـ الّشاعر )رؤيا( كأراد بيا التطّمع ن
.فاستعمميا بيذه الصكرة لـ يحّقق المعنى الذي أراده

ٚؿـ ايٓؼاعش األسدٕ بأْٓ٘ َبعح يًؿدش ٚاالعتضاص يف َاكٝ٘ 
  ٚساكشٙ ، بٝٓٔ ريو. 

بّيف الشاعر أّف لؤلردف سيرة تاريخّية مشّرفة بمكاقفو كبطكالت أبنائو، 
مف معركة مؤتة  كيفخر الّشاعر براية األردّف كمجده كرفعتو، كماضيو

إلى معارؾ الثكرة العربية الكبرى إلى بطكالت الكرامة، كغيرىا مف 
البطكالت التي تُدّؿ  عمى مكانة األردف في التاريخ، كسير أبطالو 
العظماء مف مثل كايد مفمح عبيدات أك شييد أردني عمى أرض 

ـٕٜٓٔفمسطيف عاـ 
ٍٗ ع٢ً :  ٓؼاعش ؾهش٠َ سِؾض اي -  اطتدشِز َٔ ايكـٝذ٠ َا ُٜذ

 االغرتاب ايٓٓؿظٞ. 
 "فكيف أككف مغترًبا". 

ٚسدت يؿع١ )ايٓشاٜات( غري َٓش٠ يف ايكـٝذ٠، بٝٓٔ ايكِٝ ايٛط١ٓٝٓ 
 ايٓظا١َٝ اييت تشتبط بٗا.

الّرايات رمز لبلستقبلؿ كالّرفعة كالشرؼ كالكرامة كالّنصر كالُيكّية 
الكطنّية.

 :َٔ ٌٓ  ًب تظهٓين. كأَْٓو يف سٓاٜا اي -ب  َا دالي١ ن
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ى
مدى تعّمق الّشاعر بكطنو.

ـٓششا٤ َّعا يف ٚطٔ ٚاسذ يف قٍٛ ايٓؼاعش: "أسٓبَو يف ايٓذْا طًّٗا ٚؿششا٤"؟   َا دالي١ ٚدٛد ايٓظٌٗ ٚاي
بمعنى أّف الشاعر يحّب جغرافية بمده المتنكعة؛ سيبًل كصحراء، ببدكه كحضره ككل فئاتو.

ُٕ"؟ َا املع٢ٓ ايزٟ أؾادٙ قٍٛ ايٓؼاعش يف مج  الّدعاء لكطنو بالحماية.١ً: "محاَى اهلل ٜا أسد

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
نا : دنك /حنايا : حنك /ديار :  دكر /ُنعمي:عمك /البنياف :  بني / : نمكتنامى /حماؾ : حمي   الجذكر الصعبة:  /الدُّ
 كدي.كادي : ر/صحراء :  صح /معالـ : عمـ  /حصي: ُتحصى  ع/صانع : صن/رؤيا :  رأي  /السير : سير الجذكر السيمة:
 الشرح                                            املقٕغ الرابغ 

 ِبوِ  تَ ُتَراُبَؾ َقْد َزَرعْ 
 ُبُذْكَر الُحبِّ َخاِلَدًة ِإَلى اأَلَبدِ 

 تراب الكطف مزركع بالحّب كالخير

 ِفي َسَماِئَؾ َأْجَمُل الرَّاَياِت  ػػػكَ ِلَتْعمُ 
 ػػػػػػرِ ظَّفَ الَرْمُز الَفْخِر َكاإِلْيَماِف كَ 

كثمرة ىذا الحّب أبناء يعشقكف األردف كيدافعكف عنو لتعمك رايتو رمزًا لمنصر 
 كاإليماف كالفخر

ـ    َفَما َأْحَسْسُت ِفي َيْك
ي ُكْنُت ُمْغَتِرًبا  َبَأنِّ

ـْ ُتفارِ   ػػػػػِنيْقػػػػػػأِلَنََّؾ َل
 ِنيَكَما ُرْكِحي ُتَناِدمُ 

 َكَما ِظمِّي َتِسْيُر َمَعي

ْف كاف بعيًدا عف كطنو، فاألردّف لـ يفارقو يكًما، فيك  كيؤّكد مّرة أخرى أّنو كا 
 كظّمو يسير معو، ككركحو تجالسو كتبلزمو

 
 
 

اُر يا ُأْرُدفُّ َأْسُكُنيا َكَتْسُكُنِني  َفَأْنَت الدَّ
 ًناَسكَ َفُرْكِحي َما َرَأْت 

 َيا َكَطِني اؾَ ِسكَ َكاَؾ .... ِس 

كيعكد إلى فكرة التكّحد مع الكطف، فالكطف يسكف كجداف الّشاعر كركحو التي 
 ما رأت يكًما سكًنا مثمو.

 
ى

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
 : تسامرني كتجالسني . تٓادَين.   الفكز :ايٖعَؿش

ِٝٔ حتَتُٗا خطٌّ يف َ ِٝٔ ايًت ا ؾٓشم يف املع٢ٓ بني ايهًُت
 ٜأتٞ: 

ّٓا  -أ  ... طٛاىَ ٜا ٚطين. طٛاَى        ؾشٚسٞ َا سَأِت طَه

 )غيرَؾ( 
َ٘   قاٍ ايؼاعش:  -ب      ٔطٛأىيٛ ٔؿشُت َٔ َطَكُٞ َػبٝ

ّٔ طٛأى ٕٔ األْا  َا اخرتُت َٔ دٚ
 )عكد يتخذ مف شجر األراؾ كنحكه ُيستاؾ بو(. 

ٟٓ ايٓشابع، أدب عٔ   يف ك٤ٛ املكطع ايٓؼعش
 ت١ٝ:  األط١ً٦ اآل

  ايٛطٔ َضسٚع باذتٓب، َا مثش٠ ٖزا ايٓضسع؟  -أ
 رفع الراية األردنية رمز االستقبلؿ. 

ٜش٣ ايٓؼاعش أْٓ٘ بعٝذ ٚقشٜب َٔ ٚطٓ٘ يف ايٛقت ْؿظ٘، ٚٓكض  -ب
 ٖزا. 

الكطف يسير مع الّشاعر كظّمو ال يفارقو، كيجالسو كركحو، فيك بعيد جغرافيِّا 
 ا. عف كطنو، لكّنو قريب منو نفسيِّ 

            َارا قـذ ايٓؼاعش بكٛي٘: "ؾشٚسٞ َا سأِت َطَهٓا  -ز
 طٛاى... طٛاَى ٜا ٚطين"؟ 

لـ يجد الّشاعر سَكًنا يأكي إليو أفضل مف كطنو، فإذا كانت ركح الّشاعر 
فإّف ىذه الّركح ال  –ألنو ال حياة لمجسد مف غير ركح  -تسكف جسده ليعيش

 ترى الحياة إال في أرض الكطف. 
ٍٗ ع٢ً :  سِؾض ايٓؼاعش ؾهش٠َ االغرتاب  -أ اطتدشِز َٔ ايكـٝذ٠ َا ُٜذ

 ايٓٓؿظٞ. 
 " فما أحسست في يكـ بأني كنت مغتربا". 

ًّا.     أعٔط َجاّيا َٔ ايكـٝذ٠ ع٢ً ايٓتهشاس يف املعاْٞ ٚاألؾهاس، َعًٓ
 (، كأنت الدار يا أردّف أسكنيا ٖ" كأّنؾ في حنايا القمب تسكنني" )مف المقطع
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( ٗ(، "  فركحي ما رأت سكًنا" )مف المقطع ٗكتسكنني" )مف المقطع 
 ، داللة عمى أّف الكطف يسكف في ذات الّشاعر

ٌٓ عباس٠ َٔ ايعباسات اآلت١ٝ:  ـٓٛس٠ ايؿ١ٓٝٓ يف ن  -  ٚٓكض اي
 تشاُبو قذ صسِعَت ب٘ بزَٚس اذتبِّ خايذ٠ّ. 

 بذكًرا ُتزرع. صّكر الّشاعر الكطف إنساًنا يزرع األرض، كصّكر الحبّ 
ٌٓ مٓما ٜأتٞ :  ٚٓكض ايـٛس٠ ايؿ١ٓٝٓٓ يف ن

: شّبو الكطف بإنساف يجالس كيبلـز   " نُا سٚسٞ تٓادَين " -أ 
 الشاعر كركحو .

: شّبو الكطف بإنساف يسير مع   نُا ظًٓٞ تظري َعٞ "  -ب 
 الشاعر كظّمو .

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
رأْت : /الّدار : دكر /إليماف : أمف ا/سمائؾ : سمك  الجذكر الصعبة:

 رأي .
  /الدة : خمد خ/بذكر : بذر / تراب : ترب : الجذكر السيمة

  /تنادمني : ندـ /تفارقني : فرؽ  /أحسسُت : حسس
َا ق١ُٝ تٛظٝـ ايٓؼاعش أؾعاّيا َٔ َجٌ:  تظا٢َ ) َٔ 

(   3(، تٓا٢َ ) َٔ املكطع 4( ، تعًٛ ) َٔ املكطع 2املكطع 
ذه األفعاؿ فييا معنى السمّك كالرفعة كالنمّك ، كىي صفات كّل ى؟  

 الكطف الذي اشتاؽ إليو الّشاعر؛ كطنو الحبيب األردّف. 

 
ٞٓ يف ايكـٝذ٠، ٚٓكض  ظٗش االٓتها٤ ع٢ً عٓاؿش ايطبٝع١ دً

 دالي١ ريو . 
" رباؾ، الّشمس، القمر، الّربى، ربيعؾ، الميل، سيبل، صحراء"، 

جمة مع التجربة الشعكرية لدى الّشاعر، عناصر الطبيعة جاءت منس
فأظيرت شكؽ الّشاعر، كالذي أشّد ما يككف في غربتو خارج حدكد 

الكطف، ككشفت عف تعّمقو بو ألّف ىذه العناصر جزء مف كطنو، فعّبر 
 بيا عف حّبو لكطنو بعيدًا كاف أـ قريبًا. 

  بشصت ؿٛس٠ ايٛطٔ ببعذٜ٘ ايٛدذاْٞ ٚاذتشنٞ: 
 َٔ ايٓف.  دٓيٌ ع٢ً ريو -أ

الكجداني: منيا: "لـ تفارقني"، "أنت الّطيف كالكجداف في األفكار 
كالّصكر"، "أنت الحّب يا أردف"، "كما ركحي تنادمني"، "فأنت العالـ 

 المزركع في ذاتي". 
الحركي: منيا:" سآتي في شعاع الشمس"، "سآتي في رياح الميل 

العرب"، " لتخفق في  إعصاًرا"، "إذا طّكفت في الدنيا"، "كخفقة كادي
 ديار المجد". 

 َا األثش ايؿين يألبعاد اذتشن١ٝ ٚايٛدذا١ْٝ يف ايٓٓف؟  -ب
البعد الكجداني امتزجت بو عكاطف الشاعر في صكر جمالية فيك 

 ممتـز تجاه كطنو الذي ينتمي بإخبلص كصدؽ. 
كالبعد الحركي جاء منسجًما مع البعد الكجداني ممبيِّا لو، لبّث الحيكية 

 في الصكرة الشعرية.
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 :  األخرى  أداة النداء األشير :  ) يا ( ، ك األدكات
 كا (، أيا، َىَيا، ) أ ، أي 

 . )َا سهِ املٓاد٣؟( َٝٓض املٓاد٣ امُلعَشب َٔ املٓاد٣ املبيٓن: غ

 / يا رجلُ إذا كاف المنادى ينتيي بضّمة فيك مبنّي)يا أحمدُ :  ادتٛاب
ذا كا ( يا طالبًا / يا طالَب ك معرب)ف ينتيي بفتحة أك تنكيف فتح فيكا 

 .في االمتحاف كتككف الجممة مضبكطة بالشكل ، (العمـ
 .ىل المنادى مبنّي أك معَربأي بػ)ما حكـ المنادى؟(: المقصكد 

 ُمعَرب.مف المبنّي ال مّيز المنادى تذسٜب:
ـُ اْسُكْف أنَت كَزْكُجَؾ الَجنََّة( قاؿ تعالى : ) كيا  آد
 َجزاَؾ َربَُّؾ خيرًا ِمْف ُمحبِّييا     كرى كحارَسيا  يا رافعًا رايَة الش

:ٌٓ ـُ : منادى مبنّي / رافًعا: منادى مُ  اذت  عرب.آد
 أعشب َا حتت٘ خط .غ : 

ًّ على  -أ  إذا كان المنادى ٌنتهً بضّمة ٌكون اإلعراب : منادى مبن

 ) دون ذكر نوع المنادى (.) ٌا خالدُ / ٌا معلُّم ( الضم فً محل نصب 
 

ٌكون اإلعراب : منادى  إذا كان منتهٌاً بفتحة أو تنوٌن فتح –ب 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة ) ٌا مساعدَ المحتاج / ٌا راكباً فرسه .

) دون ذكر نوع المنادى (.

 اكبط بايؼهٌ آخش ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا .غ : 
إذا كان المنادى نكرة وبعده معرفة بهذا الشكل ) ٌا + نكرة  +  -أ 

 الخضار. عَ ـــائمعرفة ( نضع فتحة على النكرة، مثل : ٌا ب
الحظ : ) بائع ( نكرة / ) الخضار ( معرفة ؛ لذلن وضعنا فتحة على 

 المنادى .
 نضع ضمة . ( نكرة + معرفة)إن لم ٌكن المنادى على شكل  -ب

 ، اصدْق .عُ ـــ، متى وصلَت ؟ / ٌا بائرُ ــٌا عم

 اضبط ما تحته خط: تذسٜب:

ذٌا        ذػَد.، أتانُض   كاذةٌا   ً ٓ م . ،يغافشٌا            ، اقرشب  يح  ذً
 

:ٌٓ  / محّمدُ/ مسافرُ كاتبَ   اذت

 اطتدشز املٓاد٣، ٚسٓذد ْٛع٘ .
 مقصكدًا   كبنيُت لَؾ عَممًا  ،ييؾ  بالمضاؼرب : لـ أقصد  تشبأع:  املؿتاح

 
 

 مقصكدة( نكرة/َعَمـ مبنّي)اسـمضاؼ (  /شبيو بالمضاؼ /نكرة غير مقصكدة )  ُمعَرب 
كرة شبٌه بالمضاف + نٌضم : منادى ) مضاف + املٓاد٣ املعشب : 

 غٌر ممصودة

 ٌضم ) منادى اسم علم + نكرة ممصودة (املٓاد٣ املبين : 

 
ٕٛٓ تٜٓٛٔ ؾتض : -أ  َٓ  
بعده اسـ أك جار كمجركر : منادى شبيو بالمضاؼ، مثل :   -ٔ

 يا راكبًا فرسو 
ليس بعده اسـ أك جار كمجركر : نكرة غير مقصكدة، مثل :   -ٕ
 يا 

 راكبًا، انتبو . 
ّْٛٓا -ب  يٝع َٓ
يا  اسـ شخص أك مدينة : منادى اسـ عمـ، مثل :  يا خالُد، -ٔ

 عماُف 
 ة مقصكدة، مثل :  آخره ضّمة + ليس اسـ عمـ: منادى نكر  -ٕ

  )أك ليس اسـ عمـ + ليس بعده اسـ معّرؼ بأؿ( .يا رجُل، تكّمـ
/ :  يا معّمـَ ل: منادى مضاؼ، مثمعرفة نكرة+ -ٖ يا حامل الصفِّ

 الكتاِب 
./ يا صديقييا معّممي:  ، مثلادى مضاؼتصل بضمير: مناسـ م

وخاصة عندما ف أداة النداء من المنادى  لد تُحذَالسع١ :

 ، مثل : مٌكون المنادى اسم عل

 .، قِل الحقيقةعدنافُ ، أعطني الكتاب .        أحمدُ 
ْد نكعو. تذسٜب:  استخرج المنادى في ما يأتي، كحدِّ

 .، أتقْف عممؾيا عاملُ  -ٕ/ ، أطْع كالديؾيا أحمدُ  -ٔ
 ، تعقِب الجناة.يا شرطيِّا -ٗ/بالقافمة، الحق يا صاحِبي -ٖ
  .يا سابُح، احذِر الغرؽ  -ٙ/، ال تسرعيا سائقًا سيارَتؾ -٘

:ٌٓ ة رعامُل: منادى نك -ٕأحمد: منادى اسم علم/  -ٔ  اذت

 شرطًٌّا: منادى -ٗصاحبً: منادى مضاف/  -ٖ/ ممصودة
 ى شبٌه بالمضاف/ داسائمًا: من -٘نكرة غٌر ممصودة/ 

 سابُح: مندى نكرة ممصودة -ٙ

 علّل كتابة الهمزة على صورتها فً كلمة ...ايظؤاٍ ايش٥ٝع 

 (ٙ( ك ) ٘( ك ) ٖالمفتػػػػػػاح : صل ألػ  ) 
 

ع ىمزة الكصل/ ) أؿ ( التعريف / أمر الفعل الثبلثي / ماضي الفعل الخماسي كأمره مكاض
 .كأمره كمصدرهكمصدره/ماضي الفعل السداسّي 
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 عًٌ نتاب١ ُٖض٠ ايٛؿٌ يف ايهًُات اآلت١ٝ :
 ابف كابنة، اسـ، اثناف كاثنتاف، امرؤ، امرأة. -ٔ

ً تكون همزتها ألنّها جاءت فً اسم من األسماء الخاصة التايتعًٌٝ : 

 وصل .
 
 صدق ...المدرسة / البٌت / الكتاب / ال -ٕ

 دخمت عمى اسـ .؛ ألّنيا ) أؿ التعريف ( ىمزتيا كصل ايتعًٌٝ :

 

 اكتْب / ادرْس / اعمْل / انزْؿ ... -ٖ
 ألّنيا جاءت في  أمر الفعل الثبلثّي . ايتعًٌٝ :

 اجتمَع / اجتمْع / اجتماع – ٗ
سّي أك أمر الفعل الخماسّي أك مصدر الفعل فعل ماض  خما: ايتعًٌٝ 

 الخماسّي .
 استخرَج / استخرْج / استخراج – ٘

ّسداسّي أك مصدر الفعل فعل ماض  سداسّي أك أمر الفعل ال ايتعًٌٝ :
 .الّسداسيّ 

ما سبب كتابة الهمزة على الصورة التً جاءت علٌها فً  :تذسٜب

 الكلمات المخطوط تحتها فً ما ٌؤتً:

 في اجتماعنا -ٖ/ الماء مف البئر استخرجَ  -ٕبجّد /  ادرْس  -ٔ 
 .ةالخامس الساعة
:ٌٓ استخرَج: ىمزة  -ٕادرْس: ىمزة كصل؛ أمر الفعل الثبلثّي/  -ٔ اذت
اجتماع: ىمزة كصل؛ مصدر فعل  -ٖفعل ماض  سداسّي/ كصل؛
 اسـ دخمت عمى )أؿ( التعريف ىمزتيا كصلالساعة: /خماسيّ 

 كما عدا الكصل .(  لمقطع   ٗ( ك  )  ٖأّف )   أعمـُ  املؿتاح :
 الحركؼ الميمكزة           

 األسماء ما عدا ىمزة الكصل                                  الفعل المضارع المسند إلى المتكّمـ
 مكاضع ىمزة القطع                                                                      

   ماضي الرباعي كأمره كمصدره    لثبلثي الميمكز الفاءا                                       
 عًٌٓ زت٤ٞ ُٖض٠ ايكطع يف ايهًُات اآلت١ٝ :

 أكل / أخذ / أمن ... -1

 فعل ثالثً مهموز الفاء ) مهموز الفاء : أي أوله همزة(ايتعًٌٝ : 

 
 أرسَل / أرسْل / إرسال . -ٕ

ً الفعل الرباعً المهموز   / أمر الفعل الرباعً ماض ايتعًٌٝ :

 المهموز / مصدر الفعل الرباعً المهموز .
 
