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 اإلبداع
 يف الٌلغة العربٌية 

 

 

اين عشر ف الثٌ الصٌ   

هنٌيةلػمٌية كايػمللفركع األكاد  

 

 الفصل الٌدراسٌي الثٌاين                                

 

: أنس الٌشليب لػمعلػمإعداد ا  

َِٕٖٖٕٕٕٔٗ 
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 الفهرس
 

 ٖ.............. الوحدة الثامنة  : الفكر العريب الػمتجٌدد ..........................  .ُ

 ّٓ.............................الوحدة التاسعة : مفاتيح القلوب................... .ِ

 ٕٓ.....................القدس يف قلوب اذلامشيُت.................:  الوحدة العاشرة .ّ

 ِٖ..........................................قلب نبتة ....:  الوحدة احلادية عشرة .ْ

 ُُِ................................لػػغػػة الػػبياف ............:  الوحدة الثانية عشرة  .ٓ

 َُِٗ   دفعة  ََُِالثالثة عشرة )) من صفحات احلياة (( زلذكؼ جيل  الوحدة .ٔ

 ُُْ........................................: الػعىركض ....... الوحدة الرابعة عشرة .ٕ

  حذكؼ جيل ػم الشعريٌةالضركراتََُِ  دفعة  َُِٗ  

  



 َِٕٕٕٖٖٕٗٔأنس الشليب                                                                       اإلبداع يف اللغة العربية                       
 

www.facebook.com/anasarabi11 3 صفحة 

  

 

 

 

 الّثامنة الوحدة        

 

 

 

 تجددلـمالعربي الفكر ا                  
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 الفقرة األكىل :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك

ٌيز عصران احلايل عن يػمما  ركح العصر
 غَته

 يتطٌلع إىل )رنو(يرنو إىل 

 زلبة ، إكراـ )عزز( إعزاز ما تركو األجداد لؤلحفاد )كرث(مَتاث
االشًتاؾ يف الوطن كاللغة  ) قـو ( القومية ، التَّجىدُّدي  التقٌدـ النهضة 

 كاألىداؼ يػخككحدة التار 
 

 القومية كاحلرية كالوحدة . مبادئالنهضة العربية قبل مئة عاـ تؤسس      الفكرة :

 لصور الفنٌية : ا

 الكاتب العصر بكائن لو ركح بػوش  يف زلاكلة استيعاب ركح العصر : 
 .شرقة لػماستقبل ابلشمس لػماالكاتب  بػوش  كىو يرنو مع أبنائها إىل مستقبل مشرؽ : 
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 : احلسُت بن علي ىذه مطالب أٌمة محلها جٌدم الشريف فكانت 

مل . بػوش  مطالب األٌمة ابلشيء الذم ُيي
 

 ليل  تػحالفهم كال   اليت قامت عليها النهضة العربٌية ؟ بادئلػماذكر ا ُس

 .ساكاة كالتقٌدـ لػماالقومٌية كاحلرية كالوحدة كاالستقبلؿ ك   

 ليل  تػحالفهم كال غفور لو الشريف احلسُت بن علي ؟لػماحٌدد أىداؼ النهضة كفق رؤية ِس

 ياء سنة رسولو .أتييد احلق كنصرة العدؿ كإعزاز كتاب هللا كإح

 عٌلل ما أييت يف رأيك : ّس

 باركة ؟لػمكصف مسو األمَت احلسن النهضة اب      ليل  تػحالفهم كال 

ت انتصارات  طنو ، يسعى إىل االستقبلؿ ، كحٌققائو لو تػمزرعت بذكر اخلَت يف نفس كٌل عريب صادؽ يف ان ألنٌػها 
 كبَتة يف سبيلو .

 تذٌكؽ الػجمايلال     ؟نو مع أبنائها إىل مستقبل مشرؽ ألٌمتنا العربية كضح داللة عبارة :" كىو ير  ْس

 ستقبل زاىر بػمكحدة الرؤية عند الشريف احلسُت بن علي كأبناء األمة العربية 

 الفقرة الثانية :

 
 

 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك
   العالية ، الرفيعة  )سػمو( السامية
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 نطلقُت األساسُت للثورة العربية الكربل لػماإبراز  :الفكرة 

 ليل  تػحالفهم كال العربية الكربل ؟  الثورةنطلقاف اللذاف انبثقت منهما لػماما  ُس

 حفظ كرامة العركبة     .أ 
  اإلسبلـ النبيلة السامية يػمك بقسٌ تػمال .ب 

 الفقرة الثالثة :

 
 

 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك
ثل لػماالٌصنو ، كىو  كاحدمها )صنو(صنواف 

 كالنظَت 
تػىبىاديًؿ اآلرىاًء ًمٍن أىٍجًل  )شور( ورلالشٌ 

  االتًٌفىاًؽ عىلىى رىٍأمو ميوىحَّدو 
 حيطةلػما )مػحق( حيقةلػما األصل كالعراقة ) أصل (األصالة 

   معظم  )جلل(ٌل ػجي 
 

 .اتػهدئها كمنطلقابابػمظاىر استغبلؿ الدين احلنيف لػمالثورة العربية تتصٌدل  الفكرة :
 

 ليل  تػحالفهم كال  عٌلل ما أييت يف رأيك :ُس

ألٌف اإلسبلـ يدعو إىل التقٌدـ يف تنوير األذىاف البشريٌة برسالة اإلسبلـ اإلسالـ كالتقٌدـ صنواف ال يفًتقاف : 
 حيقة لػماالٌسمحة اليت تدعو إىل النهضة كالرٌقيٌ  اإلنسايٌن كمواجهة األخطار 
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 رابعة الفقرة ال

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك

مفردىا التٌواؽ ، كىو النازع  )تػوؽ(الٌتواقُت 
 إىل التغيَت

 رارتػماالمتداد كاالس )سػَت( السَتكرة

االنفراد ابلرأم من غَت  )بدد(االستبداد  طلوبلػما نشودلػما
 مشورة

   تشٌجع  ٌفز تػح
 

 . يػخرية ، كالغرض من التار بياف تطٌلع البستاين إىل احل الفكرة :

 صورة فنية :

  تذٌكؽ الػجمايلال فيو تفكيك االستبداد  تػمنشود ، كيلػماقق فيو اإلصالح تػحالذم كاف يتطٌلع إىل مستقبل ي 

ا ي ا متشابكن  تفكيكو تػمصٌور االستبداد شيئنا معٌقدى

 ليل  تػحالفهم كال ة ، كٌضح ذلك ؟عربيلالنهضة ا مبادئاف البستاين منسجمة مع يػمجاءت تطٌلعات سل ُس

فيو  تػميػنشود ، ك لػماٌقق فيو اإلصبلح تػحكاف من أبناء األٌمة التٌواقُت إىل الػحريٌة ، فقد كاف يتطٌلع إىل مستقبل ي    
 . َُٖٗ" ذكرل كعربة أك الٌدكلة العثمانية قبل الدستور كبعده " ،  بػوتفكيك االستبداد كما بٌُت يف كتا

 ليل  تػحالفهم كال ؟ يػخالتار  لػمالغرض من تع بٌُت  ِس

 مكن من دكف قيود أك حدكد .لػماياؿ على التفكَت يف خلٌفز اتػحسَتكرة سردية ، إٌّنا ىو ذكرل كعربة  يػخال يعٌد التار 
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  الفقرة اخلامسة 

 

 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك

ليت ا واضعلػمامكمن مجع  مكامن ولي قٌمة ، عي  أكج
 فى فيها األشياءتػخ

مجع سٌنة ، كىي ما أكدعو  الٌسنن
هللا يف الكوف من أسباب 

 كقوانُت

 ترفض )أبػي(ى ػأتب

 االضلياز كالتشٌدد ألمر معٌُت  التعٌصب  ينتشر ) فشي ( يتفٌشى
حة ، كىي ػمفردىا شري شرائح

 ع كأجناسوتػممػجلػاأطياؼ 
 تضعف ، كتفسد ) ختل ( تلٌ تػخ

 

التباعد  ينشئختبلؼ تعددة ،كأف عدـ تقٌبل االلػماالتقدـ كالقٌوة  يكوف يف التنوٌع أبشكالو  بياف أف سرٌ   الفكرة :
 .عتػممػجلػابُت شرائح كاحلواجز 

