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اإلبداع يف اللغة العربية

اإلبداع
يف اللٌغة العربيٌة
الصف الثٌاين عشر
ٌ
للفركع األكاديػميٌة كالػمهنيٌة

اسي الثٌاين
الفصل ال ٌدر ٌ
شليب
إعداد الػمعلػم  :أنس ال ٌ
َِٕٕٕٖٖٕٗٔ
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ٔ .الوحدة الثالثة عشرة (( من صفحات احلياة )) زلذكؼ جيل  ََُِدفعة َُِٗ
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الوحدة الثّامنة

الفكر العربي الـمتجدد
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الفقرة األكىل :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

ركح العصر

ما يػميٌز عصران احلايل عن
غَته

يرنو إىل (رنو)

يتطلٌع إىل

مَتاث(كرث)

ما تركو األجداد لؤلحفاد

إعزاز (عزز)

زلبة  ،إكراـ

النهضة

ُّد
َّجد ي
التق ٌدـ  ،الت ى

القومية ( قوـ )

االشًتاؾ يف الوطن كاللغة
ككحدة التاريػخ كاألىداؼ

الفكرة :

النهضة العربية قبل مئة عاـ تؤسس مبادئ القومية كاحلرية كالوحدة .

الصور الفنيٌة :
يف زلاكلة استيعاب ركح العصر  :شبػو الكاتب العصر بكائن لو ركح
كىو يرنو مع أبنائها إىل مستقبل مشرؽ  :شبػو الكاتب الػمستقبل ابلشمس الػمشرقة .
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فكانت ىذه مطالب ٌأمة محلها ج ٌدم الشريف احلسُت بن علي :
األمة ابلشيء الذم يُيمل .
شبػو مطالب ٌ
سُ اذكر الػمبادئ اليت قامت عليها النهضة العربيٌة ؟

 الفهم كالتػحليل 

القوميٌة كاحلرية كالوحدة كاالستقبلؿ كالػمساكاة كالتق ٌدـ .
سِح ٌدد أىداؼ النهضة كفق رؤية الػمغفور لو الشريف احلسُت بن علي ؟

 الفهم كالتػحليل 

أتييد احلق كنصرة العدؿ كإعزاز كتاب هللا كإحياء سنة رسولو .
سّ علٌل ما أييت يف رأيك :


كصف مسو األمَت احلسن النهضة ابلػمباركة ؟

 الفهم كالتػحليل 

كل عريب صادؽ يف انتػمائو لوطنو  ،يسعى إىل االستقبلؿ  ،كح ٌققت انتصارات
ألنٌػها زرعت بذكر اخلَت يف نفس ٌ

كبَتة يف سبيلو .

ألمتنا العربية ؟
سْ كضح داللة عبارة  ":كىو يرنو مع أبنائها إىل مستقبل مشرؽ ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

كحدة الرؤية عند الشريف احلسُت بن علي كأبناء األمة العربية بػمستقبل زاىر
الفقرة الثانية :

الكلػمة

الػمعٌت

السامية (سػمو)

العالية  ،الرفيعة
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الفكرة  :إبراز الػمنطلقُت األساسُت للثورة العربية الكربل
سُ ما الػمنطلقاف اللذاف انبثقت منهما الثورة العربية الكربل ؟

 الفهم كالتػحليل 

أ .حفظ كرامة العركبة
ب .التػم ٌسك بقيػم اإلسبلـ النبيلة السامية
الفقرة الثالثة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

صنواف (صنو)

الصنو  ،كىو الػمثل
كاحدمها ٌ
كالنظَت

شورل (شور)
ال ٌ

األصالة ( أصل )

األصل كالعراقة

الػمحيقة (مػحق)

يجػ ٌل (جلل)

معظم

الػمعٌت

تىػباد ًؿ ً ً
ىج ًل
اآلراء م ٍن أ ٍ
ىي ى
االتًٌىف ً
اؽ ىعلىى ىرأٍ وم يم ىو َّح ود
الػمحيطة

الفكرة  :الثورة العربية تتص ٌدل لػمظاىر استغبلؿ الدين احلنيف بػمبادئها كمنطلقاتػها.
سُعلٌل ما أييت يف رأيك :

 الفهم كالتػحليل 

اإلسالـ كالتق ٌدـ صنواف ال يفًتقاف  :أل ٌف اإلسبلـ يدعو إىل التق ٌدـ يف تنوير األذىاف البشريٌة برسالة اإلسبلـ

الرقيٌ اإلنساينٌ كمواجهة األخطار الػمحيقة
السمحة اليت تدعو إىل النهضة ك ٌ
ٌ
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الفقرة الرابعة

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

التٌواقُت (تػوؽ)

التواؽ  ،كىو النازع
مفردىا ٌ
إىل التغيَت

السَتكرة (سػَت)

االمتداد كاالستػمرار

الػمنشود

الػمطلوب

االستبداد (بدد)

االنفراد ابلرأم من غَت
مشورة

تػح ٌفز

تشجع
ٌ

الفكرة  :بياف تطلٌع البستاين إىل احلرية  ،كالغرض من التاريػخ .
صورة فنية :
الذم كاف يتطلٌع إىل مستقبل يتػحقق فيو اإلصالح الػمنشود  ،كيتػم فيو تفكيك االستبداد

تذكؽ الػجمايل 
 ال ٌ

صور االستبداد شيئنا مع ٌق ىدا متشاب نكا يتػم تفكيكو
ٌ
ضح ذلك ؟
سُ جاءت تطلٌعات سليػماف البستاين منسجمة مع مبادئ النهضة العربية  ،ك ٌ

 الفهم كالتػحليل 

التواقُت إىل الػحريٌة  ،فقد كاف يتطلٌع إىل مستقبل يتػح ٌقق فيو اإلصبلح الػمنشود  ،كيػتػم فيو
كاف من أبناء ٌ
األمة ٌ

تفكيك االستبداد كما ٌبُت يف كتابػو " ذكرل كعربة أك ال ٌدكلة العثمانية قبل الدستور كبعده " . َُٖٗ ،
سِ ٌبُت الغرض من تعلػم التاريػخ ؟

 الفهم كالتػحليل 

ال يع ٌد التاريػخ سَتكرة سردية  ،إٌّنا ىو ذكرل كعربة تػح ٌفز اخلياؿ على التفكَت يف الػممكن من دكف قيود أك حدكد .
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 الفقرة اخلامسة

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

أكج

قمة  ،عيليو
ٌ

مكامن

مجع مكمن الػمواضع اليت
تػخفى فيها األشياء

السنن
ٌ

مجع سنٌة  ،كىي ما أكدعو
هللا يف الكوف من أسباب
كقوانُت

أتبػى (أبػي)

ترفض

شى ( فشي )
يتف ٌ

ينتشر

التعصب
ٌ

شرائح

مفردىا شريػحة  ،كىي
أطياؼ الػمػجتػمع كأجناسو

تل ( ختل )
تػخ ٌ

معُت
االضلياز كالتش ٌدد ألمر ٌ
تضعف  ،كتفسد

التنوع أبشكالو الػمتعددة ،كأف عدـ تقبٌل االختبلؼ ينشئ التباعد
القوة يكوف يف ٌ
سر التقدـ ك ٌ
الفكرة  :بياف أف ٌ
كاحلواجز بُت شرائح الػمػجتػمع.
الصور الفنيٌة :
يع ٌد ذبديد العقل العريب الػمنفتػح على اآلخر  :شبػو الكاتب العقل العريب بشيء يفتػح ليستقبل اآلخرين
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كيزداد التباعد بُت شرائح الػمػجتػمع .
شبػو الكاتب أطياؼ الػمػجتػمع كأجناسو بشرائح سلتلفة .
تل التوازانت الطبيعية لعالقات اإلنساف أبخيو اإلنساف
تػخ ٌ
التعصب بػميزاف قد ضعف كفسد .
شبػو الكاتب العبلقة بُت اإلنساف كأخيو اليت يشوبػها ٌ
ضح داللة القوؿ " العقل العريب الػمنفتػح على اآلخر " ؟
سُ ك ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

التعصب كتقبٌل اآلخر  ،كاالنفتاح على الثقافات الػمتعددة
يف البعد عن ٌ
منوذجا للحضارات العظيػمة ٌ ،بُت ذلك ؟
سِجعل مسو األمَت احلسن احلضارة اإلسالمية ن

 الفهم كالتػحليل 

شعارا ككانت احلضارة اإلسبلمية يف أكج ازدىارىا تتسع لدايانت كثقافات
ألنٌػها تتػخذ من " التسامح للجميع " ن

كتضم أفر نادا ينتػموف ألعراؽ كأمم سلتلفة .
متباينة ٌ

ضح ذلك؟
سّ التنٌوع الثقايف من أىم مصادر قوة الشعوب  ،ك ٌ

 الفهم كالتػحليل 

القوة  ،ألنٌو يقود إىل العيش الػمشًتؾ انطبلقنا من اخلصوصية كاالستقبلؿ الثقايف اليت تػحًتـ
التنوع من مكامن ٌ

التنوع أبشكالو كالتعددية الثقافية  ،فتقود إىل العقل الػمنفتػح على اآلخر بػخرباتػو الػمختلفة .
ٌ

ضح ما تػحملو من و
معاف؟
سْالعبارة اآلتية " التسامح للجميع " موجزة يف كلػماتػها عميقة يف داللتػها  ،ك ٌ
تذكؽ الػجمايل
ال ٌ

التساىل كالتيسَت يف التعامل مع اآلخرين ،كتقبٌلهم  ،على اختبلؼ أداينػهم أك أجناسهم أك أصوذلم .
سٓ كيف يوفٌق اإلنساف العريب بُت االستقالؿ الثقايف كاالنفتاح على اآلخر يف ضوء فهمك للنص ؟

الفهم كالتػحليل

االستقبلؿ الثقايف ال يعٍت منع االنفتاح على ثقافات اآلخرين  ،بل يعٍت ىوية ثقافية مستقلة بذاتػها  ،كيف الوقت
أيضا
التنوع كالتعدديٌة الثقافية كتػحتكم إىل العقل  ( .كيًتؾ ن
نفسو تتقبٌل اآلخر كتنفتػح على ثقافاتػو  ،كتػحًتـ ٌ

للطالب)
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الفقرة السادسة

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

التشرذـ (شرذـ )

التٌفرؽ

السافر

الػمكشوؼ الواضح

اخلطاب الطائفي

تعصب لطائفة
اخلطاب الػم ٌ
معُت
ذات مذىب ٌ

الفجوة (فػجو )

الػمتٌسع بُت شيئُت  ،جتويف

مفارقة

تناقض

الفكرة  :أسباب الػمعاانة اإلنسانية كانتػهاؾ حقوؽ اإلنساف .
الصور الفنية :
كمن الػمفارقات اليت يعاين منها كاقعنا العريب كاإلسالمي الفجوة بُت ما ينبغي أف يكوف كما ىو كائن .
شبػو الكاتب بُت ينبغي أف يكوف من بناء كإعمار كما ىو كائن من حركب كشركر ابلتجويف الكبَت بينهما .
سُما الػمقصود ابلعبارة التالية " من الػمفارقات اليت يعاين منها كاقعنا العريب كاإلسالمي الفجوة بُت ما ينبغي
بناء على فهمك للنص ؟
أف يكوف كما ىو كائن " ن

 الفهم كالتػحليل 

كرمو كدعاه إىل اإلعمار
ينبغي أف نتػحاكر كنتػخاطب ال أف نتػحارب  ،فاهلل تعاىل استػخلف اإلنساف يف األرض ك ٌ

كاخلَت  ،فهناؾ مفارقة بُت دكر اإلنساف يف اإلعمار كالبناء  ،كما ىو كائن اليوـ من أخطار احلركب كدعوات التقسيػم

كاخلطاب الطائفي كشركر الفرقة كالتشرذـ كاالنتػهاؾ السافر حلقوؽ اإلنساف .
سِ اذكر األمور اليت تزيد من الػمعاانة اإلنسانية كتنتػهك حقوؽ اإلنساف ؟
أخطار احلركب كدعوات التقسيػم كاخلطاب الطائفي كشركر الفرقة كالتشرذـ
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الفقرة السابعة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

الػمسعى ( سعي )

الػمسار

أكلوايتنا (كيل )

األمور الضركرية

الوىن

الضعف

الصعيد
ٌ

الػمستول

التطرؼ كاخلركج من حالة
الفكرة  :كيفية تػحقيق األمن كتفعيل الػمؤسسات اإلقليػمية كالعربية من أجل كشف ٌ

أيضا من أجل التجديد كتعزيز ثقافة العمل كالػمشاركة كاإلبداع .
الضعف ك ن
الصور الفنية :

فما نعانيو اليوـ من أعراض الوىن على الصعيد احلضارم يؤكد احلاجة إىل التج ٌدد

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

مرضا لو أعراض تظهر على صاحبػو .
األمة اليوـ ن
صور الضعف الذم يصيب أبناء ٌ
ٌ

للتطرؼ
يسهم يف كشف الوجو احلقيقي ٌ
يتكشف ليظهر كجهو احلقيقي .
يتسًت مث ٌ
التطرؼ إبنساف ٌ
شبػو الكاتب ٌ
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سك ابلقيػم اإلنسانية الػمشًتكة للبشر على اختالؼ أجناسهم
سُ أشار مسو األمَت احلسن إىل ضركرة التػم ٌ
كطوائفهم كأصوذلم ٌ ،بُت أمهية ذلك ؟

 الفهم كالتػحليل 

يؤدم إىل تػحقيق األمن للجميع  ،كالبػحث يف ىذه القيػم الػمشًتكة يسهم يف
إ ٌف التػم ٌسك ابلقيػم اإلنسانيٌة الػمشًتكة ٌ
طرؼ  ،فبل ب ٌد من الًتكيز على الػمشًتكات العالػمية كاإلقليػمية  ،كتفعيل الػمؤسسات
كشف الوجو احلقيقي للتٌ ٌ

اإلقليػميٌة كالعربيٌة  ،اليت تػحمل أكلوايتنا كتػح ٌدد معالػمها بصورة مستقلٌة .

ضحها ؟
لسموه نظرة مستقبلية يف تػحسُت كاقع العالػم العريب  ،ك ٌ
سِ ٌ

 الفهم كالتػحليل 

التج ٌدد يف سلتلف الػميادين  ،كتعزيز ثقافة العمل كالػمشاركة كاإلبداع كاإلصلاز  ،كدعم التعاكف كالتكامل بُت دكؿ
اإلقليػم كشعوبػو
احلرة الػمسؤكلة ال تنفصل عن تغليب العقل كاحلكمة ؟
سّ علٌل إ ٌف اإلرادة العربية ٌ

 الفهم كالتػحليل 

يؤدم التػم ٌسك بػها إىل تػحقيق األمن
ألنٌػها تركن العقل كتعتػمد عليو  ،كتنسجم مع القيػم اإلنسانية الػمشًتكة اليت ٌ
التطرؼ .
كاالستقرار كتقبٌل اآلخر كنبذ ٌ

للتطرؼ " ؟
سْ ك ٌ
ضح داللة القوؿ  ":يف كشف الوجو احلقيقي ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

التطرؼ الذم يتسًت كراء رداء آخر ال يػمثلو .
إظهار حقيقة ٌ

الفقرة الثامنة :
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الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

نػحتفي (حفي )

نػحتفل

أزجي (زجي )

أق ٌدـ

ربوع

أرجاء ،أضلاء

الػمقتلعُت

الصارخة

الواضحة  ،اجلليٌة

قسرا عن ببلدىم
الػم ىه َّجركف ن

الفكرة  :التربيك بقرب قدكـ رمضاف الػمبارؾ كالدعاء أبف حيل السالـ عالػمنا العريب كاإلسالمي .
الصورة الفنيٌة :
هجرين
رفعت أشكاؿ الػمعاانة كاالنتػهاكات الصارخة لكرامة اإلنساف عن الػمقتلعُت كالػم ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

شجرا
كصور الػم َّ
صور أشكاؿ الػمعاانة ن
كصور االنتػهاكات ن
إنساان يصرخ ٌ ،
ثقبل يرفع عن صاحبػو ٌ ،
ٌ
هجرين من ببلدىم ن
مقتلعا عن األرض .
ن
الفقرة التاسعة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

التكافل

التعاكف كالًتابط

نيٌف ( نيف )

األعداد من كاحد إىل ثبلثة

قيػم الغَتية

ىي القيػم اليت تدعو إىل
االىتػماـ ابآلخرين
كتساعدىم

توثيق الصالت

تقوية العبلقات

عظاتػو (كعظ)

نصائحو

ً
العبػٍرة

االتٌعاظ كاالعتبار بػما مضى
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كخاصة البلداف الفقَتة
الفكرة  :ضركرة أتسيس صندكؽ عالػمي للزكاة كالتكافل بُت الػمسلػمُت لالستفادة منو
ٌ
سُ ما أمهية أتسيس صندكؽ عالػمي للزكاة كالتكافل االجتػماعي ؟

 الفهم كالتػحليل 

ّنوا  ،كضماف احلياة الكريػمة
االستفادة من نظاـ الزكاة يف سبيل تػحقيق األىداؼ التنموية للبلداف اإلسبلمية األقل ن

لؤلفراد يف الػمػجتػمعات اإلسبلمية  ،كتعزيز قيػم الغَتية كالسلطة األخبلقية كالكرامة اإلنسانية .
سِ مىت انطلقت الدعوة إلنشاء صندكؽ عالػمي للزكاة ؟
قبل ثبلثة عقود كنيٌف من عاـ (َُِٓ)  ،سنة كتابة اخلطاب .
الفقرة العاشرة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

الس ٍمحة
ى

سر كسهولة
فيها يي ه

التطرؼ
ٌ

الػمغاالة السياسية أك الدينية

الرىاب
ٌ

رضي
اخلوؼ الػم ٌ

أك الػمذىبية أك الفكرية

السمحة كمحايتػها من
الفكرة  :الًتكيز من خالؿ الزكاة على القيػم اإلنسانية من أجل إبراز صورة اإلسالـ ى
التشويو .

صورة فنية :
رسالة اإلسالـ احل ٌقة الػمبنية على العدؿ  :شبػو الكاتب رسالة اإلسبلـ ابلبناء القوم  ،كشبػو العدؿ ابلقاعدة
الذم يقف عليو ىذا البناء .
www.facebook.com/anasarabi11
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 الفهم كالتػحليل 

أ .اشرح ىذا :
إ ٌف الًتكيز من خبلؿ الزكاة على القيػم اإلنسانية مثل الرمحة كاإلحساف إىل الػمحتاج كابن السبيل كتفويض اإلنساف من
حيث ىو اإلنساف  ،كتعزيز التكافل االجتػماعي سيسهم يف إشاعة رسالة اإلسبلـ احل ٌقة الػمبنية على العدؿ كالسبلـ
الرىاب .
 ،كينأل بػها عن مسميات اإلرىاب ك ٌ
بً .
ىات سبال أخرل يػمكن أف تسهم يف إبراز صورة اإلسالـ احلقيقيٌة  ،من كجهة نظرؾ ؟
 نػهى اإلسبلـ عن قتل األطفاؿ كالنساء كالشيوخ كالعجزة أمر اإلسبلـ ابلوفاء ابلعهود كاف  -صلى هللا عليو كسلػم  -يوصي أبىل الذمة كالػمستأمنُت كسائر الػمعاىدين كيدعو إىل مراعاة حقوقهمكأنصافهم كاإلحساف إليهم ينهى عن إيذائهم
أيضا للطالب .
كيًتؾ ن
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أتمل الػمثاؿ اآليت :
ن
أكال  :لػمعرفة العدد كالػمعدكد ٌ

 حضر ثبلثة رجاؿ

العدد ( الرقم )

الػمعدكد

اثنينا  :تذكَت العدد كأتنيثو :

ُ ) العدد  +ػة  :مؤنث  ،ضلو  :أربعة  ،مخسة  ،ستٌة ...
ست ...
ِ ) العدد بدكف ػة  :مذ ٌكر  ،ضلو  :أربع  ،مخس ٌ ،
اثلثنا  :إعراب الػمعدكد :

منصواب
ييزا
أ .من ( ُُ  ) ٗٗ-يعرب الػمعدكد تػم ن
ن

شاىدت ثبلثة كعشرين تلػمي نذا  ،جاء مخسوف ن
بع عشرة موظفةن
ي
عامبل  ،ي
قابلت أر ى
 -تلػمي نذا  :تػمييز منصوب بتنوين الفتػح

ب .من ( ّ  ) َُ -كالػمئات ( ََُ  ) ... ، ََِ ،ك اآلالؼ ( َََُ  )..... َََِ ،كالػمليوف
..فإف الػمعدكد يعرب مضاؼ إليو مػجركر .
و
دجاجات .
اشًتيت ثبلث

ي
و
دجاجات  :مضاؼ إليو مػجركر بتنوين الكسر
 يف الػمدرسة مئتا و
طالب
و
صفحة
ألف
أت ى
 قر ي
 بيعت اللوحة بػمليوف دينا ور
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 مالحظة  :األعداد اليت فوؽ الػمئة ننظر إىل الرقم األخَت كبناءن عليو نعرب الػمعدكد :
ييزا ألنٌو من (ُُ)ٗٗ-
 حضر مئة كعشركف ن
رجبل  (نبلحظ أ ٌف العدد األخَت "عشركف"  ،فهنا نضع الػمعدكد تػم ن

 حضر ألف كسبعة و
رجاؿ نبلحظ أ ٌف العدد األخَت "سبعة" ،فهنا نضع الػمعدكد مضاؼ إليو ألنٌو من (ّ)َُ-
ابعا  :اإلعراب الػمعتػمد يف درس العدد :
رن

و
مهندسات .
بع
أ .الفاعل  :كحكمو الرفع  ،ضلو  :جاء أر ي
ابلضمة
بع  :فاعل مرفوع
 أر يٌ

ب .الػمفعوؿ بػو  :كحكمو النصب  ،ضلو  :طالع زيد ثبلثةى و
كتب
 -ثبلثة  :مفعوؿ بػو منصوب ابلفتػحة

ج .مبتدأ مؤخر  :كأييت بعد شبػو مجلة  شبػو مجلة  +عدد
 يف احلديقة مخس زىر و
ات
ي
ابلضمة
مؤخر مرفوع
مخس  :مبتدأ ٌ
ٌ
ي



ست سنو و
ات
عمر أخي ُّ
د .خرب  :كحكمو الرفع  ،ضلو  :ي
ابلضمة
ست  :خرب مرفوع
 ٌُّ

ق .انئب عن ظرؼ الزماف  :كحكمو النصب  يكثر فيو األفعاؿ ( أقاـ  ،مكث ) كيسأؿ بػ ( كم )
مكثت يف م ٌكة ثبلثةى أعوواـ

ي



 -ثبلثةى  :انئب عن ظرؼ الزماف منصوب ابلفتػحة

ك .األعداد بعد كلػميت ( عاـ ) ك ( سنة ) أتيت مضاؼ إليو مػجركر
 أيسست مدينة اإلسكندرية عاـ و
مئة قبل الػميبلد
ٌ
 ومئة  :مضاؼ إليو مػجركر بتنوين الكسر
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 العدد ( ُ  ) ِ-كالعدد الًتتييب :يطابق الػمعدكد يف التذكَت كالتأنيث :
العدد ُ :




يت تفاحةن كاحد نة
اشًت ي
رجل كاح هد
جاء ه
رجل ك و
ت على و
احد
سلػم ي

العدد ِ  " :الػمذ ٌكر منو ( اثناف كاثنُت ) كالػمؤنٌث ( اثنتاف كاثنتُت ) كيعامل معاملة الػم ٌثٌت .