 أعلُم / أدرُس / أكتُب / ألعُب / أحفظُ  – ٖ

 : فعل مضارع مسند إلى المتكلم .ايتعًٌٝ 

عندما ألول : أكتُب فالممصود )أنا أكتب (؛ أي ٌكون الفعل  َالسع١ :

 ( مسنداً إلى المتكلّم ) أنا

 أّن / إّن / إلى / أو / أم ... -ٗ

 من الحروف المهموزة . ايتعًٌٝ :

 
 أحمد / أغٌد / أهل / إبراهٌم / إسحاق ... -٘

 لٌس من األسماء التً فٌها همزة وصل . ايتعًٌٝ :

 أسماء تكون فٌها همزة وصل  8من المعروف أّن هنان تٛكٝض : 

تكون همزته لطع، ) ابن / ابنة ...( فؤي اسم غٌر هذه األسماء 
 ونمول : لٌس من األسماء التً فٌها همزة وصل .

 

 ايكاعذ٠ ايعا١َ يهتاب١ اهلُض٠ املتٛٓطط١ :
 ننظر إلى حركة اليمزة ، كحركة الحرؼ الذي قبميا . -ٔ
ـّ نكتب اليمزة عمى حرؼ ُيناسب الحركة األقكى . -ٕ  ث
 

 تشتٝب اذتشنات َٔ األق٣ٛ :
 يناسبيا النبرة ) ِذْئب (                           الكسرة  :

 الضّمة  :         يناسبيا الكاك ) ُمْؤتة(                      
 الفتحة   :        يناسبيا األلف ) َمْامكف(                          

السككف  : ليست حركة، كىي األضعف دائمًا، كال تأثير ليا في 
لمتكّسطة .كتابة اليمزة ا

ع٢ً املتٛطط١ نٝـ صتٝب ع٢ً طؤاٍ : عًٌٓ نتاب١ اهلُض٠ 
 ؿٛستٗا ؟

ِذْئب : ىمزة متكّسطة، حركتيا الّسككف، كحركة الحرؼ الذي قبميا 
 الكسرة.

ُمْؤتة : ىمزة متكّسطة، حركتيا السككف، كحركة الحرؼ الذي قبميا 
 الضمة.

لحرؼ الذي َمْأمكف : ىمزة متكّسطة، حركتيا السككف، كحركة ا
قبميا الفتحة.

١َٓ يهتاب١ اهلُض٠ املتطٓشؾ١   ايكاعذ٠ ايعا
ُتكتب اليمزة المتطّرفة باالعتماد عمى حركة الحرؼ الذي قبميا  -ٔ

 قَرأ، تييُّؤ، شاِطئ.     كال ييّمنا حركة اليمزة نفسيا . فقط،
كف أك حرؼ ُتكتب اليمزة المتطّرفة عمى السطر إذا ُسبقت بسك -ٕ

 مّد ) ا، ْك، ْي(
 مْلء ، دعاء .

  ايتٛكٝض :
 إذا ُسبقت اليمزة المتطرفة بػ : 

 كتب عمى ياء غير منقكطة، ) شاِطئ ( .الكسرة  : اليمزة تُ  -أ 
 الضّمة  : اليمزة ُتكتب عمى كاك، ) تباُطؤ (                     -ب 
       الفتحة : اليمزة ُتكتب عمى ألف، ) قَرأ(      -ج
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 السككف أك حرؼ مّد : اليمزة ُتكتب عمى السطر، ) مْلء، دعاء ( -د
 نٝـ صتٝب ع٢ً طؤاٍ : عًٌٓ نتاب١ اهلُض٠ ع٢ً ؿٛستٗا ؟

 قَرأ : ىمزة متطّرفة، حركة الحرؼ الذي قبميا الفتحة.
 تييُّؤ : ىمزة متطّرفة ، حركة الحرؼ الذي قبميا الضّمة.

 رؼ الذي قبميا الكسرة.شاِطئ : ىمزة متطّرفة ، حركة الح
 مْلء : ىمزة متطّرفة، ُسبقت بالسككف.

  () اك حرؼ ساكف  دعاء : ىمزة متطّرفة، ُسِبقت بحرؼ مّد ساكف

 عًٌ نتاب١ اهلُض٠ املتطشؾ١ امل١ْٛٓ ع٢ً ْرب٠ يف نًُيت ) ػ٦ّٝا ، دؾ٦ّا (
 ذي لبل الهمزة ٌمكن وصله بما بعده.ألّن الحرف ال

أي أن حرفً الفاء والٌاء اللذٌن لبل الهمزة ٌمبالن الوصل  تٛكٝض :

بما بعدهما فالحظ أن الفاء مثالً متصلة بالهمزة بال فاصل .

عًٌ نتاب١ اهلُض٠ املتطشؾ١ امل١ْٛٓ َٓؿشد٠ ع٢ً ايظطش يف نًُيت 
 ) دض٤ّا ، ط٤ّٛا (

 مزة ال ٌمكن وصله بما بعده.ألّن الحرف الذي لبل اله

 ٌوجد بٌن أنّه فالحظ  ،أي حرف الزاي ال ٌتصل ٌما بعدهتٛكٝض : 

 ) ز ( والهمزة فاصل ، وكذلن حرف الواو.

 رط الّش

نبحث عن أداة الشرط الجازمة أو غٌر الجازمة + فعل ادتٛاب :

 الشرط + جواب الشرط .
 إن                              تدرس                      تنجح

 جواب الشرط         فعل الشرط           حرف شرط جازم     
 

 ؼ شرط جاـز ) إْف (.      حر  –أ   
أسماء شرط جازمة، منيا : ) َمْف، ما ، ميما، متى، أيف، أينما  –ب   

 ، حيثما، كيفما، أّياف، أّي (
 يظٗٛي١ اذتؿغ اْتب٘ ملا ٜأتٞ :

 مف + ما + ميما + متى : تبدأ بحرؼ الميـ .
 حيثما + كيفما : تنتيي بػ ) ما ( .
بػ ) أيػ ( . أيف+ أينما + أّياف + أّي : تبدأ

 لك + لكال + لكما : أحرؼ شرط غير جازمة ) الحظ كميا تبدأ بػ  -أ  

 لك؛ لتحفظيا بسيكلة(
   إذا + كّمما : أسماء شرط غير جازمة . –ب 

 طشٜك١ نؼـ ؾعٌ ايؼشط ٚدٛاب٘ :
 فعل الشرط يقع بعد أداة الشرط مباشرة؛ أي ممتصق بيا، مثل :  -أ 

 خيرًا تحصْد خيرًا  إْف تزرعْ 
 الحظ : أداة الشرط ) إْف ( + فعل الشرط بعدىا مباشرة ) تزرْع(.

 

جكاب الشرط : ىك النتيجة المنطقية لفعل الشرط ؛ ففي المثاؿ  –ب 
 .زراعة الخير نتيجتو حصاد الخير  السابق نبلحظ أفّ 

 مثاؿ : إْف تجتيْد في عممؾ تسعْد بحياتَؾ .
 تجتيْد ) جاء بعد األداة مباشرة (    /    فعل الشرط :

 جكاب الشرط : تسعْد ) ىك نتيجة االجتياد( . 
  َالسعات :

لكال + لكما : ال يكجد بعدىما فعل شرط بل يأتي جممة اسمية  -ٔ
 مؤلفة مف مبتدأ كخبره محذكؼ دائمًا تقديره مكجكد

 المطُر ليبَس الزرع لكال 
 .أداة شرط غير جازمة لكال:

ّنما ال يكجد فعل شرط   جممة اسمية جاء مكاف فعل الشرط  كا 
مبتدأ كخبره محذكؼ  : (المطر)( الحظ + الخبر المحذكؼالمطر )

 السـ بعد )لكال( ُيعرب مبتدأ دائًما()مبلحظة: ا تقديره مكجكد
 .يبَس جكاب الشرط : 

ـْ أف جكاب  إذا جاء بعد ) لك / لكال/ لكما -ٕ ( الـ مفتكحة فاعم
 الشرط ىك الفعل المتصل بالبلـ .

 المريض . ساءت حاؿُ ػَلػػػػلكال الطبيُب 
 حرؼ شرط غير جاـز : لكال .

 (الطبيب + الخبر المحذكؼ) بل جممة اسمّية فعل الشرطيكجد ال  
 .: ساءتجكاب الشرط

 كىذه البلـ ُتسّمى البلـ الكاقعة في جكاب الشرط .
ء فيي تدؿ عمى بداية جكاب إذا كجدَت بعد أدكات الشرط فا -ٖ

 الشرط 
 مف يدرس فالنجاح حميفو .

 سـ شرط جاـز : َمف.ا
 فعل الشرط : يدرس .

 .ط : جممة اسمية :   النجاح حميفوجكاب الشر 
 كالفاء : تسمى الفاء الكاقعة في جكاب الشرط .

 اعلم أّن إعراب أدوات الشرط الجازمة وغٌر الجازمة غٌر مطلوب ، 
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والمطلوب فعلٌاً هو إعراب فعل الشرط وجواب الشرط عندما ٌكونان 
 بعد أدوات الشرط الجازمة حصراً . مجزومٌنفعلٌن مضارعٌن 

ـْ .  إْف تسرْع تند
 اإلعشاب :

جاـز يجـز فعميف، مبني عمى السككف، ال محّل لو إف : حرؼ شرط 
 مف اإلعراب .

، كعبلمة جزمو السككف، كىك فعل  تسرْع : فعل مضارع مجزـك
 الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت .

، كعبلمة جزمو السككف، كىك جكاب  ـْ : فعل مضارع مجزـك تند
 كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت الشرط،

ت دضّ ايؿعٌ امللاسعتزنري : عالَا
)يذىْبكا ، يدرسا ، تعممي( : ننظر إلى  حذؼ النكف مف آخره : -أ 

آخر الفعل كنبلحظ بسيكلة أّف ىناؾ حرَؼ نكف محذكفًا؛ فمك أكممنا 
األفعاؿ حتى النياية لكجدنا أّننا نستطيع كضع النكف في آخر الفعل؛ 

 فاألصل : يذىبكف، يدرساف، تعمميف .
 متى تأتيا مبّكرًا تجمسا في المقّدمة   / / تسعدكا  إْف تّتقكا هللا

 ما تقرئي تستفيدي منو .
، كعبلمة جزمو حذؼ  تتقكا+ تأتيا + تقرئي : فعل مضارع مجزـك
النكف مف آخره؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كىك فعل الشرط ، 
 كالضمائر ) ك+ ا + ي ( : ضمير مّتصل مبني في محّل رفع فاعل .

، كعبلمة جزمو تسعدكا + تج مسا+ تستفيدي : فعل مضارع مجزـك
حذؼ النكف مف آخره؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة ، كىك جكاب الشرط، 
 كالضمائر ) ك+ ا + ي ( : ضمير مّتصل مبني في محّل رفع فاعل .

الضمائر ) كاك الجماعة + ألف االثنيف + ياء المؤّنثة   َالسع١ :
رفع فاعل عندما تتصل باألفعاؿ المخاطبة ( تعرب دائمًا في محل 

المبنّية لممعمـك .
 حذؼ حرؼ العّمة مف آخره : طريقة كشفو :  –ب 

نبلحظ بكضكح أف  نياية الفعل قد فقدت حرؼ عّمة كىي ) ا، ك ، ي 
 ( + ُيكضع عمى الحرؼ األخير ) ضّمة أك فتحة أك كسرة، مثل : 

ساطة أّف األفعاؿ ) ترـِ ، تمِش،  تسَع، تدُع، تدُف (، نبلحظ بكل ب
فقدت حرفًا مف حركؼ العّمة، كقد ُكضع حركة عمى الحرؼ األخير؛ 

 فأصميا : ) ترمي، تمشي، تسعى، تدعك، تدنك ( .
 

 قاؿ تعالى : " َمْف يّتِق هللَا يجعْل لو مخرجًا "
يتِق : ينقصو الياء، فقد ُحذفت، ككضع كسرة عمى القاؼ؛ لتناسب 

 الحرؼ المحذكؼ .
، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العّمة مف  يّتِق : فعل  مضارع مجزـك

 آخره، كىك فعل الشرط. كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىك.
، كعبلمة جزمو السككف، كىك جكاب  يجعل : فعل مضارع مجزـك

الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىك.
) يذىْب، يدرْس، يعمْل ( الفعل ينتيي بحرؼ أصمي  السككف: –ج 

 و نكف كال حرؼ عّمة .ساكف، ال ينقص
ـْ . كالمثاؿ السابق : إْف تسرْع تند

 فً ما ٌؤتً: أدوات الشرط وفعل الشرط وجوابهاستخرج 

 تحِم نفسن من األمراض.الرٌاضة  تمارِس إْن  -

 ٌرفْع شؤَن أّمته.َمن ٌتعلّْم  -ٕ
 إذا فعلَت الخٌر نلَت خٌر الجزاء؟ -ٖ
 السالم. متى تُحتَرم حموق الشعوب ٌَُسدِ  -ٗ
  .ا فالخٌُر محصولهخٌرً َمْن ٌزرع  -٘

:ٌٓ شرط/ تحِم: جواب شرط جازمة/ تمارِس: فعل الداة أ: إنْ  -ٔ  اذت

تمارِس: مجزوم بالسكون ولكنّه ُكِسر لمنع اتماء )تٛكٝض:  الشرط

، أّما )تحِم( فهو مجزوم بحذف ل(أ، والساكنان هما )س + الساكنٌن

َمْن: أداة شرط جازمة/ ٌتعلّم: فعل  -ٕ/  (خرهحرف العلة من آ

لَت: إذا: أداة شرط غٌر جازمة/ فع -ٖ/ رفع: جواب الشرطالشرط/ ٌ

جازمة/  متى: أداة شرط -ٗط/  فعل الشرط/ نلَت: جواب الشر

: جواب الشرط )توضٌح: )ٌَُسد( مجزوم دتُحتَرم: فعل الشرط/ ٌَسُ 
َمْن: أداة شرط  -٘/  بالسكون، ولكنّه ُكسر لمنع التماء الساكنٌن(

جازمة / ٌزرع: فعل الشرط/ الخٌر محصوله: جواب الشرط 

اء على شكل جملة اسمٌّة مكّونة من ج: جواب الشرط ٝضتٛك)

 أ وخبر(مبتد

إعراب الفعل املطارع املعتّل اآلخر
 طشٜك١ نؼـ ايؿعٌ امللاسع :

يقبل سكؼ في أّكلو، مثل : يدرس : سكؼ يدرس / يسعى : سكؼ 
 يسعى .

 ايؿعٌ امللاسع املعتٌ اآلخش 
ك، مثل : / كايي بحرؼ عّمة :  ألف، مثل: يسعىىك فعل مضارع ينت

يدعك / ياء، مثل : يرمي .
 عال١َ سؾع ايؿعٌ امللاسع املعتٌ اآلخش 

، مثل :  إذا لـ ُيسَبق بحرؼ نصب أك جـز يككف المضارع مرفكعاً  -أ
 يدعك / يرمي / يسعى 

 
 عبلمة رفع المضارع المعتل اآلخر ىي الضمة، كىنا حالتاف : –ب 
الضّمة ُتقّدر عمى  إذا كاف الحرؼ األخير في الفعل ألفًا، فإفّ  -

 اآللف؛ لمتعّذر .
يسعى : فعل مضارع مرفكع كعبلمة رفعو الضمة المقّدرة عمى األلف، 

 منع مف ظيكرىا التعّذر .
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إذا كاف الحرؼ األخير في الفعل المضارع ينتيي بكاك أك ياء فإّف  -
 الضّمة ُتقّدر عمى الكاك كالياء لمثقل . 
كعبلمة رفعو الضمة المقّدرة عمى يدعك + يرمي : فعل مضارع مرفكع 

الكاك أك الياء، منع مف ظيكرىا الثقل .

 ـب ايؿعٌ امللاسع املعتٌ اآلخش .عال١َ ْ
يككف المضارع منصكبًا إذا ُسِبق بحرؼ نصب، كأحرؼ النصب  –أ 

 الـ التعميل  -حّتى –كي  –لْف  –ىي : أْف 
 َالسع١ : 
، : سافرُت ألعملَ سببية، مثل: ىي الـ تستخدـ لمتعميل كالالـ التعميل

 الحظ أّف البلـ بّينت سبب السفر .
إذا كاف الحرؼ األخير في الفعل المضارع المعتل ألفًا فإّنو  -ب  

 .ُينصب بالفتحة المقّدرة عمى األلف لمتعّذر
 إلى طاعِة رّبو َيْسعى/ ُخِمَق اإلنساُف ليرعى أْف 

 ّل لو مف اإلعراب.ال محأْف : حرؼ نصب، مبني عمى السككف، 
 الـ التعميل ، حرؼ مبني عمى الكسر، ال محّل لو مف اإلعراب.

يرعى + يسعى: فعل مضارع منصكب كعبلمة نصبو الفتحة المقّدرة 
 عمى األلف، منع مف ظيكرىا التعّذر .

 
إذا كاف الحرؼ األخير في الفعل المضارع المعتّل كاكًا أك ياًء  –ج 

ظاىرة عمى آخره؛ لعدـ كجكد ثقل بمفظ الفتحة فإّنو ُينصب بالفتحة ال
 . )الفتحة مف أصدقاء الكاك كالياء( عمى الكاك كالياء

مْف شأِف أّمتنا +  عميَ + يجُب أْف نتكّحد لنُ  يمشيَ + أف   يدنكَ أْف 
 أصدقائي إلى حفل نجاحي. أدعكَ أحّب أف 

يدنَك + يمشَي + نعمَي + أدعَك : فعل مضارع منصكب كعبلمة نصبو 
الفتحة الظاىرة عمى آخره .

 دضّ ايؿعٌ امللاسع املعتٌ اآلخشعال١َ 
، كأحرؼ الجـز ىي :  -أ يككف المضارع مجزكمًا إذا ُسِبق بحرؼ جـز

 ال الناىية . –الـ األمر  –لـ، لّما 
 مبلحظة : 

الـ األمر : ىي الـ تفيد األمر كالطمب، مثل : ِلتدرس اآلف، ِلتعمل  -
 بجّد .

 بدكءًا بحرؼ التاء ال الناىية : تفيد النيي كيأتي الفعل بعدىا م -
 ) غالبًا ( ، ال تيمْل / ال تغدْر ...

حرؼ الجـز عدك حرؼ العمة أي عندما يدخل حرؼ الجـز يخرج حرؼ 
 العمة .

 لـ يرـِ  –يرمي  /لـ يدُع  –يدعك   /لـ يسعَ  -يسعى  
مة جزمو حذؼ حرؼ يسَع + يدُع + يرـِ : فعل مضارع مجزـك كعبل

 .العّمة مف آخره
يمكف كشف حذؼ حرؼ العّمة بسيكلة عند النظر إلى  َالسع١:

 (يسعَ لـ ) ، مثل:نياية الفعل، حيُث نبلحظ أف حرًفا محذكًفا مف نيايتو
، كأيًضا )لـ (ألًفا محذكفة مف آخره؛ ألّف األصل )يسعى( كاضح أفّ 

 يدُع( محذكفة الكاك؛ ألّف األصل )يدعك(

 كبط بايؼهٌ أخش ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا .ا –
البدؿ يتبع ما قبمو في الرفع كالنصب كالجّر؛ أي عندما ُيطمب ضبط 

 البدؿ ننظر إلى حركة االسـ الذي قبمو ) المبدؿ منو (
 )زيٌد(                   زيدجاء الطالُب 

اطتدشز َٔ ايٓف بذاّل َطابكّا أٚ بذٍ بعض َٔ نٌ  أٚ بذٍ  -
 اػتُاٍ.