 : الصور الفنٌية

 ليستقبل اآلخرين  تػحالكاتب العقل العريب بشيء يف بػوش: على اآلخر  تػحنفلػمايعٌد ذبديد العقل العريب  
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 . عتػممػجلػااعد بُت شرائح كيزداد التب 

   ع كأجناسو بشرائح سلتلفة .تػممػجلػاالكاتب أطياؼ  بػوش

 تٌل التوازانت الطبيعية لعالقات اإلنساف أبخيو اإلنسافتػخ 

 يزاف قد ضعف كفسد .بػمالتعٌصب  ابػهالكاتب العبلقة بُت اإلنساف كأخيو اليت يشو  بػوش

 تذٌكؽ الػجمايلال   على اآلخر " ؟ تػحنفملػاكٌضح داللة القوؿ " العقل العريب ُس

 تعددة لػمايف البعد عن التعٌصب كتقٌبل اآلخر ، كاالنفتاح على الثقافات 

 ليل  تػحالفهم كال ة ، بٌُت ذلك ؟يػمجعل مسو األمَت احلسن احلضارة اإلسالمية منوذجنا للحضارات العظِس

انت احلضارة اإلسبلمية يف أكج ازدىارىا تتسع لدايانت كثقافات ذ من " التسامح للجميع " شعارنا ككتػخت ألنٌػها
 .وف ألعراؽ كأمم سلتلفة تػممتباينة كتضٌم أفرادنا ين

 ليل  تػحالفهم كال التٌنوع الثقايف من أىم مصادر قوة الشعوب ، كٌضح ذلك؟ ّس 

ًـت تػحاخلصوصية كاالستقبلؿ الثقايف اليت انطبلقنا من  شًتؾلػماالتنوع من مكامن القٌوة ، ألنٌو يقود إىل العيش    
 .ختلفة لػما تػوابػخرب على اآلخر  تػحنفلػماالتنوٌع أبشكالو كالتعددية الثقافية ، فتقود إىل العقل 

 ؟ملو من معافو تػح، كٌضح ما  اتػهاللعميقة يف د اتػهالػمالعبارة اآلتية " التسامح للجميع " موجزة يف كْس

تذٌكؽ الػجمايلال 

 . هم أك أجناسهم أك أصوذلمػالتساىل كالتيسَت يف التعامل مع اآلخرين ،كتقٌبلهم ، على اختبلؼ أداين  

 ليلتػحالفهم كال؟كيف يوٌفق اإلنساف العريب بُت االستقالؿ الثقايف كاالنفتاح على اآلخر يف ضوء فهمك للنص  ٓ س

، كيف الوقت  اتػهن ، بل يعٍت ىوية ثقافية مستقلة بذااالستقبلؿ الثقايف ال يعٍت منع االنفتاح على ثقافات اآلخري
تكم إىل العقل . ) كيًتؾ أيضنا تػحًـت التنوٌع كالتعدديٌة الثقافية ك تػح، ك  تػوعلى ثقافا تػحنفسو تتقٌبل اآلخر كتنف

 للطالب(
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 الفقرة السادسة 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك
 كشوؼ الواضحملػا السافر الٌتفرؽ )شرذـ ( التشرذـ

تعٌصب لطائفة لػمااخلطاب  اخلطاب الطائفي
 ذات مذىب معٌُت 

 ٌتسع بُت شيئُت ، جتويفلػما )فػجو (الفجوة 

   تناقض مفارقة
 

 ؾ حقوؽ اإلنساف .اتػهعاانة اإلنسانية كانلػماأسباب  الفكرة :

 الصور الفنية :

 .بُت ما ينبغي أف يكوف كما ىو كائن  ةي الفجو كاإلسالمفارقات اليت يعاين منها كاقعنا العريب لػماكمن  

 الكبَت بينهما . ا ىو كائن من حركب كشركر ابلتجويفينبغي أف يكوف من بناء كإعمار كم بُتالكاتب  بػوش

فارقات اليت يعاين منها كاقعنا العريب كاإلسالمي الفجوة بُت ما ينبغي لػماقصود ابلعبارة التالية " من لػماما ُس
 ليل  تػحالفهم كال ما ىو كائن " بناءن على فهمك للنص ؟أف يكوف ك 

لف اإلنساف يف األرض ككٌرمو كدعاه إىل اإلعمار تػخارب ، فاهلل تعاىل استػحاطب ال أف نتػخاكر كنتػحينبغي أف ن
 يػمات التقسكاخلَت ، فهناؾ مفارقة بُت دكر اإلنساف يف اإلعمار كالبناء ، كما ىو كائن اليـو من أخطار احلركب كدعو 

 . ؾ السافر حلقوؽ اإلنسافاتػهكاخلطاب الطائفي كشركر الفرقة كالتشرذـ كاالن

 ك حقوؽ اإلنساف ؟تػهعاانة اإلنسانية كتنلػمااذكر األمور اليت تزيد من  ِس

 كاخلطاب الطائفي كشركر الفرقة كالتشرذـ  يػمأخطار احلركب كدعوات التقس 
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 الفقرة السابعة :

 

 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك

 األمور الضركرية )كيل ( أكلوايتنا سارلػما ) سعي (سعى لػما
 ستوللػما عيدالصٌ  الضعف الوىن

 

ية كالعربية من أجل كشف التطٌرؼ كاخلركج من حالة يػمؤسسات اإلقللػماتفعيل قيق األمن ك تػحكيفية   الفكرة :
 شاركة كاإلبداع .لػمالعمل ك التجديد كتعزيز ثقافة ا كأيضنا من أجلالضعف 

 الصور الفنية :

 تذٌكؽ الػجمايلال فما نعانيو اليـو من أعراض الوىن على الصعيد احلضارم يؤكد احلاجة إىل التجٌدد  

 . بػوصٌور الضعف الذم يصيب أبناء األٌمة اليـو مرضنا لو أعراض تظهر على صاح

 

 يسهم يف كشف الوجو احلقيقي للتطٌرؼ  

 .كجهو احلقيقي  ليظهر يتكٌشف يتسًٌت مث ؼ إبنسافب التطرٌ الكات بػوش
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ة للبشر على اختالؼ أجناسهم شًتكلػمااإلنسانية  يػمٌسك ابلقتػمأشار مسو األمَت احلسن إىل ضركرة ال ُس
 ليل  تػحالفهم كال كطوائفهم كأصوذلم ، بٌُت أمهية ذلك ؟

يسهم يف   ًتكةشلػما يػمالقث يف ىذه بػحقيق األمن للجميع  ، كالتػحإىل شًتكة يؤٌدم لػمااإلنسانٌية  يػمٌسك ابلقتػمإٌف ال
ؤسسات لػماية ، كتفعيل يػمية كاإلقللػماشًتكات العلػماكشف الوجو احلقيقي للٌتطٌرؼ ، فبل بٌد من الًتكيز على 

 ها بصورة مستقٌلة .لػماٌدد معتػحمل أكلوايتنا ك تػحٌية كالعربٌية ، اليت يػماإلقل

 ليل  تػحالفهم كال العريب ، كٌضحها ؟ لػماسُت كاقع العتػحمستقبلية يف  ه نظرةلسموٌ  ِس

شاركة كاإلبداع كاإلصلاز ، كدعم التعاكف كالتكامل بُت دكؿ لػمايادين ، كتعزيز ثقافة العمل ك لػماالتجٌدد يف سلتلف     
  بػوكشعو  يػماإلقل

 ليل  تػحالفهم كال تنفصل عن تغليب العقل كاحلكمة ؟ سؤكلة اللػماعٌلل إٌف اإلرادة العربية احلٌرة  ّس

قيق األمن تػحإىل  ابػهٌسك تػمة اليت يؤٌدم الشًتكلػمااإلنسانية  يػمد عليو ، كتنسجم مع القتػمتركن العقل كتع ألنٌػها
 كاالستقرار كتقٌبل اآلخر كنبذ التطٌرؼ .