يت تفاحتُت اثنتُت
اشًت ي
جاء رجبلف اثناف



سلػمت على رجلُت اثنُت



كجرا )
فعا كنصبنا ِّ
مبلحظة :العدد ( ُ  )ِ ،يتبع الػمعدكد يف احلالة اإلعرابية ( ر ن

العدد الًتتييب  :على كزف ( فاعل )


ً
الركاية
أت الفصل الرابع من
قر ي

نبلحظ أف العدد الًتتييب ( الرابع ) جاء على كزف ( فاعل )  ،كمثلو ( اثلث ،خامس ،سادس ،سابع ،اثمن ،اتسع
عاشر)


يبُت ترتيب الفصل بُت الفصوؿ  ،فنقوؿ قرأت الدرس الرابع كالقصة الرابعة .
كمسي ترتيبينا ألنٌو ٌ
ى

 األعداد من ( ّ  : ) َُ -تػخالف الػمعدكد يف التذكَت كالتأنيث
طالع زي هد ثالثةى و
و
قصص
ثالث
طالع زي هد ى
كتب  ....................ى
 ى
مؤنث

مذكر ( مفردىا) كتاب
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ركرا
 نبلحظ أف الػمعدكد (كتب) قد جاءت مجعان مػج ن
 ثالثةى  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الفتػحة الظاىرة على آخره  ،كىو مضاؼو
جره تنوين الكسر الظاىر على آخره
كتب  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ
 العدد ( ُُ ) :
يطابق الػمعدكد يف التذكَت كالتأنيث
عشر ) كالػمؤنث ( إحدل عشرىة )  ،كيبٌت على فتػح اجلزأين ؛ أم نضع الفتػحة على العدد
 الػمذ ٌكر منو ( ى
أحد ى
زللي ( يف زلل )
فوعا أك
سواء أجاء مر ن
ن
منصواب أك مػج ن
ركرا  ،كإعرابػو ٌ

قصةن
كتااب  ،قر ي
 قر ي
أت إحدل عشرة ٌ
عشر ن
أت أح ىد ى
عشر  :عدد مركب مبٍت على فتػح اجلزأين يف زلل نصب مفعوؿ بػو
 ىأحد ى
كتااب  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح على آخره .
 -ن

 العدد ( ُِ )
تبعا لػموقعو يف اجلملة  ،كجزؤه الثاين يبٌت على الفتػح .
األكؿ يعرب إعراب الػمثٌت ن
جزؤه ٌ

عشر )  ،كالػمؤنٌث ( اثنتا عشرىة ) ك( اثنيت عشرىة ) .
عشر ) ك ( اثٍت ى
 الػمذ ٌكر منو ( اثنا ى

 يف األرد ًٌف (ُِ) زلافظةن  .عند تػحويل العدد إىل كلػمات نتٌبع ما يلي :
 oاخلطوة األكىل  :عند كتابة ىذا الرقم (ُِ) نػح ٌدد التذكَت كالتأنيث للرقم من خبلؿ معدكده ،كبػما أف (زلافظة)
قد جاءت مؤنثة فالرقم مؤنث ألنو يطابق الػمعدكد يف التذكَت كالتأنيث  ،فنقوؿ :اثنتا عشرة أك اثنيت عشرة .
 oاخلطوة الثانية  :ضل ٌدد الػموقع اإلعرايب للرقم  ،كقد جاء ىنا ( مبتدأ مؤخر مرفوع )  ،لذلك نكتب الرقم (اثنتا
عشرة )  ،أل ٌف الػمثٌت يرفع ابأللف
 اثنتا عشرة  ،اثنتا  :مبتدأ مؤخر مرفوع كعبلمة رفعو األلف ألنٌو مثٌت عشرةى  :عدد مبٍت على الفتػح  ،ال زلل لو من اإلعراب .-

زلافظةن  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح على آخره

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 22

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

 األعداد من ( ُّ ) ُٗ -
تبعا لػموقعها يف اجلملة
رفعا كنصبنا ِّ
كجرا ن
األكؿ يػخالف الػمعدكد كاجلزء الثاين يوافقو  ،كيبٌت على فتػح اجلزأين ن
جزؤىا ٌ
مخس عشرة طالبةن ( القريب يطابق كالبعيد يػخالف )
ى
اشًتؾ يف الرحلة مخسةى ى
عشر طالبنا ،اشًتؾ يف الرحلة ى

مؤنث

مذكر

عشر  :عدد مركب مبٍت على فتػح اجلزأين يف زلل رفع فاعل
 مخسةى ى طالبنا  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح على آخره .ألفاظ العقود من (َِ )َٗ -
كجرا ابلياء  ،كتلزـ
فعا ابلواك  ،كنصبنا ِّ
تبعا لػموقعها يف اجلملة ؛ ر ن
ملحقة جبمع الػمذ ٌكر السالػم  ،فتعرب إعرابػو ن

مذكرا أـ مؤنػٌثنا ؛ بػمعٌت ال يوجد صورة مؤنث من ( عشرين
ألفاظ العقود صورة كاحدة مع معدكدىا سواء أكاف ن
) فبل نقوؿ ( عشرينة ) 

شعر
كت يف احلوار عشركف طالبةن .
حفظت ثالثُت بيتنا من ال ٌ
 شار ٍ
ي

 عشركف  :فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الواك ألنٌو ملحق جبمع الذكر السالػم -طالبةن  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح على آخره .

حفظت ثالثُت بيتنا من الشعر

ي

 ثبلثُت  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الياء ألنو ملحق جبمع الذكر السالػم -بيتنا  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح على آخره .
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األعداد ( مئة  ،ألف  ،مليوف )...
 كتبت فقرنة يف ً
مئة كلػم وة
ي

ً
جره الكسرة الظاىرة على آخره ( تعرب حسب موقعها يف اجلملة )
 مئة  :اسم مػجركر كعبلمة ٌو
جره الكسرة الظاىرة على آخره .
 -كلػمة  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ

العدد الػمبػهم ( بضع )
يقل عن ثبلثة كال يزيد على تسعة
كىي تدؿ على عدد مبػهم ال ٌ
أقمت يف القدس بضعةى أعوواـ  ،مكثت يف م ٌكة
 كتستعمل استعمل األعداد الػمفردة من ( ّ – ٗ )  ،ضلو  :ي
بضع سنو و
ات .
ى
بضع عشرىة امرأ نة
 كقد ترٌكب مع العشرة تركيبنا مزجينا  ،ضلو :
عشر ن
ي
رجبل  ،كلػم ي
ت ى
شاىدت بضعةى ى
 كقد يكوف معطوفنا عليها أحد ألفاظ العقود  ،كحكمها من حيث التذكَت كالتأنيث أك اإلعراب كأحكاـ األعداد
رجبل
من ( ّ – ٗ )  ،ضلو :
صافحت بضعةن كعشرين ن
ي
أقمت يف القدس بضعةى و
أعواـ .
 ي
ي
 بضعةى  :انئب عن ظرؼ الزماف منصوب كعبلمة نصبػو الفتػحة الظاىرة على آخره  ،كىو مضاؼو
جره تنوين الكسر الظاىر على آخره
 -أعواـ :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ

العدد الػمبػهم ( نيٌف ) كىو زائد عن العقد
ُّ
كتدؿ على عدد من الواحد إىل الثبلثة  ،كال تستعمل ٌإال بعد العقود كبعد الػمئة كاأللف  ،ضلو  ( :أربعوف كنيٌف ،

مئة كنيٌف  ،ألف كنيٌف ) أم أكثر من  ،كزايدة على .كتلزـ حالة كاحدة من حيث التذكَت كالتأنيث
ف:
 جاء ثالثوف ن
رجال كنيًٌ ه

ف  :اسم معطوؼ على( ثبلثوف ) مرفوع كعبلمة رفعو تنوين الضم على آخره .
 -نيٌ ه

ىامة  :تذ ٌكر أف االسم الػمعطوؼ ُّ
جرا )
رفعا أك نصبنا أك ِّ
اتبعا  ،أم أنٌو يتبع الػمعطوؼ عليو يف احلالة اإلعرابية ( ن
يعد ن
مبلحظة ٌ
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :
و
أ  -سنةى و
كتسعمئة كاثنتُت كستُت
ألف

د -إحدل عشرىة صفح نة

عشر )
ب ( -ثبل ناث كعشرين سنة) (كشهرين) (كمثانية ى

ق -سبعةه كمثانوف

مئة و
ألف كثػمانػ و
عاـ و
كستة كمخسُت .
ج– ٌ

www.facebook.com/anasarabi11

ك -مئتا و
كتاب .

صفحة 25
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اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :
أ -عدد مركب مبٍت على فتػح اجلزأين يف زلل نصب مفعوؿ بػو
ب -خرب كاف منصوب ابلياء ألنو ملحق جبمع الػمذ ٌكر السالػم
جره الكسرة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ .
ج – اسم مػجركر كعبلمة ٌ
جره الكسرة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ .
د  -اسم مػجركر كعبلمة ٌ

اإلجابة :
أ -مئةه كعشركف سنةن
ألف دينا ور
ب -ى


-

بع عشرىة شجرنة
ج  -أر ى
د -سبعةى و
أايـ

ثبلثة و
أطلقت ىذه الدعوة قبل ً
عقود كني و
ف
ٌ
ى
جره الكسرة  ،كىو مضاؼ
ثبلثة  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ
و
جره تنوين الكسر
عقود  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ
الواك  :حرؼ عطف  ،ال زلل لو من اإلعراب

 نيٌف  :اسم معطوؼ على( ثبلثة ) مػجركر كعبلمة جره تنوين الكسر الظاىر على آخره .www.facebook.com/anasarabi11
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اإلبداع يف اللغة العربية



أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

الػمصدر  :ىو كل حدث مػجٌرد من الزماف كأييت على أكزاف زل ٌددة من الفعل الثبلثي كغَت الثبلثي .

كىب )
يتكوف ماضيو من ثبلثة أحرؼ (.ى
 الفعل الثالثي  :ىو الفعل الذم ٌ
شرب  ،أكل  ،ى

استعمل)
انكسر  ،قطٌ ىع ،
 الفعل غَت الثالثي  :ىو الفعل الذم يتكوف ماضيو من أكثر من ثبلثة أحرؼ (.
ى
ى
أكال  :أكزاف مصادر الفعل الثالثي :
ن
الوزف( الػمصدر)

الػمثاؿ

فًعالة

ًصناعة  ،زراعة  ،حياكة

فىعبلف

ىجرايف  ،طَتاف  ،جوالف

فىػ ىعل

ىمىرض  ،أسف  ،جزع

فيعولة

يسهولة  ،ملوحة  ،محوضة

فيػعيوؿ
فىػ ٍعل

قي يدكـ ،قعود  ،سجود

فىعيل

ىخذ  ،فىتػح
ىع ٍرض  ،أ ٍ

ىدبيب  ،ضجيج  ،صهيل

فيعاؿ

،صداع  ،عيطاس
يسعاؿ ي

معلومة مه ّمة  :عند صياغة الـمصدر الصريح للفعل اسبقه بجملة ( قام بعملية  ، ).....مثال :
 oصنع  :قام بعملية الصناعة
 oطار  :قام بعملية الطيران
 oم ِرض  :قام بعملية الـمرض
 oسجد  :قام بعملية السجود
درس  :قام بعملية التدريس
ّ o
 oانكسر  :قام بعملية االنكسار
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اثنينا  :الفعل غَت الثالثي :
أ .الفعل الرابعي :ىو الفعل الذم يتكوف ماضيو من أربعة حركؼ .
الوزف( الػمصدر)

الػمثاؿ

إفٍعاؿ
إًفىالة

إنتاج ،إخراج

تىػ ٍفعيل
تىفعًلة

إعادة  ،إقالة
تشديد  ،تدريس
تػهدئة  ،ترقية

فًعاؿ كمفاعلة

جداؿ كمػجادلة ،قًتاؿ
كمقاتلة
ًكسواس ً ،زلزاؿ

فىػ ٍعلىلة

طى ٍمأىنىة  ،ىىٍندسة

فًعبلؿ

ب .الفعل اخلماسي :ىو الفعل الذم يتكوف ماضيو من مخسة حركؼ .
الوزف( الػمصدر)

الػمثاؿ

افتعاؿ

اجتػهاد ،اقًتح

انفعاؿ

اندماج  ،انكسار

تفاعيل
تفعُّل
افٍعًبلؿ

تبايين ،جتاذيب
تدرج
تعلػم ُّ ،
اص ًفرار
اس ًوداد ٍ ،
ٍ

ج .الفعل السداسي :ىو الفعل الذم يتكوف ماضيو من ستٌة حركؼ .
الوزف( الػمصدر)
استًفعاؿ
ٍ
استًفالة
ٍ
افعيعاؿ
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الػمثاؿ
استغفار ،استػخداـ
استجابة  ،استقالة
اخشيشاف  ،اعشيشاب
صفحة 28
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اإلجابة :

أ .استثمار

الكلػمة

الػمصدر

فهم

فىػ ٍهم

استوطن

استيطاف

طالع
علػم

يمطالعة
تعليػم

أخرج

إخراج

أشرؼ

إشراؼ

أخضر
ٌ
انػهزـ

اخضرار
انػهزاـ

ب .مطالعة
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مصدر لفعل ثالثي

مصدر لفعل غَت ثالثي

ال ىكىرـ (كرـ)

جتنُّب (جتنَّب)

شجاعة ( ىش يجع )

امشئز)
االمشئزاز ( ٌ

العطف( عطف)

ب(تقرب)
التقر َّ
ُّ
احًتاـ( احًتـ)

الكذب ( كذب )

االبتعاد( ابتعد)

االستػماع(استػماع)
تشاكر)
التشاكر( ى
ي

االستفادة( استفادة)
االعتناء (اعتٌت)

اإلجابة :
منوا
أ -عبادة  ،الدعوة ِّ ،

ج -التكافيل

ب.تربية  ،توجيو  ،توفيق  ،أتسيس  ،تذكَت  ،تػحقيق

د -االستفادة
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

أكال  :مصادر األفعاؿ الثالثية :
أ .إذا كاف الفعل على كزف ( فىػ ىع ىل) أك (فى ًع ىل ) صار مصدره على كزف [ فىػ ٍع ول ]
ىخ وذ
ىخ ىذ على كزف (فىػ ىع ىل )فيكوف مصدرىا على كزف (فىػ ٍع ول) ،كىو أ ٍ
 مثاؿ  :أ ى
كمثلوي ( فىتػح  :فىتػح)  ( ،أى ىك ىل  :أ ٍك ول)
 مثاؿ  :ىًمس ىع على كزف فىعً ىل  ،فيكوف مصدره على كزف (فىػ ٍع ول) كىو مسىٍ وع
و
ً
ب :ىش ٍر و
ب)
كمثلوي ( ىمح ىد  :ىمحٍد) ( ىش ًر ى
 أما إف دلت على حرفة فيكوف مصدره على كزف[فً ىعالة].
ثً :حراثة ) (حاؾ ً
:حياكة )
(حىر ى
مثاؿ  ( :ىزىر ى
ع ً :زىراعة ) ى
الزما صار الػمصدر على كزف [فيعولة]
ب .إذا كاف الفعل على كزف ( فىػعي ىل) ككاف ن
:سهولة )
 مثاؿ ( :ىمليح  :ى
ملوحة) ( ىس يهل ي

ً
الزما ،صار مصدره على كزف[فىػ ىع ول]
ج .إذا كاف الفعل على كزف ( فىع ىل) ككاف ن
 مثاؿ  ( :تىعًب  :تىػع و ً
ف  :أىس و
ع :ىجىزوع)
ف) ( ىج ًز ى
ى
ب) (أىس ى ى
د .إذا كاف الفعل على كزف (فىػ ىعل)ككاف الزما صار مصدره على كزف [في و
عوؿ ]
ى
 مثاؿ ( :قعد  :قيعود) ( سجد  :سجود) ( دخل  :دخوؿ)

دؿ على حركة كاضطراب صار مصدره على كزف [ فىػ ىعالف ]
 كإف ٌ

 مثاؿ  ( :غلى  :غلياف )( فار  :فوراف) ( طار :طَتاف) ( جاؿ :جوالف)
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اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

دؿ على س وَت صار كزنو على كزف [فى و
عيل ]
 كإف ٌ
رحل  :رحيل )
 مثاؿ  ( :ى

دؿ على صوت صار كزنو على كزف [فيعاؿ]أك [ فعيل ]
 كإف ٌ
ضج  :ضجيج) ( صهل :صهيل )
صىرخ  :ي
 مثاؿ  ( :ى
صراخ ) ( عول :عواء) ( ٌ

دؿ على داء صار كزنو [ فيعاؿ ]
 إف ٌ

 مثاؿ  ( :سعل :سعاؿ) ( صدع :صداع) ( عطس :عيطاس) ( دار :دكار )
اثنيا  :مصادر األفعاؿ غَت الثالثية :
 إذا كاف احلرفاف األكؿ كالثالث متشابػهاف أك احلرفاف الثاين كالرابع متشابػهاف يكوف كزف الػمصدر على كزف (
فً ٍعبلؿ ) مثاؿ  :كسوس ً :كسواس  ،زلزؿ ً :زلزاؿ
أ .إذا كاف الفعل على كزف ( أفعل ) صار مصدره على كزف( إفعاؿ )
 مثاؿ  :أكرـ :إكراـ ،أخرج  :إخراج  ،أكجد  :إيػجاد
 أما إذا كاف معتل العُت فوزف مصدره على كزف ( إفالة )
أدار :إدارة
أشار :إشارة  ،ى
 مثاؿ :أقاـ  :إقامة  ،ى
فاعل)  ،فوزف مصدره على كزف ( يمفاعلة أك فًعاؿ)
ب .إذا كاف الفعل على كزف( ى
انقش  :نًقاش  :يمناقشة  ،قاتل  :قًتاؿ  :يمقاتلة  ،كاصل ً :كصاؿ :يمواصلة
 مثاؿ  :ى
ج .إذا كاف الفعل على كزف (فعَّل )،فوزف مصدره على كزف( تفعيل)
كحد  :توحيد
 مثاؿ  :كبٌػىر  :تكبَت  ،عظٌم  :تعظيػم ٌ ،
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اإلبداع يف اللغة العربية

 أما إذا كاف مهموز البلـ فمصدره (تفعيل أك تىػ ٍف ًعلة )
كّف  :توفية  ،رقٌى  :ترقية
رّب  :تربية ّ ،نٌى  :تنمية ٌ ،
 مثاؿ ٌ :

د .إذا كاف الفعل على كزف (انفعل) ،فوزف مصدره ( انفعاؿ)
 مثاؿ  :انكسر :انكسار  ،انفتػح :انفتاح ،انطلق :انطبلؽ

ق .إذا كاف الفعل على كزف ( افتعل ) فوزف مصدره ( افتعاؿ )
 مثاؿ  :اقًتب  :اقًتاب  ،امتثل  :امتثاؿ  ،ارتول  :ارتواء  ،اصطرب :اصطبار

تفاع ىل )،فوزف مصدره (تفاعيل )
ك .إذا كاف الفعل على كزف ( ى
 مثاؿ  :تناقىش :تناقيش

احم
احم :تز ي
 ،تز ى

ز .إذا كاف الفعل على كزف (تفعَّل ) ،فوزف مصدره ( تفعُّل )
جتمل
جتمل ُّ :
:تقرب َّ ،
ب ُّ
 مثاؿ َّ :
تقر ى

ح .إذا كاف الفعل على كزف( استفعل)  ،فوزف مصدره ( استفعاؿ )


مثاؿ  :استػخدـ  :استػخداـ  ،استقدـ  :استقداـ
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اإلبداع يف اللغة العربية

الوحدة التاسعة :

مـفاتيـح الـقلـوب
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اإلبداع يف اللغة العربية
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اإلبداع يف اللغة العربية
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اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة األكىل :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

التأنيب ( أنب )

اللوـ الشديد

فيلسوؼ (فلسف)

العالػم الباحث يف أمور
الفلسفة

االنتػهار ( نػهر )

الزجر

الوابل ( كبل )

الػمطر الشديد  ،كيقصد
ىنا اللوـ الكثَت

أميٌة ( ٌأـ )

ال تعرؼ القراءة كالكتابة

الفكرة  :اعًتاض اخلادمة الشديد على معاملة مرؤكسيها القاسية كالسيًٌئة .
الصور الفنيٌة :
كيظهر أ ٌف ربٌة البيت كانت قد أمطرتػها بػمثل ىذا الوابل يف الصباح الباكر  .؟

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

شديدا
مطرا ن
ٌ
صور الكاتب كبلـ التأنيب كاالنتػهار الذم صبٌتػو ربٌة الػمنزؿ على العاملة ن
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اإلبداع يف اللغة العربية

كال نيكافأ ٌإال ابلتأنيب كاالنتػهار
صور التأنيب كاالنتػهار ابذلدية اليت تيعطى للخادمة
ٌ
صبٌت عليها اللٌوـ :
يصب
صور الكاتب اللوـ ابلػماء الذم ٌ
ٌ
فتفجر كالربكاف  ،بركاف اإلنسانية :
ٌ
صور الكاتب اعًتاض اخلادمة كالػمٍنطىلًق من إنسانيتػها بر ن ً
متفجنرا
كاان ٌ
ٌ
سُ عاملت فتاةي البيت اخلادمة معاملةن قاسية :

 الفهم كالتػحليل 

صورا من ىذه الػمعاملة  :التأنيب كاالنتػهار كاللوـ كغياب الكلػمة احللوة
أ -ىات ن

ب -ما سبب ىذه الػمعاملة :

تقصَت اخلادمة يف أداء الواجب

ج – ىل تظن أنٌػها تستػحق ىذه الػمعاملة ؟ ٌبُت رأيك
ال أظنها تستػحق ىذه الػمعاملة بدؿ تقصَتىا ؛ إذ يػمكن ألىل البيت توجيهها ابللفظ الطيٌب
د – ما الذم كانت تتوقعو العاملة من أىل البيت مقابل عملها ؟
ضح داللة كل من العبارات التالية :
سِ ك ٌ

كلػمة حلوة

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

ُ) " تقوؿ كصوتػها يػختنق ابلبكاء "
يدؿ على ش ٌدة احلزف كالضيق
ِ) "تكلػمت اخلادمة بلغة الفيلسوؼ"
تػجربتػها جعلتػها تتكلػم كاحلكماء رغم أميٌتػها  ،داللة على قهرىا كضعف احتػماذلا
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ّ) "نعمل سحابة النهار كبعض الليل"
العمل طواؿ اليوـ
فتفجر الربكاف  ،بركاف اإلنسانية "
ْ) " ٌ
داللة على أ ٌف اخلادمة لػم تعد تػحتػمل ىذه الػمعاملة  ،فثارت كاضطربت
سّ ما داللة تكرار عبارة  ":حياة ال تيطاؽ" يف النص برأيك ؟

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

أتكيد أ ٌف ىذه الػمعاملة لػم تعد تػحتػمل  ،كقد تػجاكزت احل ٌد
الفقرة الثانية

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

أحوج (حوج )

ػحتاجا
م ن

مركءة ( مرؤ )

أخبلؽ

خَت كجو

أفضل حاؿ

مقاما (قيػم)
ن

مكانةن

الفكرة  :أثر الكلػمة احللوة كاللطيفة يف نفس الػمتل ٌقي
الصور الفنيٌة :
ما أحوج أمساعنا إىل الكلػمة احللوة  ،الكلػمة اللطيفة  ،......إنػٌها مفاتيح القلوب

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

كصور الكبلـ الطيٌب مفاتيح ذلذه القلوب
صور القلوب أبو نااب ٌ ،
ٌ
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اإلبداع يف اللغة العربية

تػمسح عرؽ الػمتعب
صور الكلػمة الطيٌبة ابليد احلانية اليت تػمسح العرؽ عن الػمتعب
ٌ
سبيال لإلخالص يف العمل  ،كالقسوة طري نقا لإلحباط :
سُ جعل الكاتب الثناء ن

 الفهم كالتػحليل 

أ -اذكر بعض صور الثناء كالتعزيز كما كردت يف النص :
حُت يقوؿ صاحب العمل من فضلك أك اعمل معركفنا  ،كيوجد يف النص الكثَت .....
بٌ -بُت رأيك يف ما ذىب إليو الكاتب مواف نقا أك سلال نفا ؟
أكافق الكاتب يف أ ٌف كلػمات التعزيز تقود اآلخر إىل اإلخبلص يف العمل كمػحبٌتػو .
سِ ما أثر الػمعاملة الطيبة يف نفوس اآلخرين ؟

 الفهم كالتػحليل 

اذلمة كالػمركءة
السحر  ،فتيفرح القلب احلزين كتػمسح عرؽ الػمػيتعب  ،كتػحٌرؾ ٌ
تفعل فعل ٌ
ابلعماؿ  ،كتػحفيزىم على العمل ؟
سّ كيف حيرص صاحب العمل على توطيد عالقتػو ٌ

 الفهم كالتػحليل 

ابحلفاظ على كرامتػهم كجتنٌب إىانتػهم كمعاملتػهم ابلكبلـ الطيٌب كالشكر
العماؿ ؟
سْ استنتج من النص ح ٌقا من حقوؽ ٌ

 الفهم كالتػحليل 

الراحة  ،تػحديد ساعات العمل كمناسبتػها لؤلجر
محاية كرامة ٌ
العماؿ  ،احلق يف ٌ
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة الثالثة

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

تقتصد ( قصد )

ً
صرفة ( صرؼ )

توفٌر الػماؿ

يوجز ( كجز )

يػختصر الكبلـ

اخلالص لػم يػختلط بغَته

الطمأنينة ( طمن)

السكوف كالراحة

طابعا

شكبل
ن

يسود (سود)

يسيطر  ،يظهر

طابعا إنسانينا ركحينا بُت الناس .
الفكرة  :الكبلـ احللو ال يغٍت عن األجر الػم ٌادم كلكنٌو يضفي ن
الصور الفنية :
الودية ابلقلبُت كالػماديٌة ابجليبُت
القلبُت ٌ
حال مػحل اجليبُت  :صور الكاتب العبلقة ٌ

طابعا إنساينن ركحينا
كإذا اخلدمة الػما ٌدية ترتدم ن

صور اخلدمة الػم ٌادية ابإلنساف كما صور الطابع اإلنساين ابللباس الذم يرتديو ىذا األنساف
ٌ
كاجب  ،كالكلػمة احللوة عطاء .
سُ أشار الكاتب إىل أ ٌف دفع صاحب العمل األجر للعامل
ه
أ.