 بدؿ مطابق ) كّل مف كّل ( - ٔ
 بدؿ ) بعض مف كّل ( - ٕ
  بدؿ االشتماؿ – ٖ

  املؿتاح:
 بف الخطاب لو لقٌب كمينٌة مفصمٌة تفصيبلً  أكّرر ال بّد مف اإلشارة إلى أّف عمر

 
التفصيل بدؿ( بعد المينة()بعد المقب))بف( بيف عمميف (بعد اسـ اإلشارة ()اسـ مكّرر)
 اطِ إػاس٠ + َعشف بأٍ  -ا

 «ال ريب    فيو   ىدًى   لممّتقيف        الكتابُ        ذلؾ  » قاؿ تعالى : 
 بدؿ مطابق مرفكع كعبلمة رفعو الضمة .  المبدؿ منو               

بدل : مول ت،  أعشب َا حتت٘ خط

وٌمكن أاّل تذكر نوع البدل فً اإلعراب.أو منصوب أو مجرور مرفوع 

 )بٔ (  إرا ٚقعت بني اطِ االبٔ ٚاألب . – 2
 الكليِد    بطٌل مقداـٌ        بُف               خالُد 

بدؿ مطابق مرفكع كعبلمة رفعو الضمة .        المبدؿ منو  
 اطِ عًِ بعذ ايًكب -3

ـّ  ايًكب : األمير   -الخميفة  –) الممؾ ىك كصف لممدح  أك الذ
 (الكزير  -القائد  –البطل  –

 الّديف    بيَت   المقدَّس .    صبلحُ          البطلُ حّرر   
 مطابق مرفكع كعبلمة رفعو الضمة. بدؿ   المبدؿ منو       
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ُ ا ـَ ِقَياًما ِلمنَّاِس َكالشَّ  اْلَبْيتَ   ْلَكْعَبةَ قكلو تعالى: )َجَعَل َّللاَّ ـَ َكاْلَيْدَي َكاْلَقبَلِئَد(ْيَر اْلَحرَ اْلَحَرا             ا
 ابق( منصكب كعبلمة نصبو الفتحة  المبدؿ منو    بدؿ ) مط                   

 ايٓٓذاس ...  -املعًِٓ  –اطِ عًِ بعذ امل١ٓٗ ، َجٌ : ايطبٝب 
 يحرث   األرض    محمكدًا          لفبّلحَ رأيُت     ا
 ابق( منصكب كعبلمة نصبو الفتحة . المبدؿ منو   بدؿ )مط          

ٕٛٓ ( اطِ َهٓشس ) األٍٚ َعٓشف بأٍ ٚايجاْٞ بال أٍ (  -5 ٕٛٓ ٚايجاْٞ غري َٓ   أٚ ) األٍٚ َٓ
 «الذيف   أنعمت   عمييـ     صراطَ المستقيـ ،       الصراطَ اىدنا    » 

 .المبدؿ منو            بدؿ مطابق منصكب كعبلمة نصبو الفتحة            
 
 «خاطئة      كاذبة         ناصية     الناصيةِ بكبّل   لئف  لـ   ينتِو  َلنسفَعْف » 

 بدؿ مطابق  مجركر كعبلمة جّره الكسرة .   المبدؿ منو                                    
 لغة  . كتابَ جميبًل  كتاباً قرأُت 
 .مبدؿ منو    بدؿ مطابق منصكب كعبلمة نصبو الفتحة      

 :  بذٍ ايتؿـٌٝ -6
 قبل البدؿ نقطتاف رأسيتاف  -عادًة  –) مثنى  أك جمع ( ك ُيكضع  عادةً المبدؿ منو :  يككف  طشٜك١ نؼؿ٘
 خير   ك   طريُق    شرّ  .       طريقُ :             طريقافأمامؾ     

 و كلسانوقمب       : أصغريوالمرُء ب المبدؿ منو ) مثنى (     بدؿ ) تفصيل  ( مرفكع كعبلمة رفعو الضمة .       
 بدؿ )تفصيل(   مبدؿ منو ) مثنى ( 

 قمِبو : بدؿ  تفصيل مجركر كعبلمة جّره الكسرة، كالياء : ضمير مّتصل مبني في محّل جّر مضاؼ إليو .
 

 .كالصدَؽ كالكفاَء  العمـَ    :  اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثبلثأحبُّ 
 بدؿ تفصيل       ( أكثر مف اثنيف مبدؿ منو )  

ـَ : بدؿ تفصيل منصكب كعبلمة نصبو الفتحة .  العم
ْٛع 
 ايبذٍ

اكبط ايبذٍ  ايبذٍ املبذٍ َٓ٘ َجاٍ نؼؿ٘ 
 بايؼهٌ

بذٍ 
بعض 
 َٔ نٌ

ًّ مادّي محسوس   جزء حمٌم
 الجزء ٌتصل بضمٌرهذا  +

 ) الهاء(
عنا المبدل منه ٌكون لو لطّ +

 ًءا منه.البدل جز
 

 ه .نصفَ أكلُت الرغٌَف 
لَحصلنا على البدل  إلى أجزاء لو لّطعنا الرغٌف

 )النصف(
 

 ها األولىصفحتَ لرأُت الجرٌدةَ 
لَحصلنا على البدل  إلى أجزاء لو لّطعنا الجرٌدة)

 )الصفحة األولى(

 الرغٌفَ 
 
 

 الجرٌدة

 نصفَه
 
 

 صفحتَها

 الفتحة 
 
 
 
 

 الفتحة

بذٍ 
 اػتُاٍ

الجزء هذا  +  جزء معنوي
+ إذا  ) الهاء( ٌتصل بضمٌر

لّطعنا المبدل منه فلن نحصل 
 على البدل منه 

 أعجبنً الطالُب خلمُه
 ألدّر المسإوَل إخالَصه

، بالطبع رئٌسة للطالب من األجزاء ال( الخلك)هل 
 ؛ فالبدل اشتمال.ال

 الطالبُ 
 المسإولَ 

 خلمه
 إخالَصه

 الضمة
 الفتحة

  .، ٚسٓذد ْٛع٘ايبذٍاطتدشز تذسٜب:

 ه.لساناستمام الخطٌُب  -ج       ـــه .محرابتّم إعمار المسجِد األلصى  –ب    خلٌفةٌ راشدٌ .  عمرإّن الفاروَق  -أ    
 ه.ُربعلرأت الكتاَب  -و          ـــهممدمتاّطلعت على المعجِم الوسٌِط  -ه  والعري . الجوعجنّبن هللا األمّرٌن :  -د 

      .هم مسإولرّحب بنا الحّراُس  -ح             ه.تنظٌمأُعِجبُت بالمتحِف  -ز  
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:ٌٓ  اذت

 َالسعات ْٛع٘ ايبذٍ
 الفاروق() بلمبمسبوق  مطابك عمرُ 

ًّ من المسجدالمحراب   من كلّ بعض  محراب  جزء أساس

 للخطٌب ساسٌّةاألجزاء األمن سان الل من كلّ بعض  لسان

 الكلمة األولى بعد ):(نؤخذ  )تفصٌل(مطابك  الجوع

ًّ جزء الممدمة  من كلّ بعض  ممدمة  من المعجم أساس

ع تُعتبَر دائًما من نوُخمس، ُسدس...(  ،)نصف، ُربعاألجزاء  من كلّ بعض  ربع
 )بعض من كّل(

 األساسٌّةأمر معنوّي أو ألّن التنظٌم لٌس من األجزاء  التنظٌمألّن  مالتاش تنظٌم
 لمتحف.ل

ًّ من المسإول  من كلبعض  مسإول  الحّراسجزء أساس

اطِ ؾاعٌ يؿعٌ 
 ثالثٞ

 ذاىب . -طالب   عمى كزف فاعل

اطِ ؾاعٌ يؿعٌ 
 غري ثالثٞ

 –ُمجتِمع  –ُمتباِدؿ  )أك ياء ما قبل اآلخر( يبدأ بميـ مضمكمة + كسر ما قبل اآلخر
 ُمستقيـ ُمفيد،

 فاعل ُمحتِرؼٌ َؿتاح  اطِ ايؿاعٌ : 
اسـ الفاعل منتييا بياء أصمية كنكرة، فعمينا أف نحذؼ الياء ) قاض  ( ، كيجكز أف نبقي الياء بشرط أف يعّرؼ بأؿ  إذا كاف ساي١ خاؿ١ :

 ) القاضي (؛ أي إّما أف نبقي ) أؿ ( + الياء  معًا أك نحذفيما معًا.  ) مضى : ماض  أك الماضي / انتيى : منتو  أك المنتيي (
 ا :حاالت خاصة يجب االنتباه إليي –

   قائل ) األلف في كسط الفعل الثبلثي تقمب ىمزة في اسـ الفاعل (.       قاؿ 
     راّد ) التضعيف يبقى كما ىك في اسـ الفاعل (.     رّد 
 .) أكل        آكل ) اليمزة في بداية الثبلثي تقمب مّد في اسـ الفاعل 
للضوء والظُّلمة تؤثٌر ظاهر فً صحة اإلنسان، فالذي ٌَْسُكن منزالً  )اطتدشز أمسا٤ ايؿاعًني َٔ ايٓٓف اآلتٞ :  تذسٜب:

عدّة، فهو ُمَجفٌِّف للهواء، ُمبٌِد وجسمه ذابل ولونه شاحٌب. وضوء الشمس ُمفٌد من وجوه ُمْظِلماً ال تَْملإه أشعة الشمس، ٌَُرى 
لجراثٌم األمراض، ُمساِعد فً تملٌل الرطوبة، فاحِرص على وجوده فً مسكنن تَِعش ساِلم البدن، ُمْمتلئاً لوة ونشاطاً؛ وإٌِان 

ًَّ الضعٌف فِإنه مُ   (رافِسد للهواء ُمجِهد لموة اإلبصوالضوء الصناع

ٌٓ  ظاىر، ذابل، شاحب، سالـ. اسـ فاعل لفعل ثبلثّي:   :اذت
 .مظممًا، مفيد، ُمجفِّف، ُمبيد، مساعد،  ممتمئًا، مفسد، ُمجيد فاعل لفعل غير ثبلثّي: اسـ 

َؿعٍٛ يؿعٌ  اطِ
 ثالثٞ

 محصكد . –معمـك  عمى كزف مفعكؿ

اطِ َؿعٍٛ يؿعٌ 
 غري ثالثٞ

 -ُمرَسل –ستخَرج مُ  )أك ألف ما قبل اآلخر( يبدأ بميـ مضمكمة + فتح ما قبل اآلخر
 ُمستطاع -صابمُ 
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 : مفعكؿ ُمشتَرؾ . َؿتاح اطِ املؿعٍٛ
 ميمًا. اء المضارعإذا كاف الفعل في أكسطو ألفا، فإننا نتبع المراحل اآلتية : ماض       مضارع       نبدؿ ي – 

 قاؿ             يقكؿ           مقكؿ / باع           يبيع        مبيع  
 إذا كاف الفعل مختكما بألف؛ فإننا نتبع مراحل مشابية لما سبق مع إضافة شدة عمى الحرؼ األخير. –

 حمى        يحمي      محمّي /دعا         يدعك      مدعّك  
 ١َ:سع١ ٖاَال

 إذا كاف الفعل الزما                       فإننا نضيف السـ المفعكؿ جارًا كمجركرًا مناسبًا .
 مثل : 

؛ لذلؾ اسـ المفعكؿ ) مسقكط عميو أك فيو أك بو (  -  الفعل الثبلثي ) سقط( الـز
 اجتمع )الـز (؛ لذلؾ اسـ المفعكؿ ىك )ُمجتَمع فيو أك بو(. -

 يف الفعل البلـز ك المتعدي ؟  ببساطة أقكؿ :كالسؤاؿ : كيف نفرؽ ب
 الفعل البلـز : ىك فعل ال يحتاج إلى مفعكؿ بو، بل يكتفي بفاعمو . -

 اجتمع ... –ىبط  –كقع  –جمس  –: ال يقبل الياء ، مثل : سقط  طشٜك١ نؼؿ٘
 الحظ أّف ) سقط + ػو ( ال يجتمعاف؛ فيذا يدّؿ عمى أّف الفعل )سقط ( الزـٌ .

 فعل  المتعّدي : ىك فعل يحتاج إلى مفعكؿ بو.ال - ٕ
 رفع ... –منح  –حمل  –ضرب  –يقبل الياء، مثل : كتب  طشٜك١ نؼؿ٘ :

 و ( = ) ضربو ( كىك لفٌظ مقبكؿ ؛ لذلؾ نعتبر الفعل ) ضرب ( متعّديًا .ػالحظ أّف ) ضرب + 
 ي ليا ) درس : مدركس(كعندما نصكغ اسـ المفعكؿ مف الفعل المتعدي ال نضع شبو جممة فبل داع

 

 َت٢ ٜتؼاب٘ اطِ ايؿاعٌ ٚاطِ املؿعٍٛ ؟
 أحيانًا يتشابو اسـ الفاعل كاسـ المفعكؿ تماما في المفظ كنمّيز بينيما مف خبلؿ سياؽ الجممة .

 امتاز ...( –اشتاؽ  –احتار  –في الفعل الخماسي الذي رابعو ألف، مثل : )اختار  – ٔ
 ُممتاز ( –ُمشتاؽ  –ُمحتار  –ذه األفعاؿ متشابياف  ) ُمختار اسـ الفاعل كاسـ المفعكؿ مف ى
 كنمّيز بينيما مف خبلؿ المعنى .

 أنا ُمختار كتابًا جميبًل )  ُمختار : اسـ فاعل؛ ألنني أنا َمف قمُت باالختيار (
 الكتاب ُمختار بعناية ) ُمختار : اسـ مفعكؿ؛ ألّف الكتاب  كقع عميو االختيار (

 

 امتّد ...( –احتّل  –ارتّد  –ل الخماسي المضّعف اآلخر، مثل : ) اشتّد في الفع – ٕ
 ُممتّد ( –ُمحَتّل  –ُمرَتّد  –اسـ الفاعل كاسـ المفعكؿ مف ىذه األفعاؿ متشابياف ) ُمشتّد 

 يحاكؿ الجيش الُمحَتّل أف يضعف إرادة الشعب الُمحَتّل .
 

 اسـ مفعكؿ اسـ فاعل                                   
 

على كل إنسان أن ٌكون له فً منزله مكان ُمعَدٍّ الستمبال الزائرٌن، ولٌس ) اآلتٞ : اطتدشز أمسا٤ املؿعٛيني َٔ ايٓٓف تذسٜب:

ن مزٌَّنًا واجباً أن ٌكون هذا المكان مفروشاً بفاخر الرٌاش ، وإِنما ٌكفً أن ٌكون نظٌفاً، ممبوالً، مرتباً، َحَسَن التنسٌك، وٌَْحسُن أن ٌكو

تٌارها على فكرة طاعاً، وأن تكون ُجدرانه مزدانة بالصور الفنٌة الُمستحَسنة، التً ٌدل اخبشًء، من التُّحِف الجمٌلة إن كان ذلن ُمست

 (صافٌة وذوق سلٌم

:ٌٓ  ُمَعّد، ُمرّتبًا، ُمزّينًا، ُمستطاعًا، ُمزدانة، المستحسنة.: اسـ مفعكؿ لفعل غير ثبلثي/  مفركشًا، مقبكالً : اسـ مفعكؿ لفعل ثبلثيّ   اذت
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   فرحىكركحو   َفْرحاف  بيضاءقّبعتو  أبيض  َفِطف   َبَطل  َشْيـ  َجَكاد   ُشجاع   عظيـ ؿؿ١ َؼٓب١ٗ

 َفْعَمى      َأْفَعل        َفْعبلء  َفْعبلف        َفِعل   َفَعل    َفِعيل   ُفَعاؿ    َفَعاؿ   َفْعل 

 –َعْذب  –َجَبان  -كبري
 –أخضر  –َحَسن 
 -عطشان  –خضراء 
  َعْطَشى  

 
يق    ؿٝػ١ املبايػ١  َحِذر    ِمْكثار         فاُركؽ َصّكاـ   َصُدكؽ      َصِديق     ِصدِّ

يل     َفِعيل       َفُعكؿ       َفعَّاؿ    َفاُعكؿ       ِمْفعاؿ    َفِعل      ِفعِّ
 لحفظ : انتبو لمكممات اآلتية :لسيكلة ا

يق + : تتمّيز بكجكد حرؼ الصاد.صِديق + صدكؽ + صّكاـ + ص  دِّ
 كؽ : تتمّيز بكجكد حرؼ الراء .رُ + فار + ِمْكثا رَحذِ 

 –مسيع  –غفور   –غفَّار 
 مقدام ...

 نٝـ أؾٓشم بني ايـؿ١ املؼٓب١ٗ ٚؿٝػ١ املبايػ١ يف ؿٝػيت ) ؾعٌٝ، َؾٔعٌ ( ؟
 لفعل الثبلثّي مف الكممة .  ) كبير: فعمو كُبر /   سميع : فعمو َسِمع (نأخذ ا  -ٔ

ـّ ننظر إلى الفعل الثبلثّي ، ىل ىك الـز أـ متعدّ  ؟ -ٕ  ث
؛ ألّنو يقبل الياء . ؛ ألّنو ال يقبل الياء .            سمع : متعدّ   كُبر : الـز

ذا كاف الفعل متعّديًا فالكممة صيغة مبالغة.إذا كاف الفعل الزمًا فالكممة مطمكبة صفة مشّبية، ك  -ٖ  ا 
.       سميع : صيغة مبالغة؛ ألّف فعميا متعدّ  .  كبير : صفة مشّبية؛ ألّف فعميا الـز

 

  ؾٓشم بني  ايـؿ١ املؼٓب١ٗ ٚ ؿٝػ١ املبايػ١ يف ايهًُات اآلت١ٝ :
 كثير، رحيـ ، جميل، عظيـ، ، َحِذر، َفِطف، َقِمق، َفِيـ .

 عظيـ + فِطف + قمق : صفات مشّبية؛ ألّف أفعاليا ) كُثر، جُمل، عُظـ، فِطف، قِمق ( الزمة. كثير+ جميل+
 رحيـ + َحِذر + َفِيـ : صيغ مبالغة؛ ألّف أفعاليا ) رِحـ، حذر، فيـ ( متعّدية.

 
 اطتدشز ايـؿات املؼٓب١ٗ ٚؿٝؼ املبايػ١ املٛدٛد٠ يف ايٓٓف اآلتٞ: تذسٜب:

طفل صغٌر ضعٌف فمٌر جوعان وعطشان ، ٌمشً وحده فً الطرٌك ٌبحث عن أهله، فرآه رجٌل َشْهٌم ِمعطاء صدوق ٌعمل نّجاراً، سؤله )

فل، وأخذ ٌسؤل بتعدت للٌالً عنهم وأضعتهم، فؤمسن الرجل ٌد الطعن مكان أهله، فردّ الطفل النحٌل جسمه: إنّنً كنت معهم فً الحدٌمة ثّم ا

 (عن أهله حتى وجدهم

:ٌٓ  للٌاًل. ،النحٌل، شهم، عطشان، جوعان ،فمٌر، ضعٌف، صغٌرايـؿ١ املؼٓب١ٗ:      اذت

 .نّجار، صدوق، معطاء املبايػ١: ؿٝػ١             

 

اطِ صَإ أٚ َهإ 
 يؿعٌ ثالثٞ

 َمْفِعل ( –) َمْفَعل  عمى أحد كزني
 متى ) َمْفَعل ( كمتى ) َمْفِعل (

 –يجِمس –حرؼ قبل االخير في المضارع ) جمسَمْفِعل : أذا كاف الفعل مكسكر ال -أ
 مجِمس ( أك إذا كاف الفعل يبدأبػ ) ك (، مثل : كقف : َمْكِقف / كعد : َمْكِعد .

 قبل األخير في المضارع . ل : إذا كاف الحرؼ مفتكح أك مضمـك الحرؼَمْفعَ  –ب 
 َمْسَكف  –َيْسُكف  –َمْسَبح  / سكف  –َيْسَبح  –سبح 

 أك إذا كاف الحرؼ األخير حرؼ عّمة، مثل : سعى : َمْسَعى / رعى : َمْرَعى.

 –مْجِمس  –مْسَرح 
 َمكِعد
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اطِ صَإ أٚ َهإ 
 ثالثٞغري يؿعٌ 

مف غير كىك شبيو باسـ المفعكؿ  أي يبدأ يميـ مضمكمة + فتح ما قبل اآلخر /: ُمشتَرؾ 
 ا مف سياؽ الجممة .منميز بيني الثبلثّي ك

الطبلب في الساحة .  )اسـ مكاف(؛ ألّننا نستطيع أف نضع ) مكاف االجتماع (  ُمجتَمع     -أ 
 محّل  كممة ) ُمجتَمع( 

 الساحة ( +  ) في الساحة ( تدّؿ عمى المكاف . ) التقدير : مكاف اجتماع الطبلب في        
. )اسـ زماف (؛  ألّننا نستطيع أف نضع )زماف االجتماع ( محّل  ُمجتَمع الطبلب صباحًا      -ب 

 كممة ) ُمجتَمع (
 +  كممة )صباحًا( تدؿ عمى الزماف .  ) التقدير : زماف اجتماع الطبلب صباحًا ( 

د ما يدؿ عمى الزماف أك الطبلب ُمجتَمع بيـ مع المدير .) اسـ مفعكؿ (؛ ألنو ال يكج    -ج 
 المكاف .