 تذٌكؽ الػجمايلال " ؟كٌضح داللة القوؿ :" يف كشف الوجو احلقيقي للتطٌرؼ  ْس

 .ثلو يػمإظهار حقيقة التطٌرؼ الذم يتسًت كراء رداء آخر ال 

 

 الفقرة الثامنة :
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك
 أقٌدـ )زجي ( أزجي حتفلػن )حفي ( حتفيػن

 هىجَّركف قسرنا عن ببلدىم لػما قتلعُت لػما أرجاء، أضلاء ربوع 
   اجللٌية الواضحة ،  الصارخة

 

 نا العريب كاإلسالمي .لػمابارؾ كالدعاء أبف حيل السالـ علػما: التربيك بقرب قدـك رمضاف  الفكرة

 الصورة الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال هٌجرين لػماقتلعُت ك لػماكات الصارخة لكرامة اإلنساف عن ا تػهعاانة كاالنلػمارفعت أشكاؿ  

هجَّرين من ببلدىم شجرنا لػماكات إنساانن يصرخ ، كصٌور ا تػه، كصٌور االن بػوعن صاح عاانة ثقبلن يرفعلػماصٌور أشكاؿ 
 .مقتلعنا عن األرض 

 الفقرة التاسعة :

 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك

 األعداد من كاحد إىل ثبلثة ) نيف (نٌيف  التعاكف كالًتابط التكافل 
 اليت تدعو إىل يػمىي الق الغَتية  يػمق

اـ ابآلخرين تػماالى
 كتساعدىم

 تقوية العبلقات توثيق الصالت

 ا مضىبػماالتٌعاظ كاالعتبار  رةػٍ بالعً  نصائحو  )كعظ( تػوعظا
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 ادة منو كخاٌصة البلداف الفقَتة ُت لالستفلػمسلػمابُت  لي للزكاة كالتكافلػماضركرة أتسيس صندكؽ ع الفكرة :

 ليل  تػحالفهم كال اعي ؟تػمكاة كالتكافل االجي للز لػماما أمهية أتسيس صندكؽ ع ُس

ة يػمقيق األىداؼ التنموية للبلداف اإلسبلمية األقل ّنونا ، كضماف احلياة الكر تػحاالستفادة من نظاـ الزكاة يف سبيل 
 الغَتية كالسلطة األخبلقية كالكرامة اإلنسانية . يػم، كتعزيز ق ةاإلسبلميعات تػممػجلػالؤلفراد يف 

 ي للزكاة ؟لػماصندكؽ ع إلنشاءىت انطلقت الدعوة م ِس

 ( ، سنة كتابة اخلطاب .َُِٓقبل ثبلثة عقود كنٌيف من عاـ )

 الفقرة العاشرة : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ة لػمالك
غاالة السياسية أك الدينية لػما  التطٌرؼ كسهولة سره فيها يي  حةمٍ السى 

 ذىبية أك الفكريةلػماأك 
   رضيٌ لػماخلوؼ ا الٌرىاب

 

من  اتػهاإلنسانية من أجل إبراز صورة اإلسالـ السىمحة كمحاي يػمالًتكيز من خالؿ الزكاة على الق الفكرة :
 التشويو .

 صورة فنية :

العدؿ ابلقاعدة  بػوشالكاتب رسالة اإلسبلـ ابلبناء القوم ، ك  بػوش: بنية على العدؿ لػمارسالة اإلسالـ احلٌقة  
 يو ىذا البناء .الذم يقف عل
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 ليل  تػحالفهم كال نظاـ الزكاة يقٌدـ صورة حقيقية عن مساحة اإلسالـ : ُس

 اشرح ىذا : .أ 

حتاج كابن السبيل كتفويض اإلنساف من لػمااإلنسانية مثل الرمحة كاإلحساف إىل  يػمإٌف الًتكيز من خبلؿ الزكاة على الق
بنية على العدؿ كالسبلـ لػماهم يف إشاعة رسالة اإلسبلـ احلٌقة اعي سيستػمحيث ىو اإلنساف ، كتعزيز التكافل االج

 عن مسميات اإلرىاب كالٌرىاب . ابػه، كينأل 

 

 ؟كن أف تسهم يف إبراز صورة اإلسالـ احلقيقٌية ، من كجهة نظرؾ يػمىاًت سبال أخرل  .ب 

 

 هى اإلسبلـ عن قتل األطفاؿ كالنساء كالشيوخ كالعجزةػن -
 لعهودأمر اإلسبلـ ابلوفاء اب -
عاىدين كيدعو إىل مراعاة حقوقهم لػماستأمنُت كسائر لػمايوصي أبىل الذمة ك  - لػمصلى هللا عليو كس -كاف  -

 كأنصافهم كاإلحساف إليهم ينهى عن إيذائهم 

 .كيًتؾ أيضنا للطالب   
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 ثاؿ اآليت :لػماعدكد أتٌمل لػماعرفة العدد ك لػمأكالن : 
  حضر ثبلثة رجاؿ 

  

 عدكد لػماالعدد ) الرقم (                      
 

 : اثنينا : تذكَت العدد كأتنيثو
 ، مخسة ، سٌتة ... أربعة(  العدد + ػة : مؤنث  ، ضلو :  ُ
 ( العدد بدكف ػة : مذٌكر ، ضلو : أربع ، مخس ، سٌت ... ِ
 

 : عدكدلػمااثلثنا : إعراب 
  ييزنا منصوابن تػمعدكد لػما( يعرب  ٗٗ- ُُمن )  .أ 

 ا لػمشاىدتي ثبلثة كعشرين ت  جاء مخسوف عامبلن    ، قابلتي أربعى عشرة موظفةن  ، يذن

ا : لػمت -   تػحييز منصوب بتنوين الفتػميذن

 
ليوف لػما.....( ك  َََِ،  َََُك اآلالؼ ) ( ، ...   ََِ،  ََُئات ) لػما(  ك  َُ  -  ّمن )   .ب 

 .ركر مػجعدكد يعرب مضاؼ إليو لػمافإف ..

  ثبلث دجاجاتو .اشًتيتي 

 ركر بتنوين الكسر مػجدجاجاتو : مضاؼ إليو  -

  درسة مئتا طالبو لػمايف 

  قرأتي ألفى صفحةو 

  ليوف دينارو بػمبيعت اللوحة 
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  عدكد لػمائة ننظر إىل الرقم األخَت كبناءن عليو نعرب لػما: األعداد اليت فوؽ مالحظة: 
 

  حضر مئة كعشركف رجبلن(ٗٗ-ُُييزنا ألنٌو من )تػمعدكد لػما "عشركف" ، فهنا نضع ) نبلحظ أٌف العدد األخَت  

  كسبعة رجاؿو  ألفحضر ، "(َُ-ّألنٌو من )عدكد مضاؼ إليو لػمافهنا نضع نبلحظ أٌف العدد األخَت "سبعة 

 
 :يف درس العدد  دتػمعلػما رابعنا : اإلعراب

 . مهندساتو  أربعي كحكمو الرفع ، ضلو : جاء : الفاعل  .أ 

 اعل مرفوع ابلضٌمة أربعي : ف -

 

 كتبو   ثبلثةى : كحكمو النصب ، ضلو : طالع زيد  بػوفعوؿ لػما .ب 

 ة تػحمنصوب ابلف بػوثبلثة : مفعوؿ  -

 

 مجلة + عدد  بػوش مجلة  بػو: كأييت بعد ش مبتدأ مؤخر .ج 

  زىراتو  مخسي يف احلديقة 

 مخسي : مبتدأ مؤٌخر مرفوع ابلضٌمة  -

 

 سنواتو  ستُّ خي : كحكمو الرفع ، ضلو : عمري أخرب  .د 

 ستُّ : خرب مرفوع ابلضٌمة  -

 
 يكثر فيو األفعاؿ ) أقاـ ، مكث ( كيسأؿ بػ ) كم (   : كحكمو النصب  انئب عن ظرؼ الزماف .ق 

 أعواـو  ثبلثةى  مكثتي يف مٌكة 

 ة تػحثبلثةى : انئب عن ظرؼ الزماف منصوب ابلف -

 
 ركر جمػيت ) عاـ ( ك ) سنة ( أتيت مضاؼ إليو لػماألعداد بعد ك .ك 

  يبلد لػماقبل  مئةو عاـ  اإلسكندريةٌسست مدينة أي 

 ركر بتنوين الكسر مػجمئةو : مضاؼ إليو  -
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   ( كالعدد الًتتييب  ِ- ُالعدد ): عدكد يف التذكَت كالتأنيث لػمايطابق: 

 

 : ُالعدد 

  اشًتيتي تفاحةن كاحدةن 

  جاء رجله كاحده 

 تي على رجلو كاحدو لػمس 

 

 ثٌٌت .لػماؤٌنث ) اثنتاف كاثنتُت ( كيعامل معاملة لػمامنو ) اثناف كاثنُت ( ك  رذكٌ لػما" :  ِالعدد 
  اشًتيتي تفاحتُت اثنتُت 

 جاء رجبلف اثناف 

 ت على رجلُت اثنُت لػمس 

 
  عدكد يف احلالة اإلعرابية ) رفعنا كنصبنا كجرِّا ( لػمايتبع  ( ِ،  ُ) مبلحظة :العدد 

 

 
 عل (على كزف ) فاالعدد الًتتييب : 

 
  قرأتي الفصل الرابع من الركايًة 

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

  الفصل بُت الفصوؿ ، فنقوؿ قرأت الدرس الرابع كالقصة الرابعة . ترتيبألنٌو يبٌُت  ترتيبيناكمسيى 

   ( ّاألعداد من  -  َُ  : )عدكد يف التذكَت كالتأنيث لػماالف تػخ 
 
  طالعى زيده ثالثى قصصو كتبو   طالعى زيده ثالثةى .................... 