 الفهم كالتػحليل 

ىل تؤيٌد الكاتب يف ذلك ؟ كلػماذا ؟

أكافق الكاتب يف أف دفع األجر للعامل ىو كاجب على صاحب العمل  ،كأخالف الكاتب يف أ ٌف الكلػمة احللوة
أيضا للطالب ..
عطاء كليست كاجبنا ؛ فأرل ٌأّنا كاجبة على صاحب العمل كدفع األجر  ،كيًتؾ ن
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ب.

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

ما الذم يضفيو ىذا العطاء على العالقة بينهما ؟

حبل مػحل جيبيهما  ،بطابع إنساين ركحاين
مادية ًصرفة  ،كأف قلبيهما ٌ
أ ٌف العبلقة بينهما لػم تعد عبلقة ٌ
ج ٌ -بُت أثره يف الػمػجتػمع اإلنساين ؟
عبارات التعاطف تش ٌد رابط األلفة  ،كترص بنياف الصداقات  ،كتنشر الطمأنينة كاذلناء يف الػمػجتػمع اإلنساين
"عوض هللا عليك" " ابرؾ هللا فيك" ؟
سِ ما الػمعٌت الذم تفيده مجل من مثل ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

ال ٌدع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
حال مػحل اجليبُت ؟
سّ ما الػمقصود بقوؿ الكاتب  " :كأ ٌف القلبُت ٌ

 الفهم كالتػحليل 

العبلقة اإلنسانية تطغى على العبلقة الػمادية
سْ توقٌع مصَت مػجتػمع تطغى فيو العالقات الػمادية على القيػم اإلنسانية ؟

 الفهم كالتػحليل 

ستطغى فيو الػمصاحل الػمادية على الركابط اإلنسانية  ،كستضعف فيو االىتػمامات الػمعنوية كاألخبلقية ليغدك
مػجتػم نعا جافِّا يف عبلقاتػو  ،كيشعر أفراده ابلغربة كالضياع  ،كالصراع بُت قيػمهم األخبلقية كمصاحلهم الػمادية
الفقرة الرابعة :
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الػمعٌت
تين ًٌفذه

الكلػمة
تصدع أبمرؾ ( صدع )
الصماء ( صمم )
ٌ

ال تسمع

الكلػمة

الػمعٌت

مزااي ( مزم )

فضائل

الػمتنكرة ( نكر )

اجلاحدة  ،الرافضة

اعتبارا ذلا .
الفكرة  :الكلػمة احللوة تػميٌز اإلنساف عن اآللة  ،كبعض الناس ال يقيػموف ن
الصور الفنيٌة :
ضل التعامل مع اآللة .
الصماء صمم اآللة ،ىي اليت تف ٌ
لكن النفوس ٌ
ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

صماء ال تشعر
صور النفوس ا جلافٌة اليت ٌ
تفضل التعامل مع اآللة  ،آلةن ٌ
ٌ
ضح ذلك .
مادم  ،كإنساف للعاطفة قيػمة كبَتة يف حياتػو  ،ك ٌ
فرؽ الكاتب بُت إنساف ٌ
سُ ٌ

 الفهم كالتػحليل 

 اإلنساف الػم ٌادم يتعامل مع اآلخرين يف أموره على أساس عمل ينجز كأجر ييدفع ال نصيب للقلب كال للساف فيو اإلنساف الذم يق ٌدر قيػمة الكبلـ الطيٌب  ،فالكلػمة احللوة من مزاايه  ،كىي طبع فيوالفقرة اخلامسة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

يشوبػها ( شوب )

يػخالطها

زيف

الباطل الردمء من الشيء

عالـ الغيوب
ٌ

كجل
هللا ٌ
عز ٌ
خيط مشدكد يف اآللة الػموسيقية

صداىا ( صدم )

رجع الصوت كالػمقصود أثرىا

كتر

الفكرة  :الكلػمة احللوة الصادقة الصادرة بكل إخبلص ذلا الصدل الػمستػحب عند الناس
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اإلبداع يف اللغة العربية

الصور الفنيٌة :
الكلػمة احللوة إذ تيقاؿ ....فتنقر على كتر من أكاتر قلوبنا
كصور القلب ابآللة الوترية اليت تعزؼ عليها ىذه اليد
صور الكاتب الكلػمة احللوة ابليد ٌ ،
ٌ
ال يشوبػها زيف أك نفاؽ
كصور الزيف كالنفاؽ ابلشوائب اليت تعكر صفاء الػمياه
صور الكاتب الكلػمة احللوة ابلػماء الصايف ٌ
ٌ

ضح داللة قوؿ  ":فتنقر على كتر من أكاتر قلوبنا "؟
سُ ك ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

األثر اإليػجايب للكلػمة الطيٌبة يف النفوس
سِ لػماذا جيب على الكلػمة احللوة أف تكوف خالصة كصادقة كما ٌبُت الكاتب ؟
حىت تصل إلينا مباشرة من دكف زيف أك نفاؽ فتنقر على كتر قلوبنا كيكوف ذلا صداىا الػمستػحب

فالان يستػخدـ الكلػمات الرقيقة تػملٌ نقا أك رايءن لتػحقيق مآرب أك
سّ يشيع على ألسنة بعض الناس أ ٌف ن

منافع خاصة ٌ ،بُت رأيك يف ىذا الكالـ يف ضوء فهمك للنص ؟

 الفهم كالتػحليل 

يًتؾ للطٌالب:
........................................................................................................
.......................................................................................................
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اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة السادسة

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

اإليػحاء ( كحي )

اإللػهاـ  ،الصوت اخلفي

تصقلها ( صقل )

مزاكلة ( زكؿ )

مػمارسة

تػه ٌذبػها

الفكرة  :تعويد اللساف على الكلػمات الطيٌبة تفعل فعل اإلُياء فيها .
الصور الفنية :
تصقلها يف الوقت ذاتػو :
كصور النفس ابلػمرآة اليت تصقلها تلك األداة فتجعلها المعة كاضحة .
صور الكاتب الكلػمة الطيٌبة ابألداة ٌ
احلادة ٌ
ٌ
سُ ما الػمقصود بقوؿ الكاتب :

 الفهم كالتػحليل 

ادا "
ُ) " بػمزاكلة احلًدادة تصبع ح ٌد ن
عود الػمرء نفسو شلارسة فعل ما فننٌو يعتادهي
إذا ٌ

ِ) "إ ٌف الكلػمات احللوة تصدر عن النفس  ،كتصقلها يف الوقت ذاتػو "
أيضا
عندما يصدر الػمرء الكبلـ الطيٌب فننٌو ال ٌ
السركر يف متلقيو فقط كإٌّنا يف نفسو ن
يبث ٌ
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ضح إجابتك
سٗ معاملة اآلخرين بلباقة سلوؾ اجتػماعي إجيايب  ،أىو مكتسب أـ فطرم ؟ ك ٌ

 الفهم كالتػحليل 

معاملة اآلخرين بلباقة عند بعض الناس سجيٌة كطبع فيهم فبل يبذلوف يف ىذه الػمعاملة عناء كمش ٌقة  .كلكن

عود لسانو كنفسو على الػمعاملة الطيٌبة – كما قاؿ الكاتب  " :مبزاكلة الػحدادة تصبح ح ٌد نادا –
اإلنساف مىت ما ٌ
و
أيضا للطالب
طبعا مكتسبنا فيو  ،كيعتادىا  .كيًتؾ ن
ستصبح عندئذ ن
الفقرة السابعة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

األنداد ( ندد )

مفردىا الن ٌد  ،كىو الػمثل
كالنظَت

الزكج
ٌ

 زكج الرجل :امرأتػو -زكج الػمرأة ٍ :بعلها

األلفة (ألًف)

ودة
االجتػماع كالػم ٌ

(رص  ،رصص)
ترص ٌ
ٌ

تقوم
ٌ
تقوم

تثٍت ( ثػنػي )

تػمدح

ش ُّد
تي

كييقاؿ لبلثناف  :زكجاف

قربُت  ،كال داعي لرفع الكلفة بينهم
الفكرة  :عبارات التعاطف ٌ
تقوم العبلقات بُت الػم ٌ
الصور الفنيٌة :
ترص بنياف الصداقات
عبارات التعاطف ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

تقويو عبارات التعاطف
صور الصداقات بناءن ٌ
ٌ
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اإلبداع يف اللغة العربية

ضح عبارة " رفع ال يكلفة تنفي كلػمة الػمػحبٌة " ؟
سُ ك ٌ
ُيب مساع الثناء من زكجتػو
أم أ ٌف عبارات التعاطف كالػمػحبٌة بُت األقارب يقوم العبلقات فيػما بينهم  ،فالزكج ٌ

كالعكس صحيح .

أسئلة إضافية من الػمعجم كالداللة :

 صداىا األكىل  :رجع الصوت كالػمقصود أثرىاالصدل  :العطش الشديد
 -صداىا الثانية  :عطشها الشديد ٌ ،

ُ) يقبًض

يعجز
ِ) ى

ش ٌد
ّ) ي ي

زكج يستوم فيها الػمذ ٌكر كالػمؤنٌث  ،ىزٍك يج الػمرأة  :بعلها  .ىكزكج الرجل  :امرأتػو  ،فيقاؿ لبلثنُت  :مها زكجاف
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أسئلة إضافية من الفهم كالتػحليل :
ضح إىل أم مدل استطاع الكاتب التأثَت يف نفس الػمتل ٌقي  ،من كجهة نظرؾ ؟
سكٌ
قصة كقعت على
استطاع الكاتب التأثَت يف نفس الػمتلقي إىل حد كبَت بسوقو أمثلة من الواقع الػمعيش  ،كسرده ٌ

كأتثَتا فيو
مسامعو بٌت عليها النص  ،كافتتػح بػها مقالتػو تشوي نقا للقارئ ن

ضح ذلك يف رأيك ؟
س ألسلوب اإلنساف يف تعاملو مع اآلخرين أثر يف كسب قلوبػهم أك كسرىا  ،ك ٌ
الكلػمة الطيبة ىي مفتاح لقلوب اآلخرين  ،كىي عنواف الػمتكلػم كدليلو  ،فعلى الػمرء أف ينتقي ألفاظو يف
رب كلػمة أضاءت الدنيا
خطابػو مع اآلخرين  ،كيتجنٌب كسر خواطرىم  ،فبل يستػهُت أحد ابلكلػمة مهما كانت  ،ف ٌ
أك أظلػمتػها .

س ً
أعط ثالثة أمثلة للكالـ الطيب من كاقع حياتنا ؟
أسعد هللا أايمك  ،ابرؾ هللا فيك  ،طابت ٌأايمك  ،يسعدت برؤيتك
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اإلبداع يف اللغة العربية

يعرب اإلنساف يف ما يثَته كيدىشو حسننا أك قبػحا .
أسلوب ٌ
التعجب  :كيكوف عندما ٌ
التعجب قسماف :

ٌ

أ -قياس ػ ػ ػي  ،كلو صيغتاف  ،مها :

ٌ

ُ ( -ما أفعل )  ،نػحو :





أكرـ هللاى يسبػحانو كتعاىل !
ما ى

أمجل االبتسامةى الػمرسومةى على مػحيٌاؾ !
ما ى

العدك !
أجنب َّ
ما ى
قاؿ الشاعر :

فما أكثر اإلخوا ىف حُت تع ٌدىم

قليل
كلكنٌهم يف النائبات ي

عل بػ ػ ػ )  ،نػحو :
ِ ( -أف ٍ




يعدؿ بُت ً
أعظم و
الناس
بقاض ي
ٍ
ً
قاؿ تعاىل  ":أىسػمػًع بػهم كأىب ً
ض ىبل وؿ ُّمبً و
ُت" .
ص ٍر يىػ ٍوىـ ىأيٍتيونىػنىا ۖ َٰلىك ًن الظَّالػمو ىف الٍيىػ ٍوىـ ًيف ى
ٍ ٍ ٍ ىٍ
قاؿ الشاعر :
أعظم ً
أبايـ الشباب نضارنة
ٍ

ب -سػماعػ ػي



تعود
ليت أايـ الشباب ي
اي ى

 :ييفهم من سياؽ اجلملة  ،نػحو :

هللاى هللاى على ىذا اإلصلاز !
ما شاء هللا ما شاء هللا !
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التعجب القياسي ( ما أفعل ! ) على النػحو اآليت  ((( :حفظ )))
يعرب تركيب ٌ
نظر !
أمجل الػم ى
 ما ى

 -ما  :التعجبيٌة  :اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأ

كجواب تقديره ىو يعود على(ما)
أمجل  :فعل ماض جامد مبٍت على الفتػح إلنشاء ٌ
التعجب  ،كفاعلو ضمَت مستًت ن
 ىنظر ) يف
 الػم ىأمجل الػم ى
نظر  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الفتػحة الظاىرة على آخره  ،كاجلملة الفعلية ( ى
مػحل رفع خرب الػمبتدأ ( مػ ػػا ) .

 مثاؿ آخر  :ما أطيػبػو من و
مذاؽ!
 ما  :التعجبيٌة  :اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأكجواب تقديره ىو يعود على
أطيب  :فعل ماض جامد مبٍت على الفتػح إلنشاء ٌ
 ىالتعجب  ،كفاعلو ضمَت مستًت ن
( ما )  ،كاذلاء ضمَت متصل مبٍت يف مػحل نصب مفعوؿ بػو كاجلملة الفعلية ( أطيبػو ) يف مػحل رفع خرب الػمبتدأ
( مػ ػػا ) .

اإلجابة :
أفعل ب ػ )
أٍ -
أبصر بػو ٌ :
تعجب قياسي على كزف ( ٍ

أفعل )
أكفره ٌ :
ب -ما ى
تعجب قياسي على كزف ( ما ى
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صفحة 51

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلجابة :
ُ) عظيم  :ما أعظم احلرية !  ،أعظم ً
أبايـ الشباب نضارةن !
ى ٌ
ٍ
ى
ً
أحس ٍن ابلػمػجتػه ًد تلػمي نذا!
اخللق الكريػم ! ،
حسن  :ما
أحسن ى
ى
ِ) ى
ً
منظرا!
شرفة ! ،
أمجل الكعبةى الػم ٌ
ٍ
أمجل ابلطبيعة ن
ّ) مجيل  :ما ى
أبخيك ضي نفا !
أكرـ
الطائي ! ،
أكرـ حاتػم
ى
ٍ
كرىـ  :ما ى
ْ) ي
ًٌ

 -ما  :التعجبيٌة  :اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأ

كجواب تقديره ىو يعود على (
أنضر  :فعل ماض جامد مبٍت على الفتػح إلنشاء ٌ
التعجب  ،كفاعلو ضمَت مستًت ن
 ىما )

أنضر خضرىة ) يف مػحل
 خضرىة  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الفتػحة الظاىرة على آخره  ،كاجلملة الفعلية ( ىرفع خرب الػمبتدأ ( مػ ػػا )  ،كىو مضاؼ .

جره الكسرة الظاىرة على آخره .
 ًالزرع  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ



أحوج أمساعنا إليها !
ما ى

 -ما  :التعجبيٌة  :اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأ

كجواب تقديره ىو يعود على
أحوج  :فعل ماض جامد مبٍت على الفتػح إلنشاء ٌ
 ىالتعجب  ،كفاعلو ضمَت مستًت ن
( ما )
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صفحة 52

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

أحوج أمساعنا ) يف
 ىأمساعنا  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الفتػحة الظاىرة على آخره  ،كاجلملة الفعلية ( ى
مػحل رفع خرب الػمبتدأ ( مػ ػػا )  ،كىو مضاؼ  ،ك( ان) ضمَت متصل مبٍت يف مػحل جر مضاؼ إليو



أحوج قلوبنا !
ما ى

 ما  :التعجبيٌة  :اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأكجواب تقديره ىو يعود على
أحوج  : :فعل ماض جامد مبٍت على الفتػح إلنشاء ٌ
 ىالتعجب  ،كفاعلو ضمَت مستًت ن
( ما )
 قلوبىنا  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الفتػحة الظاىرة على آخره  ،كاجلملة الفعلية ( أحوج قلوبىنا ) يف مػحلرفع خرب الػمبتدأ ( مػ ػػا )  ،كىو مضاؼ  ،ك( ان ) ضمَت متصل مبٍت يف مػحل جر مضاؼ إليو

صياغة الػمصدر الػميػمي من الفعل الثالثي :
ً
ً
فعل  ضلو ىمسبػح .
يهصاغ بنفس طريقة صياغة الزماف كالػمكاف ؛ أم على كزف  ىمػفعل  ضلو ىموعد  ،أك  ىم ى
كيصاغ من الفعل الثبلثي األجوؼ بزايدة ميػما مفتوحة  ،ضلو ( قاـ  :ىمقاـ )  ( ،اتب  :ىمتاب )  ( ،فاز  ،ىمفاز )
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صفحة 53

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

أتمل األمثلة اآلتية :
كللتفريق بُت الػمصدر الػميػمي كامسي الزماف كالػمكاف ٌ
ُ) مػجلًس النقابة أماـ اجلامعة  (( .اسم مكاف )) بسبب تعويض كلػمة مػجلس بػ ( مكاف ) ك لوجود قرينة (أماـ اجلامعة)
ً
ظهرا  (( .اسم زماف )) بسبب تعويض كلػمة مػجلس بػ ( زماف ) ك لوجود قرينة( الساعة)
ِ) مػجلس النقابة الساعة الثانية ن
انجحا  (( .مصدر مػيػمي )) بسبب تعويض مكانو بػمصد ور صري وػح ( جلوس )
ّ) كاف مػجلس النقابة ن

 مالحظة  :قد تتصل التاء الػمربوطة ابلػمصدر الػميػمي  .ضلو (( ىموعظة  ،ىمنجاة ))
صياغة الػمصدر الػميػمي من الفعل الثالثي :
يهصاغ بنفس طريقة صياغة الزماف كالػمكاف كاسم الػمفعوؿ إببداؿ ايء الػمضارعة ميػما مضمومة كفتػح ما قبل اآلخر
(( يم ػ ػ  ...ىَ )) ..نػحو  :استودع  :يستودع  :يمستودع  ،يمرت ىقب  ،يمنتػهى  ،يمنطلىق
أتمل األمثلة اآلتية :
فرؽ بينهما السياؽ ٌ .
كلزايدة التفريق بينهم جيب علينا أف نفهم السياؽ  ،فالػم ٌ
ألّنا دلٌت على مكاف  ،قرينة ( أماـ دار )  ،كيػمكن تعويض كلػمة
 يم ٍنطىلى يق الع ٌدائُت أماـ دار البلدية  :اسم مكاف ٌ
مكاف بدؿ كلػمة ( يم ٍنطىلى يق) نػحو  :مكاف الع ٌدائُت أماـ دار البلدية


يم ٍنطىلى يق الع ٌدائُت على الساعة التاسعة صباحا  : :اسم زماف ؛ أل ٌّنا دلٌت على زماف  ،قرينة ( الساعة التاسعة) ،
كيػمكن تعويض كلػمة زماف بدؿ كلػمة ( يم ٍنطىلى يق )

مصدرا ميػميِّا  ،حيث يػمكن كضع مصدر صريح مػحلٌها ( التقاء )  ،كنبلحظ أنٌو لػم
 كاف يم ٍنطىلى يق الع ٌدائُت سر نيعا:
ن
يفسد الػمعٌت .


تعويضا الفعل
دؿ على احلدث كمن يقوـ بػو  .يػمكن
ىذا الرجل يم ٍنطىلى هق بػو إىل السجن  :اسم مفعوؿ  ،ألنٌو ٌ
ن
الػمبٍت للػمػجهوؿ ( يينطلق بػو ) مكاف كلػمة ( يم ٍنطىلى هق)
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صفحة 54

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :
الكلػمة

نوعها من الػمشتقات

مػحيام /مػىمايت
ىمػػتااب

مصدر ميػمي

ىمػػفازا

ىموعدكم
ىمآب

يمفتػحة
الػم ػيػؤلَّػػفة
الػمػ ػىأكل
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مصدر ميػمي
مصدر ميػمي
اسم زماف
مصدر ميػمي
اسم مفعوؿ
اسم مفعوؿ
اسم مكاف
صفحة 55

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

ىمسعاؾ

ىموعظة
ىمنجاة

ىمسألة

اإلجابة :
ُ -مطالبػها ( مطلب )
ِ -منفعة
ّ -منفعة
ْ -معذرة

قل يا رب دائمًا

ٓ -مػحبَّة
ٔ -مقاـ .

ال تقبلْ بأقل ممّا تستـحق

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 56

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الوحدة العاشرة :

القدس يف قلوب الـهامشيني
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صفحة 57

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

( ُيفظ الطالب مثانية أبيات )
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صفحة 58

اإلبداع يف اللغة العربية

www.facebook.com/anasarabi11

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 59

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

األكؿ :
البيت ٌ

الكلػمة
ً
القباب

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

مفردىا قيػبَّة  ،كىي أبنية ذات أشكاؿ

الػمػحاريب

مجع مػحراب  ،كىي األماكن

مقوسة كمػج َّوفة
َّ

اليت يقف بػها األئمة للصبلة

الشرح :يػخاطب الشاعر جبللة الػملك الػمغفور لو – إبذف هللا – الػملك حسُت بن طبلؿ  ،كيقوؿ لو  :اي حبيب
القدس  ،فقد اندتك القدس بػمػحاريبػها كقًبابػها  ،مستغيثة بك .
الصورة الفنيٌة :
اي حبيب القدس اندتك القباب كالػمػحاريب

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

صور القباب كالػمػحاريب
شبػو الشاعر القدس امرأة حبيبة احلسُت تنادم جبللة الػملك كتستغيث بػو  ،كما ٌ

أبشخاص مشتاقة تستغيث ابلػملك .

سُ اندت ً
القباب كالػمػحاريب يف مطلع القصيدة الػملك حسُت بن طالؿ طيَّب هللا ثراه  ،ما داللة القباب
كالػمػحاريب كما كردت يف القصيدة ؟

 الفهم كالتػحليل 

داللة دينيٌة  ،ما تػمثلو الػمق ٌدسات من رمز ديٍت أكالىا اذلامشيوف الرعاية .
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صفحة 61

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

البيت الثاين

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

قرة عينيك
َّ

السركر كاالطمئناف
مبعث ٌ

زندؾ

موصل طرؼ الذراع يف الكف

الكف
ٌ

الراحة مع األصابع
ٌ

الوشم
اخلًضاب

ما يثبت من لوف على اجلسم
ما يػخضب كيتلوف بػو من ًحنٌاء كنػحوه

السركر كاالطمئناف يف قلبك  ،فقد ارتسم يف ىزندؾ كمشيها ،
الشرح :كيتابع سلاطبنا جبللتػو  :القدس مبعث ٌ
كتػخضَّب يف ك ٌفك لونػها  ،داللة على ثبات العبلقة بُت جبللتػو كالقدس .

الصور الفنيٌة :
الكف اخلًضاب
كيف زندؾ الوشم كيف ٌ
شبػو الشاعر القدس ابلوشم على ىزند جبللة الػملك  ،كما شبػهها ابحلًنٌاء اجلميلة على ك ٌفو  ،داللةن على ثبات

العبلقة بينػهما .

الرفيعة عند الػملك حسُت بن طالؿ طيٌب هللا ثراه  ،كمكانة احلسُت
سُ ٌ
عرب الشاعر عن مكانة القدس ٌ

عند أىلها ٌ ،بُت ذلك ؟

 الفهم كالتػحليل 

حظيت القدس بػمكانة رفيعة عند احلسُت بن طبلؿ ؛ إذ تعهدىا ابلرعاية كاالىتػماـ منذ تولٌيو سلطاتػو الدستوريٌة
ً
يلوف
 ،كىذا شاىد على عبلقتػو الركحية بػمدينة القدس  ،فهي ٌقرة عينيو  ،كىي كالوشم يف ىزنده  ،ككاخلضاب الذم ٌ
يده  ،كأىلها يبادلونػو ىذا احلب أنػهم ابقوف على العهد معو يف الدفاع عنػها .
ط يف البيت اآليت ؟
سِ ما داللة ما تػحتػو خ ٌ
إنػٌها قيػٌرة عينيك كيف

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

الكف ال ًػخضاب
زندؾ الوشم كيف ٌ

قرة عينيك  :مبعث سركرؾ كرضاؾ
ٌ
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للكف اخلضاب  :ثبات العبلقة بُت جبللتػو كالقدس
ٌ

صفحة 61

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

البيت الثالث :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

األحبٌاء
قطعوه

أىل فلسطُت

العهد

الوعد

أم ألزموا أنفسهم بػو لك

اذلول

احلب

بع يد

الػمقصود ما زاؿ

شباب

اجلديد القوم

الشرح :أىل القدس الذين ُيبٌوف جبللتػو ابقوف على عهدىم معو يف ال ٌدفاع عنػها  ،كىواىم ما زاؿ فتيِّا  ،فيهم

عينفواف الشباب كاندفاعو
الصور الفنية :

اذلول – بع يد – شباب

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

شبػو الشاعر حب أىل القدس ابلشباب القومٌ يف عنفوانػو كاندفاعو .