 
 
 

 ُمنحَدر / ُمنعَطف.

 بيف اسـ الزماف كاسـ المكاف:ريق التف
، صباح، مساء، صيف، شتاء... إذا  ْف لفإكاف في الجممة ما يدّؿ عمى الزماف، مثل: ساعة، يـك يكجد فيي  ـّف الكممة تككف اسـ زماف، كا 

 اسـ مكاف.
 ٜأتٞ: امٓمٔ اطِ ايضَإ ٚاملهإ عٝٓ ٜب:تذس

 شهر ربٌع األول.  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -َمْوِلد النبً  - ٕ                  س الساعة السادسة . َمْطلَع الشم -ٔ
 مكة مهبِط الوحً. - ٗ                " ٌمول اإلنسان ٌومئذ أٌن الَمفَرّ " – ٖ
         .لكل سلعة ُمستودَع  - ٙ             .األسرة ُمجتَمعها فً حجرة المعٌشة  - ٘

:ٌٓ  اسم الزمان: مطلع، مولد             اسم المكان: المفّر، مهبط، مجتمع، مستودع. اذت

املش٠ يؿعٌ  اطِ
 ثالثٞ

 عمى كزف ) َفْعَمة( 
 َت٢ أكٝـ ن١ًُ ) ٚاسذ٠(  إىل اطِ املٓش٠ َٔ ايؿعٌ ايجالثٞ ؟

: مة، مثل ) دعا: َدْعَكة / رحـاألصل عمى كزف َفعْ إذا كاف مصدر الفعل الثبلثي في  
، مثل: رحـ :  رحمة ف كممة )كاحدة(ضيمينا لكي نستخرج اسـ المّرة أف نَرْحَمة (، فع

رّكز في حفظؾ عمى ىاتيف الكممتيف )رحمة  :َالسع١) .كاحدة /  دعا: دعكة كاحدة
 كاحدة، دعكة كاحدة؛ ألّنيما األشير(

 –َحْمَمة  –َضْرَبة 
 َنْزَلة .

املٓش٠ يؿعٌ غري  اطِ
 ثالثٞ

 مصدر صريح + ة  ) اندفع : اندفاع + ـة = اندفاعة (
ٞٓ ؟ َت٢ أكٝـ ن١ًُ  ) ٚاسذ٠(  إىل اطِ املٓش٠  َٔ غري ايجالث

ممة إذا كاف المصدر الصريح  لمفعل غير الثبلثي مختكما بتاء مربكطة،  فإننا نضيف ك
  .كاحدة إلى اسـ المّرة

 : اسـ المّرة ) استقالة كاحدة (.ر الصريح ) استقالة (؛ لذلؾ نقكؿمثل : استقاؿ : المصد
 دة (؛ لذلؾ نقكؿ :  اسـ  المّرة ) إعادة كاحدة (.أعاد : المصدر الصريح ) إعا

ارتفع : ارتفاع + ة = 
 ارتفاعة

اهل١٦ٝ يؿعٌ اطِ 
 ثالثٞ

 عمى كزف ) ِفعمة ( بكسر الحرؼ األكؿ
صكغ اسـ الييئة  إذا كاف الحرؼ األكسط لمفعل ألًفا فإّنو دائًما ُيقَمب ياء عند َالسع١:
)ِقيمة، ِقيَدة، ِميتة، اسـ الييئة منيا:  ، قاؿ، قاد، مات، باع، حاَر، عاش()منو، مثل: 

 ِبيعة، ِحيرة، ِعيشة(

/ ِقْتمة / ِقيمة / ِضْرَبة 
 ِمْيَتة 
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اهل١٦ٝ يؿعٌ  اطِ 
 غري ثالثٞ

 شبيو باسـ المرة مف غير ثبلثي لكف بإضافة اسـ بعده
 يح + ػة + اسـ معرؼ بأؿ مصدر صر 

 ) اندفع : اندفاعة السيـ (  / ) انطمق : انطبلقة القذيفة (
( ) انطمق : فنقكؿ : ) اندفع : اندفاع السيـ : يجكز أف نحذؼ التاء المربكطة،ٔمبلحظة

 انطبلؽ القذيفة(
 ( في اسـ الييئة.: ال يكجد إضافة لكممة )كاحدةٕمبلحظة

ارتفع : ارتفاعة 
 الطائر.

 أسماء المّرة كأسماء الييئة في ما يأتي:استخرج  تذسٜب:
  : قاؿ أحد زكار بيت هللا الحراـ

َدْخَمة ألكؿ َمّرة ، كحينما شاىدت الكعبة ابتسمت ابتسامة الرضا . كدمعت عيناي ِدمعة الخكؼ كالرجاء . ككقفت دخمت البيت  "
أماميا ِكْقَفة الذاىل لجبلليا كعظمتيا . إنيا المكاف الذي يربط بيف قمكب المسمميف لتتجو ، كتمتقي في ىذا المكاف في اليكـ 

، ىيا كرفعت يديي إلى السماء َرفعةالعبد الخاضع حتى أتممت الطكاؼ ، ثـ كقفت تجاخمس مرات . كمشيت حكؿ الكعبة ِمشية 
 .  " ا ، كسجدت ِسجدة الشكر هللكدعكت هللا أف يمسح ذنكبي َمسحة ، انتحيت جانبً 

:ٌٓ  ِسجدة، ِمشية، ِكْقفة، ِدْمَعة، ابتسامةاسـ الييئة:                   َمْسَحة، َرْفَعة، َمرَّة، َدْخَمة اسم المّرة: اذت

 بطاق١ املاٖش اإليهرت١ْٝٚ :
الدكرات في  المراكز كالدركس الخصكصّية، كتكفير الكقت كالجيد كالماؿ،  باالشتراؾ في مكقع اآلف يمكنؾ االستغناء عف 

عركض  –( عف طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمف المكقع شرحًا مفّصبًل لممادة كاممة ) قكاعد    al-maher.netالماىر ) 
المكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة األكلى البطاقة ُتطمب نصكص ( مع إمكانّية التكاصل مع األستاذ، كالبطاقة تشمل الدكرة  –

 ( أك عف طريق المكتبات المذككرة في الصفحة األكلى ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓعف طريق الكاتساب ) 

 ايذٚسات املهجؿ١ يف املشانض :
لمحصكؿ عمى العبلمة  ، كمّدة كّل دكرة يكماف فقط، تؤّىمؾ الدكرةلكّل فصل دكرة خاّصة بو كيككف     ٗبداية شير تبدأ في 

 الثانية.الكاممة، أسماء المراكز مذككرة في الصفحة  
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 الكتابة العروضًة:

 ْهتب َا ًْؿغ ، ٚضتزف َا ال ًْؿغ .  – 1
 :  نكتب ما نمفظ

 مثل : لكف = ال كف / ىذا= ىا ذا / ىذه = ىا ذ ق / هلل = لل ال ق 
 : نحذؼ ما ال نمفظ

 األلف ألنيا لـ ُتْمفظ (  / كاعمْل =  كْع   مْل . ذىبكا = ذ ق بك ) ُحِذفت 
ِٕ تكشأ ايبٝت ايؼعشٟ َكٓظُّا :   – 2  جيب أ
ـْ  -أ  ـْ  –لحرفيف مع بعضيما ثانييما ساكف ) ق  (  -َمْف ...( كُيرمز لمحرفيف بمقطع طكيل  )  –مْا  –ل
 صير  ) ب ( مثل :بمقطع ق -كْحَدُه  -أك لحرؼ متحرؾ ال يكجد بعده سككف كُيرمز لو  -ب 

ـْ = ب   (  -فالكاك المتحركة لـ يأِت بعدىا سككف فتككف كحدىا )ب (، أّما )البلـ + الميـ الساكنة( فتككف )    -َك ل
 ك الخبلصة : 

 -(، مثل :   لك = فْي = قْل = ال =  -حركة + سككف  = مقطع طكيل يرمز لو )
 لو )ب( ، مثل :حركة ) ال يكجد بعدىا سككف( = مقطع قصير يرمز  
ـْ = أ    َلـ                  َلنا = ؿ      نا   أل

 -ب                             -ب          
 مبلحظة : المقطع القصير ) ب ( ُيكتب دكف نقطة ، اضُطررت لكضعيا؛ لعدـ كجكد الرمز في لكحة المفاتيح .

ٖ –  ِٕ    -ب  ( = بف =  –بًا  –كّل حرؼ منكف ) ٌب                                 ايتٜٓٛٔ = 
 مثل : َرُجٌل = ر   ج    لف                 

 -ب  ب                    
                  -فالمّد دائمًا =            -= َأْأ = حركة + سككف =  املذ ) آ ( – ٗ

 آَمَف = آ    ـ   ف 
 ب   ب  -       

 

 (  = ساكف + متحرؾ .ٔ ٘قـ )  الشّدة = ر   – ٘
 سككف           حركة             

 َف    شدَّ = شْد  د                     ردَّ = رْد    د                              أمََّف = أـ  ـَ 
 ب  ب     -ب                                         –ب                                  - 
 ( -: الحرؼ األكؿ مف الشّدة يتصل بما قبمو دائمًا كيشكبلف )تب٘ اْ
6 –  ٍِ  ) كيجب أف تتصل ىذه البلـ مع الحرؼ المتحرؾ قبميا (               ايالّ ايكُش١ٜ = 

 مَف البيِت = ـ    نْل     بْي    ِت 
 ب      –      –ب                

 جممة اآلتية : ابِغ حجَّؾ كخْف عقيمو. انتبو : األحرؼ القمرية مجمكعة في ال

 

 .نَّىاللهىكبورفرحىكثورى،ىلوسىِّنَّىالُحزنىقلولى،ىَوىَلِكنىِّىسوأتي
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 ب  – –مثاؿ عمى حرؼ الخاء القمرّي : كالخيل = كْؿ  خْي   ِؿ = 
 ككّل ما عدا ىذه األحرؼ تككف أحرؼ شمسية .

 البلـ الشمسية = )أؿ( تحذؼ + تضعيف الحرؼ األكؿ 
 مَف الّشْعب = ـ   نْش   شْع    ب 

ـّ تضعيف حرؼ الشيف (      ب        –   –ب                     ـّ حذؼ ) أؿ ( التعريف كت  ) الحظ ت
 ؛ أي ايؼطش األٍٚ ٚايجاْٞ ٜؼبع ْٗا١ٜاذتشف املتششى يف   – 7

 الضمة تصبح كاكًا / الفتحة تصبح ألفًا / الكسرة تصبح ياًء .      
 مثل : إذا انتيى الشطر األكؿ بكممة )عرِب ( فإّنيا تكتب : ع   ر   بي       

 –ب   ب                                                                    
 إذا انتيى الشطر الثاني بكممة ) يْمعُب( فإنيا تكتب : يل  ع   بك       

 –ب    –                                                           
 مثل :   ايبٝت ايؼعشٟ بؼشط إٔ ٜأتٞ سشف َتششى قبًٗا ٚبعذٖاٖا٤ ايلُري املتششى : تؼبع أُٜٓا ٚقعت يف  – 8

 َلُو َمنزٌؿ =  ؿ  ىك  مف  ز   لف       
 –ب      –  –ب               

 ) الحظ أّف الياء قبميا متحّرؾ كبعدىا متحّرؾ (   
 ال تَٓع دَر ) أٍ ( ايتعشٜـ َع اذتشف ايزٟ قبًٗا دا٥ُا  – 9

 ْل ب دا ي ِة () مف البدايِة   = ـ ن
ذا جاء قبل ) أؿ ( التعريف حرؼ عمة ) ا   ي ( فعميؾ حذؼ حرؼ العمة لمنع التقاء الساكنيف . -ك  –كا 

 في البيت = فْل بي ِت .      ليا الكتاُب = ؿ  ىل ؾ تا ُب .
 مبلحظة : أنا أعتبرُت أّف الكممات كاقعة في كسط الشطر؛ لذلؾ لـ أشبع الحركات في آخرىا(

 األيـ دا٥ُا طان١ٓ طٛا٤ ) ا ، ٣ (. – 10
 الكاك كالياء                        في بداية الكممة : متحركتاف ، مثل : َيمعب / َكلد .

 
 في كسط الكممة : ساكنتاف إذا جاء قبميما كبعدىما متحركاف ،                                           

 مثل : َبْيُتؾ / َمْكِعد .                                         
 

 في آخر الكممة : ساكنتاف ) غالبًا( ) إاّل إذا ُكضعْت الحركة                                                 
 بشكل كاضح في االمتحاف(.                                        
 دعك /  يدنك / يرمي / القاضي ) الكاك كالياء في نياية       مثل : ي                                         
 الكممات ساكنتاف(                                           

 ، مثل :ُٖض٠ ايٛؿٌ ) ا ( : حتزف دا٥ُا إٓيا إرا ٚقعت يف بذا١ٜ ايبٝت   – 11
  الخيل كالميل كالبيداء تعرفني     كالسيف كالرمح كالقرطاس كالقمـ.

 الخيل = أؿ  خي  ؿ ) لـ تحذؼ ىمزة الكصل؛ ألنيا كقعت في بداية البيت (.
 كالبيداء = كؿ  بي  دا  ء  ) حذفت ىمزة الكصل؛ ألّنيا كقعت في كسط  البيت(.

 ،) األيـ ٚايٛاٚ ايظان١ٓ ٚايٝا٤ ايظان١ٓ ( تٛؿٌ دا٥ُا َع اذتشف ايزٟ قبًٗا – 12
 - -/ حكٌت = حك   تف =   - -ي = ىا   دي = / ىاد -(، مثل : يا = -كيرمز ليا ) 
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ٌٓ ػطش جيب إٔ ٜٓتٗٞ مبكطع طٌٜٛ )  – 13  . (-ن
 مستفعمف  مستفعمف  مستفعمف                                       مستفعمف مستفعمف   مستفعمف       –ٗٔ
 

 حشك               ضرب                    حشك              عركض                                      
 العركض : ىي التفعيمة األخيرة في الشطر األّكؿ .
 الضرب : ىي التفعيمة األخيرة في الشطر الثاني .

 الحشك : ىك بقية التفعيبلت في الشطريف .

 َؿتاح عش ايٛاؾش :
 َمُتْف َفعكُلْف الشعِر كافُرىا جميٌل     ُمفاَعَمُتْف ُمفاعَ  بحكرُ 

  ٚصٕ ايٛاؾش ايٓتاّ ) تؿعٝالت٘ ( :
 ُمفاَعَمُتْف ُمفاَعَمُتْف َفعكُلْف       ُمفاَعَمُتْف ُمفاَعَمُتْف َفعكُلْف 

 َؿتاح خاق يتظٌٗٝ اذتؿغ :
 ُمَكاَفَرُتْف  ُمَكاَفَرُتْف   َكُفْكُرْف           ُمَكاَفَرُتْف   ُمَكاَفَرُتْف   َكُفْكُرْف   

 فاَعَمُتْف ُمفاَعَمُتْف َفعكُلْف              ُمفاَعَمُتْف    ُمفاَعَمُتْف    َفعكُلْف مُ 
  ايتؿع١ًٝ ايؿشع١ٓٝ :

 مفاعَمتف              مفاعْمتف 
 ما ييّمنا ىك ضبط حرؼ البلـ فقط .:  َالسع١

ّٓ  ٚمتٝٝضٙ عٔ ايبشٛس ايظت١ ايٛاسد٠ يف ايؿـًني: طشٜك١ نؼـ ايٛاؾش ايٓتا
 (---أك تككف المقاطع السابع كالثامف كالتاسع ) (  - - -الثالث كالرابع  ) الثاني ك  تككف المقاطع

 الثالث كالرابع كالثامف كالتاسع )ب ب ب ب(؛ أي كّميا )ب(أك تككف المقاطع 
: ٓٞ  َجاٍ تٛكٝش

ـِ أِبػْنػػَت الػّدْىػػػِر ِعنػػػدي ُكػػػػلُّ ِبػْنػػػػػػت                    ف  ػَكػيػػػَف َكَصػْمػػِت أنػػػِت ِمػػػَف الّزحػػػػػا
ـِ َنْز ِز حا مي       َأ ِبْف َتْد َدْىػ  ِر عْف دي ُكػْل  ُؿ ِبْف تػف       َؼ كيْػ َؼ َك َصْل ِت أْف ِت 

 – –ب  –ب ب  –ب  –ب ب  –ب               – –ب      – – –ب     – – –ب 
 ؛ فالبحر كافر.( - - -لث كالّرابع ) الثاالحظ أّف المقاطع الثاني ك 

 : يف ايبٝت بني املكاطعطشٜك١ ايؿـٌ 
 الشطر األكؿ :

               – –ب     – – –ب     – – –ب 
مقاطع كنفصل ، كالحظ أّنو جاء بعدىا أيضًا الشكل نفسو  ٗمقاطع طكيمة متتالية؛ لذلؾ نعّد  ٖ( فيو  - - -الحظ الشكل األكؿ : ) ب 

ـّ نعّد  ٗ(؛ لذلؾ نعّد  - - -) ب  ـّ نفصل، ث  مقاطع أخيرًا، فيصبح الشكل النيائّي لمشطر األكؿ : ٖمقاطع ث
               – –ب    /  – – –ب   /  – – –ب 

 الشطر الثاني : 
 – –ب  –ب ب  –ب  –ب ب  –ب 

ـّ نفصل، كبعد ىذه المقاطع الخمسة نبلحظ ( كفيو تكّرر ) ب ( ثبلثة مّرات؛ لذلؾ نعّد خمسة  -ب ب  –الحظ كجكد الشكل ) ب  مقاطع ث
ـّ نفصل، فيصبح الشكل النيائّي  -ب ب  –أّف الشكل تكّرر مرة ثانية ) ب  ـّ نفصل، كأخيرًا نعّد ثبلثة مقاطع ث (؛ لذلؾ نعّد خمسة مقاطع ث
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 لمشطر الثاني :
 – –ب /   –ب ب  –ب /  –ب ب  –ب 

 ْهٌُ : 
   – –ب /   –ب ب  –ب /  –ب ب  –ب                – –ب    /  – – –ب   /  – – –ب 

 تف       فعكلف تف           مفاعمَ مفاعْمتف        مفاعْمتف           فعكلف              مفاعمَ 
 بحر الكافر

 )) الضبط غير ضركري لمتفعيبلت، فقط اضبط حرؼ البلـ في كممة ) مفاعمتف (( َالسع١ :
 .كضّية؛ أي الحركؼ المقّطعة غير مطمكبة، ما ييّمنا ىك التقطيع كالتفعيبلت كاسـ البحرالكتابة العر  َالسع١ :

 ٚصْ٘ :
 ُمفاَعَمُتْف ُمفاَعَمُتْف       ُمفاَعَمُتْف ُمفاَعَمُتفْ 

 . مف الكافر الّتاـ ) فعكلف ( مف كّل شطرحذفنا أي 
 ايتؿع١ًٝ ايؿشع١ٝ :
 مفاعْمتف      مفاعَمتف            

 .متاَّاطشٜك١ نؼؿ٘ : ػب١ٗٝ بطشٜك١ ايٛاؾش ايتاّ 
(، أّما في مجزكء الكافر فيككف عدد ٓٔكالفرؽ بيف المجزكء كبيف التاـ : في الكافر التاـ يككف عدد مقاطع الشطر األكؿ أكثر مف )

 أك أقّل . ( ٓٔمقاطع الشطر األكؿ ) 
 مثاؿ  :

 صػداَقُة ِمْثػِمِو َنَسػُب                                         أٌخ ِلػػَي ِعْنػػَدُه أَدُب 
 َأ ُخػْف ِؿ َي َعْف / َد ُىػْك َأ َد بػك                           َص دا َؽ ُة ِمْث / ِؿ ِىي َف َس ُبك

 –ب ب  –/  ب  –ب ب  –مقاطع(            ب  ٓٔ)   –ب ب  –/ ب  –ب ب  –ب 
 
ٖ       ٗ           ٛ   ٜ 
 مفاعَمتف         مفاعَمتف                                     مفاعَمتف         مفاعَمتف 

عدد مقاطع الشطر األكؿ   كبما أفّ  ؛ فالبحر كافر.ب ب() كالثامف كالتاسع المقطعاف الثالث كالرابع ) ب ب ( ك الحظ في البيت السابق : 
 .(؛ فالبحر مجزكء الكافر ٓٔ) 

حرفٌاً فً االمتحان ، فٌمكنن  ( وهذه األبٌات تردلفصل بٌن الشطرٌن ا فمط ٌرد علٌها سإال ) ٌوجد بكّل بحر ثالثة أبٌاتْـٝش١ :

 حفظها كما هً وتحصل على عالمتها الكاملة .