 ) مفردىا( كتاب  مذكر      مؤنث  
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  ركرنا مػجعدكد )كتب( قد جاءت مجعان لػمانبلحظ أف 
 ، كىو مضاؼ ره ة الظاىرة على آختػحالف بػومنصوب كعبلمة نص بػومفعوؿ  ثالثةى : -
 ركر كعبلمة جرٌه تنوين الكسر الظاىر على آخره مػج: مضاؼ إليو  كتبو  -

   ( ُُالعدد )  : 

 عدكد يف التذكَت كالتأنيث لػمايطابق 

 ة على العدد تػحاجلزأين ؛ أم نضع الف تػحؤنث ) إحدل عشرةى ( ، كيبٌت على فلػمامنو ) أحدى عشرى ( ك  ذٌكرلػما
 زللٌي ) يف زلل (  بػوركرنا ، كإعرامػجمنصوابن أك  سواء أجاء مرفوعنا أك

 
  قرأتي إحدل عشرة قٌصةن قرأتي أحدى عشرى كتاابن  ، 
  بػواجلزأين يف زلل نصب مفعوؿ  تػحعشرى : عدد مركب مبٍت على ف أحدى  -
 على آخره . تػحتنوين الف بػوييز منصوب كعبلمة نصتػمكتاابن :  -

  ( ُِالعدد  ) 

 . تػحوقعو يف اجلملة ، كجزؤه الثاين يبٌت على الفلػمثٌت تبعنا لػماإعراب جزؤه األٌكؿ يعرب  
 ؤٌنث ) اثنتا عشرةى ( ك) اثنيت عشرةى ( .لػمامنو ) اثنا عشرى ( ك ) اثٍت عشرى ( ، ك  ذٌكرلػما 

 

  ًٌنٌتبع ما يلي : اتلػم كإىل ويل العددتػحعند  ( زلافظةن .ُِ) يف األردف 
o ا أف )زلافظة( بػمحٌدد التذكَت كالتأنيث للرقم من خبلؿ معدكده، ك ػ(  نُِة ىذا الرقم ): عند كتاب اخلطوة األكىل

 عدكد يف التذكَت كالتأنيث  ، فنقوؿ: اثنتا عشرة أك اثنيت عشرة .لػماقد جاءت مؤنثة فالرقم مؤنث ألنو يطابق 
o خر مرفوع ( ، لذلك نكتب الرقم )اثنتا وقع اإلعرايب للرقم ، كقد جاء ىنا ) مبتدأ مؤ لػما:  ضلٌدد  اخلطوة الثانية

 ثٌت يرفع ابأللف لػماعشرة ( ، ألٌف 
 عو األلف ألنٌو مثٌت  فاثنتا : مبتدأ مؤخر مرفوع كعبلمة ر ،  اثنتا عشرة -
 ، ال زلل لو من اإلعراب . تػحعشرةى : عدد مبٍت على الف  -
 على آخره تػحتنوين الف بػوييز منصوب كعبلمة نصتػم :زلافظةن  -
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 (  ُٗ  -  ُّداد من )  األع 

 
 وقعها يف اجلملة لػما كنصبنا كجرِّا تبعنا اجلزأين رفعن  تػحكيبٌت على فعدكد كاجلزء الثاين يوافقو ، لػماالف يػخجزؤىا األٌكؿ 

 

 الف (يػخ) القريب يطابق كالبعيد اشًتؾ يف الرحلة مخسى عشرة طالبةن ،طالبنا اشًتؾى يف الرحلة مخسةى عشرى 
 مؤنث     مذكر                 

 اجلزأين يف زلل رفع فاعل  تػح: عدد مركب مبٍت على ف مخسةى عشرى  -
 على آخره . تػحتنوين الف بػوييز منصوب كعبلمة نصتػم: طالبنا  -

 ( َٗ   -  َِألفاظ العقود من )

اك ، كنصبنا كجرِّا ابلياء ، كتلـز وقعها يف اجلملة ؛ رفعنا ابلو لػمتبعنا  بػو، فتعرب إعرا لػماالس ذٌكرلػماملحقة جبمع 
عٌت ال يوجد صورة مؤنث من ) عشرين بػمألفاظ العقود صورة كاحدة مع معدكدىا سواء أكاف مذكرنا أـ مؤنٌػثنا ؛ 

 ( فبل نقوؿ ) عشرينة  (  

 

  حفظتي ثالثُت بيتنا من الٌشعر  . شاركٍت يف احلوار عشركف طالبةن 
 لػمالواك ألنٌو ملحق جبمع الذكر السعشركف : فاعل مرفوع كعبلمة رفعو ا -
 على آخره . تػحتنوين الف بػوييز منصوب كعبلمة نصتػمطالبةن :  -
  حفظتي ثالثُت بيتنا من الشعر 
 لػماالياء ألنو ملحق جبمع الذكر الس بػومنصوب كعبلمة نص بػوثبلثُت : مفعوؿ  -
 على آخره . تػحتنوين الف بػوييز منصوب كعبلمة نصتػمبيتنا :  -
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 األعداد ) مئة ، ألف ، مليوف ...(
 

 ةو لػمكتبتي فقرةن يف مئًة ك 
 ركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخره ) تعرب حسب موقعها يف اجلملة (مػجاسم  مئًة : -
 ركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخره .مػج: مضاؼ إليو ةو لػمك -

 

 م ) بضع ( بػهلػماالعدد 

 م ال يقٌل عن ثبلثة كال يزيد على تسعة هبػكىي تدؿ على عدد م 

  (  ، ضلو : أقمتي يف القدس بضعةى أعواـو  ، مكثت يف مٌكة   ٗ – ّفردة من )  لػماكتستعمل استعمل األعداد
 .بضعى سنواتو 

 تي بضعى عشرةى امرأةن لػمكقد ترٌكب مع العشرة تركيبنا مزجينا ، ضلو : شاىدتي بضعةى عشرى رجبلن ، ك 
 معطوفنا عليها أحد ألفاظ العقود ، كحكمها من حيث التذكَت كالتأنيث أك اإلعراب كأحكاـ األعداد  كقد يكوف

 صافحتي بضعةن كعشرين رجبلن ( ، ضلو :  ٗ – ّمن ) 
 . أقمتي يف القدسي بضعةى أعواـو 
 ة الظاىرة على آخره ، كىو مضاؼ تػحالف بػومنصوب كعبلمة نص انئب عن ظرؼ الزماف: بضعةى  -
 ركر كعبلمة جرٌه تنوين الكسر الظاىر على آخرهمػج:مضاؼ إليو  اـو أعو  -

 

 م ) نٌيف ( كىو زائد عن العقد بػهلػماالعدد 

ئة كاأللف ، ضلو : ) أربعوف كنٌيف ، لػماكتدؿُّ على عدد من الواحد إىل الثبلثة ، كال تستعمل إاٌل بعد العقود كبعد 
 دة على .كتلـز حالة كاحدة من حيث التذكَت كالتأنيث مئة كنٌيف ، ألف كنٌيف ( أم أكثر من ، كزاي

  كنيًٌفه :جاء ثالثوف رجالن 
 نٌيفه : اسم معطوؼ على) ثبلثوف ( مرفوع كعبلمة رفعو تنوين الضم على آخره . -

 ا أك نصبنا   أك جرِّا ( عطوؼ عليو يف احلالة اإلعرابية ) رفعن لػماعطوؼ يعدُّ اتبعنا ، أم أنٌو يتبع لػماتذٌكر أف االسم  مبلحظة ىاٌمة :
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 اإلجابة : 