سُ يف قوؿ الشاعر :

 الفهم كالتػحليل 

أ .من ىم األحبٌاء  :أىل القدس الذين ُيبٌوف جبللتػو كينتػموف لػمدينتػهم
ب .ما العهد الذم قطعوه  :الوفاء كاالنتػماء لبٍت ىاشم يػمثلهم الػملك احلسُت بن طبلؿ – طيٌب هللا ثراء – يف
للعدك الغاصب
ال ٌدفاع عن القدس  ،كرفض اخلنوع ٌ
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صفحة 62

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

البيت الرابع :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

رسػمػيك

صورتك

أىداب

الػمعٌت

ً
الع ٍ ً
ُت
مفردىا  :اذل ٍدب ،ىش ٍع ير ٍ
أج ىفاف ى

بكل ما
الشرح  :كصورتك الغالية راية مرفوعة فوؽ أجفانػهم داللة على منزلتك عند أىل القدس كأحبائها  ،كامسك ٌ

فيو من ٌقوة سيف يدافعوف بػهم  ،كحكمتك كحنكتك كتاب يتعلػموف منػو .
الصور الفنيٌة :
رمسك الغايل على أىدابػهم راية

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

شبػو الشاعر الػملك راية على أىداب أىل القدس
امسك سيف ككتاب
شبػو الشاعر اسم ( احلسُت ) ابلسيف داللة على كقعو يف قلوبػهم كابلكتاب داللة على مكانتػو عندىم .
سُ من خالؿ فهمك للبيت الرابع ٌبُت مكانة الػملك حسُت -طيٌب هللا ثراه -عند أىل القدس ؟
السمػحة
ػحفورا يف قلوبػهم ،حيث يعتربكف صورتػو َّ
أحب أىل فلسطُت الػملك حسُت رمحو هللا ٌ
لقد ٌ
حىت ابت امسو م ن
راية على عيونػهم يفتػخركف بػها  ،كامسو رمز ٌقوة كحنكة لديهم .

سِ ما داللة ما تػحتػو خط يف البيت اآليت ؟
رمسك الغايل على أىدابػهم
((

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

سيف ككتاب
راية كامسك ه

القوة كاحلًنكة ))
ٌ
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صفحة 63

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

البيت اخلامس :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

فارسهم

الػمقصود الػملك حسُت

أسرج الػمهر

ض َع َعلَ ْي ِه الس َّْر َج  ،داللة على التػهيؤ
َو َ
للركوب

يطاكعك

يطيعو

الركاب
ٌ

السرج ،
حلقة من حديد تعلٌق يف ٌ
يضع فيها الفرس قدمو

(طوع)

يعرب الشاعر عن انتػماء أىل فلسطُت للقائد الػملك حسُت  ،فحُت يعلن اذلبٌة للدفاع عن القدس ،
الشرح ٌ :
سيطاكعو أىلها كمػحبٌوىا كيسَتكف معو مؤيدين لو .

الصور الفنيٌة :
صور الركاب بكائن حي يطيعو .
صور الشاعر جبللتػو ن
فارسا على ظهر مهر أصيل  ،كما ٌ
ٌ
سُ يف قوؿ الشاعر :

 الفهم كالتػحليل 

أ .من الفارس الذم يتػح ٌدث عنػو الشاعر ؟
الػملك حسُت بن طبلؿ رمحو هللا
ب .من األىل ؟ أىل القدس
ج .ما داللة " أسرج الػمهر " ؟ الفركسية كالقيادة
الركاب " ؟
د .ما داللة " يطاكعك ٌ
داللة على أتييد أىل القدس جلبللتػو كسَتىم معو للدفاع عنػها .
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صفحة 64

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

البيت السادس :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

يفتدم ( فدم )

يق ٌدـ النفس رخيصة

ىائج ( ىيج )
بػح هر ه

يرمز إىل مجع كبَت اثئر

غضاب

غاضبوف

الشرح  :كعندما تيعلً
جتد
سوؼ
القدس
عن
ا
دفاع
ػها
ن
ن
أىل القدس كمػحبٌيها جي نشا عظيػما يسَت خلف قيادتك فداءن
ى
العدك الصهيوينٌ) .
عدكه ( ٌ
لؤلقصى  ،كىذا اجليش الكبَت سيكوف غاضبنا من ٌ
الصور الفنية :

اجا شديدة تتبلطم
صورىم أمو ن
صور الشاعر أىل القدس كمػحبٌيها من العرب كالػمسلػمُت بػحنرا ن
ىائجا  ،كما ٌ
ٌ
سُ ما داللة ما تػحتػو خط يف البيت اآليت :
ىائج
كيسر خلفك بػحهر ه

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

اج ًغضاب
يفتدم األقصى كأمو ه

اثئر
ه
مجع كبَته ه
البيت السابع :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

جاد ( جود )

أكرـ

سحاب

الغيػم الػماطر

فاحت ( فوح )

انتشرت رائحتػها الزكيٌة

ضحوا أبنفسهم اجلميلة يف سبيل
الشرح :يتػح ٌدث الشاعر عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطُت  ،الذين ٌ
تػحريرىا  ،كركت دماؤىم الزكيٌة ترابػها الطٌهور .
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اإلبداع يف اللغة العربية

الصور الفنيٌة :
أرجها
صور الشاعر الشهداء ن
كم على ٌ
كركدا فاح ي
الساحات من أنفاسهم كردةن فاحت ٌ :
غيوما ماطرة تسقي األرض .
صور الشاعر دماء الشهداء الزكية ن
كم جاد سحاب ٌ :

عرب الشاعر عن ذلك ؟
سُ أشار الشاعر إىل أ ٌف القدس ىي أرض البطولة كالشهادة  ،ك ٌ
ضح كيف ٌ
تػح ٌدث الشاعر يف ىذا البيت عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطُت  ،فهؤالء الشهداء ىم األبطاؿ الذين
ق ٌدموا أنفسهم رخيصة يف سبيل تػحريرىا .
سِ ما داللة ما تػحتػو خط يف البيت اآليت :
الساحات من أنفاسهم
كم على ٌ

تذكؽ الػجمايل 
 ال ٌ

الشهيد ))
كردةه فاحت ككم جاد
سحب (( ٌ
ه

البيت الثامن :

الكلػمة

الػمعٌت

ابب العلى

العزة كالكرامة
الػمكاف العايل  ،مكاف ٌ

شهاب

الشعلة الساطعة من النار  ،كالػمقصود الشهداء

دقٌت

الكلػمة

الػمعٌت

كم من و
يد داللة على الكثرة من اجليش األردين

طرقت

شع
ٌ
حرة
ٌ

أتلٌق
أبيٌة

رموزا مضيئة لػمن خلفهم
الشرح كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس  ،كمن أجل تػحريرىا فكانوا ن
الصور الفنيٌة :
كعلى ابب العلى كم من و
يد دقٌت .

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

تدؽ عليو يف سبيل حريٌة القدس
اباب كأايدم الشهداء ٌ
صور الشاعر العيلى ن
ٌ
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اإلبداع يف اللغة العربية

شع شهاب
ككم ٌ
شبػو الشاعر الشهداء ابلنجوـ الػمضيئة البلمعة يف مساء العبل
سُ ً
ىات من النص ما يتوافق مع قوؿ الشاعر أمحد شوقي :
يد مػضر و
و
جة ييد ٌؽ
كللحريٌة الػحمراء ه
ابب بػك ٌل ي ٌ
البيت الثامن
البيت التاسع :

الكلػمة

الػمعٌت

تزىو( زىو )

تفتػخر

شعاب
ال ٌ

الشعب  ،كىي انفراج بُت جبلُت
مفردىا ًٌ

الكلػمة

الػمعٌت

الرابية  ،كىي ما ارتفع من األرض
الركايب(ربو) مفردىا ٌ

الشرح  :القدس يف جباذلا ً
كشعابػها تفتػخر كتزىو أببطاذلا الذين ييدافعوف عنػها .
الصور الفنيٌة :
شعاب
الركايب كال ٌ
كبػهم تزىو ٌ
الشعاب أبشخاص يفتػخركف ابلشهداء األبطاؿ
صور الشاعر الركايب ك ٌ
ٌ

عرب الشاعر عن ذلك ؟
سُ أشار الشاعر إىل أ ٌف القدس ىي أرض البطولة كالشهادة  ،ك ٌ
ضح كيف ٌ
 الفهم كالتػحليل 

تػح ٌدث الشاعر عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطُت  ،فهؤالء الشهداء يعتربكف الػمسجد األقصى رمزىم الديٍت
 ،كتفتػخر بػهم القدس بػجباذلا ً
كشعابػها .
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

البيت العاشر :

الػمعٌت

الكلػمة

اجلباه(جبو) مجع ىجبػهة  ،كىو اجلبُت ما بُت احلاجبُت إىل الناصية

سنا

الضوء الساطع

السمر

مجع مسراء

الكلػمة

الػمعٌت

اسا
أعر ن

إىاب(أىب)

مجع عرس  ،كىو حفل الزكاج
اجلًٍلد

ف ندل(فدم)

فداءن

الشرح  :يشيد الشاعر ابلػمواقف البطوليٌة اليت ق ٌدمها اجليش العريب على أرض القدس  ،كالتضحيات اليت سطٌرىا

على ثراىا

الصور الفنيٌة :
اسا أبطاذلا الشهداء الذين زيُّنت ًجباىهم بنور
صور الشاعر الػمواقف البطولية كالتضحيات اليت ق ٌدمها لفلسطُت أعر ن
ٌ

الػمػجد كالشرؼ

سُتػح ٌدث الشاعر عن تضحيات اجليش العريب من أجل القدس .

 الفهم كالتػحليل 

أ -ح ٌدد موطن ذلك يف النص  :البيت العاشر كاحلادم عشر
صورا من ىذه التضحيات لػم ترد يف القصيدة :
ب -اذكر ن
ق ٌدـ اجليش العريب تضحياتػو يف معارؾ القدس  ،كمعركة اللطركف  ،كابب الواد عاـ ُْٖٗ
فداء للقدس ؟
ج – ما االنطباع الذم تػخرج بػو عن اجليش العريب عندما تقف على تضحياتػو ن
الدكر العظيػم الذم يطٌلع بػو اجليش العريب  ،كما يتػمتٌع بػو اجليش العريب من قدرة ككفاءة عالية  ،التٌفاين  ،الشجاعة
سِ ما داللة عبارة  :اجلباه السمر " الواردة يف البيت ؟

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

اجليش العريب
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اإلبداع يف اللغة العربية

البيت احلادم عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

البطوالت

مجع بطولة

الكلػمة

الػمعٌت

الشرح  :إذا كانت الطريق إىل البطولة ال تتػح ٌقق ٌإال بذرؼ دماء األبطاؿ من اجليش العريب  ،فجباىهم السمراء اليت
الرفعة كالشرؼ كالشهادة ىي طريقهم إىل اجلنٌة
أضاءت بنور ٌ
الصور الفنيٌة :
صور الكاتب البطوالت ببناء لو ابب
إف يكن ابب البطوالت ن
دما ٌ :
فاجلباه السمر للجنة ابب  :صور الشاعر اجلباه السمر و
بباب يقود إىل اجلنٌة
ٌ
ٌ
ٌ
السمر " ؟
سُ ما داللة التكرار يف قوؿ الشاعر  ":اجلباه ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

أتكيد دكر اجليش العريب كتضحياتػو على أرض فلسطُت
البيت الثاين عشر

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

ٌإالؾ

غَتؾ  ،سواؾ

يباب (يبب)

األرض اخلالية

ػحرر القدس
م ٌ

الساح (سوح)

مجع ساحة  ،األماكن الواسعة

منقذ

شاعر بػجاللتػو إلنقاذ القدس  ،فما ذلا من و
منقذ سواه  ،كساحاتػها تنتظر من حيميها كيدافع
الشرح  :يستنجد ال ٌ
عنػها
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اإلبداع يف اللغة العربية

سُ ما داللة التكرار يف قوؿ الشاعر  ( :اي حبيب القدس ) ؟

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

داللة على أتكيد عبلقة الػمػحبٌة اليت تربط جبللتػو ابلقدس
سِ استػخدـ الشاعر كلػمات كعبارات من مثل  ( :منقذ ) يف خطاب الػملك حسُت طيٌب هللا ثراه  ،ماذا
تستنتج من ذلك ؟

 الفهم كالتػحليل 

مكانة القدس عند الػملك حسُت طيٌب هللا ثراه كسعيو الدائم إىل ال ٌدفاع عنػها  ،كحرصو على توحيد العرب من
أجلها .

البيت الثالث عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

الػمدل(مدم)

الػمسافة

الغازم

حساب

الػمقصود أمهيٌة  ،قيػمة

العدك
ٌ

العدك
الشرح يتأسف الشاعر حلاؿ ٌ
األمة العربية على الرغم من عددىا الكبَت الذم ال يػخيف ٌ
سُ أشار الشاعر إىل غياب الوحدة العربية  ،ما الطريق إىل تػحقيقها يف رأيك ؟ ؟

 الفهم كالتػحليل 

اضحا يف البيت السابق  ،حيث ال ب ٌد من التجسيد العملي لػمشركع الوحدة العربيٌة كتػحقيقو  ،كتوحيد
بدا ذلك ك ن

مجيعا
كلػمة العرب الذين يق ٌدر عددىم ابلػمبليُت  ،كمجع مشلهم  ،بوحدة العناصر الػمشًتكة بينػهم ن
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اإلبداع يف اللغة العربية

البيت الرابع عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

مػحنتػها

كش ٌدتػها
ببلءىا ٌ

األىل

األمة العربية كاإلسبلمية
الػمقصود ٌ

الصعاب كالببلء الذم يصيبػها كرغم غياب األمة العربية كاإلسبلمية
الشرح  :القدس ستبقى صابرة أماـ أعدائها رغم ٌ

عنػها

صور الشاعر القدس فتاة صابرة على مػحنتػها كقد غاب عنػها أىلها
الصور الفنيٌة ٌ :
البيت اخلامس عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

ص ندل (صدم )

رجع الصوت  ،كالػمقصود
جواب

كم

خربية  ،تدؿ على التكثَت

ترد كيد األعداء  ،كتستنػهض مهم العرب
الشرح  :يػخاطب الشاعر جبللتػو  :ككم حرصت بػمواقفك الثابتة على اف ٌ
 ،لكن ال جواب منػهم .

سُ استػخدـ الشاعر كلػمات كعبارات من مثل  ( :انديت  ،أمسعت ) يف خطاب الػملك حسُت طيٌب هللا
ثراه  ،ماذا تستنتج من ذلك ؟ ؟

 الفهم كالتػحليل 

مكانة القدس عند الػملك حسُت طيٌب هللا ثراه كسعيو الدائم إىل ال ٌدفاع عنػها  ،كحرصو على توحيد العرب من
أجلها .
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اإلبداع يف اللغة العربية

البيت السادس عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

البَتؽ ( برؽ )

الراية أك العلػم

الرحاب( رحب )
ٌ

الرحبة  ،كىي األرض الواسعة
مفردىا ٌ

آمبل رجوع القدس احلبيبة
أحب القدس كدافع عنػها فكاف كالعلػم يف مواقفو الثابتة  ،ن
الشرح  :يػخاطب جبللتػو الذم ٌ
 ،كتػح ٌقق النصر بػمبلقاة ساحات األقصى
الصورة الفنية :
صور الشاعر الػملك حسُت – رمحو هللا – ابلراية العظيػمة اليت ترفرؼ فوؽ القدس
اي حبيب القدس اي بَتقها ٌ :
سُ ما داللة التكرار يف قوؿ الشاعر  ( :اي حبيب القدس ) ؟
داللة على أتكيد عبلقة الػمػحبٌة اليت تربط جبللتػو ابلقدس
عالـ يعتػمد الشاعر يف ذلك يف رأيك ؟ ؟
سِ بدل الشاعر
ن
متفائال ابلػمستقبل  ،ى

 الفهم كالتػحليل 

أيضا للطٌالب
يعتػمد على مهٌة اذلامشيُت  ،كعلى كحدة العرب لنصرة القدس كمجع مشلهم تػحت راية كاحدة  ،كيًتؾ ن
البيت السابع عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

مشل

العامة  ،األىل
ٌ

مآب ( أكب )
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الػمرجع

الكلػمة

الػمعٌت

احلًمى (محي )

ما ُيميو اإلنساف

غ ندا

الػمستقبل القريب
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

الشرح  :الشاعر متفائل ابلػمستقبل  ،كيتطلٌع غلى و
حرا
غد تعود فيو داير فلسطُت غلى أىلها  ،كيعود فيو األقصى ِّ
ي
ه
إبذف هللا تعاىل .

عالـ يعتػمد الشاعر يف ذلك يف رأيك ؟
سُ بدل الشاعر
ن
متفائال ابلػمستقبل  ،ى
أيضا للطٌالب
يعتػمد على مهٌة اذلامشيُت  ،كعلى كحدة العرب لنصرة القدس كمجع مشلهم تػحت راية كاحدة  ،كيًتؾ ن
أسئلة أخرى من الـمعجم والداللة :

اإلجابة :

أسئلة أخرى من الفهم واالستيعاب :

اإلجابة :
أتكيدا على استػمرار صمودىا كثباتػها على أرضها
أ-
ن
ب -تكمن قوة صمودىا يف أىلها  ،كإيػمانػهم بقضيتػهم
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اإلبداع يف اللغة العربية

صلُت فيو  ،كاالعتداء على اآلاثر اإلسبلمية ابحلفرايت كإنشاء
اإلجابة  :االعتداء على الػمسجد األقصى كالػم ٌ

األنفاؽ

اإلجابة :

طهرة  /األرض الػمباركة  /بيت الػمقدس عاصمة دكلة فلسطُت .
اإلجابة  :األرض الػم ٌ
أسئلة أخرى من التذوّق اجلمالي :





الدينية  :مثل  :اي حبيب القدس اندتك القباب كالػمحاريب فقد طاؿ الغياب
الرحاب
سوؼ نلقاىا كنلقى ٌ
الوطنية  ،مثل :
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كغدا للػمسجد األقصى مػآب
 -ن
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

القومية  ،مثل :

كغدا مشل احلًمى مػجتػمع
ن

أكال  :كم االستفهامية :
ُ) ىي اسم يتػم استػخدامو لبلستفهاـ عن عدد مػجهوؿ ال نعلػمو  ،كتدخل على االسم كالفعل كييطلب بػها التعيُت


؛ أم تػحتاج إىل جواب ،نػحو :
كتااب
ؼ؟
ٍ
الر ًٌ
كتااب ى
} دخلت على اسم  ،ن
كم ن
فوؽ ٌ

{

منصواب  ،نػحو :
مفردا
ِ) أييت تػمييزىا ( الكلػمة الواقعة بعدىا ) ن
ن


حفظت ؟
كم قصيد نة
ى

منصواب كيعرب :
مفردا
نبلحظ أف التػمييز ( قصيد نة ) قد جاء ن
ن
 قصيد نة  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح الظاىر على آخره .ّ) نضع بعدىا عبلمة االستفهاـ ( ؟ ) ٌإال يف اآلايت القرآنية كاألبيات الشعريٌة
www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 75

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اثنينا  :كم اخلربيٌة :
ُ) ىي اسم يتػم استػخدامو ليدؿ على الكثرة كليس السؤاؿ  ،لذا ال تػحتاج إىل جواب  ،كتفيد التكثَت  ،نػحو :
ضحوا بػحياتػهم ليحيا الوطن {
كم
ضحى بػحياتػو ليحيا الوطن  } .أم كثَته من اجلنود ٌ
جندم ٌ
ًٌ
ٍ 
مجعا .
ركرا ابإلضافة أك بػحرؼ اجلر  ،سواء أكاف اسػمػنا ن
مفردا أـ ن
ِ) أييت تػمييزىا مػج ن
ركرا ابإلضافة  ،نػحو :
 مػج ن

األمة أبمانة .
خدـ ٌ
كم عالػم ى
ٍ 

جره تنوين الكسر الظاىر على آخره
 -عالػم  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ

ركرا بػحرؼ اجلر  ،نػحو :
 مػج ن
كم من امرأةو تسعى للنػهوض ابلوطن .
ٍ 
و
جره تنوين الكسر الظاىر على آخره
 امرأة  :اسم مػجركر كعبلمة ٌدؿ عليو السياؽ  ،نػحو :
ّ) جيوز حذفو إف ٌ
 قوؿ حافظ إبراىيػم متػح ًٌد ناث عن بيتػو :
كم َّ
عيش ي
مر بػي ه
أذكرهي
لست ي

عيش ل ي
كم َّػر بػي فيو ه
ػست أنساهي

عيش .
كالتقدير  :كم مرةن َّ
مر يب ه
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صفحة 76

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :
ُ -خربية
ِ -خربية

ّ -استفهاميٌة  (...؟ )
ْ -خربيٌة
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ٓ -استفهاميٌة  (...؟ )

صفحة 77

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلجابة :
أ -مدرسةن  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح الظاىر على آخره .