 : اؾـٌ بني ػطشٟ نٌ بٝت مٓما ٜاتٞ
ـُ لقْد َحُسنْت بَؾ األكقاُت حتَّى كأ - ىِر اْبتسا ـِ الدَّ  نََّؾ في ف
ـْ ُزىكرا  -  َفُسقًيا لممدارسِ  مف رياض   لنا قْد أنبتْت منك
 فما َبَمَغ الَمقاِصَد غيُر ساع  ُيرّدُد في غد  َنَظًرا َسديدا -

 اإلدابات :
ـُ  - ىِر اْبتسا ـِ الدَّ  لقْد َحُسنْت بَؾ األكقاُت حتَّى                كأنََّؾ في ف
ـْ ُزىكرا َفُسقًيا لمم -  دارسِ  مف رياض                   لنا قْد أنبتْت منك

 فما َبَمَغ الَمقاِصَد غيُر ساع                   ُيرّدُد في غد  َنَظًرا َسديدا
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حرفٌاً فً االمتحان ، فٌمكنن حفظها كما هً وتحصل على  ترد  تخّص سإال ) امأل الفراغ( الثة أبٌات ٌوجد بكّل بحر ثْـٝش١ :

 عالمتها الكاملة .

ٞٓ يف األبٝات اآلت١ٝ:  -1  اَأل ايؿشاؽ بايه١ًُ املٓاطب١; يٝظتكِٝ ايٛصٕ ايعشٚك
 ا كُيْسَأُؿ في ......... ذك صكاِب       َفيْل َتَرَؾ الجماُؿ لُو صكاب - ٔ

 الّرْأِي  -اْلَحكاِدِث      د -الَمْكضكِع      ج -الُمْشِكَمِة      ب - أ
 

 لساِنَي بالقريِض كبالَقكافي    كباألشعاِر أْمَيُر في .......... - ٕ
 الَقْكِؿ  -اْلِحْكَمِة        د -الّتأثيِر          ج -اِص     بالَغكَ  - أ

 
 َيُككُف ....... َفَرٌج َقِريبُ  َعَسى الكْرُب الَّذي أْمَسْيَت فيِو    – ٖ

 ُمْنَتياُه  -فيِو     د –َكراَءُه     ج  –َبْعَدُه    ب  –أ              
 اإلدابات :

 ) كراءه( ب – ٖ              ) الَغَكاِص(  أ  – ٕ                 ) الحكادث(ج  -ٔ
 

 مفتاح بحر المتمارب:
 الخلٌُل                     فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعوُل َعِن المتماَرِب لاَل 

 وزن بحر المتمارب ) تفعٌالته ( : 
 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن      فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ 

 مفتاح خاص ) للحفظ ( 
 لرابتً عجوٌل فهو :

 
 متمارب

 ولُْن   َعجولُْن   َعجولُْن                        َعجولُْن   َعجولُْن   َعجولُْن   َعجولُْن     َعجولُْن  َعج                   
 فَعولُْن     فَعولُْن     فَعولُْن    فَعولُْن                         فَعولُْن      فَعولُْن   فَعولُْن     فَعولُنْ                    

 خٌرة فً الشطر األول تسّمى ) عروضاً (التفعٌلة األ َالسع١ :

 التفعٌلة األخٌرة فً الشطر الثانً تسّمى ) َضْرباً (
 بمٌة التفعٌالت تسّمى الحشو .

 فَعولُنْ      فَعولُْن      فَعولُْن   فَعولُنْ                         فَعولُْن     فَعولُْن     فَعولُْن     فَعولُنْ 
 ضْرب      حشو                   عروض                                     حشو                 

 التفعٌالت الثانوٌة ) الفرعٌّة (
 فً الحشو؛ أي فً جمٌع التفعٌالت ما عدا األخٌرة فً الشطر األول والثانً، تكون الصورة الفرعٌّة على الشكل اآلتً:  –أ 

 ب ( –فعوُل  ) ب                              ( - -) ب فعولن 

 فً العروض؛ أي فً آخر تفعٌلة فً الشطر األول، ٌوجد صورتان فرعٌتان : –ب 

 ب ( –فَعُْوُل  ) ب                                      (  - -) ب فعولن  

 (  –فَعُْو ) ب                                                           

 الضْرب؛ أي فً آخر تفعٌلة فً الشطر الثانً؛ ٌوجد صورتان فرعٌتان :فً  –ج 

 ( ٘ –فَعُْوْل  ) ب                                       ( - -) ب فعولن  

 (  –فَعُْو ) ب                                                            
 ا بعد للٌل .( تعنً وجود تذٌٌل، وسؤشرحه ٘ –فعْوْل ) ب 
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 :ٚمتٝٝضٙ عٔ ايبشٛس ايظت١ ايٛاسد٠ يف ايؿـًنيطشٜك١ نؼؿ٘ 
  يجب أف يككف المقطع األكؿ ) ب ( كالمقطع الرابع ) ب ( كالمقطع السابع ) ب (

فِّ ِتْرَب الِيبلِؿ                      َلَقْد ُفْقَت في الُحْسِف َبْدَر الَكمػاؿِ   َلِئْف ُكْنَت في السِّ
 لَػ َقْد فْق/َت ِفْل ُحْس/ِف َبْد َرْؿ/َؾ ما لي   إْف كْف/َت ِفْس ِسْف/ ِف ِتْر َبْل /ِىػ ال لي         لػَ 
 ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ        ػػ ػػ / ب ػػ ػػ              بػػ ػػ /  بػػ ػػ /  ب  

 .متقاَرب بحرلسابع )ب(؛ فالاألكؿ )ب( كالمقطع الرابع )ب( كالمقطع االحظ أف المقطع 
 َفعكُلْف     َفعكُلْف     َفعكُلْف    َفعكُلْف                َفعكُلْف      َفعكُلْف   َفعكُلْف     َفعكُلفْ 

 
 ايؿـٌ بني املكاطع :

 مماطع ٖن أو اممطعالبالً مماطع / أخٌراً   ٖثّم   مماطع / ٖمماطع ثّم نفصل / ثّم  ٖنعدّ 

         ـَ ُتْفضػػي إلييػػػا بأْسػرارىػػػا   ُمػػػْمؾ  كػػػأفَّ النُّجػػػػػػك                           كقػػبَّػػػةُ 

ـَ ُتفْػ ضي/ِإ َلْي ىا/ بػِ َأْس را/ِر ىا  َك ُقْبػ َبػ/ػُة ُمْل ِكْف/َكػ َأْف َنْف/ُف جك                      
 / ب ػػ ػػ / ب ػػ-ب ػػ ػػ / ب ػػ                     ب ػػ ب/ ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ      

 
ٔ     ٗ          ٚ 

 َفعكُؿ     َفعكُلْف     َفعكُلْف    َفعك                      َفعكُلْف      َفعكُلْف   َفعكُلْف  َفعك
 بحر المتقارب

 فالبحر متقارب. ب ب ب(؛) كالسابع  كالرابع األكؿ الحظ أّف المقطع 
١َٓ َال  : خآؿ١ باملتكاسب سع١ ٖا
معتاد إاّل إذا انتيى الشطر الثاني بنفس إذا انتيى الشطر األكؿ ) حصرًا ( بػحرؼ متحرؾ فإّنو ال ُيشبع كما ىك في بحر المتقارب :  -ٔ

الثاني لـ ينتِو بنفس ؛ ألّف الشطر ، فالنكف المضمكمة في آخر الشطر األكؿ لـ تشبع، فمـ نقل ) نك ( بل بقيت ) ُف (الحرؼ كالحركة
 كبالتالي فإّف التفعيمة األخيرة في الشطر األكؿ جاءت الحرؼ ) ُف(، بل انتيت بػ)ىا (،  

 (. - -فعكلف  ب ُع يكف ك = ب  ( كلـ تأِت )  –فعكُؿ ب ُع يك ُف  = ) 
 ، كالفتحة إلى ألف ) َؿ= ال(: اإلشباع يعني أف نحّكؿ الكسرة إلى ياء ) ِؿ = لي (، كالضمة إلى كاك ) ُؿ = لك ( تزنري
الحرؼ المتحرؾ األخير في الشطر األكؿ ُيشبع بحالة كاحدة فقط كىي أف يككف الحرؼ األخير في الشطر األكؿ مشابيًا تمامًا لمحرؼ  -ٕ

 األخير في الشطر الثاني، كالمثاؿ األكؿ :
فِّ ِتْرَب الِيبلِؿ                      لَ   َقْد ُفْقَت في الُحْسِف َبْدَر الَكمػاؿِ َلِئْف ُكْنَت في السِّ

 الحظ أّف الشطر األكؿ انتيى ببلـ مكسكرة ، كالشطر الثاني أيضًا انتيى ببلـ مكسكرة؛ لذلؾ نشبع البلـ المكسكرة في الشطر األكؿ كتصبح
 لشطر الثاني فيجب إشباعو دائمًا آخر ا(، أما الحرؼ المتحرؾ في  - -) لي ( كأيضًا تككف التفعيمة األخيرة في الشطر األكؿ ) فعكلف ب 

 
 لػَ َقْد فْق/َت ِفْل ُحْس/ِف َبْد َرْؿ/َؾ ما لي     لػَ إْف كْف/َت ِفْس ِسْف/ ِف ِتْر َبْل /ِىػ ال لي       

 ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ           ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ                 
 ْف     َفعكُلْف     َفعكُلْف    َفعكُلْف                َفعكُلْف      َفعكُلْف   َفعكُلْف     َفعكُلفْ َفعكلُ 

 بحر المتقارب
 ببحر المتقاَرب . –فقط  –كتذّكر أّف ىذه المبلحظة خاّصة 

 عـووزنه :              فَعولُْن فَعولُْن فَعو      فَعولُْن فَعولُْن فَ 
 ( -( تفعٌالت، والحظ أّن التفعٌلة األخٌرة فً كّل شطر ٌجب أن تكون ) فعو ب  ٖالحظ أّن عدد التفعٌالت فً كل شطر ) 
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 : شبٌهة بطرٌمة كشف بحر المتمارب : طشٜك١ نؼؿ٘

 المقطع األكؿ ) ب ( + المقطع الرابع ) ب ( + المقطع السابع ) ب (
 ( أك أكثر ٔٔعدد مقاطع الشطر األكؿ في المتقارب )  كالفرؽ بيف المتقارب كمجزكئو ىك :

 ( . ٛأما عدد مقاطع الشطر األكؿ في مجزكء المتقارب  ) 
 

ـْ َيػػَزْؿ               ُيَعػػمِّػُمنػػػػا بػػاألَمػػْل                     َلنا صاِحٌب ل
ـْ / َيػ َزْؿ                      ُي      َعْل ِؿ/ ُؿ نا ِبْل / َأ َملْ لَػ نا صا/ ِح ُبْف َل
 ـب ػػ ب/ ب ػػ ػػ / ب           مقاطع (    ٛ)    ب ػػ ػػ / ب ػػ ػػ / ب ػػ  

ٔ          ٗ        ٚ 
 فعكلف / فعكلف / فعك                             فعكُؿ / فعكلف / َفعك  

 مجزكء المتقارب
 (؛ لذلؾ يعتبر ىذ البحر ىك مجزكء المتقارب . ٛ(، كعدد مقاطع الشطر األكؿ )  ب ب ب ) كالسابع  كالرابع األكؿالحظ أّف المقطع 

ـّ كمجزكئو،  نقكؿ :   كلمتفريق بيف المتقاَرب التا
ـّ . ٕٔأك  ٔٔإذا كاف عدد  مقاطع الشطر األكؿ )   ( فيك متقارب تا
 ( فيك مجزكء المتقاَرب . ٛإذا كاف عدد مقاطع الشطر األكؿ ) 

ٌِ ب ٌٓ بٝت َٔ األبٝات اآلت١ٝاؾـ  :ني ن
 إذا َمَدحكا آدميِّا مَدْحُت َمْكلى الَمكالػي كَربَّ اأُلَمػػـْ 
 إذا ُكْنَت في حاجة  ُمْرِسبًل فَأْرِسْل َحكيًما كال ُتكِصوِ 
 َكشاِىُدنا الَكْرُد َكاليػاَسميػػُف َكالُمْسِمعػػاُت ِبُقّصاِبيػػا

: ٌٓ  اذت
 ُت َمْكلى الَمكالػي كَربَّ اأُلَمػػـْ                        إذا َمَدحكا آدميِّا مَدْحػ  

 إذا ُكْنَت في حاجة  ُمْرِسبًل                    فَأْرِسْل َحكيًما كال ُتكِصوِ 
 َكشاِىُدنا الَكْرُد َكاليػاَسميػ                     ػػُف َكالُمْسِمعػػاُت ِبُقّصاِبيػػا

 ب١; يٝظتكِٝ ايٛصٕ ايعشٚكٞ يف األبٝات اآلت١ٝ:اَأل ايؿشاؽ بايه١ًُ املٓاط
  (  أال حبَّذا ُصْحَبُة .........          كأْحِبْب بأّياِمِو أْحِبِب       ٔ)

 المدّرسِ  -الّشريِف       د -المكتِب       ج -الكتاِب      ب -أ
 ْح                           (  إذا َبمَغ ......... آماَلُو             فميَس لُو بعَدىا ُمقَترَ ٕ)
جُل        د -اإلنساُف       ج -المرُء       ب -أ  المجتيدُ  -الرَّ
 ( كعمُمَؾ ....... إذا ما كثقَت          بَمْف ليَس ُيؤَمُف ِمْف َغْدرِِه              ٖ)
 َجْيلٌ  -معرفٌة         د -قميٌل          ج -ضائٌع       ب -أ

: ٌٓ  اذت
 د - ٖأ             – ٕ      ب  

 مفتاح  بحر الّرجز  :
 ُمْستَـْفِعلُْن    ُمْستَـْفِعلُْن   ُمْستَـْفِعلُْن                ..................فً أبحِر األْرجاِز بحٌر ٌَْسُهلُ  

 وزن بحر الّرجز التّاّم : 
 ُمْستَـْفِعلُْن    ُمْستَـْفِعلُْن   ُمْستَـْفِعلُْن                   لُْن          ُمْستَـْفِعلُْن    ُمْستَـْفِعلُْن   ُمْستَـْفعِ 

 -ب --/ -ب  - -/  -ب  --        -ب - -/    -ب --/    -ب --
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 ُمْستَْمتِعُْن  ُمْستَْمتِعُْن  ُمْستَْمتِعُْن                 مفتاح خاّص :  الرجز ٌجعلن       

 ُمْستَـْفِعلُْن    ُمْستَـْفِعلُْن   ُمْستَـْفِعلُنْ                                                        

 

 التفعٌالت الثانوٌّة )الفرعٌة( التفعٌلة الرئٌسٌة

 (-ب  --)مستفعلن 
مالحظة : للحصول على التفعٌالت 

الثانوٌة من ) مستفعلن ( نحذف 
منها  فً كّل مّرة حرفاً من كلمة 

 )سفن (

 تمع فً أّي مكان فً البٌت. (-ب –) ب )نحذف  س(          ُمتْفعلن 

 تمع فً أّي مكان فً البٌت. (-ب ب -))نحذف ف(           مْستِعلُن 

 تمع حصراً عروضاً أو ضرباً . (---) )نحذف ن(            مْستْفعْل 

 أي آخر تفعٌلة فً الشطر األول والثانً

 تمع حصراً عروضاً أو ضرباً. (--) بس+ ن(        ُمتْفعلْ  ) نحذف 

 أي آخر تفعٌلة فً الشطر األول والثانً

 الضرب : آخر تفعٌلة فً الشطر الثانً.                .ض : آخر تفعٌلة فً الشطر االولالعرو يًتزنري :

 ٚمتٝٝضٙ عٔ ايبشٛس ايظت١ ايٛاسد٠ يف ايؿـًني طشٜك١ نؼـ عش ايشدض 
  ب( –كالسابع بيذا الشكل )ب  ؛ أي الثالث كالرابعكالسابع )ب(  (-الثالث كالرابع ) ب  افالمقطع -ٔ

ْبػِر الَجميػِل ِإنَّػُو                        َأمَنُع مػا الَذ ِبػِو ُأكُلػك الِحجػى ؿ َعمى الصَّ  َعكِّ
ـْ َف ُع ما / ال َذ ِب ِىي / ُأ ُلْل ِح َجى َعْك ِكْؿ َع َلْص/َصْب ِرْؿ َج ِمْي/ِؿ ِإْف َف ُىك         َأ

 –ب  –/ ب  –ب ب  –/  –ب ب  –            –ب  –/  ب   –ب  – –/    –ب  – –
 

 ٚالمقطع      ٗالمقطع   ٖالمقطع
 مستفعمف    مستفعمف           متفعمف                مستعمف        مستعمف        متفعمف

 بحر الرجز .
 .البحر رجزف؛ كالسابع )ب( (-يف الثالث كالرابع ) ب الحظ أف المقطع

 ايؿـٌ بني املكاطع :
ـّ  ٗ  مقاطع ٗأك  ٖ الباقي  مقاطع / ثـّ  ٗمقاطع / ث

ػػي ِبَغْيػػِر َجْيػلِ     ُأَركُِّح الَقْمػػَب ِبػَبْعػِض الَيػػػْزِؿ                            َتجاُىػبًل ِمنِّ
 َت جا ُىػ َلْف / ِمْف ِني ِب ِغْي / ِر َجْو ِلي       ُحْل / َقْل َب ِب َبْع / ِضْل َىْز ِلي          ُأ َرْك كِ 

 –  –/  ب   –ب  – –/    –ب  –ب                   – – –/    –ب ب  –/    –ب  –ب 
  مف        متفعلمتفعمف          مستعمف           مستفعْل                متفعمف        مستفع

 بحر الرجز .

 خالؿ١ نؼـ ايبشٛس ايجالث١ :
 طشٜك١ نؼؿ٘ ايبشش 

 

ى-ىىىى-ىىىىى-عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباالثانيىوالثالثىوالر ايٛاؾش
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى-ىىىىىى-ىى-ىىىىىىىىىىىىأوىالسابعىوالثامنىوالتاسعىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ب ب ب بىىىىالرابعىوالثامنىوالتاسعىىىىىىىأوىالثالثىو

 بب  ب   ىاِّولىوالرابعىوالسابعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى املتكاسب

 ب   -ب                    الثالثىوالرابعىوالسابعى  ايشدض
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 زتض٤ٚ  ايٓشدض 
 ٚصْ٘  :    

 علن. مستفعلن    مستف                  مستفعلن  مستفعلن
 تفعٌلتان فً كّل شطر .

ّٓ (، ٚايؿشم بُٝٓٗا :  طشٜك١ نؼؿ٘ :  ) ػبٝ٘ متاَّا بطشٜك١ نؼـ ايشدض ايتا
ـّ . ٔٔإذا كاف عدد مقاطع الشطر األكؿ  )   ( أك أكثر فيك رجز تا
 ( فيك مجزكء الرجز . ٛأك  ٚإذا كاف عدد مقاطع الشطر األكؿ ) 

 ػَكٌة                   َقػػْد َرَقػػَص اْلػَقػْمػُب لػيػػػػا ِقػػطػَعػػػُة ِشػْعػػػػر  ُحػػْمػػػػ
   –ب ب  –/   –ب ب  –                – ب – –/    –ب ب  –

  مستعمف             مستعمف    مستعمف        مستفعمف            
  مجزكء الرجز

 َؼطٛس ايشدض ) األسدٛص٠(:
 ثالث تفعٌالت .كل بٌت عبارة عن سطر ، وفً كل سطر 

 البٌت عبارة عن شطر واحد وال ٌوجد شطر ثاٍن. طشٜك١ نؼؿ٘ :

 ِحػػػْفػػػُظ الػمِّػسػػػاِف راحػَػػػػُة اإِلنْػسػػػػػػػاِف 
 ِحْف ُظْل ِل سا / ِن را َح تُْل / إِْن سـا نًِ

 –  –  –/  –ب   –/ ب   –ب    –  –
 مستفعلن        متفعلن             مستفعل

 ور الرجزمشط

 الحظ أّن البٌت عبارة عن شطر واحد وال ٌوجد شطر ثان، فكشفه سهل للغاٌة.