 إحدل عشرةى صفحةن  -د                       سنةى ألفو كتسعمئةو كاثنتُت كستُت -أ  

 سبعةه كمثانوف  -ق       )ثبلاثن كعشرين سنة( )كشهرين( )كمثانية عشرى ( -ب 

ـٌ ألفو كث  –ج   ئتا كتابو .م -ك                   مئةو كستةو كمخسُت .ػمانػعا
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 اإلجابة :

  بػواجلزأين يف زلل نصب مفعوؿ  تػحعدد مركب مبٍت على ف - أ
 لػماالس ذٌكرلػماألنو ملحق جبمع  خرب كاف منصوب ابلياء - ب

 ركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ .مػجاسم  –ج 

 اؼ .ركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخره كىو مضمػجاسم  -د 

 

 

 

 

 

 اإلجابة : 

 أربعى عشرةى شجرةن  -ج       مئةه كعشركف سنةن  - أ
 سبعةى أايـو  -د             ألفى دينارو  - ب

 

 
  أطلقت ىذه الدعوة قبلى ثبلثًة عقودو كنٌيفو 
 ركر كعبلمة جرٌه الكسرة ، كىو مضاؼ مػجثبلثة : مضاؼ إليو  -
 ركر كعبلمة جرٌه تنوين الكسر مػجعقودو : مضاؼ إليو  -
 الواك : حرؼ عطف ، ال زلل لو من اإلعراب -
 ركر كعبلمة جره تنوين الكسر الظاىر على آخره .مػجاسم معطوؼ على) ثبلثة (  نٌيف : -
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 ٌرد من الزماف كأييت على أكزاف زلٌددة من الفعل الثبلثي كغَت الثبلثي مػجىو كل حدث  صدر :لػما. 
 
 شربى ، أكل ، كىبى (ذم يتكٌوف ماضيو من ثبلثة أحرؼ.: ىو الفعل ال الفعل الثالثي ( 
 انكسرى ، قٌطعى ، استعملى(: ىو الفعل الذم يتكوف ماضيو من أكثر من ثبلثة أحرؼ . الفعل غَت الثالثي ( 

 

 الفعل الثالثي : مصادر أكزافأكالن : 

 ثاؿلػما صدر(لػما) الوزف
 ، زراعة ، حياكة ًصناعة ًفعالة
 ، طَتاف ، جوالف رايفجى  فىعبلف
 ، ملوحة ، محوضة سيهولة فيعولة
 ، أسف ، جزع ضرى مى  فػىعىل

، قعود ، سجود فػيعيوؿ   قيديـك
 تػحعىٍرض ، أىٍخذ ، فى  فػىٍعل
 دىبيب ، ضجيج ، صهيل فىعيل
 طاس داع ، عي سيعاؿ ،صي  فيعاؿ

 

 

 

 

 صدر الصريح للفعل اسبقه بجملة ) قام بعملية .....( ، مثال :الـمعند صياغة  معلومة مهّمة :

o   الصناعة: قام بعملية  صنع 

o  الطيرانطار : قام بعملية 

o  ِرض : قام بعملية ضالـمم   ر 

o   السجودية جد : قام بعملس 

o  التدريسدّرس : قام بعملية 

o   االنكسارر : قام بعملية انكس 
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 الفعل غَت الثالثي : اثنينا :

 ماضيو من أربعة حركؼ . ىو الفعل الذم يتكوف :الفعل الرابعي  .أ 

 ثاؿلػما صدر( لػماالوزف) 
 إنتاج، إخراج عاؿإفٍ 
 إعادة ، إقالة الةفى إً 
 تشديد ، تدريس عيلفٍ تػى 

 دئة ، ترقيةتػه تىفًعلة
ادلة، ًقتاؿ مػججداؿ ك  ًفعاؿ كمفاعلة

 كمقاتلة 
 ًكسواس ، زًلزاؿ ًفعبلؿ
 طىٍمأىنىة ، ىىٍندسة فػىٍعلىلة

 

 و الفعل الذم يتكوف ماضيو من مخسة حركؼ .ىاخلماسي :الفعل  .ب 

 ثاؿلػما صدر( لػماالوزف) 
 د ،اقًتحاتػهاج افتعاؿ
 اندماج ، انكسار انفعاؿ
 تبايين، جتاذيب تفاعيل
 تدرُّج ، لػمتع تفعُّل
 اٍسًوداد ، اٍصًفرار اٍفًعبلؿ

 

 ىو الفعل الذم يتكوف ماضيو من سٌتة حركؼ .الفعل السداسي : .ج 

 ثاؿلػما صدر( ملػاالوزف) 
 داـتػخاستغفار، اس اٍسًتفعاؿ
 استجابة ، استقالة اٍسًتفالة
 اخشيشاف ، اعشيشاب افعيعاؿ
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 اإلجابة : 

 صدر لػما ة لػمالك
 فػىٍهم فهم

 استيطاف استوطن
 ميطالعة طالع

 يػمتعل لػمع
 إخراج أخرج
 إشراؼ أشرؼ
 اخضرار أخضرٌ 

 هزاـػان هـزػان
 

 

 
 

 مطالعة ب.         استثمار  . أ
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 مصدر لفعل غَت ثالثي مصدر لفعل ثالثي
)  جتنُّب )جتنَّب( الكىرىـ )كـر

 االمشئزاز ) امشئٌز( شجاعة ) شىجيع (
 االبتعاد) ابتعد( الكذب ) كذب (
 التقرُّب)تقرَّب( العطف) عطف(

 )  احًتاـ) احًـت
 اع(تػماع)استػماالس 
 (التشاكير) تشاكىر 
 ة) استفادة(االستفاد 
 االعتناء )اعتٌت( 

 

 
 :اإلجابة 

 التكافيل  -ج                                     عبادة ، الدعوة ، منوِّا   -أ

 االستفادة  -د         قيقتػحتربية ، توجيو ، توفيق ، أتسيس ، تذكَت ،  . ب
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 أكال : مصادر األفعاؿ الثالثية :

 [ فػىٍعلو صار مصدره على كزف ]  )فىًعلى (أك  ) فػىعىلى(إذا كاف الفعل على كزف  .أ 
 : كىو أىٍخذو (فػىٍعلو )فيكوف مصدرىا على كزف (فػىعىلى )أىخىذى على كزف  مثاؿ ، 

 (أٍكلو  : أىكىلى ( ، ) تػح: فى  تػحفى كمثلوي ) 
 
 عى على كزف فىعً  مثاؿ  كىو مسىٍعو  (فػىٍعلو )لى ، فيكوف مصدره على كزف : مسًى

دى : محىٍدو كمثلوي ) : شىٍربو ( ) محًى  (شىًربى
  [ًفعىالة]فيكوف مصدره على كزف حرفةأما إف دلت على. 

: ًحراثة : مثاؿ : ) زىرىعى   ( )حاؾ :ًحياكة ( زًرىاعة ( )حىرىثى
 

 [فيعولة]على كزف  صدرلػما( ككاف الزمنا صار فػىعيلى إذا كاف الفعل على كزف )  .ب 
 سيهولة ( ملوحىة( ) سىهيل : مثاؿ: ) مىليح: 

 
 [فػىعىلو ف]،صار مصدره على كز  ( ككاف الزمنا) فىًعلى إذا كاف الفعل على كزف  .ج 
  أىًسفى   :مثاؿ( ) ( : ) تىًعب : تػىعىبو ( ) جىزًعى: جىزىعو  أىسىفو

 
 [ عوؿو في ](ككاف الزما صار مصدره على كزف فػىعىلى إذا كاف الفعل على كزف ) .د 
 )مثاؿ: ) قعد : قيعود( ) سجد : سجود( ) دخل :  دخوؿ 
  [ فػىعىالف] صار مصدره على كزف  حركة كاضطرابكإف دٌؿ على 
 )مثاؿ :  ) غلى : غلياف () فار : فوراف( ) طار: طَتاف( ) جاؿ: جوالف 
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 [ فىعيلو ]صار  كزنو على كزف  سَتو  كإف دٌؿ على 
  ) مثاؿ : ) رحىل : رحيل 
  ٌ[ فعيل ]أك [فيعاؿ]صار  كزنو على كزف  صوت على  كإف دؿ 
  ٌضجيج( ) صهل: صهيل ( : مثاؿ : ) صىرىخ : صيراخ ( ) عول: عواء( ) ضج 
  [ فيعاؿ ]صار كزنو  داءإف دٌؿ على 
  طاس( ) دار :دكار ( مثاؿ :  ) سعل: سعاؿ( ) صدع: صداع( ) عطس :عي 