و
جره تنوين الكسر الظاىر على آخره .
ب -صاحب  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ

اإلجابة :
 إخوةو ( نبلحظ أ ٌف أخونة ىي مجع ؛ ككم اخلربيٌة أييت بعدىا مجع أك مفرد  ،أما كم االستفهاميٌة فيأيت بعدىامفرد منصوب فقط )
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صفحة 78

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

األلف الػمقصورة  :ىي أحد أشكاؿ حرؼ األلف ،كترسم على شكل ألف مػمدكدة  قائمة ( ا )  ،أك ايء
خاصة لكتابتػها  ،كىي :
مهملة غَت منقوطة ( ل )  ،كذلا قواعد ٌ
تكتب األلف الػمقصورة قائمة ( ا ) إذا كانت :
ُ) منقلبة عن كاك يف الفعل الثالثي  ،نػحو  ( :رجا )
تيعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ الفعل الػمضارع منػها  ،نػحو  :رجا  :يرجو } أصل األلف كاكان

{

ِ) منقلبة عن كاك يف االسم الثالثي  ،نػحو ( العصا )
تيعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ الػم ٌثٌت كاجلمع ؛ فمثٌت عصا عصواف كمجعها عصوات }أصل األلف كاكان {
ّ) إذا كقعت يف االسم كالفعل الزائد على ثالثة أحرؼ كسبقت بياء  ،نػحو ( اذلدااي ) كالفعل ( يػحيا ) ،
ييزا لو من الفعل ( يػىحيا ) .
كيش ٌذ عن القاعدة اسم العلػم ( ُيػيػػى ) تػم ن
تكتب األلف الػمقصورة ايء مهملة ( ل ) إذا كانت :
ُ) منقلبة عن ايء يف الفعل الثالثي  ،نػحو  ( :سعى )
ييعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ الفعل الػمضارع أك الػمصدر منػها  ،نػحو  :سعى  :السعي }منقلبة عن ايء

{

ِ) منقلبة عن ايء يف االسم الثالثي  ،نػحو  ( :الفىت )
يعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ الػمثٌت أك اجلمع  ،نػحو  :فىت  :فىػتى ً
ياف  ،فًٍتياف }منقلبة عن ايء
ي

{

ّ) إذا كقعت يف االسم كالفعل الزائد على ثالثة أحرؼ  ،كغَت مسبوقة بياء  ،نػحو ( مصطفى  ،استسقى )
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صفحة 79

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

أيضا من خالؿ :
 -كيػمكن معرفة أصل األلف ن

رد اجلمع إىل مفرد  ،نػحو ( :قيرل  :قرية )  ( ،ذيرا  :ذيركة ) ً ( ،رشا ً :رشوة )  ( ،يراب  :ربٍوة )
أٌ -

مجعا مؤنثنا سالػما  ،نػحو  ( :يىدل  :يىدايت )  ( ،ىمها  :ىم ىهوات )
ب -مجع الكلػمة ن

اإلجابة :
الكلػمة

سبب رسم األلف

استول

فعل زائد على ثبلثة أحرؼ  ،كاأللف فيو غَت مسبوقة بياء

دعا

فعل ثبلثي  ،األلف فيو منقلبة عن كاك

العليا

اسم زائد على ثبلثة أحرؼ  ،كاأللف فيو مسبوقة بياء

السفلى

اسم زائد على ثبلثة أحرؼ  ،كاأللف فيو غَت مسبوقة بياء

القرل

األلف فيها اصلها ايء  ،مفردىا قرية

رثى

فعل ثبلثي  ،األلف فيو منقلبة عن ايء

يػحِت

اسم لتػمييزه عن الفعل

يػىحيا

فعل زائد على ثبلثة أحرؼ ،كااللف فيو مسبوقة بياء
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صفحة 81

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :
ىدااي  ،يػمٌت  ،امتطى  ،ىمحى

( التعليل يًتؾ للطالب )

 ............................................................................................... ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. -

الكلػمة

مجعها

قضيٌة
شكول
بًنػية

قضااي

الكلػمة
فدل  ،صدل
احلًمى  ،الػمدل
سنا
األقصى
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شكاكل
بًنػنى

سبب رسػمها

أمساء ثبلثية  ،األلف فيها منقلبة عن ايء( فدل :فًدية )
ص ىدايف )
كمثٌت (صدل  :ى
اسم ثبلثي  ،األلف فيو منقلبة عن كاك ( سنا  :يسنو )
زائد على ثبلثة أحرؼ  ،كاأللف غَت مسبوقة بياء
صفحة 81

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الوحدة الـحادية عصرة :

قـلب نــبــتة
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صفحة 82

اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 83

اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 84

اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 85

اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 86

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة األكىل :

الكلػمة

الػمعٌت

دخلت عينوة
اقتػحمت ( قحم )
ضاؽ صدرم(ضيق) الشعور ابلضيق كاالكتئاب

الكلػمة

الػمعٌت

البلـ ،كىي ما يلف على األشياء
لًفافة (لفف) نقوذلا بكسر ٌ

الفكرة  :النبتة تبعث يف نفس الكاتب الضيق كاحلرج
الصور الفنيٌة :
أعرؼ لػماذا ضاؽ صدرم بتلك النبتة اليت تػح ٌدت كحديت كاقتػحمت حيايت

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

رغما عنو
صور الكاتب النبتة بفتاة تتػح ٌداه كتقتػحم حياتػو ن
ٌ
سُ ما الػمناسبة اليت دفعت حسٍت إلحضار النبتة ؟
بػمناسبة شفاء الكاتب من مرضو
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صفحة 87

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة الثانية

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

شرب
ال ٌ

كلػمة عاميٌة  ،قطعة قماش تزيٌن بػها اذلدااي

نػما ( نػمو )

تطور كزاد
ٌ

الفكرة  :حرص حسٍت لضركرة العناية ابلنبتة  ،كاليت أتعبت رعايتػها الكاتب فيػما بعد
الصور الفنيٌة :
ٌإال أنٌو لػم يكن سببنا يف العداء الذم منا بيٍت كبُت النبتة :
صور الكاتب النبتة إبنساف يعادم الكاتب
ٌ
مم استوحى الكاتب عنواف قصتػو ؟
سُ ٌ

 الفهم كالتحليل 

من شكل النبتة اليت أىداىا إليو صديقو  ،كاليت تشبػو رسم القلب
القاص بصديقو حسٍت  ،دلٌل على ذلك ؟
سِ ثػمػٌة رابط ك ٌد متُت يربط
ٌ

 الفهم كالتحليل 

القاص خاصة كقت مرضو  ،كزايرتػو  .كإحضار حسٍت ىديٌة ( نبتة تشبػو القلب ) ملفوفة
تعاطف حسٍت مع
ٌ
ابلورؽ كالشرب لصديقو .
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صفحة 88

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة الثالثة

الكلػمة

الػمعٌت

بيغض

يكره

الكلػمة

الػمعٌت

الفكرة  :النبتة ىي مػجٌرد كاحدة من موجودات الغرفة
الصور الفنية :
لػم أشعر بضركرة عالقة حب أك بغض بيٍت كبينها
صور الكاتب النبتة بفتاه لػم يشعر جتاىها بػحب أك يكره
القاص األكليٌة إىل النبتة ؟
سُ بػم اتسمت نظرة
ٌ

 الفهم كالتحليل 

رأل فيها أنػٌها مػجٌرد كاحدة من موجودات الغرفة  ،كلػم يشعر بضركرة كجود عبلقة حب أك كره بينو كبينها
الفقرة الرابعة
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صفحة 89

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

السأـ (سأ ىـ)

الضجر
الػملل ك ٌ

سمرة
يم ٌ

مثبٌتة
الػمظلػم

الشقوؽ  ،مجع أخدكد
ً
ًً
اجبػ ٍ ً ً
الرأٍ ًس
ت ىش ٍع ًر َّ
ىما بىػ ٍ ى
ىم ىمٍنػبى ي
ُت إ ىىل النَّاصيىة  ،أ ٍ
ُت احلى ى

تقاطيع كجهي

مبلمح كجهي

تػحملق ( محلق )
اإلخاديد(خدد)
جبػهيت

تنظر بش ٌدة

القاتػم

الفكرة  :النبتة ذبذب الكاتب كتبعث الػملل يف نفس الشاعر
الصور الفنيٌة :
صور النبتة بفتاة صامتة كتبعث الػملل يف نفسو
ما يثَته صمتػها من السأـ يف نفسي ٌ :
سمرة مثل التػماثيل النحاسية أك البالستيكيٌة
ما الذم جيذبٍت إىل مػج ٌرد نبتة يم ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

صور الكاتب النبتة ابلتػماثيل النحاسية كالببلستيكية الثابتة
ٌ
صور النبتة إبنسانة تنظر بش ٌدة إىل سقف الغرفة القاتػم
تػحملق يف سقف الغرفة القاتػم ٌ :
كل كلػمة من الكلػمات اآلتية
سُ عد إىل الفقرة ٌ
الرابعة  ،كاستػخرج منها ما يقارب يف الػمعٌت ٌ
مالمح  :تقاطيع

 -الػحفر  :األخاديد

 الػمعجم كال ٌداللة 

سمػرة
 -اثبتة  :يم ٌ

ً
كمتقشرة
بناء على ما قرأتػو يف النص ؟ غرفة سقفها قاتػم كجدرانػها مصفرة
ٌ
سِ صف غرفة الكاتب ن

القاص :
سّ ما داللة قوؿ
ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

للقاص
صفرة الػمتقشرة  :سوء األكضاع الػم ٌادية
ٌ
ُ) تػحملق يف سقف الغرفة القاتػم  ،أك يف اجلدراف الػم ٌ
ِ) األخاديد الػمتقاطعة يف جبػهيت كيف خ ٌدم  :التق ٌدـ يف السن
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صفحة 91

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة اخلامسة :

الكلػمة
و
آف ( أكف )

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

كقت

ترغمٍت

جتربين

ريٌػها (ركم )

سقايتػها

أجزـ

أؤكد

القاص من العناية ابلنبتة
الفكرة  :مدل استياء
ٌ
الصور الفنيٌة :
صور الكاتب النبتة بشخص لو بطن كبَت
تنمو ببطنها السميك ٌ :

شخصا ينظر إىل النبتة
كصور النور
ن
كي ترل النور أك يراىا  :صور الكاتب النبتة بفتاة تبػحث عن الضوء ٌ ،
القاص من النبتة ؟
سُ ع ٌدد ثالثة أمور أاثرت استياء
ٌ

 الفهم كالتحليل 

كل صباح على إزاحة الستائر  ،كريٌها  ،كتنظيف أكراقها  ،كتسميدىا ،
حتتاج إىل عناية يوميٌة كي تنمو  ،فًتغمو ٌ

كما أ ٌّنا تػحتاج إىل من يبتسم ذلا .
الفقرة السادسة

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

غيظي ( غيظ )

غضيب

تتلقف ( لقف )

تستقبل
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صفحة 91

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

دكما
الفكرة  :غضب
ٌ
القاص من النبتة أل ٌّنا تػحتاج إىل االبتساـ ن
الصور الفنية :
القاص الضوء كىو يتػخلل يف عركقها بػم ٌادة تبعث احلياة فيها
صور
كما ال ٌ
ٌ
ضوء الذم يبعث احلياة يف عركقها ٌ :
أشخاصا يستقبلوف االبتسامة
صور النبااتت
ن
كائنات حيٌة تتلقف االبتسامة ٌ :

القاص من النبتة ؟
سُ ع ٌدد أمرا أاثر استياء
ٌ

دكما
تػحتاج إىل االبتساـ ن

الفقرة السابعة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

طبعي

يتعوده اإلنساف
ما ٌ

بليدة ( بلد )

قليل النشاط

أرخي شفيت ( رخي )

زلاكلة االبتساـ

التكيٌف ( كيف )

تتأقلػم

الفكرة  :مػحاكلة الشاعر التػخلٌص من النبتة
صور النبتة إبنساف قليل النشاط
الصور الفنيٌة  - :لػمػج ٌرد نبتة بليدة ٌ :
مرة ؟
سُحاكؿ
ٌ
كل ٌ
القاص أف يتػخلٌص من النبتة غَت مرة  ،ما السبب الذم دفعو إىل الًتاجع يف ًٌ

 الفهم كالتحليل 

سيؤدم إىل اضطرارىا
ما دفعو إىل الًتاجع  :أ ٌف صديقو حسٍت أكصاه ٌ
أبال ينقلها من مكاّنا ؛ أل ٌف تغيَت موقعها ٌ

للتكيٌف مع الػمكاف الػجديد  ،كقد ال يناسبػها  ،فتذبل كتػموت

سِ ما داللة قوؿ القاص  :أان ال أكاد أرخي شفيت ألكثر األمور طرافة ؟
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تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

التجهم
العبوس ك ٌ
صفحة 92

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الفقرة الثامنة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

يدىم ( دىم )

يفاجئ

يػخرؽ

الػمعٌت
يشق

القاص جتاىها
يغَت موقف
الفكرة  :انتعاش النبتة لػم ٌ
ٌ
الصور الفنيٌة :
كمنت بػما يوحي برغبتػها يف التػخلٌص من عيوب صمتػها

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

القاص النبتة إبنساف يػخجل من صمتػو ،كيرغب ابلتػخلٌص منو
شبػو
ٌ

الفقرة التاسعة :
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الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

طراكتػها ( طرك )

ليونتػها

أقصف

تنهدت
ٌ
تفًتاف ( فًت )
ٌ

أخرج نىػ ىف ىسو بعد ىم ًٌده ألػما
أك يحزنان

الػمعٌت
كسر من غَت انفصاؿ

ئب ( شرب )
تشر ٌ

تػمد عنقها لتنظر

ابتسم كبدت أسنانو اليت
يف مقدمة الفم

القاص
الفكرة  :نػجاة النبتة من زلاكلة كسر ساقها  ،كتواصل نفسي يدكر بينها كبُت
ٌ
الصور الفنيٌة :
صور الكاتب النبتة إبنساف يرفع عنقو
يف تلك اللحظة رأيتػها
ٌ
تشرئب ٌ :
مرة ؟
سُحاكؿ
ٌ
كل ٌ
القاص أف يتػخلٌص من النبتة غَت مرة  ،ما السبب الذم دفعو إىل الًتاجع يف ًٌ

 الفهم كالتحليل 

ما دفعو عن الًتاجع من قصف ساقها أنٌو أيقن أنٌو مقدـ على ارتكاب فعلة تنتػمي إىل سلسلة جرائم قتل انفس ،
كشعر أب ٌف النبتة تراقبػو بػحذر
الفقرة العاشرة :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

العُت الػمػج ٌردة

وحدها من غير استعمال أدوات أخرى كالـمنظار

تتبسط
ٌ

الرباعم ( برعم )
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زىر الشجر

اخلافتة

الػمعٌت
تنفرد

الػمنخفضة الصوت
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القاص
الفكرة  :صلاة النبتة من زلاكلة كسر ساقها  ،كتواصل لطيف يدكر بينها كبُت
ٌ
الصور الفنيٌة :
كف آدمية
تتبسط مثل ٌ
ككيف ٌ
القاص أكراؽ النبتة الػمنبسطة بكف آدمية تنبسط
شبػو
ٌ
فرحا طفوليِّا
كلقد أيقظ ذلك الصوت يف أعماقي ن
شبػو الكاتب الفرح الطفويل الربمء يف قلبػو بطفل يستيقظ من نومو
القصة :
سُ بدا على
تطور أحداث ٌ
ٌ
القاص تػح ٌوؿ إجيايب حنو النبتة مع ٌ

 الفهم كالتحليل 

أٌ -بُت مالزلو :

تفًتاف عن ابتسامة غَت مفهومة جتاه النبتة
 -فوجئ بشفتيو ٌ

كف آدمية  ،كيف الصباح
تتبسط مثل ٌ
كل يوـ  ،كيف تتفتػح أكراقها اجلديدة  ،ككيف ٌ
 أخذ يرقب ّنوىا السريع ٌكثَتا ما كاف يسمع صوتػها
كاف يتف ٌقد األكراؽ كالرباعم اجلديدة  ،ك ن

مرة كىو يبتسم ذلا
 أيقظ ذلك الصوت يف أعماقو نفرحا طفوليِّا  ،كضبط نفسو غَت ٌ

القاص أخذ يعتاد على كجود النبتة  ،كيرغب يف بقائها
ب -ما سببػو يف رأيك  :أ ٌف
ٌ
ج -ما أثره يف النبتة أخذت تنمو سر نيعا بعد أف توافرت ذلا أسباب العناية اليومية
الفقرة احلادية عشرة :

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 95

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

اينعة ( ينع )

انضجة( صفة للوف
األخضر )

توالت ( كيل )

دب
ٌ

حدث

الػمعٌت
تتابعت

القاص كالنبتة
الفكرة  :االختبلؼ يظهر من جديد بُت
ٌ
الصور الفنيٌة :
دب اخلالؼ بيننا من جديد  :شبػو النبتة إبنساف قد تػخالف معو
ٌ
سُ كرد يف النٌص عبارة ( خضراء اينعة )  ،كالينع  :صفة للوف األخضر  ،عيد إىل أحد معاجم اللغة العربيٌة

ألم األلواف تستعمل الصفات اآلتية :
ٌ ،
كتبُت ٌ
الصايف  ،الػحالك
الفاقع  ،الناصع  ،القاين ٌ ،

الصايف  :األزرؽ ) (،احلالك  :األسود )
(الفاقع  :األصفر)  (،الناصع  :األبيض) ( ،القاين  :األمحر) ٌ (،
الفقرة الثانية عشرة :
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الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

أسى ( أسي )
ن

حزف

مبػهم

عنقها

الػمعٌت
غامض

ساقها

الفكرة  :حزف الشاعر على عدـ استجابة النبتة لرغباتػو ،إصراره على تنفيذ رغباتػو
سُ ما داللة قوؿ القاص  ":الػمساحة الػمتبقية من اجلدار مألل ابلصور "

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

القاص الكثَتة
ذكرايت
ٌ
القاص أف تسَت النبتة يف طريق كأرادت النبتة أف تسَت يف و
طريق آخر :
سِ أراد
ٌ

 الفهم كالتحليل 

أصر كل منهما على رأيو :
أ -لػماذا ٌ




ػموىا
ٌ
القاص  :أراد ذلا أف ٌ
تتوجو ضلو الباب ؛ أل ٌف ادلساحة ادلتبقية من الػجدار حىت النافذة ال تستوعب ن ٌ
كامتدادىا  ،فهي مآلل ابلصور  .ككأنٌو ال يريدىا داخل بيتو  ،كيريدىا أف تنمو خارجو  ،أك أف ترحل عنو .
التوجو نػحو النافذة  :حيث الضوء كاذلواء  ،ككأ ٌّنا تريد البقاء كاحلياة .
النبتة  :أرادت ٌ

الفقرة الثالثة عشرة :
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الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

نػ ػ َّز

قطر كساؿ

ذعر

لطٌخ

الػمعٌت
خوؼ

ٌلوث

القاص  ،كالشعور ابلذنب جتاه ذلك
الفكرة  :كسر ساؽ النبتة بُت يدم
ٌ
الصور الفنيٌة :
القاص ارجتاؼ النبتة بُت يديو ابرجتاؼ مسكة حيٌة
لكن تلك العنق ارذبفت بُت أصابعي مثل مسكة حيٌة  :شبػو
ٌ
عيوان تتػهمٍت :شبػو الكاتب األكراؽ ابلعيوف اليت تنظر متػهمة إايه
رأيت يف األكراؽ ن
الفقرة الرابعة عشرة

الكلػمة
ذبلت

الػمعٌت

ب ً
فيو
ضارتػو ىكىد َّ
ىذ ىىبى ٍ
ت نى ى
س
الييػٍب ي

خرايف

من كحي اخلياؿ

االنسحاب (سحب)

اخلركج

اسودت (سود)
ٌ

صار لوّنا أسودا
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الكلػمة
ركي ندا ( ركد )
جامػحة
يتشبٌث ( شبث )

الػمعٌت
مهبل
مهبل ن
ن

قويٌة
بقوة
تػم ٌسك ٌ
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الفكرة  :موت النبتة حىت بدت كعنكبوت أسود
الصور الفنيٌة :
كانت أشبػو بعزي وز يريد االنسحاب من حيايت بصمت موجع
شبػو القاص النبتة إبنساف عزيز يريد االنسحاب من حياتػو بػهدكء مؤلػم
ايف يتشبث ابجلدار
كبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خر ٌ
القاص الكاتب النبتة الػميتة بعنكبوت أسود خرايف يتػم ٌسك ابجلدار
شبٌة
ٌ
القاص أف تسَت النبتة يف طريق كأرادت النبتة أف تسَت يف و
طريق آخر :
سُ أراد
ٌ

 الفهم كالتحليل 

ب -ما نتيجة ىذا التعنٌت على كل منهما


القاص  :قست أصابعو عليها كىو ُياكؿ يل عنقها نػحو الباب فانكسرت  ،شلٌا أاثر يف نفسو خوفنا  ،كرأل يف
عيوان تتهمو
أكراؽ النبتة ن



اصفرت  ،مثٌ ج ٌفت كسقطت.
النبتة  :انكسر عنقها ٌأكنال كمل متض سول أايـ قليلة حىت ذبلت أكراقها ك ٌ

القصة إىل رؤية صديقو حسٍت  ،عالـ يدؿ ذلك ؟
سِ اشتاؽ القاص يف هناية ٌ

 الفهم كالتحليل 

لو ع ٌدة دالالت :
 أسفو كندمو على موت النبتة ككأنو يريد نبتػو أخرل من حسٍت بدؿ اليت ذبلت خجلو من صديقو الذم أكصاه ابلعناية بػها يًتؾ أيضا للطالبالقصة ؟
سّ بػم يوحي استػخداـ
القاص لفظة عنكبوت يف هناية ٌ
ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

التشبٌث ابحلياة  ،فقد كانت النبتة مقاكمة  ،متشبٌثة ابحلياة كعنكبوت يتشبٌث ابلػجدار مثٌ ىول كسقط
القاص  ":حُت سقط العنكبوت يف سكوف تلك الليلة من ٌأاير ؟
سْ ما داللة قوؿ
ٌ
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تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

موت النبتة
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أسئلة أخرل من الفهم كالتػحليل :
كضحها
سُ أشار
القاص إىل مجلة من احلقائق العلػميٌة الػمتعلٌقة ابلنبات ٌ ،
ٌ
الرم كالتسميد كتنظيف األكراؽ
 تػحتاج إىل الضوء  ،ك ٌ -جتنٌب نقلها من مكاف إىل آخر

للقصة تتٌفق مع رؤيتك كمنطق األحداث ؟ نػمو النبتة كرؤية حسٍت ذلا كفرحو بنضارتػها
سِ اقًتح ّناية أخرل ٌ
القصة
سّ " الػحريٌة ٌ
حق طبيعي لئلنساف "  ،انقش ىذه العبارة يف ضوء فهمك ٌ
حريتهم كما يشاؤكف  ،كال نضغط عليهم  ،أك نقتحم حياهتم ما مل تؤذينا حريٌتهم  ،كيًتؾ
أف نًتؾ اآلخرين يػمارسوف ٌ

أيضا للطالب
ن

القاص ىذه الػمقولة يف رأيك
سْ تقبٌل اآلخر شيء ضركرم يف حياتنا ٌ ،بُت مدل التزاـ
ٌ
مرة كاف يػحاكؿ التخلٌص منها ؛
مل يكن
ملتزما التز ناما مطل نقا يف تقبلو النبتة كفق أحداث ٌ
ٌ
القاص ن
كل ٌ
القصة  ،ففي ٌ

التوجو إىل اجلهة اليت أرادىا نػحو الباب
ٌ
ألّنا تزعجو كتثَت السأـ يف نفسو  ،كقد اخًتقت كحدتو كحياتو  ،كرفضت ٌ
ضح إجابتك
سٓ أيٌهما أنػجح برأيك  :إنساف سريع التكيٌف مع العالػم الػمحيط أف إنساف بطيء التكيٌف ؟ ك ٌ
يًتؾ للطٌالب
........................................................................................................

يًتؾ للطٌالب
........................................................................................................
........................................................................................................
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التذكؽ اجلمايل :
أسئلة أخرل من ٌ
القاص عناصر احلركة كالصوت كاللوف يف القصة
سُ كظٌف
ٌ
أ -ىات مثاال لكل منها
 احلركة  :انتعشت تلك النبتة كّنت  ،جلست على الػمقعد ،لويت عنقها ،توجهت إىل غَت ما أريد ،سقط
الرأس من يدم  ،تسقط  ،تشرئب ،اقًتبت يدم من ساقها  ،تػحسست تلك الساؽ
كثَتا ما مسعت صوتػها  ،صوت
 الصوت  :كاف الصوت الذم مسعتػو أشبػو بصوت كسر عظمة بشرية ،ك ن
الطقطقة اخلافتػة لؤلكراؽ

مصفرا
اصفرت أكراقها  ،أغصاّنا اليت ٌ
اسودت  ،يعود اجلدار ٌ
 اللوف ٌ :
القاص بصورة
ب -ما القيػمة الفنية ذلا يف النص  :تقريب الػمعٌت من نفس الػمتل ٌقي كالتأثَت فيو  ،كنقل أفكار
ٌ
أكضح كأصدؽ

سِ أشر إىل الػمواضع اليت ظهرت فيها الػمشاعر اآلتية :
كتنهدت  ،كجلست على الػمقعد
ٌ 
الًتدد  :قلبت الفكرة يف رأسي  ،تراجعت ٌ ،
تراجعت قدمام نػحو الوراء

 الدىشة كاالستغراب :

 الندـ  :حاكلت إنقاذىا  .كانت أشبػو عزيز يريد االنسحاب من حيايت "
السائل الذم ٌنز من مكاف الكسر لطٌخ يدم .
" كدمهٍت شعور من ارتكب ن
جرما يف غفلة من النٌاس  ،ك ٌ
أبتسم ذلا .
 الفرح  " :كلقد أيقظ ذلك الصوت يف أعماقي ن
فرحا طفوليِّا  ،كضبطت نفسي ذات ٌ
مرة كأان ي
تفًتاف عن ابتسامة غَت مفهومة  ،على األقل ابلنسبة يل
فوجئت بشفيت ٌ
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القصة
سّ قيل يف العجلة الندامة كيف ٌ
التأين السالمة  :اذكر ما يدؿ على ذلك من ٌ
مرة كيف الػمرة األخَتة قست أصابعو على
العجلة كاضحة يف موقف القاص من النبتة  ،فقد أراد التػخلٌص منها غَت ٌ

اضحا عندما دمهو شعور من ارتكب جرما يف غفلة من الناس بعد أف كسرىا  ،مث
عنقها فانكسرت  ،كالندـ ظهر ك ن
كريها كتعريضها للضوء
حاكؿ إنقاذىا بتنظيف مساماتػها بقطعة قماش مبلوؿ ٌ ،

الصراع يف القصة ال حيدث يف فراغ  ،فال ب ٌد لو من زماف كمكاف كشخوص كحدث كغَتىا من عناصر
سْ ٌ
القصة ؟
القصة  ،ك ٌ
ضح ىذه العناصر يف ٌ
ٌ

 الزماف  :من شهر آذار إىل شهر أاير
 الػمكاف  :منزؿ القاص
 الشخوص  :القاص  ،النبتة  ،حسٍت
 احلدث :
مرت بػمراحل كتػح ٌوالت كثَتة إذ تبدأ العالقة متوازنة بُت القاص كالنبتة ،
العالقة بُت القاص كالنبتة اليت ٌ

فعالقتػو بػها تػماثل عالقتػو ابألشياء من حولو  ،مثٌ تتػح ٌوؿ العالقة من حالة من عدـ التوازف إىل حالة عدائية ،
تغيَتا يف السلوؾ اليومي  ،أل ٌف ىا تػحتاج غلى رم كتسميد كتنظيف
إذ تفرض النبتة عليو ن

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 112

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

سٓ صنٌف شخصيات القصة إىل شخصيات انمية كاثبتة
القاص كالنبتة
 الشخصيات النامية :
ٌ

القاص
 الشخصيات الثابتة  :حسٍت صديق
ٌ
القصة ؟
سٔ ضع يدؾ على مواضع التأ ٌزـ يف ٌ
عندما فرض القاص على النبتة برأسها ضلو الباب  ،لكنٌها رفضت  ،كتوجهت ضلو النافذة  ،كعندما حاكؿ إجبارىا
أحس ابقًتافو جريػمة  ،كحاكؿ أف ينقذ النبتة .
على ما يريد انكسرت  ،كىنا بدأت مأساة البطل ‘ إذ ٌ

القصة لعرض أفكاره
سٕ استػخدـ الكاتب ٌ
القاص يف عرض أفكاره بػهذا األسلوب من كجهة نظرؾ :
أ -ىل جنح
ٌ
القاص أفكاره يف قالب قصصي مجيل أراد من خبللو أف يقوؿ  :إف اإلنساف مسؤكؿ عن تػحقيق السعادة ال
ق ٌدـ
ٌ
أيضا  ،تلك السعادة اليت تتػمثل يف ترؾ اآلخرين يػمارسوف حريتػهم كما يشاؤكف ما
لنفسو حسب بل لػمن حولو ن

توضح الواقع الػمؤلػم لئلنساف بسبب سلوكو  ،كأرل أنٌو صلح
دامت ال تؤذم اآلخرين  ،فانكسار النبتة كسقوطها ٌ

القصة )
الفٍت ( ٌ
يف عرض أفكاره يف ىذا الشكل ٌ

أسلوب فنيِّا لنصحو غَت
ب -ىبك أردت أف تنصح صديقك ابلصرب على حالو كعلى اآلخرين  ،استػخدـ
ن
القصة :
ٌ
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التػمييز  :ىو اسم نكرة منصوب يزيل اإلبػهاـ عن ما قبلو .