ٌٓ بٕٝت َٔ األبٝات اآلت١ٝ :  اؾـٌ بني ػطشٟ ن
  ِكالُفْمُؾ فكَؽ ُلّجة  كَأنَّيا عقارٌب تدبُّ فكَؽ ِمبَرد 
  ُباُب كأْف َيُغرَّ عيَنَؾ الّسراب  إّياَؾ أْف يفتَنَؾ الشَّ
  ِباُب ظ  لّّ زائُل كَبْدُرُه ال ُبدَّ يكًما آِفلفإّنما الشَّ
  ْعصفكرتاِف في الِحجاِز حمَّتا عمى َفَنف 

 ٌٓ  :اذت
  ِكالُفْمُؾ فكَؽ ُلّجة  كَأنَّيا                    عقارٌب تدبُّ فكَؽ ِمبَرد 
                 باُب  كأْف َيُغرَّ عيَنَؾ الّسرابُ      إّياَؾ أْف يفتَنَؾ الشَّ
 ب  كَبْدُرُه ال ُبدَّ يكًما آِفلُ       اُب ِظلّّ زائُل                فإّنما الشَّ
                  ِز حمَّتا عمى َفَنفْ      عصفكرتاِف في الِحجا 

 اَأل ايؿشاؽ بايه١ًُ املٓاطب١; يٝظتكِٝ ايٛصٕ ايعشٚكٞ يف األبٝات اآلت١ٝ:
ـِ     -ٔ ْم  َلُو ِبَفْضِل الُحْكـِ  كشاىدٌ        الّصْمُت لمَمْرِء ...... السِّ

 صاِحبُ  -أمُل         د -مساِنُد      ج -حميُف     ب - أ
 

          عمى.... َعقُمُو فَقْد َنجا    كآفُة الَعْقِل اْلَيكى َفَمْف َعبل       -ٕ

 عاطَفِتوِ  -َجناِنِو      د -َىكاُه        ج -نْفِسِو      ب
 

ـْ يَ  -ٖ ـْ َيِعْظُو ...... ل  راَح ِبِو الكاِعُظ يْكًما أْك غدا        ما ْنَفْعوُ َمْف َل
 أصحاُبوُ  -الّدْىُر      د -كالداُه      ج -الّزمُف     ب - أ

: ٌٓ  ج - ٖب                      – ٕأ                            –ا         اذت
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ار مكضكع مف مكاضيع أخرى فاألفضل كاألسيل ىك يا ُيطمب اختالمكضكع األىـ  ىك المقالة، كعندم : تفبًم لاـ
يمكنؾ االستفادة منو لكف عميؾ أف تضع بصمتؾ الخاصة كتمؤل ما  ، المقالة، ككضعُت لؾ ىنا قالب لمكضكع مقالة عاـ

                                 بيف األقكاس؛ كي تتمّيز عف غيرؾ .

 )  عفيان  امليضيع (                                     

ٌ  انقهى نٍقف ػاجضاً ػٍ انرؼثٍش ػٍ انكثٍش انكثٍش يٍ انقضاٌا انٓايح فً  حٍاذُا ٔٔاقؼُا ، ٔخاطح ً ػُذيا ٌكٌٕ انحذٌث ػٍ                 إ

 يٕضٕع كثٍش ٔيرشؼة يثم يٕضٕػُا ) َزكش ػُٕاٌ انًٕضٕع (

  

 ، ٍْا تُا  نُقرثظ  شؼاػاً يٍ َٕس انقشآٌ انكشٌى حٍث ٌقٕل عثحاَّ ٔذؼانى ...) آٌح(األدنح ٔ انثشاٍٍْؼاً  ٔيذػًاً تٔحرى ٌكٌٕ كاليً يقُ        

 أٔ ذؼانٕا َقطف صْشج يٍ تغراٌ انُثٕج حٍث قال ملسو هيلع هللا ىلص ...) حذٌث (

 أٔ  ذؼانٕا نُطشب آراَُا تُفحح يٍ َفحاخ انشؼشاء حٍث ٌقٕل انشاػش ... ) تٍد شؼش (

 انٕا نُضٌذ ػقٕنُا فًٓاً تحكًح جًٍهح يٍ إَٔاس انحكًاء... ) حكًح (أٔ ذؼ

يالحظح ْايح : قذ ًٌش تك  تؼض انًٕاضٍغ انرً ال ذحفظ نٓا شٕاْذ يٍ انقشآٌ أٔ األحادٌث أٔ غٍشْا، فال تأط فً رنك نكٍ ػهٍك أٌ ذشكض 

 حٍُٓا ػهى يضًٌٕ انًٕضٕع ، ٔأٌ ٌكٌٕ يقُؼاً.

 

حذْى  : يا ْٕ انًفٕٓو انزي ٌذٔس حٕنّ ) ػُٕاٌ انًٕضٕع (  ؟ فإًَُ تكهًاخ تغٍطح ًٌكًُُ أٌ أقٕل : ) َكرة ثالثح ٔإرا عأنًُ أ          

ٌ  كاٌ عهثٍاً   ( .أعطش ػهى األقم ػٍ انًفٕٓو انؼاو نهًٕضٕع ٔكأَك ذكرة ذؼشٌف نّ  يغ ركش فٕائذِ إٌ كاٌ إٌجاتٍاً أٔ ركش يضاسِ ٔػٕاقثّ إ

 

ا نتبّع دٌناً  حنٌفاً ٌهدف لتحمٌك مصلحة البالد والعباد فال بدّ لنا أن نعرف رأي الدٌن اإلسالمً العظٌم فً هذا الموضوع وبما أنّن         
كّره .... نكتب سطرٌن على األلل عن رأي الدٌن حول هذا الموضوع ، وٌفضل أن ندعم  –شّجع  –حّض  –حلّل  –المهم الواسع حٌث ) حّرم 

 حدٌث إْن أمكن (رأي الدٌن بآٌة أو 
 
 

إنّنا نعٌش فً مملكة تحب شعبها وتحترمه وتسعى دائما ألْن ٌكون رأسه مرفوعاً بٌن البلدان والشعوب ، وتمف إلى جانبه فً           
سطرٌن  واجهت ...  نكتب –منعت  –كافحت  –شّجعت  –األفراح واألتراح ، لذلن انطاللاً من هذا الدور الجوهري فإّن المملكة  ) دعمت 

 على األلل عن دور المملكة فً هذا الموضوع سواء أكان الموضوع سلبٌاً أم إٌجابٌاً (
لكبٌر وانطاللا من لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " الدٌن النصٌحة " فإننً ألدم نصٌحة متواضعة بصفتً إنسان محب إلخوانه  فً هذا الوطن ا               

   تجنّب ...( –أو أنصح باالبتعاد عن  –أشّجع  –على األلل  ، أحّض الجمٌع على بؤن ) نذكر نصٌحة بسطرٌن 

 

 نزنك نٍ َٕفٍّ حق ّ يًٓا قهُا ٔكرثُا . ؛ٔفً انخراو  ال شك  أٌ يٕضٕع ) َزكش انؼُٕاٌ (  رٔ أًٍْح كثٍشج            

ف قد ضًٍ قذساذً انًرٕاضؼح فً انغ ُٔ ٕص إنى أػًاق ْزا انثحش انكثٍش ألخشج تؼض انذسس ٔانجٕاْش ٔأعأل  انًٕنى ػض  ٔجم  أٌ أكٌٕ قذ 

 ، وأن أكون لد أفدت ولو بالملٌل من الكلمات . انثًٍُح  انرً ٌُرفغ ٌٔغرفٍذ يُٓا انجًٍغ
                                               

 الق الحمٌدة كالصدق أو بصفة سلبٌة كالكذب او الخداع، أّي موضوع ٌتعلّك بخلك من األخ
  ًّ  : " إنّما بعثت ألتّمم مكارم األخالق "  -ملسو هيلع هللا ىلص   -ٌمكن استخدام الحدٌث الشرٌف للنب

   التلفاز ... ( أو  –الحاسوب  -أّي موضوع ٌتعلّك بالتكنولوجٌا الحدٌثة : ) النت
ثة ، ٌمكن استخدام لوله تعالى : " علّم اإلنسان ما لم ٌعلم االختراعات واالكتشافات  الحدٌ

 أو لوله تعالى : " سنرٌهم آٌاتنا فً اآلفاق وفً أنفسهم حتّى ٌتبٌّن لهم أنّه الحك " "
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ىالتُّراُثىَوالُمعاَصَرُة
ى

    يٓكذ١ٜ يعبذ ايعضٜض املكاحل .ارنش عذدّا َٔ ايذساطات ٚايهتب ا
 إضاءات نقدية، كعمالقة عند مطمع القرف 

 َارا تٓاٍٚ ايهاتب يف َكايت٘؟
مكضكع التراث كالمعاصرة؛ مف حيث مفيـك كّل منيما كالّصمة  

 بينيما.
 تعٓشض ملٛقـ ؾشٜكني َٔ ايٓتشاخ، ارنشُٖا . 
و لـ يعد صالًحا لحياتنا فريق يدعك إلى التحّمل منو؛ ألن  -أ 

المعاصرة كالمستقبمية، كيدعك إلى ثقافة جديدة ميما كاف 
 مصدرىا.

فريق يدعك إلى التمّسؾ بو ، فيك األصل الذي يمنحنا الحياة  -ب 
 كاالستمرار.

 عًٌٓ: دعا ؾشٜل إىل ايتشًٌٓ َٔ ايرتاخ .
قافة ألنو لـ يعد صالًحا لحياتنا المعاصرة كالمستقبمية، كيدعك إلى ث

 جديدة ميما كاف مصدرىا.
 عًٌٓ : دعا ايؿشٜل اآلخش إىل ايتُٓظو بايرتاخ .

 ألّنو  األصل الذي يمنحنا الحياة كاالستمرار.
 َا َٛقـ ايهاتب َٔ ْعش٠ ايؿشٜكني إىل ايرتاخ ؟ 

كقف الكاتب منيما مكقفا معتداًل يقضي بأف نأخذ مف التراث ما يناسب 
ّل جديد يؤّدي إلى التقدـ كالتطّكر مف حياتنا المعاصرة، كينسجـ مع ك

ىغير تحّيز ألحدىما.

 املقٕغ األوم

ًٍْر ٖلُم ُلَي الٔرباٗط ال ٌّ َفٌ ٖأْبَسَط َت٘فَس َُ ُىَعّن الََّنن َىْرَبٗط املاَضٌ َباحلاَضِر، َوُلَي ّسٔرالّتراُخ احٖل َُ َوالَف٘كِرِى ًٕٖاَتَم احٖلضاِرِى ـَ اأٖلماِنَسّد َبُؿْع ّد ُشالََّنن َى زا
ـُ َبَم ُىَشكُِّل الَب ًٍْل ِإٖلَ ٗلَغَتَم َوَوٖطَفَم، َوَمْك ُلفا ٖفا٘لَشَدْىُح َعْفُم َواالْلَتؿا ًًْؽا َبْعَد َد َُ َفٌ ٗأْوُرْوِبا امٗلساَفَر َد َُ، ِإْذ َبَدٖأ َعْصُر الِفْنَض ُٖ َقْشَي الِفْنَض ًَْش ُٖ الِصَش داَى

ُٗ َفٌَبِإَعاَدٍَ ا٘كَتشاَف ال ًِ َْ اأٖلَدَب ُٗ اإِلْسًا ًُْيقاِن، ٖكَؿا َبَدٖأْت َسَرٖك ٌٔ َل٘ؽَعَرَب َوالّرْوماِن َوال ٌٔ َوالَع٘ؽَؿ ُٖ  ّتراَخ اأٖلَدَب ٌٔ ُمْعَتَؿَدًٍ الِفؿاَذَز الٔشْعِرِى الَيٖطِك الَعَرَب
َُ َفٌ ٖأْشعاِر الَع ُٖ َلُعُصْيِر االْزَدلاِر امٗلَتَؿٔجٖؽ ـٍ َوالُبْشُتِرٔن َوامٗلَتَفٔبٌ َواْبِك َزْىُدْوٍن َواْبِك َخٖفالِراََّع ًِْرَلْؾ َمْك َرَب َفٌ الِشْرِؼ وٖاأٖلْقَدٗلِس َمْك ٖأْمجاِم ٖأَبٌ َتِؿا ُٖ َوٖغ اَد

ٌٔ َفٌ ُعُصْيِر االْزَدلاِر.   َقَؿِؾ الٔشْعِر الَعَرَب
ًَْك الَعَرَب  َْ الّت –اآلَن  –َوَل٘ؽُؿَجقََّف ًُ ال ُىْؿَكُك َتَذاُلٗؽنا ٖأْو ِإ٘غفاٗلنا، ٖأِو الِتَرّدُد َفٌ اِإزا ٌُ، ٖفَؿْفُنْؾ َمْك َىراُه ٖأَماَق َُ َبناراَخ َمياَقُػ ُمْخَتَؽٖف َلٖأِقنا ُتراٌخ ; لَعفاَى

ُٖ ُٗ الََّتٌ َتْرَبٗط اأٖلْدًاَم املاَضًَ َُ َسْسُب، َوَمْفُنْؾ َمْك َىَرِ ٖأِن الّتراَخ ُلَي الٔصٖؽ َُ َوامٖلْعِرٖف َُ َبؿا َىُضّؿُم َمْك ٖأ٘لياِن الِجقاٖف الّتراُخ ُلَي املاَضٌ، َوامٗلعاَصَرٍٗ ; ٖفَبالؽَّاَسٖق
ًِْر ٖأْن َتٗكْيَن ٖلُم ٖأ٘فٖكاُرُه َوَثٖقاٖفُتُم الََّتٌ ُتْس ٌَ َمْك ٖغ ًِْر ماٍض، وال ماَض ٌَ احلاَضُر، َوال ساَضَر َمْك ٖغ َْ الََّنن ِنُؾ َفٌ ُصْفِغ َل ًُ َفٌ الَبفا احلاَضِر، َوُتَؿٔجُل ٖلُم ٖلَبَف

 .ُٖ ًِ ُٖ َوالِجقاَف ًِ ًََتنا الَع٘ؽَؿ ًَْم ٖأْبَف ًُْؾ َعٖؽ ُٗ ُتَق  َتٖظّل الَبَشِرِى
 

هاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
 جيل.  ما انحدر إلينا مف عادات كآداب كعمـك كفنكف كينتقل مف جيل إلى ايرتاخ :

ٟٓ  : قالب مف الّطيف يستخدـ في البناء . َئب١ٓ                 تجاه. إصا٤ :: الرباط الكثيق.  ايٓشباط ايٓظٓش
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ٞٓ يف ؿٓاع١ ايٓٗل١ اذتذٜج١  ٍٓ إطٗاّ ايرتاخ ايعشب عالّ ُٜذ
 يف أٚسٚبا ؟ 

يّدؿ عمى أّف األكركبييف كجدكا في التراث العربي اإلسبلمي كفي 
عربية اإلسبلمية ضالتيـ المنشكدة، في غياىب العصكر الثقافة ال

الكسطى، بينما كانت الحضارة اإلسبلمية في أكج ازدىارىا، فقد 
أسيـ العمماء العرب كثيًرا في تقّدـ العمـ كالطب كالفمسفة، كغيرىا.

ـٓٛس٠ ايؿ١ٓٝٓ يف َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأتٞ:  ٚٓكض اي
ٞٓ -أ ٟٓ ايزٟ ايف أبظط تؿظري ي٘ ٖٛ  ايرتاخ اذت يٓشباط ايٗظٓش

ٖٚٛ ٜؼهٌ مبعطٝات٘ اذتلاس١ٜ ، ٜشبط املاكٞ باذتاكش
ًّا بعذ دٌٝ إىل  ٚايؿهش١ٜ ٔسٔضاّ األَإ ايزٟ ُٜؼٓذ املظاؾش دٝ

 .يػت٘ ٚٚطٓ٘
 . صّكر التراث بالكائف الحّي. 
ري الذي   . صّكر التراث الذي يربط الماضي بالحاضر بالحبل السُّ

 يربط األـ بالجنيف.
ر معطيات التراث  بحزاـ األماف الذي يحمي المسافر كيعيده . صك  

 إلى أىمو ككطنو سالًما معافى.
ٚال َاكٞ َٔ غري إٔ تهٕٛ ي٘ أؾهاسٙ ٚثكاؾت٘ اييت تظِٗ يف 

ٌٓ ايبؼش١ٜ ؿٓع اذتاكش، ٚتؼهٌ ي٘  يب١ٓ يف ايبٓا٤ ايزٟ تع
 .تكِٝ عًٝ٘ أبٓٝتٗا ايع١ًُٓٝ ٚايجكاؾ١ٓٝ

الذي يكضع في األرض ليبني عميو ّصكر الماضي بحجر األساس 
اآلخركف منازليـ.

 َا دالي١ ايعباسات اييت حتَتٗا خطٌّ يف َا ٜأتٞ:
قُِ أبٛ متاّ ٚايبشرتٟ ٚاملتٓيب ٚابٔ صٜذٕٚ ٚغريِٖ َٔ  -أ

ٓٞ  . ايٓؼعش ايعشب
 داللة عمى شيرتيـ كفحكلتيـ.

ـ١ًٓ اييت تشبط األدٝاٍ املاك١ٝ  -ب ٕٓ ايرتاخ ٖٛ اي إ
ُٓ٘ َٔ أيٛإ املعشؾ١ ٚايجكاؾ١سك١ باألدٝاٍ ايال  .مبا ٜل

داللة عمى تنّكع المشارب التراثية كاختبلفيا. 
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :   ٖات دزس ن

      /الحاضر : حضر/الماضي : مضي /الّرباط : ربط /تفسير : فسر
المسافر: /الفكرّية : فكر /الحضارّية : حضر /معطيات : عطك

البداية : / االىتماـ : ىمـ /حديث : حدثال/لغة : لغك         /سفر
/ إعادة : عكد /النيضة : نيض/الصحيحة : صحح      /بدأ 

الرائعة: ركع  /معتمدة : عمد/ األدبّية : أدب/ اكتشاؼ : كشف
       /االزدىار : زىر/

       /مكاقف : كقف/إزاء : أزي /المثّقفيف : ثقف /المتمّثمة : مثل
إغفاؿ : /تجاىل : جيل/ أمانة : أمف /أييراه : ر  /مختمفة : خمف

                /البلحقة : لحق/ الّصمة : كصل/العناية : عني/الترّدد : ردد/ غفل
                 /أفكار : فكر/المعاصرة : عصر/ المعرفة : عرؼ/الثقافة : ثقف
ري: َسرَّ / سَرَر / أبنية : بني     إحياء: َحِيَي./  التراث: َكِرث/السُّ

١َٓ أسذ أبشص أطباب ْٗلتٗا، ٖأت َٔ ايٓٓف َ ٟٓ أ ا تشاخ أ
بدأ عصر النيضة في أكركبا بإعادة اكتشاؼ الّتراث ٜؤٓنذ ٖزا.   

األدبّي كالعممّي لمعرب كالّركماف كاليكناف، كما بدأت حركة اإلحياء 
لّرائعة لعصكر األدبّية في الكطني العربّي معتمدة النماذج الّشعرية ا

االزدىار المتمّثمة في أشعار العرب في الّشرؽ كاالندلس مف أمثاؿ 
أبي تماـ كالبحتري كالمتنبي كابف زيدكف كابف خفاجة كغيرىـ مف قمـ 

الشعر العربي في عصكر االزدىار. 
 َت٢ ٜهٕٛ املاكٞ دذّٜشا بايعٓا١ٜ؟  

ر، كتشّكل لو إذا كانت لو أفكاره كثقافتو التي تسيـ في صنع الحاض
لبنة في البناء الذي تظل البشرية تقيـ عميو أبنيتيا العممّية 

 كالثقافّية.

)  ارنش َٛاقـ َٔ املكاي١ بشصت ؾٝٗا ايعٛاطـ اآلت١ٝ:
 اإلعذاب ( 

كمنو: "بدأت حركة اإلحياء األدبّية في الكطف العربّي  اإلعذاب،
تمّثمة في أشعار معتمدة النماذج الّشعرية الّرائعة لعصكر االزدىار الم

 العرب في الّشرؽ كاألندلس مف أمثاؿ أبي تماـ كالبحتري كالمتنبي".