 

 اثنيا : مصادر األفعاؿ غَت الثالثية :

  صدر على كزف ) لػماف يكوف كزف ابػهف أك احلرفاف الثاين كالرابع متشاابػهاحلرفاف األكؿ كالثالث متشاإذا كاف

 ًفٍعبلؿ ( مثاؿ : كسوس : ًكسواس ، زلزؿ : زًلزاؿ

 ( إفعاؿ( صار مصدره على كزف)  أفعلإذا كاف الفعل على كزف )  .أ 

 جادػإي : إخراج ، أكجد : مثاؿ : أكـر :إكراـ، أخرج 

 (  إفالةكاف معتل العُت فوزف مصدره على كزف )   أما إذا 

  إدارة : : إشارة ، أدارى  مثاؿ: أقاـ : إقامة ، أشارى

 (ميفاعلة أك ًفعاؿ( ، فوزف مصدره على كزف )فاعلى إذا كاف الفعل على كزف)  .ب 

  مثاؿ : انقشى : نًقاش : ميناقشة  ، قاتل : ًقتاؿ : ميقاتلة ، كاصل : ًكصاؿ: ميواصلة 

 ( ) تفعيل(،فوزف مصدره على كزففعَّل الفعل على كزف )إذا كاف  .ج 

 كٌحد : توحيد  يػممثاؿ : كبٌػرى : تكبَت ، عظٌم : تعظ ، 
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  ( تفعيل أك تػىٍفًعلةفمصدره ) مهموز البلـأما إذا كاف 

  مثاؿ : رٌّب : تربية ، ّنٌى : تنمية ، كٌّف : توفية ، رٌقى : ترقية 

 

 () انفعاؿزف مصدره ( ،فو انفعلإذا كاف الفعل على كزف ) .د 

 انفتاح  ،انطلق :انطبلؽ  تػحمثاؿ : انكسر :انكسار ، انف: 

 

 (  ) افتعاؿ( فوزف مصدره  ) افتعلإذا كاف الفعل على كزف  .ق 

 مثاؿ : اقًتب : اقًتاب ، امتثل : امتثاؿ  ، ارتول : ارتواء ، اصطرب :اصطبار 

 

 (  )تفاعيل(،فوزف مصدره تفاعىلى إذا كاف الفعل على كزف ) .ك 

 مثاؿ : تناقىش: تناقيش     ، تزاحىم: تزاحيم 

 

 ( تفعُّل(، فوزف مصدره ) تفعَّل إذا كاف الفعل على كزف ) .ز 

  مثاؿ : تقرَّبى :تقرُّب ، جتمَّل : جتمُّل 

 

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

 داـ ، استقدـ : استقداـتػخدـ : استػخمثاؿ : اس 
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 التاسعة :الوحدة       

 

 

 الـقلـوب مـفاتيـح                         
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 :الفقرة األكىل 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
الباحث يف أمور  لػمالعا )فلسف(فيلسوؼ  اللـو الشديد ) أنب ( التأنيب

 الفلسفة 
ـٌ (أمٌية  الزجر ) نػهر (  ارتػهاالن  ال تعرؼ القراءة كالكتابة  ) أ

طر الشديد ، كيقصد لػما ) كبل ( الوابل
 ىنا اللـو الكثَت

  

 

 يد على معاملة مرؤكسيها القاسية كالسيًٌئة . اعًتاض اخلادمة الشد الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال ؟ .ثل ىذا الوابل يف الصباح الباكر بػما تػهكيظهر أٌف ربٌة البيت كانت قد أمطر   

ا لػماربٌة  تػوار الذم صبٌ تػهصٌور الكاتب كبلـ التأنيب كاالن  نزؿ على العاملة مطرنا شديدن
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 ار تػه ابلتأنيب كاالنكافأ إاٌل كال ني  

 ار ابذلدية اليت تيعطى للخادمة تػهصٌور التأنيب كاالن

 ـو :صٌبت عليها اللٌ  

 اء الذم يصٌب لػمصٌور الكاتب اللـو اب

 فتفٌجر كالربكاف ، بركاف اإلنسانية : 

رنا تػهٍنطىًلق من إنسانيلػمصٌور الكاتب اعًتاض اخلادمة كا  ا بركاانن متفجًٌ
 

 ليل  تػحالفهم كال  البيت اخلادمة معاملةن قاسية : عاملت فتاةي  ُس

 ة احللوة لػمار كاللـو كغياب الكتػهالتأنيب كاالن   : عاملةلػمىات صورنا من ىذه ا - أ
 تقصَت اخلادمة يف أداء الواجب      عاملة :لػمما سبب ىذه ا - ب

 عاملة ؟ بٌُت رأيك لػماق ىذه تػحها تسػىل تظن أنٌ  – ج

 كن ألىل البيت توجيهها ابللفظ الطٌيب يػمعاملة بدؿ تقصَتىا ؛ إذ لػمىذه ا قتػحال أظنها تس

 ة حلوة لػمك       ما الذم كانت تتوقعو العاملة من أىل البيت مقابل عملها ؟ –د 
 

 تذٌكؽ الػجمايلال كٌضح داللة كل من العبارات التالية :  ِس

 تنق ابلبكاء "يػخا تػه" تقوؿ كصو   (ُ

 زف كالضيق يدؿ على شٌدة احل

  "ت اخلادمة بلغة الفيلسوؼلػمتك" (ِ

 اذلاتػما ، داللة على قهرىا كضعف احتػهكاحلكماء رغم أميٌ   لػما تتكتػها جعلتػهػجربت
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 "نعمل سحابة النهار كبعض الليل"  (ّ

 العمل طواؿ اليـو  

 "فتفٌجر الربكاف ، بركاف اإلنسانية " (ْ

 عاملة ، فثارت كاضطربت ملػل ىذه اتػمتػحتعد  لػمداللة على أٌف اخلادمة 

 تذٌكؽ الػجمايلال ؟ ما داللة تكرار عبارة :" حياة ال تيطاؽ" يف النص برأيك  ّس

 ل ، كقد تػجاكزت احلدٌ تػمتػحتعد  لػمعاملة لػمأتكيد أٌف ىذه ا

 الفقرة الثانية   

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 أخبلؽ ) مرؤ (مركءة  مػحتاجنا  )حوج (أحوج 
 أفضل حاؿ خَت كجو مكانةن  (يػم)ق مقامنا

 

 تلٌقي لػمة احللوة كاللطيفة يف نفس الػمأثر الك   الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال ة اللطيفة ......، إنػٌها مفاتيح القلوب لػمة احللوة ، الكلػمما أحوج أمساعنا إىل الك 

 ب مفاتيح ذلذه القلوب صٌور القلوب أبواابن ، كصٌور الكبلـ الطيٌ 
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 تعب لػمسح عرؽ اتػم 

 تعب لػمسح العرؽ عن اتػمة الطٌيبة ابليد احلانية اليت لػمصٌور الك

 

 ليل  تػحالفهم كال  :جعل الكاتب الثناء سبيالن لإلخالص يف العمل ، كالقسوة طريقنا لإلحباط  ُس

 :  اذكر بعض صور الثناء كالتعزيز كما كردت يف النص  - أ

 وؿ  صاحب العمل من فضلك أك اعمل معركفنا ، كيوجد يف النص الكثَت .....حُت يق

 

 بٌُت رأيك يف ما ذىب إليو الكاتب موافقنا أك سلالفنا ؟ - ب

 . تػوبٌ مػحات التعزيز تقود اآلخر إىل اإلخبلص يف العمل ك لػمأكافق الكاتب يف أٌف ك
 

 ليل  تػحالالفهم ك  عاملة الطيبة يف نفوس اآلخرين ؟ لػماما أثر  ِس

 ركءة لػمٌرؾ اذلٌمة كاتػحػيتعب ، ك لػمسح عرؽ اتػمتفعل فعل الٌسحر ، فتيفرح القلب احلزين ك  
 

 ليل  تػحالفهم كال فيزىم على العمل ؟تػحابلعٌماؿ ، ك  تػوكيف حيرص صاحب العمل على توطيد عالق ّ س