ماء .
مثاؿ  :شربنا ن
كأسا ن

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

كأسا )
ٌ
أتمل اجلملة السابقة  ،لو حذفنا الكلػمة اليت تػحتػو خط ( ماءن ) العًتل اجلملة غموض  ،أل ٌف كلػمة ( ن
و
كأسا
يمبػهمة كيف حاجة إىل توضيح لوجود احتػماالت كثَتة إليضاح الػمعٌت ؛ فقد يتبادر إىل ذىن السامع أنٌنا شربنا ن
لكن كجود كلػمة ( ماءن ) نفى أم احتػماؿ كأزاؿ الغموض عن كلػمة
شااي َّ ،
كأسا ن
كأسا قهوةن  ،أك ن
عصَتا  ،أك ن
ن
كضحت الػمعٌت كأزالت الغموض عن الكلػمة اليت قبلها
ييزا ألّنا ٌ
كأسا )  .فالكلػمة اليت تػحتػها خط تعترب تػم ن
( ن
( الػمميٌز )

منصواب .
معرؼ أبؿ ) كقد جاء
ٌ
ن
أتمل التػمييز الذم تػحتػو خط ( ماءن ) صلده قد جاء اسم نكرة ( غَت ٌ
ماء  :تػمييز منصوب كعبلمة نصبة تنوين الفتػح الظاىر على آخره .
 ن
 كيقسم التػمييز إىل نوعُت مها :مقدرا من
ُ) تػمييز الذات ( الػمفرد )  :كىو الذم يزيل الغموض عن لفظة أك كلػمة بعينها تسبقو تكوف ن
عددا أك ن
و
و
فرعا للتػمييز .
كيل ك كزف كمساحة  ،أك شبػو مقدار  ،أك أك ن
كأييت ىذا النوع من التػمييز إلزالة اإلبػهاـ عن أنواع زل ٌددة من الكلػمات منها :
o

العدد من ( أحد عشر إىل و
تسعة كتسعُت )

مر
فكلػمة نعجةن قد أزالت اإلبػهاـ كالغموض عن العدد ( ه
تسع كتسعوف ) لذا تعترب كلػمة ( نعجةن ) تػم ن
ييزا  ،كقد ٌ
منصواب
مفردا
بك يف درس العدد أف تػمييز تلك األعداد أييت ن
ن
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o
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الػمقادير من :
 كيل :قمحا
مثاؿ  :اشًتت جارتنا ن
صاعا ن



صاعا ) اليت تدؿ على الػمكياؿ .
قمحا ) الغموض عن كلػمة ( ن
أزالت كلػمة ( ن
 مساحة :يتوان
ع أيب دكّننا ز ن
مثاؿ  :زر ى



يتوان ) الغموض عن كلػمة ( دكّننا) اليت تدؿ على الػمساحة .
أزالت كلػمة ( ز ن
 الوزف :نبيل على الفقَت و
برطل زيتنا
مثاؿ  :تص ٌدؽ ه



أزالت كلػمة ( زيتنا ) الغموض عن كلػمة ( رطل ) اليت تدؿ على الوزف

o

أشباه الػمقادير :
قمحا
مثاؿ  :ق ٌد ي
مت للعصافَت حفنةن ن



قمحا ) الغموض عن كلػمة ( حفنةن ) اليت تدؿ على شبػو مقدار
أزالت كلػمة ( ن
مالحظة  :تعترب كلػمة ( حفنةن ) شبػو مقدار ؛ أل ٌف حجمها يػختلف ابختبلؼ ًٌ
الشخص كحجمو كمن أشباه
سن ٌ

أيضا ( شرب  ،ذراع  ،خطوة )
الػمقادير ن
o


فرعا للنوع )
فرعا للتػمييز  ( :ما كاف ن
ن
قميصا قطننا .
مثاؿ  :لبست ن

قميصا) اليت تدؿ على فرع تػمييز  ،فالقميص فرع القطن  ،فوجود
أزالت كلػمة ( قطننا ) الغموض عن كلػمة ( ن

كلػمة ( قطننا ) نفى أف يكوف نوع القميص حر نيرا أك صوفنا أك غَت ذلك .
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

ِ) تػمييز ( اجلملة ) النسبة  :كىو ما يزيل الغموض عن عبلقة تربط بُت عناصر اجلملة  ،يف عبلقة الػمبتدأ ابخلرب
التعجب
أك الفعل ابلفاعل أك الفعل ابلػمفعوؿ بػو  ،كىو ما يعرؼ ابلتػمييز الػم َّ
حوؿ  ،أك يزيل اإلبػهاـ عن مجلة ٌ

حوؿ .
كمجليت الػمدح كال ٌذـ كىو ما يعرؼ ابلتػمييز غَت الػم َّ
إذف أنواع تػمييز النسبة :
o

زلوؿ :
تػمييز نسبة َّ

 عالقة الػمبتدأ ابخلرب :

مثاؿ :

ماال ) أزالت الغموض عن نسبة الػمبتدأ ( أان ) إىل اخلرب ( أكثر )  ،كيػمكن صياغة اجلملة أبسلوب :
كلػمة ( ن
زلوؿ عن مبتدأ
مايل أكثر منك  ،فالتػمييز ٌ
 عالقة الفعل ابلفاعل :

إقباال على تعلػم الػمهن
مثاؿ  :ازداد الطلبة ن
إقباال ) أزالت الغموض عن نسبة الفعل ( ازداد ) إىل الفاعل ( الطلبةي )  ،كيػمكن صياغة اجلملة أبسلوب
كلػمة ( ن

زلوؿ عن الفاعل .
 :ازداد ي
إقباؿ الطلبةً  ،فالتػمييز ٌ
 عالقة الفعل ابلػمفعوؿ بػو :

أجورا
مثاؿ  :كفٌ ي
يت ٌ
العم ىاؿ ن
العم ىاؿ)  ،كيػمكن صياغة اجلملة
أجورا ) أزالت الغموض عن نسبة الفعل ( ٌ
كّف ) إىل الػمفعوؿ بػو ( ٌ
كلػمة ( ن

زلوؿ عن الػمفعوؿ بػو .
أجور ٌ
أبسلوب  :كفٌيت ى
العماؿ  ،فالتػمييز ٌ
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

زلوؿ :
تػمييز نسبة غَت ٌ

التعجب كمجليت الػمدح كال ٌذـ .
كىو ما يزيل اإلبػهاـ عن مجلة ٌ
التعجب :
 مجلة ٌ

رجبل !
درهي ن
مثاؿ  :هلل ُّ

التعجب السماعي
فقد أزاؿ التػمييز ( ن
رجبل ) الغموض كاإلبػهاـ عن مجلة ٌ


لوان !
ما أمجل البػحىر ن

التعجب القياسي
فقد أزاؿ التػمييز ( ن
لوان ) الغموض كاإلبػهاـ عن مجلة ٌ
 مجليت الػمدح كال ٌذـ :الصدؽ خل نقا
نعم
ي
 الػمدح  :مثاؿ  :ى
فقد أزاؿ التػمييز ( خل نقا ) الغموض كاإلبػهاـ عن مجلة الػمدح
الكذب يخلينقا
بئس
ي
 ال ٌذـ  :مثاؿ  :ى
فقد أزاؿ التػمييز ( خل نقا ) الغموض كاإلبػهاـ عن مجلة ال ٌذـ
بئس ) من أفعاؿ كال ٌذـ .
 مالحظة  :كلػمة ( ىنعم ) من أفعاؿ الػمدح  ،ككلػمة ( ى
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التػمييز

نوعو

شهرا
ن
طوال
ن

تػمييز ذات ( أزاؿ اإلبػهاـ عن عدد)
تػمييز نسبة ( ازالت اإلبػهاـ عن عبلقة الفعل ابلػمفعوؿ بػو )

شعب نة

تػمييز ذات ( أزاؿ اإلبػهاـ عن عدد)

بناء
ن

التعجب )
تػمييز نسبة ( أزالت اإلبػهاـ عن مجلة ٌ

زيتنا

تػمييز ذات ( أزالت اإلبػهاـ عن كزف )

طالبةن

تػمييز ذات ( أزاؿ اإلبػهاـ عن عدد)

صدي نقا

التعجب )
تػمييز نسبة ( أزالت اإلبػهاـ عن مجلة ٌ

شجرا
ن

تػمييز نسبة ( ازالت اإلبػهاـ عن عبلقة الفعل ابلػمفعوؿ بػو )
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اإلجابة :
 عالػما  :تػمييز نسبة منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح الظاىر على آخرهالضمة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ  ،كىم ضمَت متٌصل مبٍت يف زلل جر
كثرىم  :خرب مرفوع كعبلمة رفعة ٌ
أ يمضاؼ إليو .

إحساان  :تػمييز نسبة منصوب كعبلمة نصو تنوين الفتػح الظاىر على آخره
ن
 خاتػما  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح الظاىر على آخره .ضةن  :تػمييز ذات منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتػح الظاىر على آخره .
-ف ٌ

اإلجابة :
ُ -ىواءن
شعرا
ِ -ن

أرضا
ْ -ن

ّ -ماءن
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلجابة :
تًتؾ للطٌالب :
 كأس .....................................................................................: ذراع ......................................................................................: ًرطٍل ......................................................................................: صاع ......................................................................................: ثوب......................................................................................: -سبعة كعشركف ............................................................................:

اإلجابة :
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الوحدة الثانية عصرة :

لــــغة البيــان

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 111

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

( ُيفظ الطٌالب مثانية أبيات سلتارة )
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األكؿ :
البيت ٌ

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

طحا بك (طحو)

صرفك عن

الصنٌاجة

ىال
ٌ
أمداح

حرؼ حتضيض

ً
شدكت (شدك)

البلعب ابلصنج  ،كىو آلة موسيقيَّة  ،ككاف األعشى
يل ٌقب بصنٌاجة العرب حلسن رنُت ًشعره

مجع م ٍدح  ،كىو
الثناء

ابنة العرب

كتغٌت
ٌ
ترًل ٌ
اللغة العربيٌة

ً
فيحث نفسو
تغٌت بػها ،
ُّ
نفسو متسائ نبل عن تقصَته مع العربيٌة ابنصرافو عنها كىو خَت من ٌ
الشرح :يػخاطب الشاعر ى
شخصا آخر من نفسو يناجيو ،
التغٍت جبماذلا كمدحها  ،كعمد الشاعر يف ىذا البيت إىل التجريد ؛ ابنتزاعو
على ٌ
ن
مشبػها نفسو ابألعشى ميػموف بن قيس الشاعر  ،الذم ليًٌقب بصنَّاجة العرب حلسن رنُت شعره
الصورة الفنيٌة :
ماذا طحا بك اي صنٌاجة األدب :شبػو الشاعر نفسو آبلة موسيقيٌة .
شاعر
سُ يعمد بعض الشعراء يف مطالع قصائدىم إىل التجريد ؛ ابستحضار اآلخر كسلاطبتو  ،أك ابنتزاع ال ٌ
شخصا من نفسو يناجيو :
ن

 الفهم كالتحليل 

األكؿ ؟ كعالـ حيثٌو الشاعر ؟
أ -من الػمخاطب يف البيت ٌ
التغٍت ابللغة العربيٌة كمدحها
يػخاطب الشاعر نفسو كُيثٌو على ٌ
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ب -لػماذاى كصف الشاعر نفسو بصنٌاجة األدب ؟
( صنٌاجة العرب ) لقب لؤلعشى ميػموف بن احلارث حلسن رنُت شعره ،ككصف الشاعر نفسو ب ػ ( صنٌاجة األدب

كحسنو ،كمنزلة اللغة العربيٌة يف ًكجدانو .
) ليدؿ على مكانة شعره ي

سِ ما الغرض البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ يف البيت السابق ؟
كٌت بػها الشاعر عن اللغة العربيٌة ؟
سّ استػخرج من القصيدة كناية ٌ

التعجب
ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ
تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

ابنة العرب

البيت الثاين

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

كجم

سكت حزنان

أطار (طَت)

طَت  ،كالػمقصود منعك
ٌ
من النوـ

تنفخ

طويبل
نفسا ن
ترسل ن
الػمرض كالتعب

اذلم
ٌ

احلزف

الوصب

ً
اذلم كاحلزف
الشرح :ما يقلق الشاعر ىو ما آلت إليو حاؿ العربيٌة اليوـ ٌ
حىت كأنٌو راح يتقلٌب بُت ٌ
الصور الفنيٌة :
نومك  :شبػو الشاعر النوـ ابلطٌَت الذم طار كابتعد .
أطار ى
البيت الثالث :
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الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

اليعربيٌة (عرب )

اللغة العربيٌة  ،نسبة إىل يعرب بن
قحطاف الذم ينتسب إليو العرب

أندل

شجوا ( شجو )
ن

احلزف

شدكا
ن

(اسم تفضيل) أكثر ن
ندل  ،أم أكثر ثراءن
ابلػمصطلحات اللغويٌة
كتغٌت
ٌ
ترًل ٌ

الطٌرب

اىتز كانفعل من فرح
ٌ

صوات
الشرح :يفتػخر الشاعر ابللغة العربيٌة كما تتػميز بػو من قدرة على التأثَت ؛ بثراء معجمها اللغوم  ،فهي أحسن ن
أبلفاظها كأكثر مبلءمة للتعبَت عن الفرح كاحلزف يف معانيها كأصواهتا

بعضا منها ؟
تغٌت الشاعر بسمات اللغة العربيٌة كمزاايىا  ،اذكر ن
سُ ٌ

 الفهم كالتحليل 

اللغة العربيٌة غنيٌة مبصطلحاهتا اللغويٌة  ،كما أنٌو تتػميز يف ٌقوة التأثَت لدل السامع  ،كتعترب أكثر مبلءمة يف التعبَت عن
احلزف أك الفرح .
كٌت بػها الشاعر عن اللغة العربيٌة ؟
سِ استػخرج من القصيدة كناية ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

اليعربػيٌػة

البيت الرابع :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

ركح

كحي
الػمقصود ه
أعطت

انزعة من البياف

ميل إليو

البياف ( بُت )

الػمنطق الفصيح

آتت ( أتت)
يمطلَّب

مطلوب

كل ميل إىل
الشرح  :اللغة العربيٌة لغة البياف كالفصاحة  ،كلغة القرآف الكريػم  ،كمن عظمة اللغة العربيٌة أ ٌّنا أطلقت ٌ
كالركح للجسد لببلغتها كفصاحتها .
البياف عند الناطق بػها كأحيتو  ،فأصبػحت العربيٌة ابلنسبة للنص ٌ
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الصور الفنيٌة :
ركح من هللا أحيت كل و
انزعة :
ه
ٌ

شبػو الشاعر اللغة العربيٌة مبثابة الركح اليت أحيت بػها األنفس

بعضا منها ؟
تغٌت الشاعر بسمات اللغة العربيٌة كمزاايىا  ،اذكر ن
سُ ٌ

 الفهم كالتحليل 

اللغة العربيٌة ىي لغة القرآف الكريػم حيث أ ٌّنا قد أحيت النفوس الػمتع ًطٌشة إىل اللغة اجلميلة كح ٌققت كل ما هتول
األنفس من سحر البياف .
سِ اللغة العربيٌة لغة القرآف الكريػم .

 الفهم كالتحليل 

أٌ -بُت أثر القرآف الكريػم يف عالػميٌة اللغة العربيٌة
كثَتا من غَت
حفظ القرآف الكريػم اللغة العربيٌة  ،كابلقرآف ذاعت كانتشرت  ،فجعل ذلا الصدارة كالعالػميٌة ؛ أل ٌف ن

العرب دخلوا اإلسبلـ كتعلػموا العربيٌة .

ضح ذلك ؟
ب -اللغة العربيٌة خالدة خبلود القرآف ك ٌ
ألنػٌها لغة القرآف الكريػم ؛ فهي زلفوظة بػحفظو كمحايتو  ،كابقية ببقائو  ،فاكتسب القدسيٌة كاخللود
سّ قاؿ الرسوؿ  ": iإ ٌف من البياف ً
لسحرا " ٌبُت عالقة النص دبضموف احلديث الشريف ؟

 الفهم كالتحليل 

مجاؿ اللغة العربيٌة كأتثَتىا انبع من ببلغتها كبياّنا  ،كمجاؿ أسلوبػها  ،كما يف البيت السابق
البيت اخلامس :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

أزىى ( زىو )

أمجل

س ألفاظها
ىج ٍر ي

الػمقصود صوهتا

البساـ ( بسم )
ٌ

كثَت االبتساـ
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الضَّرب

العسل
صفحة 118
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الشرح  :لكلػمات اللغة العربيٌة أتثَت على سامعها  ،كألفاظها ذات إيقاع موسيقي حلو رٌانف أحلى من العسل
الصور الفنيٌة :
البساـ  :شبػو الشاعر األمل إبنساف كثَت االبتساـ
أزىى من األمل ٌ
صور الشاعر اإليقاع الػموسيقي للغة العربيٌة بطعاـ لذيذ أحلى من العسل
جرس ألفاظها أحلى من العسل ٌ :
بعضا منها ؟
تغٌت الشاعر بسمات اللغة العربيٌة كمزاايىا  ،اذكر ن
سُ ٌ

 الفهم كالتحليل 

اللغة العربية ذلا أتثَت مجيل على النفوس  ،كإيقاعها مجيل كرائع
البساـ ) يف البيت السابق ؟
سِ ما داللة عبارة ( األمل ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

العريب كأثرىا اجلميل يف النفوس
مكانة اللغة ٌ
البيت السادس :

الكلػمة

الػمعٌت
النائمة ً ،
السنة من النوـ

أخبية

ما ييرسل كي يعلػمو اآلخركف

مهس

كسٌت ( كسن )
كحي
ه
شهب
ال ٌ

الكلػمة

الػمعٌت

جذرىا (خبػي) اخلياـ  ،مفردىا اخلًباء

الصوت اخلفي

مجع شهاب النجم الػمضيء البلمع

الشرح  :يشَت الشاعر إىل موطن اللغة العربيٌة األصيل يف الصحراء  ،كيقوؿ ٌإّنا اليوـ حتتاج من يوقظها من قلب
غٍت جبماؿ العربيٌة
الشمس ك ٌ
الصحراء  ،كُيييها بوحي كإذلاـ من ٌ
الشهب  ،ىذا الوحي الذم يلهم الشعراء كاألدابء للتٌ ٌ
 ،كيطلق قرائهم للقوؿ بػها .

صور اللغة العربيٌة فتاة انئمة يف خيػمتها يف الصحراء يوقظها ضوء الشمس أك النٌجم
الصور الفنية   :ال ٌ
تذكؽ الػجمايلٌ 
سُ برزت الطبيعة بعناصرىا الػمختلفة كاضحة يف القصيدة  ،دلٌل على ذلك ؟
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تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

البيت السابق
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البيت السابع

الكلػمة
يمفصح نة
القضب

الػمعٌت
مبيًٌنة

الكلػمة
صخب
األرماح

السيوؼ

الػمعٌت
اختبلط األصوات

مجع رمح  ،كىي قناة يف رأسها ًسناف ييطعن بػها

الشرح :استطاعت اللغة العربيٌة اليت نزؿ بػها القرآف الكريػم بفصاحتها كبياّنا أف حت ٌقق ما عجزت عنها السيوؼ
كل األرجاء  ،كنبذ القرآ يف الكريػم عصبيٌة اجلاىليٌة كخبلفاهتا
كالرماح عن حتقيقو  ،فنشرت تعاليػم ال ٌدين احلنيف يف ٌ
كقتاذلا

سُ قاؿ الرسوؿ  ": iإ ٌف من البياف ً
لسحرا " ٌبُت عالقة النص دبضموف احلديث الشريف ؟

 الفهم كالتحليل 

مجاؿ اللغة العربيٌة كأتثَتىا انبع من ببلغتها كبياّنا  ،كمجاؿ أسلوبػها  ،كما يف البيت السابق
البيت الثامن :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

خَت قريش

الرسوؿ i

سادتػها

عزـ

صرب كمثابرة

دأب

الػمعٌت
أسيادىا
ىج ٌد

الشرح كقاـ خَت أبناء قريش كابن األشراؼ دمحم  iبنشر دعوة اإلسبلـ يف صرب كثبات .
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البيت التاسع :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

الوشي

نقش الثوب

األصائل(صيل)

مجع أصيل  ،كىي أكقات الغركب

تنصل

يتغَت لوّنا
ٌ

كقوهتا يف
الشرح  :كاف حديث الرسوؿ الكريػم ابللغة العربيٌة خَت يح ٌجة يف دعوتو  ،فعربي ػٌتػوي تػميٌزت بػحبكة منطقها ٌ
يتغَت لوّنا مع الزمن
سلاطبة العقل كاإلقناع  ،فهي كالثٌوب الػمنسوج من خيوط ال تفسد كال ٌ
الصور الفنيٌة :

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

بنقش و
صور منطق اللغة العربيٌة الذم تكلػم بػو الرسوؿ اذلامشي الكريػم ً
ثوب منسوج من خيوط قويٌة ال تفسد كال
ٌ
ٌ
يتغَت لويّنا عرب الزمن
ٌ
نقش و
يتغَت لونيو مع الزمن
لثوب ال ٌ
كصور األصائل خيوطنا يصنع منها ه
ٌ
سُ قاؿ الرسوؿ  ": iإ ٌف من البياف ً
لسحرا " ٌبُت عالقة النص دبضموف احلديث الشريف ؟

 الفهم كالتحليل 

مجاؿ اللغة العربيٌة كأتثَتىا انبع من ببلغتها كبياّنا  ،كمجاؿ أسلوبػها  ،كما يف البيت السابق

سِ برزت الطبيعة بعناصرىا الػمختلفة كاضحة يف القصيدة  ،دلٌل على ذلك ؟

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

البيت السابق
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البيت العاشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

يركن
شديد

جدار

منصدع
و
غَت مضطرب( ضرب)

أم فيو تشققات

قوم

متٌزف  ،متػماسك

قوم ال يػمكن أف تتػخللو التشققات عرب
جدار ّّ
كتفوقت ىذه اللغة على غَتىا ابلبياف كالببلغة  ،فهي ه
الشرح ٌ :
أبدا
السنُت  ،كىي حبل مستقيػم مكُت ال ُييد عن طريقو ن

الصور الفنيٌة :
منصدع  :شبػو الشاعر العربيٌة جبدار قوم ال يػمكن أف تتػخللو التشققات عرب السنُت
فازت برك ون شديد غَت
و
حبل غَت مضطرب  :شبػو الشاعر القرآف الكريػم ابحلبل الػمتُت القوم الػمتٌزف
سُ ما داللة عبارة ( فازت برك ون و
منصدع ) الواردة يف البيت السابق
شديد غَت
و

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

كقوتػها
ببلغة اللغة العربيٌة ٌ
البيت احلادم عشر :

الكلػمة

ًمحى اإلسالـ( محي)
ىخ ً
صب

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

الػمقصود محاية اإلسبلـ

كنف

رعاية  ،محاية

www.facebook.com/anasarabi11

كثَت اخلَت
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و
كننساف نزؿ بداير خصبة
ظل اإلسبلـ ؛ أل ٌّنا اللغة اليت نزؿ بػها القرآف الكريػم ،
الشرح  :اللغة العربيٌة مػحميٌة يف ٌ
كتعزه .
حتميو كترعاه ٌ
و
كتعزه
الصورة الفنيٌة  :شبػو الشاعر اللغة العربيٌة إبنساف نزؿ يف داي ور آمنة كخصبة تػحميو كترعاه ٌ
البيت الثاين عشر

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

فرائد( فرد)

مجع فريدة  ،كىي اجلوىرة
الثمينة

خر
َّ

سقط

سلطانػها

عرشها

الليايل

الػمقصود الػمصائب اليت
حتاؾ ضد العربيٌة

صبىب
ى

ما اضلدر من األرض

الشرح بعد أف ٌبُت الشاعر مكانة اللغة قديػما راح يقارّنا ابحلاؿ الػمؤسف الذم آلت إليو اليوـ  ،فاّنار عرشها
كسقطت فرائدىا بعد أمػجاد عريقة  ،من إمهاؿ أىلها ذلا .