ٞٓ ؟  َا ٖٛ أبظط تؿظري يًرتاخ اذت
رِّيُّ الَِّذي َيْرِبُط  التُّراُث الَحيُّ ِفي َأْبَسِط َتْفِسْير  َلُو ُىَك الرِّباُط السُّ

ـَ الماِضي ِبالحاِضِر، َكُىَك ُيَعدُّ ِبُمْعَطياِتِو الحَ  ضاِريَِّة َكالِفْكِريَِّة ِحزا
 اأَلماِف الَِّذي َيُشدُّ الُمساِفَر ِجْيبًل َبْعَد ِجْيل  ِإَلى ُلَغِتِو َكَكَطِنِو.

 نٝـ ْعش املجٓكؿٕٛ ايعشب إىل ايرتاخ ؟
ُد ِفي  ـْ َمْف َيراُه َأَماَنًة ال ُيْمِكُف َتَجاُىُميا َأْك ِإْغفاُليا، َأِك التََّردُّ ِمْنُي

َمُة الِعنايَ  ـْ َمْف َيَرى َأفَّ التُّراَث ُىَك الصِّ ِة ِبيا؛ أِلَنَّيا ُتراٌث َحْسُب، َكِمْنُي
ِحَقِة ِبما َيُضمُُّو ِمْف َأْلكاِف الثَّقاَفِة.  الَِّتي َتْرِبُط اأَلْجياَؿ الماِضَيَة ِبالبلَّ
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 املقٕغ الجاقٌ 

ََّرٖف ًَْك ال ًَْض ِكـــًْــَوالِتياُزُن ٖقاٌَّؾ َب ًَْك الِفَق ًَْك ال ; ِكــًْـــَوال ٖأٗقْيُم َب ًَْك اأٖلْصِل الََّنن ُلَي الّتراُخ َوَب ًُْب ــٖفَلٖأِقُم ال َتفاٗقَض َب ًَْك َىَغ ْرِع الََّنن ُلَي امٗلعاَصَرٍٗ، َوَس
ُٗ، ٖفَؿْك َىْفٗظْر ًِْك العاَبَرٍَ ِإٖلَ َلنا الِتياُزُن َتْشُدُخ امٗلْشَكٖؽ ٌٔ َىَذدُْ َبا٘لَع ٌٔ َوالَف٘كِرٔن َوالِيْدداَق ًَْم ِإْقساُقفا َمْك َبْعِض ٗظُرْوَف اأٖلٖلِؾ الِف٘فَس ًُْش َف  واَقَعفا، َوَما َىَع

ًَْك َف٘كِرَه ا ًَْك الّتراَخ، َب ًَْم َمَك امٗلعاَصَرٍَ َوَب ًَْك ساَضِرَه َوما َف َُ االْقَفصاَم َب ًَْس ًَْك الَياَقِغ الََّنن َىْدٖفُغ مٗلَشِيَمْك ٖأْسباَبَم الِرَّ َِٕغ َعْك ُدُنْوِرَه َوَب ِش امٗلْفٖق
 .َْ َُ َفٌ الٖفضا ـِ امٗلَعؽَّٖق  َبِرىاَسَم الٖقاَدَرٍَ َعٖؽَ ا٘قَتالِع ٗكٔل اأٖلْدسا

ًَْد َقَرِ ٖأِن ِإْعالَن الِتَشؽُِّل َمَك الّت ُْ َسِرْىٍغ َل٘ؽؿاَضٌ الٖقِرْىَب َوالَبَع ـُ الِتَشّيَم احٖلضاِرِن، َوال َوَباْسَت٘قرا ٌَ ظاَلَرٌٍ ُتالِز ًُْر َدَدْىَدٍُ، َبْل َل راَخ ظاَلَرٌٍ ٖغ
ُُ ُمَتٖكٔرَرٍُ ًَْك َعٖؽَ اجٖلَدْىَد، َوُقٗفْيِرَلْؾ َمَك الٖقَدْىِؾ َفٌ َس٘ؽَسٖؽ   َعْبَر الُعُصْيِر. َتَتَعاَرُض َمَغ ِإ٘قباِم َبْعِض امٗلَجقََّف

ًًْرا ما  ًُْيِم اإِلْقساِن َوٖأَوٖكَج ًُْل ِإٖلَ امٗلعاَصَرٍَ، ٖأِو اأٖلْخُن َبٗأْسٗؽْيَب احٖلًاٍَ اجلَدْىَدٍَ ٖأ٘قَرَب ِإٖلَ ُم ٕٖؽُّعاَتَم َىٗكْيُن امٖل ًًْرا َعْك ُلُؿْيَمَم َواْقَسذاَمَم َمَغ َت ٘كَجَر َتْعَب
َُ َقْشَي اجٖلَدْىَد، ٖلَكِك َلنا ال َىْسَتْدَعٌ َضُرْوَرًٍ ُمفاَص َْ، ٖأْو َىَقُػ َمْك ٗكٔل ٖأَثٍر َىُعْيُد ِإٖلَ املاَضٌ َمْيَقَػ امٗلذاَبَن ُٖ اإِلْقساِن امٗلعاَصِر الّتراَخ الَعدا َب

ًَْفُم ًَْس املاَضٌ َع ََْم; َواإِلْقكاِر، ُثِؾ ِإِن الّتراَخ ٖل ًَْس ٖلفا ٖأْن َقَتسا ٌَ احلاَضُر َق٘فُسُم ؟ ْسَباُبُمما َش٘أُقفا َبَم َوٖقْد َذَلَبْت ٖأ  :َلَننا ٖل ًَْسْت امٗلعاَصَرٍٗ َل َوَبامٗلقاَبِل ٖل
َُْم  َُ الََّتٌ َقَتٖكؽَُّؾ َبنا َوَق٘كُتُبنا، َوَفٌ امل؟ َلَؿاذا ال َقْفَصِرُف َبٗكٔل ُدُنْيَدقا َقْشَيُه  :ٖفَفَتسا ًِْنؿا َفٌ َدماَّفا، َفٌ الؽَُّغ ًَْػ الََّنن ِإِن الّتراَخ َوامٗلعاَصَرٍٖ َكٖؽ َْ الِفَظ ا

ًْناَتنا، َوُلَؿا َمَعفا َفٌ الِسًِاَرٍَ َوَفٌ الٔشْعِر َوا َْ َتْيَد ًُْر َعٖؽَ َضْي ًَِؾ الََّتٌ َقَس َْ َفٌ َقْشَرُبُم، َوَفٌ الَق ًَْد، َفٌ الٗفُفْيِن َوالِدَوا ًْقا، َواأٖلْعًاَد َوالِتقاَل مٗلْيَس
ًِْل.   اأٖلْزلاِر َوالِتؿاَث

 

 

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
 :  خاطفة . عابش٠

ٜٓاؿب ايرتاخ  -: تفّحصو كتتّبعو بعناية. اطتكشا٤ املاكٞ

ٛٓؾ :: يظير لو العداء. ايعذا٤ : ايتشًٌٓ   غير كاضح . َؼ
 مكاجية. زتاب١ٗ :     : إعراض. ْؿٛس      التخمُّص.

 ٚاكبط ؾا٤ نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ:  
 َفرع.

 دالي١ ايعباسات اييت حتَتٗا خطٌّ يف َا ٜأتٞ: َا
ٛٓؾاالْؿـاٍ بني  -ز ايٛاقع املٓكطع عٔ دزٚسٙ ٚبني  ؾهشٙ املؼ

ايزٟ ٜذؾع بشٜاس٘ ايكادس٠ ع٢ً اقتالع نٌ األدظاّ املعًٓك١ يف 
 .ايؿلا٤

 فكره المشّكش: اختبلط أفكاره كتخّبطيا.
جساـ المعّمقة في الكاقع الذي يدفع برياحو القادرة عمى اقتبلع كل األ

المعاصر مع رياح التغيير كابتعادىـ عف الفضاء: سير الشباب 
 ثكابت األصالة.

أنجش ايهاتب َٔ رنش ايجٓا٥ٝات املتلآد٠ َٔ َجٌ )ايرتاخ 
ٚاملعاؿش٠(، ٚ)املاكٞ، ٚاذتاكش(، ٚ)ايكذِٜ، ٚادتذٜذ(، 

 َا دالي١ ريو؟
بيا، فيذه لكشف العبلقات الداخمية في النص، كانسجاميا كتجاذ

 المتضاّدات عمى الّرغـ مف تضادىا إال أنيا أكجدت عبلقات بيف

األصالة كالمعاصرة، فبل معاصرة مف غير تراث كأصالة، كال جديد مف 
 غير قديـ، فثّمة رباط قكّي بينيما.

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :   ٖات دزس ن
 /المشكمة : شكل/النقيضيف : نقض/قائـ : قـك/التكازف : كزف 

 الرئيسة : رأس ./ الكجدانّي : كجد /كاقع : كقع/: عبر  العابرة
 رياح : ركح. /جذكر : جذر/ المشّكش : شكش /االنفصاؿ : فصل

التحّمل : /إعبلف: عمف/استقراء : قرأ/المعّمقة : عمق /اقتبلع : قمع
       /الحضارّي : حضر/ التحّكؿ: حكؿ /تبلـز : لـز/جديدة : جدد/حمل

           /متكّررة : كرر/ نفكر : نفر/ : قبل إقباؿ /تتعارض : عرض
          /انسجاـ : سجـ/تعبيرًا : عبر / الحياة : حيي/ أسمكب . سمب
       /مناصبة: نصب/ضركرة: ضرر/ يستدعي : دعك/ تطّمعات : طمع 
             /القيـ : قـك/اإلنكار : نكر/المجابية : جبو/العداء : عدك

          /الفنكف : فنف/التقاليد : قمد /ارة : سير السيّ /تكجييات : كجو
  الّدكاء: َدِكَي./سمسمة: َسْمَسلَ / الّتماثيل: َمَثلَ / األزىار : زىر

عًٌٓ َا ٜأتٞ :
ٟٓ  -أ ٞٓ ٚايؿهش تعاْٞ بعض ايؼعٛب َٔ األمل ايٓؿظ

 .ٓٞ  ٚايٛدذاْ
 منقطع عف جذكره. النفصاؿ حاضرىا عف ماضييا كفكرىا المشكش ال

 اإلْظإ إىل اذتذاث١ ٚاملعاؿش٠. ميٌٝ  -ب
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 ألنيا أقرب إلى ميكؿ اإلنساف كأكثر تعبيًرا عف ىمكمو كانسجامو مع تطمعاتو نحك الجديد. 

 جيب أٓيا ٜعادٟ ستبٛ اذتذاث١ ٚاملعاؿش٠ ايرتاخ.  -ز
، كفي القيـ التي نسير عمى ضكء تكجيياتيا، كىك معنا في الّشعر ألّف التراث في المغة التي نتكّمميا، كفي الماء النظيف الذي نشربو

كالمكسيقا كاألعياد، في الفنكف كالتماثيل.

 املقٕغ الجالح

ـِ الِضًِٔق َلؽّتراَخ َىْشُصُر ٗكٓل َمْفُنؿا َق٘فَسُم َفٌ َمَساَس ـَ الِضًَٔق َل٘ؽُؿعاَصَرٍَ ٖكامٖل٘فُنْي ُُ ٖلِإِن امٖل٘فُنْي ًَْك ٖأْتباِع الٖفِرْىٖقُُ َضًٖٔق َُ َب  ًِْكــا َتِتَسُغ ِإلَّا َل٘ؽُخُصْيماَت َوامٗلشاَسَف
ًُْق ًِْك ــامٗلَتَعٔصَب ُٗ َتَض ًَْك َتُسْيُد اخٗلُصْيَم ًُْغ الَع٘قُل، َوَتَتشاَبٗم الِف٘ظراُتُرَل٘ؽؿاَضٌ ٖأْو َل٘ؽشاَضِر، ٖفَش ًِْك، َوَىَض ََّرٖف ًَْك ال ُٗ الٖفْنِؾ َب ِإِن  : َوُىْؿَكُففا الٖقْيُم  .٘قَع

ًُ َمْك َمْجِل َلَنا الِفْيِع َمَرّدلا ِإٖلَ اجٖلْنِل َوالِتَعّصَب، َوَف٘قداُن امٖلْفٗظْيِر الَف٘كِرٔن الِفاَبِغ َُ الياَسَدٍَ. ُمذاَبَن َُ َلأٗلِم ًِ   َمَك الياَقِغ َوَمَك الَعفاَصِر الِجقاَف
ٍٕ٘ر َمَك ٖأ٘ق ٌٔ َواأٖلَدَوَلٗكٔل ٗق ًَْك الّتراَخ الٔدْىَف ٌٔ الََّنن َىْذَؿُغ َب ًُْك َمَك الّتراَخ الَعَرَب ًُْدُه الِجَؿ َُ َرَص ًِ ًَْك الّفٗقْيِش َوالٕاِرقا الَعَرَب ٌٔ َوَب ؿاَرٍَ َوالٗفُفْيِن اأٗلْخَرِ ـــَعــَب

ُُ ٗكْبَرَِو ٘قٕاِرَبُؿْخَتٖؽَػ ٖأْقَياَعنا، َوُىٖكٔيُن َمَغ ُتراَخ َساَِّر اأٖل ًِ ُُ ِإْقساَق ُُ َسضاِرِى ًَْؿ ًُ َلؽِتٖؽَػ َوالِضًاِع، ٖفؿا ٖكاَن . ْسَدًٍ ذاَت َق ٌَ َلنا الّتراُخ ُعْرَض َوٖقْد َبَق
ًُْس اخٖلزاَِّك، َوما كاَن َق٘قًشا ٖأْو َمْعؿاًرا ٖفُنَي ُع ًٍْر َمَك اأٖلْسًاِن َسَب ْٕٗيًطا ٖفُنَي َفٌ ٖكَج ًُْؾ َمْفُم َمْخ َُ الََّتٌ ال ُتَق َُ َواأٖلْىَدن العاَبَج ْرَضٌُ َلؽٔرىاِح َواأٖلْمٕاِر َواأٖلْتِرَب

 َوْزًقا َلؽّتراَخ. 
ـَ َب َْ ِإٖلَ الَعْصِر، َوَىَرِ االْلَتؿا ـُ شابٍّ طاٍَّش َىْسَخُر َمَك الّتراَخ َبَدْعَيِ االْقَتؿا َقًاَد ِإٖلَ املاَضٌ َوالُيٗقْيَف َعٖؽَ َم َقْيًعا َمَك االْقَوٖكْؾ ُلَي ُم٘فِزٌع ٖكال

ـٍ، ٖفُنَي ال ُىَكّك ٖأْدَقَ َتعاٗطُػ َمَغ ا َُْه ِإٖلَ احٖلاَضِر ال َىِزْىُد َعٖؽَ ٖكال ًَْفٌ ٖأِن اْقَتؿا ًَْم َسًَٗكْيُن   ;حلاَضِر ٖأِو امٗلْسَت٘قَبِلاأٖل٘طالِم، َوَىَق ِإْذ ِإِن احلاَضَر َبؿا َف
ًَْم  َُ َفٌ َبْعِض امٖلذاالَت َما َسْيَف ُىْصَبُح َمَشِل اْعَتباٍر َوَت٘قَدْىٍر َمَك اأٖلْدًاِم القاَدَمماَضًًا، َوَف ًَْئ َُ، َوِإِن اإِلْسراَف َفٌ َر٘فِض الّتراَخ َمَك اجٖلياَقَب امٗلَض

َُ ال َىَقّل َفٌ ُمَشٔصٖؽَتَم الٔفناَّ ًِ ًْم َبالِرْدَع ـِ امٗلْفَتَؿٌ ِإٖل ٕٖرًا َعِك اإِلْسراَف َفٌ َر٘فِض امٗلعاَصَرٍَ، َوَعٔدلاَوأتنا َُ َخ ًِ 
ُُ َل٘ؽؿاَضٌ َواحلاَضَبْد    ًِ ُُ َوال َمْيُضْيَع ًِ ًُْر َع٘ؽَؿ ٌُ ٖغ ًِْك ِإَداَق ًُ َلَؿفاَقَب املاَضٌ، ٖفَكال امٖلْيَقٖف ًَ ًُ ُمفاَف االْقَسالِخ ِر َمًعا، َوال َىْخَدماِن َسَيِ اجٖلْنِل َوالِتَخؽَُّػ َوَع

 َعِك الِناَت.
 

ىهاتىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
ـٓب/: تنتشر تظٛد /: مخاصمةَؼاس١ٓ  : التعنُّت، أك  ايتع
:  طا٥ش األقطاس/الحّق عمى الرغـ مف ظيكر الدليلعدـ قبكؿ 
 نّص مكتكب بخّط اليد غير مطبكع.  شتطٛط :/باقي األقطار

 أىكج . طا٥ؽ:/ُمخيف َؿضع:/ىدؼ ُعشك١ :
يار جمع َطَمل، كىك ما بقي شَ  األطالٍ : اخًصا مف آثار الدِّ

 ما اْسُتْحِدث في الّديف كغيره ، جمعيا : ِبَدٌع.    ٔبذع١ :/كنحكىا
: إدا١ْ مفردىا : الَمْنَقَبة، كىي الفعل الكريـ كالَمْفخرة.  َٓاقب :

 االنكشاؼ كاالنفصاؿ.  االْظالخ :/ إثبات الّتيمة
ؼابٗتني حتتُٗا خط يف َا املع٢ٓ بني نٌ نًُتني َت ؾشم يف
ٌٓ  -أٜأتٞ:   َٔ أقطاسْا ايعشب١ٝ سؿٝذٙ ايجُني َٔ  ُقِطشٚيه

 .ٓٞ  )بمد(   ايرتاخ ايعشب

 ايذا٥ش٠ جيب إٔ ميٓش مبشنضٖا؟  ُقِطشأتعشف إٔ  -ب
)الخطّ  المستقيـ الذي يقسـ الّدائرة كمحيطيا قسميف متساكييف ماًرا 

 بمركزىا(

 مٓما ٜأتٞ:  ) اذتشف األٍٚ( نٌ ن١ًُ  ط ؾا٤ ٚاكب
 َكحدة، ُرقعة.

 َا دالي١ ايعباسات اييت حتَتٗا خطٌّ يف َا ٜأتٞ:
ٌٓ قطش َٔ أقطاسْا ايعشب١ٝ  - ٞٓٚيه  . سؿٝذٙ ايجُني َٔ ايرتاخ ايعشب

 قيمة التراث في كّل بمد عربّي.
 .سبٝع ارتضا٥ٔؾٗٛ يف نجري َٔ األسٝإ  -ـ

 ق.غير منشكر كغير محقّ 

 ٚٓكض ايهٓا١ٜ يف َا حتَت٘ خٓط يف ايعباس٠ اآلت١ٝ:
ٚنِ ٖٛ َؿضع نالّ ػاب طا٥ؽ ٜظدش َٔ ايرتاخ، ٜٚش٣  -

ٚايٛقٛف ع٢ً االٖتُاّ ب٘ ّْٛعا َٔ االْكٝاد إىل املاكٞ 
 األطالٍ.

 االنقياد إلى الماضي كالتعّمق بو.
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  ٚٓكض ايـٛس٠ ايؿ١ٓٝٓٓ " ؾٗٛ سبٝع ارتضا٥ٔ "
 ء ُيحبس في الخزائف .شّبو التراث بشي

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات دزس ن
 /تّتسع : كسع /مساحة : مسح  /الضّيق : ضيق/مفيـك : فيـ 

               /أتباع : تبع /المشاحنة : شحف/خصكمات : خصـ
 /أّمة : أمـ /مرّدىا : ردد/تتشابؾ : شبؾ/المتعّصبيف : عصب

 /الِعمارة : عمر /ثميف : ثمف /العربّية : عرب/الكاحدة : كحد
 /قيمة : قـك/سائر : سير /فمختمف : خم/األخرى : أخر
 /كبلـ : كمـ /الخزائف : خزف  /مخطكط : خطط /ضياع : ضيع
 /االنقياد : قكد /دعكى : دعك/طائش : طيش/شاّب : شبب
    /المضيئة : ضكأ /أدنى : دنك /ُيِكّف : كنف  / أطبلؿ : طمل

       /القادمة : قدـ/ تقدير : قدر /اعتبار : عبر /المجاالت : جكؿ
   /محّصبلتو : حصل/رجعّية : رجع /اّتياـ : كىـ/اإلسراؼ : سرؼ
      /مناقب : نقب/منافية :   نفي/بدعة : بدع/النيائّية : نيي
  االنسبلخ : سمخ./التخّمف : خمف/مكضكعّية: كضع /إدانة : ديف 

 

 طًبٝٓات ايتشٝٓض املؿشط يًرتاخ أٚ املعاؿش٠ :  أػاس ايهاتب إىل 
َّ ٜشٓد ٖزا؟  -أ  إال

يرّده إلى الجيل كالتعّصب، كفقداف المنظكر الفكري النابع مف 
 الكاقع كمف العناصر الثقافّية لبلّمة الكاحدة. 