 ب كالشكر م ابلكبلـ الطيٌ تػهم كمعاملتػهم كجتٌنب إىانتػهابحلفاظ على كرام
 

 ليل  تػحالفهم كال  استنتج من النص حٌقا من حقوؽ العٌماؿ ؟ ْس

 ا لؤلجرتػهديد ساعات العمل كمناسبتػحمحاية كرامة العٌماؿ ، احلق يف الرٌاحة ، 
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 الفقرة الثالثة    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 ـتصر الكبليػخ ) كجز (يوجز  اؿلػمتوٌفر ا ) قصد (تقتصد 

 السكوف كالراحة الطمأنينة ) طمن( تلط بغَتهيػخ لػماخلالص  ( ) صرؼ ًصرفة
 يسيطر ، يظهر )سود(يسود  شكبلن  طابعا

 

 اٌدم كلكٌنو يضفي طابعنا إنسانينا ركحينا بُت الناس .لػمالكبلـ احللو ال يغٍت عن األجر ا الفكرة :

 الصور الفنية :

 اديٌة ابجليبُت لػمر الكاتب العبلقة الوٌدية ابلقلبُت كاصو     القلبُت حاٌل مػحل اجليبُت : 
 اٌدية ترتدم طابعنا إنساينن ركحينا لػماكإذا اخلدمة  

 اٌدية ابإلنساف كما صور الطابع اإلنساين ابللباس الذم يرتديو ىذا األنساف لػمصٌور اخلدمة ا
 

 ليل  تػحالفهم كال  .ة احللوة عطاء لػملكأشار الكاتب إىل أٌف دفع صاحب العمل األجر للعامل كاجبه ، كا ُس

 اذا ؟لػمد الكاتب يف ذلك ؟ ك ىل تؤيٌ  .أ 

ة احللوة لػمكأخالف الكاتب يف أٌف الك، أكافق الكاتب يف أف دفع األجر للعامل ىو كاجب على صاحب العمل 
 ب ..كيًتؾ أيضنا للطالعطاء كليست كاجبنا ؛ فأرل أٌّنا كاجبة على صاحب العمل كدفع األجر ، 
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 ؟ما الذم يضفيو ىذا العطاء على العالقة بينهما  .ب 

 ل جيبيهما ، بطابع إنساين ركحاينمػحتعد عبلقة ماٌدية ًصرفة ، كأف قلبيهما حبٌل  لػمأٌف العبلقة بينهما 

 ع اإلنساين ؟ تػممػجلػابٌُت أثره يف  -ج 

 ع اإلنساين تػممػجلػطمأنينة كاذلناء يف اعبارات التعاطف تشٌد رابط األلفة ، كترص بنياف الصداقات ، كتنشر ال 
 

 تذٌكؽ الػجمايلال  عٌت الذم تفيده مجل من مثل "عٌوض هللا عليك" " ابرؾ هللا فيك" ؟لػماما  ِس

 الٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء    

 يل  لتػحالفهم كال   ل اجليبُت ؟مػحقصود بقوؿ الكاتب : " كأٌف القلبُت حاٌل لػماما  ّس

 ادية لػمالعبلقة اإلنسانية تطغى على العبلقة ا

 ليل  تػحالفهم كال   اإلنسانية ؟ يػمادية على القلػماع تطغى فيو العالقات تػممػجتوٌقع مصَت  ْس

عنوية كاألخبلقية ليغدك لػمامات اتػمادية على الركابط اإلنسانية ، كستضعف فيو االىلػمصاحل الػمستطغى فيو ا  
 ادية لػمهم األخبلقية كمصاحلهم ايػم، كيشعر أفراده ابلغربة كالضياع ، كالصراع بُت ق تػوا جافِّا يف عبلقاعن تػممػج

 :الفقرة الرابعة  
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 فضائل ( مزم )مزااي  تينفًٌذه ) صدع ( تصدع أبمرؾ
 ة ، الرافضة اجلاحد ) نكر (تنكرة لػما ال تسمع ) صمم (الصٌماء 

 

 وف اعتبارنا ذلا .يػمٌيز اإلنساف عن اآللة ، كبعض الناس ال يقتػمة احللوة لػمالك الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال . م اآللة، ىي اليت تفٌضل التعامل مع اآللة اء صملكٌن النفوس الصمٌ  

 صٌماء ال تشعر  آلةن ، صٌور النفوس ا جلاٌفة اليت تفٌضل التعامل مع اآللة 
 

 ليل  تػحالفهم كال  .، كٌضح ذلك  تػوة كبَتة يف حيايػمفٌرؽ الكاتب بُت إنساف ماٌدم ، كإنساف للعاطفة ق ُس

 م يتعامل مع اآلخرين يف أموره على أساس عمل ينجز كأجر ييدفع ال نصيب للقلب كال للساف فيو ادٌ لػمااإلنساف   -
 ة احللوة من مزاايه ، كىي طبع فيو لػمالطٌيب ، فالك ة الكبلـيػماإلنساف الذم يقٌدر ق -

 :الفقرة اخلامسة    

 

 

 

 

 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 هللا عٌز كجلٌ  عاٌلـ الغيوب الطهايػخ ) شوب ( ابػهيشو 

 وسيقية لػمخيط مشدكد يف اآللة ا كتر الباطل الردمء من الشيء زيف 
   صود أثرىا قلػمرجع الصوت كا ) صدم (صداىا 

 ب عند الناس تػحسلػمة احللوة الصادقة الصادرة بكل إخبلص ذلا الصدل الػمالك الفكرة :
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 الصور الفنٌية :

 ة احللوة إذ تيقاؿ ....فتنقر على كتر من أكاتر قلوبنا لػمالك  

 د ة احللوة ابليد ، كصٌور القلب ابآللة الوترية اليت تعزؼ عليها ىذه اليلػمصٌور الكاتب الك

 ا زيف أك نفاؽ بػهال يشو  

 ياه لػماء الصايف كصٌور الزيف كالنفاؽ ابلشوائب اليت تعكر صفاء الػمة احللوة ابلػمر الكاتب الكصوٌ 

 

 تذٌكؽ الػجمايلال  كٌضح داللة قوؿ :" فتنقر على كتر من أكاتر قلوبنا "؟ ُس

 ة الطٌيبة يف النفوس لػمجايب للكػاألثر اإلي 

 ة احللوة أف تكوف خالصة كصادقة كما بٌُت الكاتب ؟لػملى الكاذا جيب علػم ِس

 ب تػحسلػمحىت تصل إلينا مباشرة من دكف زيف أك نفاؽ فتنقر على كتر قلوبنا كيكوف ذلا صداىا ا 

 

قيق مآرب أك تػحٌلقنا أك رايءن لتػمات الرقيقة لػمدـ الكتػخيشيع على ألسنة بعض الناس أٌف فالانن يس ّس  
 ليل  تػحالفهم كال  ة ، بٌُت رأيك يف ىذا الكالـ يف ضوء فهمك للنص ؟منافع خاص

 يًتؾ للطٌالب:
........................................................................................................

....................................................................................................... 
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 الفقرة السادسة  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 ا بػهذٌ تػه ) صقل (تصقلها  اإللػهاـ ، الصوت اخلفي اإليػحاء ) كحي (
   مػمارسة ) زكؿ (مزاكلة 

 

 ات الطٌيبة تفعل فعل اإلُياء فيها .لػمتعويد اللساف على الك الفكرة :

 الفنية : الصور 

 : تػوتصقلها يف الوقت ذا 

 رآة اليت تصقلها تلك األداة فتجعلها المعة كاضحة .لػمة الطيٌبة ابألداة احلاٌدة كصٌور النفس ابلػمصٌور الكاتب الك
 

 ليل  تػحالفهم كال  قصود بقوؿ الكاتب :لػماما  ُس 

 زاكلة احًلدادة تصبع حٌدادنا "بػم"  (ُ

 ارسة فعل ما فننٌو يعتادهي رء نفسو شللػمإذا عٌود ا   

 

 " تػوات احللوة تصدر عن النفس ، كتصقلها يف الوقت ذالػم"إٌف الك (ِ

 رء الكبلـ الطٌيب فننٌو ال يبٌث الٌسركر يف متلقيو فقط كإٌّنا يف نفسو أيضنا لػمعندما يصدر ا
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 ليل  تػحالفهم كال جابتك اعي إجيايب ، أىو مكتسب أـ فطرم ؟ كٌضح إتػممعاملة اآلخرين بلباقة سلوؾ اج ٗس 