الصورة الفنيٌة :

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

حىت رمتها الليايل :
ٌ
شبػو الشاعر الػمصائب الكبَتة اليت تقاـ ضد العربيٌة ابلليايل السوداء
خر سلطانػها ينهار من صبب :
ٌ
لكن ملكها قد سقط بطوؿ الليايل من التعب كالػمرض .
صور الشاعر اللغة العربيٌة ملكة جتلس على عرشها  ،ك ٌ
ٌ
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البيت الثالث عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

عدانف

أحد أجداد الرسوؿ i
,كالػمقصود ىنا اللغة العربيٌة

بدائع ( بدع )

مجع بديع  ،النصوص
األدبيٌة الرائعة

و
انء ( أنم )

بعيد

الشرح كأ ٌف اللغة العربيٌة لػم يػمؤل مجاذلا كبديع أسلوبػها أقصى األرض كأدانىا  ،فبدت اللغة العربيٌة مػجهولة .
الصورة الفنيٌة :
لػم تػمأل بدائعو مسامع الكوف :
شبػو الشاعر بدائع اللغة العربيٌة ابلػماء  ،كشبػو الػمسامع ابإلانء الذم يػمؤل فيو الػماء
البيت الرابع عشر كاخلامس عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

نستجديو ( جدك )

نطلبػو

أمثالو

أشباىو

كثب

قرب

ابرؽ

سحاب ذك برؽ

يم ٍهرؽ الػماء ( ىرؽ )

يصب الػماء
من ٌ
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عارض
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السحاب الػم ٌ
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حاؿ العربيٌة اليوـ  ،فصار أىلها يستعَتكف يف كبلمهم ألفاظهم ألفاظنا أخرل
الشرح  :يتألػم الشاعر لػما آؿ إليو ي
غَتىا  ،من ال ٌدخيل كالػمًتجم يف اللغات األخرل  ،كىم ال يعلػموف أ ٌف العربيٌة غنيٌة يف اشتقاقها كتصريفها  ،كحاذلم
مطل يف األفق ال مطر فيو  ،قصد أ ٌف أىل
صب الػماء يف ٌ
ىذا كحاؿ من ٌ
الصحراء  ،حُت ظهر لو سحاب ذك برؽ ٌ
تؤديو اللغة العربيٌة
العربيٌة تػخلٌوا عنها عندما كجدكا ن
يؤدم الػمعٌت كما ٌ
حىت كإف كاف ال ٌ
بديبل يف كبلمهم ٌ
الصور الفنيٌة  :يف البيت الرابع عشر :



تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

البيت اخلامس عشر :

تضمنت ذلك ؟
سُ ٌ
سجل الشاعر عتبنا على أبناء العربيٌة اليت خذلوىا  ،ح ٌدد األبيات اليت ٌ

 الفهم كالتحليل 

البيتُت السابقُت
ضح ذلك
سِ ذكر الشاعر بعض مظاىر تراجع اللغة العربيٌة يف نفوس أبنائها  .ك ٌ

سِ برزت الطبيعة بعناصرىا الػمختلفة كاضحة يف القصيدة  ،دلٌل على ذلك ؟

 الفهم كالتحليل 

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

البيت اخلامس عشر
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البيت السادس عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

أزرل ( زرم )

أىاف كأعاب

بنت قريش

النٌبع

شجر صلب ينمو على
رؤكس اجلباؿ

الغرب

اللغة العربيٌة
مفردىا ىغىربة ،كىو ضرب
السهاـ
من شجر تي ٌ
سول بػو ٌ

يفرؽ بُت ألفاظها
الشرح .:من ُيارب اللغة العربيٌة اليوـ كيعيبػها ىو اجلاىل الضعيف بغرب ػيٌػ ػتو الذم ال ٌ
صور الشاعر العربيٌة إبنساف ُياربػو اجلاىل كيعيبػو .
الصور الفنيٌة ٌ :

تضمنت ذلك ؟
سُ ٌ
سجل الشاعر عتبنا على أبناء العربيٌة اليت خذلوىا  ،ح ٌدد األبيات اليت ٌ

 الفهم كالتحليل 

البيت السابق
كٌت بػها الشاعر عن اللغة العربيٌة ؟
سِ استػخرج من القصيدة كناية ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

بنت قريش
الغث كالسمُت " ؟
يفرؽ بُت ٌ
سّ استػخرج من القصيدة ما يقارب معٌت  ":فال هف ال ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

البيت السابق
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البيت السابع عشر كالثامن عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

السمح
ٌ

الكريػم  ،الٌلُت
األجنيب

منطقو

لفظو

مغًتب

غريب

الدر
ٌ

مفردىا يد ٌرة  ،كىي اللؤلؤة الكبَتة

السخب

مفردىا سخاب  ،كىو العقد من اخلرز كحنوه  ،يػخلو من جواىر

دخيل

العريب اللٌُت السهل يف لفظو أللفاظ دخيلة كغريبة كصعبة  ،كيف الػمعاجم
الشرح  :يتساءؿ الشاعر ىل نًتؾ الكبلـ ٌ

العربيٌة كنز مثُت من الػمفردات ابشتقاقها كتصريفها كأصالتها  ،لػمن يػميٌز بُت ألفاظ اللغة .

بػمعٌت أ ٌف الذم يػميٌز بُت اللؤلؤ كغَته من احللي اليت تػخلو من اللؤلؤ أك اجلواىر يستطيع أف يػميٌز بُت مفردات

اللغة العربيٌة كألفاظها يف الػمعاجم  ،كلػمثلو يكضعت الػمعاجم  ،ىذه الصورة تقابل صورة من ال يػميٌز بُت شجر النٌبع
كشجر الغرب فحارب العربيٌة لضعف قدرتو على التػمييز بُت ألفاظها

الصورة الفنية :
كيف الػمعاجم كنز ال نفاد لو
شبػو الشاعر مفردات اللغة العربيٌة ابلكنز الذم ال ينفد
كالسخب
لػمن يػميٌز بُت ٌ
الدر ٌ
شبػو الشاعر العربيٌة ابللؤلؤ كالكبلـ الدخيل عليها ابلعقد الذم يػخلو من اجلواىر
العريب ...
سُ ما الغرض البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ يف البيت " أنًتؾ
ٌ

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ
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تضمنت ذلك ؟
سِ ٌ
سجل الشاعر عتبنا على أبناء العربيٌة اليت خذلوىا  ،ح ٌدد األبيات اليت ٌ

 الفهم كالتحليل 

البيت السابع عشر
سّ استػخداـ الػمفردة األجنبيٌة أحد الصعوابت اليت تواجهها اللغة العربيٌة  ،كيف نستطيع بعث اللغة العربيٌة
من جديد يف رأم الشاعر ؟  الفهم كالتحليل 
ابلرجوع إىل معاجم اللغة العربيٌة  ،كتوظيف ألفاظها الفصيحة  ،حبيسة الػمعاجم  ،كتابة كنطقا
البيت التاسع عشر :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

يجهدت

تعبت

لػهث

أخرج لسانو من ش ٌدة التعب

الشرح :نستػخدـ يف حياتنا كلػمات دخيلة على العربيٌة اليت نتكلٌف كضلن نعيدىا كنرددىا حىت كأ ٌّنا تعبت من كثرة

استػخدامها

الصورة الفنية :
حي قد أرىق كتعب .
شبػو الشاعر الكلػمات الدخيلة األجنبية بكائن ٌ

تضمنت ذلك ؟
سُ ٌ
سجل الشاعر عتبنا على أبناء العربيٌة اليت خذلوىا  ،ح ٌدد األبيات اليت ٌ

 الفهم كالتحليل 

البيت السابق

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 128

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

البيت العشركف :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

جوؼ

ابطن

مظلػمة

مرتقب

مراقب  ،مشاىد

حفرة عميقة يمظلػمة

الشرح  :كيف اجلانب اآلخر صلد ألفاظ مسجونة كمهملة يف الكتب اليت لػم تيفتح  ،حيث لػم ىتر ىذه األلفاظ

أحدا يطٌلع عليها
الػمشرقة ن
الصورة الفنية :

صور الشاعر األلفاظ العربيٌة األصيلة كقد أمهلها أصحابػها مسجونةن يف حفرة عميقة يمظلػمة ال يقربػها ضوء الشمس
ٌ
سُ ما داللة عبارة " يسجنت يف جوؼ مظلػمة "

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

ترؾ األلفاظ الفصيحة كإمهاذلا

تضمنت ذلك ؟
سِ ٌ
سجل الشاعر عتبنا على أبناء العربيٌة اليت خذلوىا  ،ح ٌدد األبيات اليت ٌ
البيت السابق
سّ برزت الطبيعة بعناصرىا الػمختلفة كاضحة يف القصيدة  ،دلٌل على ذلك ؟

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

البيت السابق

البيت احلادم كالعشركف :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

القارظاف

رجبلف من بٍت عنزة خرجا
يف طلب القرظ فلػم يرجعا

القرظ

مفرده قىػىرظة  ،كىو كرؽ من
شجر يدبغ بػو

ب)
يؤكب ( أى ًك ى
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أدبر كانصرؼ
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الشرح  :أتثٌر الشاعر ابلًتاث القديػم  ،إذ ذكر القارظُت اللذين أصبػحت حكايتهما مضرب الػمثل عند العرب ،
كمها رجبلف من بٍت ىعنزة خرجا يبػحثاف عن كرؽ شجر يستػخدـ لل ٌدابغة كىو القرظ  ،كلػم يعودا بطائل  ،كىذا حاؿ

توصل غلى اللفظ الصحيح من لغتنا العربيٌة كلػم يصل إليو  ،كيف احلقيقة حالو كحاؿ ىذين القارظُت
من ي ٌدعي أنٌو ٌ

اللذين لػم يعودا بشيء بعد عناء بػحثهما .

تضمنت ذلك ؟ البيت السابق
سُ ٌ
سجل الشاعر عتبنا على أبناء العربيٌة اليت خذلوىا  ،ح ٌدد األبيات اليت ٌ
سِ استػخرج من القصيدة ما يقارب معٌت قوؿ الشاعر :

تذكؽ الػجمايل
 ال ٌ

البيت السابق
البيت الثاين كالعشركف :

الكلػمة

ًشيػخة(شيخ)
الع ًقب
ى

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

مجع شيػخ  ،كىو ذك الػمكانة من علػم أك فضل أك رائسة

ضاد(ضود)
ال ٌ

اللغة العربيٌة

الولد  ،اخللف

الضاد كيف مػجمع اللغة العربيٌة ،إ ٌف عملكم اجلليل سللَّد  ،كما تقوموف بػو اآلف ىو األساس
الشرح  :اي شيوخ ٌ
الصحيح الذم سيكمل أحفادكم بناءه من بعدكم

العريب ابألساس الذم سيأيت عليو العقب ليكملو
الصورة الفنية  :شبػو الشاعر العمل اليت يقوـ بػو أدابء الػمػجمع ٌ
كٌت بػها الشاعر عن اللغة العربيٌة ؟
سُ استػخرج من القصيدة كناية ٌ
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الضاد
ٌ
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البيت الثالث كالعشركف :

الكلػمة

الػمعٌت

الكلػمة

الػمعٌت

تػخطٌوف
احلًقب

أثرا
تًتكوف ن
مجع يح يقب  ،الزمن

األ ٍدىار

مجع دىر

أثر طيٌػبنا يف حفظ أمػجاد اللغة العربيٌة  ،عرب العصور كاألزمنة
العريب تًتكوف ن
الشرح  :يف ىذا الػمػجمع ٌ
الصورة الفنية :

شبػو الشاعر الػمػجد الذم يصنعو األدابء ابخلط الذم يكتبػو القلػم

سُ يف ضوء قراءتك للبيتُت األخَتين من القصيدة :

 الفهم كالتحليل 

أ -ما ال ٌدكر ايل يضطٌلع بػو علػماء اللغة العربيٌة حلفظها يف رأيك ؟
السعي إىل توحيد الػمصطلحات كالًتمجة كالتأليف
كضع معاجم لػمصطلحات اآلداب كالعلوـ كالفنوف احلديثة  ،ك ٌ
أيضا للطٌالب
كالنشر يف موضوعات اللغة العربيٌة كقضاايىا  ،كيًتؾ ن

بٌ -بُت داللة تفاؤؿ الشاعر يف ىذين البيتُت ؟
لوجود علػماء يغاركف على العربيٌة كيعملوف على إحيائها مبا يبذلوف من جهود يف مػجامع اللغة العربيٌة
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أسئلة أخرى من الـمعجم والداللة :

اإلجابة :
أ-

النبع ( األكىل ) :شجر صلب ينمو على رؤكس اجلباؿ

 النبع ( الثانية ) :عُت ماءللع ًق ً
ب ( األكىل )  :األجياؿ البلحقة
ب -ى
الع ًقب ( الثانية )  :عظم مؤخر القدـ
 ىأسئلة أخرى من الفهم واالستيعاب :

اللغة العربيٌة لغة الببلغة كالبياف  ،نزؿ بػها القرآف الكريػم إبعجازه كبيانو كببلغتو  ،فهي أتػم اللغات كأكملها ٌ ،أما
مقصركف يف ح ٌقها  ،اببتعادىم عنها  ،كاستعارهتم ألفاظنا من لغاف أخرل كتكلػموا بػها
أبناء العربية فهم ٌ
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استػخدـ الشاعر كلػمات تراثيٌة مثل  :القارظاف  ،النٌبع  ،الغرب  ،قريش  ،أخبية  ،صنٌاجة األدب

يًتؾ للطٌالب
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السفر كسلاطبة اآلخرين
تعلػم لغات أخرل يفيدان يف االطٌبلع على حضارات الثقافات األخرل  ،الػمساعدة يف ٌ

بلغتهم  ،كمواكبة أحدث التطورات يف العالػم كفهمها  ،أل ٌف العلػم ال يقتصر على أصحاب ليغة بعينها

أف أتكلػم اللغة الفصيحة ال يعٍت ىذا أف أبػحث عن الغريب يف اللغة أك أف أتصنٌع ألفاظا ال تليق مبقاـ التح ٌدث ،
أيضا للطٌالب
فيػمكن إيصاؿ األفكار بلغة سهلة سليػمة كفصيحة يف الوقت نفسو  ،كيًتؾ ن

تًتؾ للطٌالب
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أسئلة أخرى من التذوّق اجلمالي :

و
كسٌت  ،يوقظها )
شدكا ) ( ٍ
( انء  ،مقًتب ) ( ىش ٍج نوا  ،ن

أ-

الضاد فيها
الصحراء كردت مرتُت  :داللة على أصالة اللغة العربية كموطن ٌ
ٌ

الشمس مرتُت ُّ
تدؿ على الوضوح  ،كتنسجم مع الػمعٌت الذم أراد الشاىر التعبَت عنو فينيقاظ العربية من جديد
 ،يف قولو  :ييوقظها كحي من الشمس  ،كقولو  ،كلفظة  .....لػم تنظر الشمس منها عُت مرتقب  ،مبعٌت أ ٌف

رمزا إلحياء اللغة العربيٌة من جديد .
الشاعر كظٌف الشمس ن
ب-
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أكال  :االسم الػمنقوص  :اسم معرب ينتهي بياء الزمة مكسور ما قبلها مثل ( ً
،القاضي  ،ال ٌد ً
ً
اعي ) .
اذلادم
ن
ي


كيعوض عنها بتنوين الكسر إذا توافر شرطاف :
حتذؼ الياء من االسم الػمنقوص ٌ



قاعة الػم ً
قاض إىل ً
مثاؿ  :جاء و
حكمة .

ُ) كاف مػجٌرندا من أؿ التعريف كاإلضافة

ركرا .
ِ) إذا كاف ن
مرفوعا أك مػج ن

نبلحظ أ ٌف االسم الػمقصور و
كعوض عنها بتنوين الكسر ؛ ألنٌو جاء
(قاض) قد يحذفت ايؤه فأصلو ( قاضي ) ٌ

مرفوعا
مػجٌرندا من اؿ التعريف كاإلضافة كقد جاء ن

 والضمة الػمق ٌدرة على الياء الػمحذكفة  ،ألنٌو اسم منقوص
قاض  :فاعل مرفوع كعبلمة رفعو ٌ
ػقاض أثناء ذبوايل يف الػم ً
مررت ب و
حكمة .
 مثاؿ  :ي
نبلحظ أ ٌف االسم الػمقصور و
كعوض عنها بتنوين الكسر ؛ ألنٌو جاء
(قاض) قد يحذفت ايؤه فأصلو ( قاضي ) ٌ

ركرا (اسم مػجركر بػحرؼ اجلر )
مػجٌرندا من اؿ التعريف كاإلضافة كقد جاء مػج ن

 وقاض  :اسم مػجركر ابلكسرة الػمق ٌدرة على الياء الػمحذكفة  ،ألنٌو اسم منقوص
ٌأما يف حالة النصب فتثبت ايؤه كتعرب ابحلركات الظاىرة

يكن أمانيا
كحسب الػمنااي أف َّ
ي

وت شافينا
 مثاؿ  :كفى ى
بك داءن أف ترل الػم ى
 شافينا  :مفعوؿ بػو اثف منصوب كعبلمة نصبػو تنوين الفتح الظاىر على آخره

 االسم الػمنقوص إذا عيٌرؼ أبؿ التعريف أك جاء يمضافنا تثبت ايؤه كيعرب ابحلركات الػمق ٌدرة  ،ضلو  :جاء
إنساان نز نيها .
ال ٌداعي إىل اخلَت  ،كاف قاضي ال يقضاة ن

الضمة الػمق ٌدرة منع من ظهورىا الثقل
 الداعي  :فاعل مرفوع كعبلمة رفعو ٌ

الضمة الػمق ٌدرة منع من ظهورىا الثقل
 قاضي  :اسم كاف مرفوع مرفوع كعبلمة رفعو ٌ
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اثنينا  :االسم الػمقصور  :ىو اسم يمعرب ينتهي أبلف الزمة مقصورة  ،على صورة ( ا ) أك ( ل ) مثل ( ال ٌدنيا ) ك
( الكربل ) كيعرب ابحلركات الػمق ٌدرة يف مجيع حاالتو .


كسرت العصا
مثاؿ :
ي

 العصا  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الفتحة الػمق ٌدرة على األلف منع من ظهورىا التع ٌذرً
فرحا
 مثاؿ  :أقبل فىت القرية ن
الضمة الػمق ٌدرة على األلف منع من ظهورىا التع ٌذر
 فىت  :فاعل مرفوع كعبلمة رفعو ٌ

مت على فىت ادلدينة
مثاؿ  :سلٌ ي

جره الكسرة الػمق ٌدرة على األلف منع من ظهورىا التع ٌذر .
 -فىت  :اسم مػجركر كعبلمة ٌ

اثلثنا  :االسم الػممدكد  :ىو اسم معرب ينتهي أبلف شلدكدة ( ألف زائدة كمهزة ) سواء أكانت ىذه اذلمزة أصلية
ضلو ( إنشاء ) أـ منقلبة عن أصل ضلو ( رجاء  /بناء ) أك زائدة ضلو ( صلبلء )
 إنشاء  :تعرؼ اذلمزة أ ٌّنا أصلية من خبلؿ أخذ جذر الكلػمة  ،فجذر كلػمة ( إنشاء ) ىو ( نشأ )  ،إذفاذلمزة أصلية .
رج ىو ) فاذلمزة منقلبة عن كاك  ،كأصل بناء ىو ( بىنػي ) فاذلمزة منقلبة عن
 رجاء  /بناء  :أصل ( رجاء ) ىو ( ىايء .

 جنالء  :أصل كلػمة صلبلء ىو ( صلل ) لذا نبلحظ أ ٌف اذلمزة قد جاءت زائدة .يعرب االسم الػممدكد ابحلركات الظاىرة ضلو :


عبقرم .
مهندس
البناء
ٌ
ه
مثاؿ  :بٌت ى

 البناء  :مفعوؿ بػو منصوب كعبلمة نصبػو الفتحة الظاىرة على آخره . مثاؿ  :أيعجبت ابلس ً
ماء
ي ٌ
ً
السماء  :اسم مػجركر كعبلمة جٌره الكسرة الظاىرة على آخره
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قراءي اإلذاعة الػمتػميزين
مثاؿ :حضر ٌ




الضمة الظاىرة على آخره .
قراءي  :فاعل مرفوع كعبلمة رفعو ٌ

ىامة :إذا كاف االسم الػممدكد نكرة غَت مضافة كاذلمزة فيو زائدة فننٌو يعرب ابلفتحة بدؿ الكسرة ألنٌو
 مبلحظة ٌ
و
شلنوعا من الصرؼ .
يكوف حينئذ ن
أجبلء
اء ٌ
 مثاؿ  :ي
مررت بعلػم ى


جره الفتحة بدؿ الكسرة ألنٌو شلنوع من الصرؼ .
علػم ى
اء  :اسم مػجركر كعبلمة ٌ

اإلجابة :

اإلجابة :
جره الفتحة بدؿ الكسرة ألنٌو شلنوع من الصرؼ .
 غرب ىاء  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ
الضمة الظاىرة على آخره .
 اإلخاءي  :اسم معطوؼ مرفوع كعبلمة رفعو ٌwww.facebook.com/anasarabi11
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الكلػمة

االسم الػمنقوص منها

االسم الػمقصور منها

االسم الػممدكد منها

اصطفى

و
/مصطف
مصطفي

مصطفى

اصطفاء

افتدل

مفتدم و
/مفتد

ارتضى

يمرتضي  /مر و
تض

فتدل
يم ى

افتداء

يمرتضى

ارتضاء

اإلجابة :
الضمة الػمق ٌدرة على الياء الػمحذكفة ،أل ٌف اسم مقصور
 ر واع  :خرب مرفوع كعبلمة رفعو ٌ
ً
جره الكسرة الظاىرة على آخره
 الكساء  :اسم مػجركر كعبلمة ٌ
الضمة الػمق ٌدرة على األلف منع من ظهورىا التع ٌذر
 الشورل  :مبتدأ مرفوع كعبلمة رفعو ٌ
الضمة الظاىرة على آخره
 أدابءي  :فاعل مرفوع كعبلمة رفعو ٌ
ً
جره الكسرة الظاىرة على آخره
 العلػماء  :مضاؼ إليو مػجركر كعبلمة ٌ
الضمة الػمق ٌدرة على األلف منع من ظهورىا الثقل .
 ال ٌداعي  :مبتدأ مرفوع كعبلمة رفعو ٌ
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الوحدة الرّابعة عشرة :

الــعَــروض
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العَروض
التقطيع العـَروضيّ  :ىو كتابة ما تلفظو فقط من مقاطع صوتيٌة .
إرشادات ضروريّة في الكتابة العَروضيّة :
تتكوف من مقاطع طويلة كقصَتة  ،فادلقطع الطويل ىو عبارة عن حرفُت أحدمها حرؼ
ُ -الكتابة ى
العركضيٌة ٌ

متحرؾ يليو حرؼ
متحرؾ يليو حرؼ ساكن ضلو  ( :قى ٍد ) كيرمز ذلا ابلشكل (  ، ) -كادلقطع القصَت ىو حرؼ ٌ
ٌ

قصَتا ضلو ( يىػ ًؿ ) كيرمز ذلا ابلشكل ( ب )
متحرؾ  ،ككبلمها يعترب ن
مقطعا ن
ٌ
ِ -التنوين ييكتب كتصبح حرفنا