 ارنش أبشص تًو ايٓظًبٝات ع٢ً ايطشؾني.  -ب
بيِف لمماضي أك الخصكمات كالمشاحنة بيف أتباع الفريقيِف المتعّص 

لمحاضر، فحيف تسكد الخصكمة تضيق رقعة الفيـ بيف الطرفيف، 
 كيضيع العقل، كتتشابؾ النظرات.

 

ٌٓ بًذ عشبٞ َا خيـ٘ َٔ ايرتاخ: ٕٓ يه   أملض ايهاتب إىل أ
 ارنش اثٓني َٔ أػهاي٘.  -أ

التراث الدينّي كاألدبّي ك النقكش كالعمارة كالفنكف األخرى بمختمف 
 أنكاعيا. 

 بني ق١ُٝ تشاخ نٌ بًذ يف طٝام تشاخ األ١َ.  -ب
 مع يكّكف  عريقة تاريخية خصكصية مف فيو بما عربي بمد كل تراث
 .كبرى  إنسانّية حضارية قيمة ذات كحدة األقطار سائر تراث

 عًٌٓ َا ٜأتٞ : 
 ٜكـ ايؼباب أسٝاّْا َٛقّؿا طًبّٝٓا َٔ ايرتاخ.  -

ىتماـ بالتراث نكًعا مف االنقياد بدعكى االنتماء إلى العصر، فيركف اال
إلى الماضي كالكقكؼ عمى األطبلؿ، فيككف انتماؤىـ إلى الحاضر ال 
 يزيد عمى كبلـ، فيـ ال يكّنكف أدنى تعاطف مع الحاضر أك المستقبل. 

ٟٓ َٔ ايرتاخ ٚاملعاؿش٠ خطشّا ع٢ً  -ـ ٜعٓذ اإلؾشاط يف سؾض أ
 األدٝاٍ.

مكضكعّية لمماضي كالحاضر مًعا،  كبل المكقفيف إدانة غير عممّية كال
 كال يخدماف سكى الجيل كالتخّمف كاالنسبلخ عف الذات.

  ارنش َٛاقـ َٔ املكاي١ بشصت ؾٝٗا ايعٛاطـ اآلت١ٝ:
، كمنو: "كلكّل قطر مف أقطارنا العربّية رصيده الّثميف مف اإلعذاب

كش الّتراث العربّي الذي يجمع بيف التراث الدينّي كاألدبّي كبيف النق
كالعمارة كالفنكف األخرى بمختمف أنكاعيا، كيكّكف مع تراث سائر 

 األقطار كحدة ذات قيمة حضارية إنسانّية كبرى".
، كمنو: "ككـ ىك مفزع كبلـ شاب طائش يسخر مف التراث ارتٛف

بدعكى االنتماء إلى العصر، كيرى االىتماـ بو نكًعا مف االنقياد إلى 
 الماضي كالكقكؼ عمى األطبلؿ".

كمنو: "كقد بقي ىذا التراث عرضة لمّتمف كالّضياع، فما كاف  اإلػؿام:
منو مخطكًطا فيك في كثير مف األحياف حبيس الخزائف، كما كاف نقًشا 
أك معماًرا فيك عرضة لمّرياح كاألمطار كاألتربة كاأليدي العابثة التي ال 

 تقيـ كزًنا لمتراث".

 
 

 املقٕغ الرابغ

ِّٕٔب ٖلْؾ َىأَوٖلَعِل َمَك الِض ـَ ال ًَْس َقْبًتا َعْصِرْىا َقؿا َوَتَرْعَرَع َواْز َتُرْوِرٔن ٖأْن َقَتَنكََّر ٖأِن َتٖقّد ًًْرا َمْك َمكاَسَب اإِلْقساِن َفٌ الَعْصِر احٖلَدْىَح ٖل َدَلَر ٖفْذٖأًٍ، َوٖأِن ٖكَج
َُ ا َِّيْىٖؽ َُ ال ُٗ الٔرْسٖؽ ًْٖؽ ًَْرٍَ َوَمَك اخَلْبراَت امٖلْشُدْوَدٍَ َتٖكِيَفٌ َسَفياُت، ِإِقُم َسَص ًِْك، َوَمَك امٖلْعٗؽْيماَت الٍصَغ َٕٖعنا اإِلْقساُن َفٌ آالَف الٔسَف َقَت امٖلعاِرُف لََّتٌ ٖق

ُٗ، َواْسَتٕاَع اإِلْقساُن ٖأْن َىْؿَتَؽٖم َفٌ َمف ًِ ّٕٖيراُت الَع٘ؽَؿ ُٗ، َواِتَسَعْت َبَنَلٖم الِت ًِ ـَ اإِلْقساَق ٌٔ، َوٖأْن ُىٖقٔد ّٕٖيِر احٖلضاِرٔن َواجٖلؿاَل ـَ الِت اَطَق َعِدٍُ َمَك الَعاٖلِؾ ِزَما
َُ ما كاَن احٖلَدْىُح َعْفنا ُىَعّد َضْرًبا َمَك ًَْرٍَ َوامٗلْخَتَؽٖف َُ الٖكَج َُ َمَك امٗلْخَتَرعاَت احٖلَدْىَج َُ َوَقْيًعا َمَك اأٖلساَطُخــال َل٘ؽَبَشِرِى  ًِْر. راٖف

َْ َلنا الّتراَخ َوَتْشِيْىَؽَم ِإٖلَ; ٖفُدَوبْع ًٌْد، َوٖلَكْك  ٖأْعٖظُؾ َمْفُم ٖأْن َقْسَعَ ِإٖلَ ِإْسًا ًٌْؾ َوَمَذ َُ  ِإِن ُتراَثفا َعَظ ُُ َل٘ؽَخ٘ؽِق َواالْبَتكاِر، َوِإِن َسظَّ الَبَشِرِى ُُ َوداَفَع ٖأَداٍُ قاَفَع
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ـَ َمَك امٗلعاَصَرٍَ َعَظ َْ االْخَتًاراَت الََّتٌ ٖطَرَسنا َعْصُرقا َسَيِ اال٘قَتفاِع اجلأد َبَضُرْوَرٍَالًَْي ًٌْد، ٖفٖؽْؾ َىُعْد ٖأماَمفا ِإزا ًَْك ُتراُخ َسضاِرنٍّ  ًٌْؾ َوَمَذ الِتياُزِن َب
 ُقَشاَفٗظ َبَم َعٖؽَ ُدُنْوِرقا ، َوُمعاَصَرٍُ َت٘قَبُل َبنا َسَضاَرٍٗ الَعْصِر. 

 

ىماىمعنىىكّلىكلمةىمّماىوأتيى:
ُكو، خيط ُيشدُّ بو. كزماـ األمر: ِمبل  ايضَِّاّ:/: نشأ ك نما  تشعشع

: الحديث ارُتشاؾ١ / نكعاً  كشبّا :/أي: قكامو كعنصره األساسيّ 
 : األباطيل كاألحاديث العجيبة.األطاطري /الُمْستمَمح المكذكب

تُٗا خط يف َا ابٗتني حتؾشم يف املع٢ٓ بني نٌ نًُتني َتؼ
ٜكذّ يًبؼش١ٜٓ َٔ املدرتعات اذتذٜج١ َا نإ اذتذٜح  - ٜأتٞ:   

 َٔ ارتشاؾ١.  كشّباعٓٗا ٜعٗذ 
 )نكًعا( 

٘ٔ َيا  - ٌٔ ايًٖ ـُٔشٚا ٔؾٞ َطٔبٝ َٔ ُأِس ًُِؿَكَشا٤ٔ اٖئزٜ قاٍ تعاىل: )ٔي
 َٕ ٌُ َأِغَٓٔٝا َكِشّباَِٜظَتٔطُٝعٛ ٖٔ ُِ اِيَذا ُٗ َٔ ٔؾٞ اِيَأِسٔض َِٜشَظُب َٔ  ٤َ

ـٔ( طايبكش٠ :   ص 273ايٖتَعٗؿ
)سعًيا كسفًرا(

نٝـ ٜهٕٛ ايٓعش يف تشاخ األَِ ايٓظابك١ داؾّعا إىل ارتًِل 
 ٚاإلبذاع ؟

ابقة، جزء ميـ في التطّكر الحضاري،  إفَّ التأمُّل في تراث األمـ السَّ
فمو تأثيره في الحاضر، فالتراث ينحدر مع األجياؿ إلى الحاضر. 

ـ السابقة كعاء كبير مف الخبرات كالِعبر كممتمكات تركيا فتراث األم
 األكلكف يجب االستفادة منيا كالتبّصر فييا.

  ٌٖ ٚؾل ايهاتب يف ايٓشبط بني عٓاؿشٖا؟ ٚٓكض ريو.
أرى أّف الكاتب قد كّفق في الربط بيف عناصر مقالتو، كرّتبيا ترتيًبا 

ثـ ذكر مكاقف  منطقيِّا بدًءا مف تعريف التراث، كتكضيح أىميتو،
ـّ  المثقفيف مف التراث كالمعاصرة، كأىمّية تراث كل بمد عربّي، ث
التذكير بأّف الماضي جزء كبير مف الحاضر، كأخيرًا الدعكة إلى 

 المحافظة عمى التراث كالعيش بحاضر تقبمو حضارة العصر.
دتأ ايهاتب إىل االطتذالٍ ايعكًٞ أسٝاّْا، ؾُا غاٜت٘ َٔ  -

 ٖزا؟
 ى النتائج مف مقّدمات تقنع المتمقي.الكصكؿ إل

َخًَت املكاي١ اييت بني ٜذٜو إىل أطايٝب اإلْؼا٤ ناألَش  -
 تعًٌٓ ريو؟ ٚاالطتؿٗاّ ٚايٓٗٞ، مَب

 ألنيا تخاطب العقل أكثر مف إثارة العاطفة.

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َا دزس ن
 /فجأة : فجأ /يأِت : أتي/الطّب : طبب/تقّدـ : قدـ /نتذّكر : ذكر

    /ترعرع : رعرع/ نما : نمك /عصريِّا : عصر/مكاسب : كسب
    /الطكيمة : طكؿ/ الّرحمة : رحل /حصيمة : حصل/ازدىر : زىر 

/ المحدكدة : حدد/الخبرات : خبر/ الصغيرة : صغر/ المعمكمات : عمـ
/ التطكرات : طكر/اّتسع : كسع /المعارؼ : عرؼ /: ككف تكّكف 

الجمالّي :  ـ/ زماـ : زم /عّدة : عدد/ممؾ يمتمؾ :/ استطاع : طكع 
مجيد :  / األساطير : سطر/ الخرافة : خرؼ/ المخترعات : خرع /جمل
 /االبتكار : بكر/ أداة : أدك. ) الجمع : أدكات(  /تحكيل : حكؿ / مجد

 الجاّد : جدد. /االقتناع : قنع  /االختيارات : خير
 

  
 : عًٌٓ َا ٜأتٞ 

ٞٓ ايٛاطع يف زتاٍ ايطٓب ٚغريٙ إىل كشٚس٠  ٜذؾعٓا ايتكٓذّ ايعًُ
 االيتؿات إىل املاكٞ يف ؿٓاع١ اذتاكش.

ألّف كثيرًا مف مكاسب اإلنساف في العصر الحديث ليست نبًتا عصرًيا 
نما كترعرع كازدىر في سنكات، إّنو حصيمة الّرحمة الطكيمة التي قطعيا 

المعمكمات الصغيرة كمف الخبرات  اإلنساف في آالؼ السنيف، كمف
المحدكدة تككنت المعارؼ اإلنسانّية، كاّتسعت بذلؾ التطكرات العممّية 

كمنيا الطّب.
 ارنش َٛاقـ َٔ املكاي١ بشصت ؾٝٗا ايعٛاطـ اآلت١ٝ:

، كمنو: "كاستطاع اإلنساف أف يمتمؾ في مناطق عّدة مف اإلعذاب
أْف يقّدـ لمبشرّية مف العالـ زماـ التطكر الحضارّي كالجمالّي، ك 

المخترعات الحديثة الكثيرة كالمختمفة ما كاف الحديث عنيا يعدُّ ضرًبا 
    مف الُخرافة كنكًعا مف األساطير"..
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 اطتدشز ايتٛنٝذ ٚسذد ْٛع٘ .:   1غ
 ف تماماً .و: كلمة مكررة بنفس الحر ايتٛنٝذ ايًؿعٞ –أ 

اء .للوف نعمالمعلّم ُ / نعم  جاءجاء 
 فمط نستخرجه ونمول : توكٌد لفظً.

 كلمات تحفظ :
 جمٌع ( –كّل  –عٌن  –نفس  –كلتا  –)كال 

 هذه الكلمات تعرب توكٌداً معنوٌاً بشرطٌن :
 أن ٌتصل بها ضمٌر ) الهاء (. -ٔ
 أن تسبك باسم معرفة . -ٕ

 . كلُّهمجاء الطالُب 
فعه الضمة؛ ألنّه متصل كل : توكٌد معنوي مرفوع وعالمة ر

 بالهاء + ُسبك باسم معرفة .
 

 : اكبط َا حتت٘ خط بايؼهٌ . 2غ
ذلؾ عمينا أف التككيد يتبع ما قبمو في الرفع كالنصب كالجّر؛ ل

 الذي قبمو ) المؤّكد ( ـننظر إلى حركة االس
 غزيٌر    ) المطُر ( المطرالمطرُ  

 صباحاً   ) نفُسه( نفسهوصل المسافُر 
 

 أعشب َا حتت٘ خط . – 3غ
 إعشاب ايتٛنٝذ ايًؿعٞ غري َطًٛب .
 ايتٛنٝذ املعٟٓٛ : َطًٛب إعشاب٘ .

كبل، كجميع، كنفس، كعيف، ك  كما قمنا : نعرب الكممات )كّل،
 إذا اتصمت بضمير كسبقت باسـ معرفة ككمتا(

 جاء الكزيُر نفُسو .
( : ضمٌر نفُسه : توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، و ) الهاء 

متصل مبنً فً محل جّر مضاف إلٌه. ) ضمٌر + اسم  = الضمٌر : فً 
 مضاف إلٌه ( محل جرّ 

  أما إذا اختّل أحد الشرطٌن فإنّه ٌعرب حسب مولعه من الجملة .

 جاء نفُس الكزير .
نفُس : لم ٌتصل بضمٌر ولم ٌسبك بمعرفة؛ لذلن ٌعرب حسب مولعه من 

 مة رفعه الضّمة .الجملة وهنا : فاعل مرفوع وعال
 

 جاء الطالباف كبلىما 
 كالهما : توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنّه ملحك بالمثنى و

 ) هما ( : ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاف إلٌه .

) كالهما ( : أعربت توكٌداً معنوٌاً؛ ألّن الشرطٌن تحمّما وهما  َالسع١ :

 : اتصلت بضمٌر + ُسبمت بمعرفة .
وانتبه إلى أّن ) كال وكلتا ( تعامل معاملة الملحك بالمثنى  عندما تتصل 

 بضمٌر؛ أي ترفع باأللف وتنصب وتجر بالٌاء. 
 

ْرَنا  ِكْمَتاقاؿ تعالى: ) ـْ ِمْنُو َشْيًئا َكَفجَّ ـْ َتْظِم َتْيِف آَتْت ُأُكَمَيا َكَل اْلَجنَّ
 ِخبَلَلُيَما َنَيًرا(

فعه الضّمة الممدرة على األلف منع من كلتا : مبتدأ مرفوع وعالمة ر
 ظهورها التعذر .

 ) كلتا ( لم تُعرب توكٌداً معنوٌاً؛ ألنّها لم تحمّك الشرطٌن . َالسع١ :

وأٌضاُ لم تُعامل معاملة المثنى؛ ألنّها لم تتصل بضمٌر بل ُعوملت 
 بالحركات الممدرة على األلف منع من ظهورها التعذر .

مع ) كال /  كلتا ( بؤول الجملة فؤعرْبهما دائماً : عندما ت َع١ًَٛ ٖا١َ :

 مبتدأ .
 

 

 ِمعكؿ كِمْنشار ك ِمْجرفة ك سّيارة ك ساطكر         لجارنا الفبّلح :   اطِ اآلي١
 ِمْفَعل    ِمْفعاؿ    ِمْفَعمة     فعَّالة  فاُعكؿ                          

َٔؿعاٍ (؟يف ؿٝػيت ) نٝـ ْؿٓشم بني اطِ اآلي١ ٚؿٝػ١ املبايػ١   ؾٖعاي١، 

 اسـ اآللة أداة ُتستخدـ / صيغة المبالغة : تدؿ عمى كثرة تكرار الفعل .الجكاب : 

 َٝٓض اطِ اآلي١ َٔ ؿٝػ١ املبايػ١ يف َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأتٞ :
  المفتاحفتحُت باب البيِت ب -.   ج  ِمْعطاءكالدي رجٌل  -.     ب  الِمنفاخنفخُت الكرة ب -أ 
 في الفضاء ! السّيارةما أركع الككاكب  -ككصمنا ُمبّكرًا.    ق  السّيارةركبنا ب -د 

 ِمعطاء : صيغة مبالغة ) كثير العطاء ( –ِمنفاخ : اسـ آلة ) أداة لمنفخ (.         ب  –أ 
 (.       السّيارة : اسـ آلة ) أداة لمسير    -ِمفتاح : اسـ آلة ) أداة لفتح الباب (   د  –ج 
 السّيارة : صيغة مبالغة ) كثرة السير كالحركة (. –ق 

 : اسـ المكاف : يدؿ عمى مكاف حدكث الفعل .اْتب٘ 

ِمنَجل / مفتاح / 
ِمجرفة / غَسالة / 

 ناظكر.
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ـّ :  مّيز اسـ اآللة مف اسـ المكاف، كاضبط الكممة المخطكط تحتيا بشكل تا
 .     المصيدةكقع العصفكر في  -ب     األنبياء.               ميبطفمسطيف  -أ 
 ساعتيف . الممعبلعبنا في   -ج 
 ة.          بالممعقأكمُت الطعاـ  -في تركيب الطاكلة .    ق   المطرقةاستخدمُت -د  
 خالد بف الكليد في حمص مرقد  -ك

 الِمْصَيَدة : اسـ آلة ) أداة لمصيد ( –ط : اسـ مكاف ) مكاف ىبكط (.             ب َمْيبِ  –أ 
 الِمْطَرَقة : اسـ آلة ) أداة لمطرؽ( –اسـ مكاف ) مكاف المعب (            د الَمْمَعب :  –ج 
َمْرَقد : اسـ مكاف ) مكاف الرقكد؛ أي  –) أداة لؤلكل (             ك  آلةالِمْمَعَقة : اسـ  –ق 

 القبر (

 بطاق١ املاٖش اإليهرت١ْٝٚ :
نؾ االستغناء عف الدكرات في  المراكز كالدركس الخصكصّية، كتكفير الكقت كالجيد كالماؿ،  باالشتراؾ في مكقع اآلف يمك
عركض  –( عف طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمف المكقع شرحًا مفّصبًل لممادة كاممة ) قكاعد    al-maher.netالماىر ) 

اقة تشمل الدكرة المكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة األكلى البطاقة ُتطمب نصكص ( مع إمكانّية التكاصل مع األستاذ، كالبط –
 ( أك عف طريق المكتبات المذككرة في الصفحة األكلى ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓعف طريق الكاتساب ) 

 ايذٚسات املهجؿ١ يف املشانض :
ط، تؤّىمؾ الدكرة لمحصكؿ عمى العبلمة ، كمّدة كّل دكرة يكماف فقلكّل فصل دكرة خاّصة بو كيككف     ٗبداية شير تبدأ في 

 الثانية.الكاممة، أسماء المراكز مذككرة في الصفحة  
 

 