و
صفحنت ( -ب) -
كردتن ( -ب / )-صفحةن :
ٍ
مثاؿ  :ه
كتابن ( ب / )--كردة ٍ :
كتاب ٍ :



مثاؿ  :ىآم ىن  :أامن  - ( :ب ب )

ّ -الش ٌدة تفكك كتصبح حرفُت
ضد ً :ض ٍد ىد (  -ب ) َّ ،
 مثاؿ َّ :
شد  :ش ٍد ىد (  -ب )
طويال ( ) -
مقطعا ن
دائما ن
ْ -ألف ادلد ( آ ) عبارة عن ألفُت كتكتب ن
ٓ -الـ أؿ القمريٌة تكتب ٌأما الـ أؿ الشمسيٌة ال تكتب



القمر أؿ ؽ ٍمر(  -ب ) -
مثاؿ ٍ :
دائما ما يكوف احلرؼ بعد ( أؿ الشمسية ) مش ٌد ندا
ٌ
سٍ :
س(--ب) ن
أش شم ي
الش ٍم ي

ٔ -أؿ التعريف عندما تكوف يف بداية الصدر أك العجز تكتب مقطع طويل ( ) -
ٕ -إذا جاء قبل ( أؿ التعريف ) حرؼ فال ب ٌد من كصلو بو  ،كال ينطق لوحده


حاضر  :عا ىد ٍؿ يـ حا ً
ض ير (  - -ب -ب)-
مثاؿ  :ى
عاد ال يػم ي
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األكؿ من الكلمة الثانية مع
 كابلنسبة ٌلالـ ال ٌشمسيٌة فنشبك احلرؼ ادلتحرؾ آبخر الكلمة األكىل ابحلرؼ ٌ
إمهاؿ أؿ التعريف



مثاؿ  :يطَتي الطٌائر  :م طي رط طا ئ ر ( ب ---ب ب)

سعى الطائف ) ( ابقي احلياة
ٖ -إذا جاء قبل أؿ التعريف كلمة تنتهي أبحد حركؼ ادل ٌد (
،م ) حنو ( ى
ٍ
ا،ل،ك ٍ
) ( شربوا ادلاء ) ربذؼ حركؼ ادل ٌد كتشبك ابلالـ إف كانت قمريٌة  ،كابحلرؼ بعد الالـ إف كانت مشسيٌة ،
دائما ساكنة .
بشرط أف تكوف حركؼ ادل ٌد ( ك  ،م ) ساكنة ٌ ،أما األلف فهي ن



س ع ٍط طا ًئ ؼ ( ب - -ب ب )
مثاؿ  - :سعى الطٌ ي
ائف  :ى

قل ح اي ة (  - -ب – ب )
 -ابقي احلياة  :اب ٍ

 شربوا الػماء  :ى ًبل ما ءى ( ب ب  - -ب )
ى
شر ٍ
ٗ -األلف ادلخفية ( األلف اخلنجريٌة ) تيكتب عركضيِّا


مثاؿ  :ىذا  :ىاذا (  ، ) - -لكن  :الكن (  ، ) - -ىؤالء  :ىاؤالء (  -ب -ب )

َُ -مهزة الوصل ال تكتب عركضيٌا ؛ ألهنٌا ال تيقرأ


س ٍرز يز جا يج (  -ب ب -ب -ب)
مثاؿ  :فانٍ ىك ىسىر ٌ
جاج ٍ :
الز ي
فن ىؾ ى

اخلاصة بواك اجلماعة ال تكتب عركضيِّا
ُُ -ألف التفريق
ٌ


مثاؿ  :لعبوا  :ىؿ ًع بو ( ب ب ) -

ُِ -ضمَت اذلاء للمفرد الغائب يػي ُّ
مد غالبنا( ييشبع ) كيصبح حرفُت


ؼ يـ ىو ( ب ب ) -
مثاؿ  :فى يػموي  :ى
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ُّ -آخر و
حرؼ يف آخر الكلمة ادلوجودة يف الصدر كالعجز تشبعو ليصبح حرفُت ٌإال إذا جاء احلرؼ األخَت
ساكننا .

 معٌت اإلشباع ربويل احلركات اليت على آخر حرؼ إىل حركؼ م ٌد  ( :يػم  :مو  /ىػم  :ما ً /ػم  :مي )
كمن ًًجب ٍسمي ىكحايل ًعػٍن ىدهي س ىقػ ػ ػ ػ يم
احر قلباهي م ٌػمن ق ٍلبيوي ىشػبً ػ ػ ػ يػم
 مثاؿ  :ك َّ
ٍ
 ىش ػبً ػ ػػم  :ش ًب مو ( ب ب ) -
ي ى

 س ىقػ يػم  :سى ىؽ مو ( ب ب ) - مصطلحات عَروضيّة :
العجز
يسمى ي
يسمى الصدر كالثاين ٌ
األكؿ من البيت الشعرم ٌ
ُ -الشطر ٌ


مثاؿ :

كاحر قلباهي م ٌػمن قلٍبيوي ىشػبً ػ ػ ػ يػم
ٌ
)
الصػ ػ ػػدر
(
ٌ

كمن بػً ًج ٍسمي ىكحايل ًعػ ٍن ىدهي س ىق ػ ػ ػ يػم
ٍ
)
الػ ىع يجز
(

ضرب ) ىي آخر تفعيلة من العجز  ،كاحلشو
ِ -تفعيلة ( العركض ) ىي آخر تفعيلة من الصدر  ،كتفعيلة ( ال ٌ
ما تبقى من تفعيبلت .


مثاؿ :
ً
القباب
اندتك
القدس
حبيب
اي
ى
ي
ى
نادت ىك ٍل قًبا بو
بل ق ٍد ًس ٍ
اي ىح يب ٍ
 ب -/ --ب-/ --ب--فاعالتن

فاعالتن فاعالتن

حش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عركض
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الغياب
طاؿ
كال
ػمحاريب فق ٍد ى
ي
ي
ؼ ق ٍد طالى ٍل ًغ اي بو
ٍ
ب ى
كؿ ىزلا رم ي
 ب/- -ب ب-/--ب- -فاعالتن

فى ًعالتن

حش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

فاعالتن
ضرب
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مفتاح البحر الخفيف :

اي خفي نفا َّ
كات
خفت بو احلر ي

ً
فاعالتي ٍن

ً
فاعالتي ٍن

يمتىػ ٍف ًعلي ٍن

ً
فاعالتي ٍن

يمتىػ ٍف ًعلي ٍن

فاالتي ٍن
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فاعالتًن مستػ ٍف ًعلين ً
ً
الت
فاع ي
ٍ يٍ ٍ

ً
فاعالتي ٍن

فى ًعالتي ٍن

يم ٍستىػ ٍف ًعلي ٍن

ً
فاعالتي ٍن

يمتىػ ٍف ًعلي ٍن

فى ًعالتي ٍن
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فى ًعالتي ٍن
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يمتىػ ٍف ًعلي ٍن

ً
فاعالتي ٍن

ً
فاعالتي ٍن

يمتىػ ٍف ًعلي ٍن

فاالتي ٍن

كثالث يف العجز
كوف البحر اخلفيف من ست تفعيالت ثالث منها يف الصدر
ه
 يت ٌفاعبلتين مستىػ ٍفعًلين ً
ً
ً
فاعبلتي ٍن
فاعبلتي ٍن يم ٍستىػ ٍفعًلي ٍن فاعًبلتي ٍن
ٍ يٍ ٍ
اخلفيفيتكوف من تفعيلتاف رئيسيتاف كثالث
العركضي السابق أ ٌف البحر
 كنالحظ من التقطيعٌ
ٌ
تفعيالت فرعيٌة كى ػ ػػي :

ُ) ً
فاعالتي ٍن  :كصوراتىا الفرعيتاف ( فىعًبلتي ٍن ب ب ) --ك ( فاالتي ٍن )---
ستىػ ٍف ًعلي ٍن  :كصورتػها الفرعيٌة ( يمت ٍفعًلي ٍن ب – ب ) -
ِ) يم ٍ

ضرب
العركض كال ٌ
 ال أتيت (فالتين) ٌإال يف ى

(مستى ًعلي ٍن – ب ب  ) -يف حبر اخلفيف
 ال أتيت صورة ٍ
كبُت تفعيبلتو :
تػمرين  :قطٌع البيت اآليت ٌ

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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اإلجابة :

ف غ من فس س ما ء كؿ أر ض شت تى

من ـ عا نر ر يب ع ٍأك ٍأؿ حا نً ٍو
ٍ

ب ب/ - -ب -ب  -/ -ب - -

 -ب  /- -ب – ب - - - /-

فىعًبلتي ٍن

ً
فاعبلتي ٍن
يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فىاعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن فاالتي ٍن

مجزوء البحر الخفيف :
كيتكوف من أربعة تفعيبلت ىي :
ٌ

ً
فاعبلتي ٍن يم ٍستىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن يم ٍستىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

فاعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

ً
فاعبلتي ٍن
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يمتىػ ٍفعًلي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن
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اإلجابة :

ً
عب ىؽ ًر يى ٍن
ٍرد ًد ٍ
عن ٍ
دؿ ل ٍػح ىف را ئ ٍ
-ب  /- -ب – ب  -/ -ب - -

ً
فاعبلتي ٍن يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

حل ىك يل دم
م ى
ت ىا ىد ل ىـ ىع ٍ
ص ى
ى
ص اب ٍ
ب ب / - -ب – ب  -/ -ب - -

فىعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

اخلفيف التاـ

ب ب  /- -ب – ب  -/ -ب - -

فىعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

 -ب  /- -ب  -ب - /-ب - -

فىاعًبلتي ٍن يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

اخلفيف التاـ

ب ب / - -ب – ب – /ب ب - -

فىعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فىعًبلتي ٍن

ب ب  /- -ب – ب - - -/ -

فىعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فاالتي ٍن

اخلفيف التاـ
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ك ح اي ً
نس ًس ٍير
ٍ
ى ى
تن ـ ٍ

من ىؿ ىو أى ٍثر
م يم ٍ
ت ٍ
ل ٍػم ى
 -ب / - -ب – ب -

فىاعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

ب ب  /- -ب – ب –

فىعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

مػجزكء اخلفيف

– ب  - - /- -ب  -/ -ب - -

فاىعًبلتين

يم ٍستىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

 -ب  /- -ب – ب  - /-ب - -

فىاعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

ً
فاعبلتي ٍن

اخلفيف التاـ

ب ب  /- -ب – ب  -/ -ب - -

فىعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن فاعًبلتي ٍن

ب ب  /- -ب – ب  -/ -ب - -

فىعًبلتي ٍن

يمتىػ ٍفعًلي ٍن

فاعًبلتي ٍن

اخلفيف التاـ
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اإلجابة :

رحم هللاي من أىعا

سب
الص ً
لح ٍ
ىف على ٌ
كاحتى ٍ

اإلجابة
ُ -أ ( فى ٍح ىمةه )
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ص َّحةه )
ِ -ب ( ى

ّ -ج ( القل ً
ٍب )
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مفتاح البحرالبسيط :
َّ
َ
البسيط َل َديه َي ْب ُس ُط األملُ
إن
ِ

َْ ُ َ ُ
ُ
ُ َْ َُ ْ
فاعل ْن ُمستف َعل ْن ف ْعل ْن
مستفعلن ِ

ُ َْ َُ
ُ ْ ُ َ
ست ْف َع ُل ْن َفع ُلنْ
ْ
فاعلن م
ِ
مستفعلن ِ

َْ ُ َ ُ
ُ
ُم َت ْف َع ُل ْ
فاعل ْن ُمستف َعل ْن ف ِعل ْن
ن
ِ
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ُ َْ َُ
ُ ْ ُ َ
ست ْف َع ُل ْن فع ُلنْ
ْ
فاعلن م
ِ
مستفعلن ِ

َْ ُ َ ُ
ُ
َُْ َُ ْ
فاعل ْن ُمستف َعل ْن ف ْعل ْن
متفعلن ِ

ُ ْ َْ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ست ْف َع ُل ْن َف ْع ُلنْ
مستفعلن ف ِعلن م

َْ ُ َ ُ
َْ ُ َ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن ف ْعل ْن
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كوف البحر البسيط من مثاف تفعيالت أربعة منها يف الصدر كأربعة يف العجز
 -يت ٌ

َْ ُ َ ُ
ُ
ُ َْ َُ ْ
فاعل ْن ُمستف َعل ْن ف ِاعل ْن
مستفعلن ِ

َْ ُ َ ُ
َْ ُ َ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِاعل ْن ُمستف َعل ْن ف ْعل ْن

ً
كمخس
بسيطيتكوف من تفعيلتاف رئيسيتاف
العركضي السابق أ ٌف البحر ال
 كنالحظ من التقطيعٌ
ٌ
و
تفعيالت فرعيٌ وة :
ُ) م ً
كص ىورىا الفرعية  ( :يمتىػ ٍفعًلي ٍن ب  -ب ) -ك ( يم ٍستىعًلي ٍن –ب ب  ) -ك( يم ٍستىػ ٍفعً ٍل ) ---
ستىػ ٍفعلي ٍن :ي
يٍ
ِ)

ً
فاعلي ٍن



مترين  :قطٌع البيت اآليت كاذكر تفعيالتو :

ً
شيوعا ك ( فىػ ٍعلي ٍن ) --
كصوراتىا الفرعيٌتاف (:فىعلي ٍن ب ب  ) -كىي األكثر ن

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
اإلجابة :

فل ًك ٍجدا ًف ٍمر أاكا
ٍأر د ٍف يف ٍ
أش ىر ىؽ ٍ

ً
مع انكا
جن ىف تي ٍل يخ ٍل د ٍأه ٍ
بع ى
ض ٍ
دت ٍ
ىك ٍ

 - -ب – /ب ب  - - /-ب - - /-

ب – ب  -/-ب  - - /-ب - - /-

َ ُ
َْ ُ
ُمستف َعل ْن ف ْعلن

َ ُ
َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُمتف َعل ْن ف ِاعل ْن ُمستف َعل ْن ف ْعل ْن

َْ ُ َ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِعل ْن

اخلفيف التٌاـ
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مجزوء البحر الخفيف
كيتكوف من ست تفعيبلت :
ٌ

َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِاعل ْن ُم ْستف َعل ْن

َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِاعل ْن ُمستف َعل ْن

َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِاعل ْن ُمستف َعل ْن

َْ ُ
ُمتف َعل ْن

َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِاعل ْن ُم ْستف َعل ْن

َ ُ
َْ
ف ِعل ْن ُمستف َع ْل

َْ ُ
ُمتف َعل ْن

َ ُ
ف ِعل ْن

َْ
ُم ْستف َع ْل

ْ ُ

ُ َ
ستف َعل ْن  - -ب  )-ىي تفعيلة ( يمستىػ ٍف ىع ٍل ) - - -
 نالحظ كركد تفعيلة فرعيٌة جديدة لتفعيلة (م

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 153

اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 154

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :

ت ًح لو
رم ىر ةى إ ٍف نػى ٍر ٍ
ٍ
كد ٍ
ب يم ٍر ى
رؾ ى
دع يق ٍ

م ى ٍر ىر يج يؿ
ىل ي
عن ٍ
ت طي يؽ ىك دا ٍ
أم ي
ىك ٍ

 - -ب –/ب ب  - - /-ب –/ب ب -

ب – ب – /ب ب  - -/ -ب –/ب ب–

َ ُ
َْ ُ
َْ ُ َ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن ف ِعل ْن

َ ُ
َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُمتف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن ف ِعل ْن

البسيط التاـ

ب – ب –/ب ب  - - /-ب – /ب ب -
َْ ُ
ُمتف َعل ْن

َْ ُ َ ُ
َ ُ
ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن ف ِعلن

  -ب – /ب ب  - -/ -ب - -/ -َ ُ
َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعلن ف ْعل ْن

البسيط التاـ

ب – ب  /-ب ب - - / -ب / -ب ب-
َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُمتف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن

َ ُ
ف ِعل ْن

 -ب / -ب ب - - / -ب - - / -َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن

َ ُ
ف ْعل ْن

البسيط التاـ

www.facebook.com/anasarabi11

صفحة 155

اإلبداع يف اللغة العربية

-ب/-بب--/-ب/-بب-َ ُ
َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن ف ِعل ْن

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

  -ب  /-ب ب  - -/ -ب – /ب ب -َْ ُ
َ ُ
َْ ُ
ُم ْستف َعل ْن ف ِعل ْن ُمستف َعل ْن

َ ُ
ف ِعل ْن

البسيط التاـ

لت أى ال إ ٍف ىف ان ًس ٍي اي ين
قا ٍ
  -ب  - / -ب - - -/ -ُ ْ َْ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ست ْف َعلْ
مستفعلن ف ِاعلن م

ً
تل أ ٍؾ كاين
حس ف اي يش ٍع ىؿ ٍ
ٍ
فل ٍ
  -ب  - /-ب - - -/ -ُ ْ َْ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ست ْف َعلْ
مستفعلن ف ِاعلن م
رلزكء البسيط

  -ب  -/ -ب  - - /-ب – /ب ب -ُ ْ َْ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ست ْف َع ُل ْن َفع ُلنْ
مستفعلن ف ِاعلن م
ِ

  -ب – /ب ب  - -/ -ب – /ب ب–ُم ْس َت ْف َع ُل ْن َفع ُلنْ
ِ

ُ َ
ست ْف َع ُلنْ
م

َفع ُلنْ
ِ

البسيط التاـ
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صفحة 156

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :

اإلجابة :
ُ) ج -ي ٌدعي
www.facebook.com/anasarabi11

ِ) ب -ب يد ً
موعي

ّ) د -شك ور

صفحة 157

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

مفتاح البحر الطويل :

طويل لوي دكف البحوًر فضائً يل
ه

فاعيل
فىعولي ٍن ىمفاعيلين فىعولي ٍن ىم ي

مالحظة  :ال يأتي البحر الطّويل إلّا تامًا .

فىعولي ٍن ىمفاعيلين فىعولي ٍن ىمفاعيلي ٍن

فىعولين مفاعيلين فىعولين م ً
فاعلي ٍن
ٍ ى
ٍ ى

عوؿ م ً
فاعي
فىعولي ٍن ىمفاعيلين فى ي ى
www.facebook.com/anasarabi11

فىعولي ٍن ىمفاعيلين فىعولي ٍن ىمفاعيلي ٍن

فىعولي ٍن

مفاعيلين فىعولين مف ً
اعلي ٍن
ٍ ى
ى

فىعولي ٍن

عوؿ م ً
فاعي
ىمفاعيلين فى ي ى
صفحة 158

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

كوف البحر الطويل من ثػماف تفعيالت أربعة منها يف الصدر كأربعة يف العجز
 يت ٌفىعولين مفاعيلين فىعولين م ً
فاعيلين
ٍى
ٍى

فىعولين مفاعيلين فىعولين م ً
فاعيلي ٍن
ٍى
ٍ ى

يتكوف من تفعيلتاف رئيسيتاف كثالث
 كنالحظ من التقطيعالعركضي السابق أ ٌف البحر الطويل ٌ
ٌ
تفعيالت فرعيٌة :

عوؿ ب  -ب )
ُ) فىعولي ٍن :كصورتػها الفرعيٌة الوحيدة ( فى ي

فاعلين ب – ب ) -ك ( م ً
ِ) مفاعيلين  :كصوراتىا الفرعية ً
فاعي ب ) - -كىذه التفعيلة ( ىمفاعي ) ال ترد يف
ى
ى
(م ٍ
ٌ ى
ىذا البحر ٌإال يف عركضو كضربو .



مترين  :قطٌع البيت اآليت كاذكر تفعيالتو :

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

ع جب ي ً
ده ًر ٍيب ين ىك ٍيب ًف ىا
سع ي ٍد ٍ
تؿ ٍ
ى ٍ

ده رك
ى
س ىؾ ن ٍد ٍ
ؼ ملٍ من ىؽ ضى ما ٍيب ىف ان ى

ب – ب /ب / - - -ب  /- -ب – ب -

ب  /- -ب / - - -ب – ب /ب - - -

عوؿ مفاعيلين فىعولين م ً
فاعلي ٍن
ٍ ى
فى ي ى

عوؿ
فىعولي ٍن ىمفاعيلين فى ي

م ً
فاعيلي ٍن
ى

البحر الطٌويل
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صفحة 159

اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 161

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :

ً
ب ال دم ىق كا ىا يف ًؿ ساين ىك يف ىد مي
ب  /- -ب  /- - -ب / - -ب – ب -

عوؿ ىمفاعيلين
فى ي

فىعولين م ً
فاعلي ٍن
ٍ ى

ؼ مي
قل يب ىك ي ٍد عو ىؿ ىا ى
م ٍ
ي
مج ًج يد ىا ٍ
ب – ب /ب / - - -ب / - -ب – ب –

عوؿ مفاعيلين فىعولين م ً
فاعلي ٍن
ٍ ى
فى ي ى

البحر الطٌويل

ب  /- -ب  /- - -ب / - -ب – ب -

ب  /- -ب  /- - -ب – ب /ب – ب -

م ً
فاعلي ٍن
ى

م ً
فاعلي ٍن
ى

عوؿ ىمفاعيلين
فى ي

فىعولي ٍن

فىعولين

عوؿ
ىمفاعيلين فى ي

البحر الطٌويل

ب / - -ب / - - -ب – ب /ب – ب -

عوؿ م ً
فاعلي ٍن
فى ي
عوؿ ىمفاعيلين فى ي ى

ب – ب /ب  /- - -ب / - -ب – ب -

عوؿ ىمفاعيلين
فى ي

فىعولين م ً
فاعلي ٍن
ى

البحر الطٌويل
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صفحة 161

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

ب – ب /ب  /- - -ب / - -ب – ب -

فىعوؿ ىمفاعيلين

فىعولين م ً
فاعلي ٍن
ى

ب – ب /ب / - - -ب / - -ب - - -

عوؿ
فى ي

ىمفاعيلين

فىعولين

م ً
فاعيلي ٍن
ى

البحر الطٌويل

ب / - -ب  /- - -ب / - -ب – ب -

فىعولين ىمفاعيلين

فىعولين ىمفا ًعلي ٍن

ب – ب /ب / - - -ب – ب /ب – - -

عوؿ ىمفاعيلين
فى ي

عوؿ
فى ي

م ً
فاعيلي ٍن
ى

البحر الطٌويل

ب – ب /ب / - - -ب – ب  /ب – ب -

عوؿ ىمفاعيلين
فى ي

عوؿ
فى ي

م ً
فاعلي ٍن
ى

ب – ب /ب  /- - -ب / - -ب – ب -

عوؿ ىمفاعيلين
فى ي

فىعولين م ً
فاعلي ٍن
ى

البحر الطٌويل
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صفحة 162

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

اإلجابة :

ُ) ج -التقول

www.facebook.com/anasarabi11

ِ) ب -فؤادم

ّ)

جر ىؾ
د – يىػ ٍه ٍ

صفحة 163

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلجابة :
أكردت أمساء البحور يف هناية التمرين ))
 تًتؾ للطٌالب  ((:لقد
ي

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

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

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

........................................................................................................
........................................................................................................
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اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

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

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

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

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

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

........................................................................................................
........................................................................................................
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اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

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

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

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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صفحة 168

اإلبداع يف اللغة العربية

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

 إجابة أسماء البحور  ( :التدريب العام )
األكؿ  :اختبلؼ  ...البحر اخلفيف
ُ) البيت ٌ
ِ) البيت الثاين  :ما ىيٌج  .....رلزكء البسيط
م  ......البحر الطويل
ّ) البيت الثالث  :ىأما ًك َّ
ْ) البيت الرابع  :حبٌذا العيش  ......البحر اخلفيف
ٓ) البيت اخلامس  :إذا بلغ  ........البحر الطٌويل
ٔ) البيت السادس  :ش ٌدة ال ٌدىر  ......رلزكء اخلفيف
أطيب العيش  ........رلزكء البسيط
ٕ) البيت السابع  :ما ى
ت نفسي  ..........البحر اخلفيف
صٍن ي
ٖ) البيت الثامن  :ي
ٗ) البيت التاسع  :ابنت سعاد ..........البحر البسيط
َُ) البيت العاشر  :إذا ادلرء مل  ..........البحر الطٌويل
كح  .......رلزكء اخلفيف
الر ي
ُُ) البيت احلادم عشر  :لكم ٌ

www.facebook.com/anasarabi11
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اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 171

اإلبداع يف اللغة العربية
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أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 171

اإلبداع يف اللغة العربية

www.facebook.com/anasarabi11

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

صفحة 172

أنس الشليب َِٕٕٕٖٖٕٗٔ

اإلبداع يف اللغة العربية

انتهى الشرح بـحمد اهلل تعاىل
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صفحة 173