كلكن قة عند بعض الناس سجٌية كطبع فيهم فبل يبذلوف يف ىذه الػمعاملة عناء كمشٌقة . اآلخرين بلبامعاملة   
 –قاؿ الكاتب : " مبزاكلة الػحدادة تصبح حٌدادنا كما   –اإلنساف مىت ما عٌود لسانو كنفسو على الػمعاملة الطٌيبة 

 كيًتؾ أيضنا للطالب عندئذو طبعنا مكتسبنا فيو ، كيعتادىا . ستصبح 

 الفقرة السابعة :   

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
ثل لػممفردىا النٌد ، كىو ا ) ندد (األنداد 

 كالنظَت
 تػو:امرأ زكج الرجل - الٌزكج

 رأة : بٍعلهالػمازكج  -
 كييقاؿ لبلثناف : زكجاف

 تقٌوم )رٌص ، رصص( ترصٌ  وٌدةلػماع كاتػماالج )أًلف(األلفة 
 تقوم تشيدُّ  دحتػم ي (ػنػ) ثتثٍت 

 

 قرٌبُت ، كال داعي لرفع الكلفة بينهم  لػمعبارات التعاطف تقٌوم العبلقات بُت ا الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال عبارات التعاطف ترٌص بنياف الصداقات  

 صٌور الصداقات بناءن تقٌويو عبارات التعاطف 
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 ٌبة " ؟ػحلػماة لػمرفع الكيلفة تنفي ك كٌضح عبارة " ُس

 تػوا بينهم ، فالزكج ُيٌب مساع الثناء من زكجيػمػحٌبة بُت األقارب يقوم العبلقات فلػمعبارات التعاطف كا أم أفٌ     
 كالعكس صحيح . 

 عجم كالداللة :لػمأسئلة إضافية من ا

 
 
 
 

 قصود أثرىا لػمارجع الصوت ك  صداىا األكىل : -
 عطشها الشديد ، الٌصدل : العطش الشديد  نية :صداىا الثا -

 

 

 ( يشيدٌ ّ        ( يعجىز   ِ       يقًبض     (ُ
 

 
 ، فيقاؿ لبلثنُت : مها زكجاف تػورأة : بعلها . كزىكج الرجل : امرألػمؤٌنث ، زىٍكجي الػمذٌكر كالػمزكج يستوم فيها ا 
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 ليل :تػحأسئلة إضافية من الفهم كال

 ؟تلٌقي ، من كجهة نظرؾ لػمامدل استطاع الكاتب التأثَت يف نفس  كٌضح إىل أم س

عيش ، كسرده قٌصة كقعت على لػمتلقي إىل حد كبَت بسوقو أمثلة من الواقع الػماستطاع الكاتب التأثَت يف نفس ا 
 تشويقنا للقارئ كأتثَتنا فيو  تػوا مقالبػه تػحمسامعو بٌت عليها النص ، كافت

 

 م أك كسرىا ، كٌضح ذلك يف رأيك ؟بػهيف تعاملو مع اآلخرين أثر يف كسب قلو  س ألسلوب اإلنساف 

رء أف ينتقي ألفاظو يف لػماكدليلو ، فعلى  لػمتكلػماة الطيبة ىي مفتاح لقلوب اآلخرين ، كىي عنواف لػمالك     
ة أضاءت الدنيا لػمرٌب ك، فة مهما كانت لػمُت أحد ابلكتػهمع اآلخرين ، كيتجٌنب كسر خواطرىم ، فبل يس بػوخطا
 ا .تػهلػمأك أظ

 س أعًط ثالثة أمثلة للكالـ الطيب من كاقع حياتنا ؟

 أسعد هللا أايمك ، ابرؾ هللا فيك ، طابت أاٌيمك ، سيعدت برؤيتك  
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 ا .بػح: كيكوف عندما يعرٌب اإلنساف يف ما يثَته كيدىشو حسننا أك ق أسلوب التعٌجب 

 التعٌجب قسماف : 

 ، كلو صيغتاف ، مها : يٌ ػػػػػػقياس - أ

 ، نػحو :   ) ما أفعل (  -ُ
  انو كتعاىل !بػحسي  ما أكرـى هللاى 
  رسومةى على مػحٌياؾ ! لػما ما أمجلى االبتسامةى 
  َّما أجنبى العدك ! 
  : قاؿ الشاعر 

 كلكٌنهم يف النائبات قليلي       حُت تعٌدىم    فما أكثر اإلخوافى                

 
 (  ،  نػحو : عٍل بػػػػػ) أف -ِ
  يعدؿي بُت الناسً  أعظٍم بقاضو 
  ٍتيونػىنىا ۖ لىًَٰكًن الظَّ  كىأىٍبًصرٍ  مٍ بػه عٍ ػً مػأىسٍ :" قاؿ تعاىل ؿو مًُّبُتو"لػمايػىٍوـى أيى  . وفى اٍليػىٍوـى يف ضىبلى
 : قاؿ الشاعر 

 الشباب نضارةن       اي ليتى أايـ الشباب تعودي  أعظٍم أبايـً             

 ييفهم من سياؽ اجلملة ، نػحو : : يػػػػماعس - ب

 ! هللاى هللاى على ىذا اإلصلاز 
               ! يػمهلل دٌر اللغة العربٌية لغة القرآف الكر  -ما شاء هللا ما شاء هللا ! 
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 يعرب تركيب التعٌجب القياسي ) ما أفعل ! ( على النػحو اآليت : ))) حفظ (((
 

  نظرى لػماما أمجلى ! 
 لتعجبٌية : اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأا ما : -
  ًت كجوابن تقديره ىو يعود على)ما(إلنشاء التعٌجب ، كفاعلو ضمَت مست تػح: فعل ماض جامد مبٍت على الفأمجلى  -
 نظرى ( يفلػمة الظاىرة على آخره ، كاجلملة الفعلية ) أمجلى اتػحالف بػومنصوب كعبلمة نص بػومفعوؿ  نظرى :لػما -

 بتدأ ) مػػػػا ( .لػممػحل رفع خرب ا
 
  من مذاؽو  بػوػما أطي : مثاؿ آخر! 
 التعجبٌية : اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأ :ما  -

إلنشاء التعٌجب ، كفاعلو ضمَت مستًت كجوابن تقديره ىو يعود على      تػحفعل ماض جامد مبٍت على الف: أطيبى  -

بتدأ     لػم( يف مػحل رفع خرب ا بػوكاجلملة الفعلية ) أطي بػو يف مػحل نصب مفعوؿ ) ما ( ، كاذلاء ضمَت متصل مبٍت

 ) مػػػػا ( .

 
 اإلجابة :

 : تعٌجب قياسي على كزف ) أفعٍل بػػ ( بػوأبصٍر  - أ
 : تعٌجب قياسي على كزف ) ما أفعلى (  ما أكفرىه - ب
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 اإلجابة : 

 باب نضارةن !عظيمى : ما أعظمى احلريٌة ! ، أعظٍم أبايـً الش (ُ
ا! لػمًد تتػهمػجلػ!   ،   أحًسٍن اب يػمحسنى : ما أحسنى اخللقى الكر  (ِ  يذن
 شرٌفة !  ،   أمجٍل ابلطبيعًة منظرنا!لػممجيل : ما أمجلى الكعبةى ا (ّ
 الطائيًٌ !  ،   أكرـٍ أبخيكى ضيفنا !  تػمكريـى : ما أكرـى حا (ْ

 

 
 

 ل رفع مبتدأ: التعجبٌية : اسم مبٍت على السكوف يف مػح ما -
إلنشاء التعٌجب ، كفاعلو ضمَت مستًت كجوابن تقديره ىو يعود على )  تػح: فعل ماض جامد مبٍت على الف أنضرى  -

 ما (
ة الظاىرة على آخره ، كاجلملة الفعلية ) أنضرى خضرةى ( يف مػحل تػحالف بػومنصوب كعبلمة نص بػومفعوؿ  :خضرةى  -

 ضاؼ .بتدأ ) مػػػػا ( ، كىو ملػمرفع خرب ا
 ركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخره .مػج: مضاؼ إليو الزرًع  -

 
 

  ! ما أحوجى أمساعنا إليها 
 التعجبٌية : اسم مبٍت على السكوف يف مػحل رفع مبتدأ :ما  -
إلنشاء التعٌجب ، كفاعلو ضمَت مستًت كجوابن تقديره ىو يعود على      تػحفعل ماض جامد مبٍت على الف أحوجى : -

 ) ما (
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ة الظاىرة على آخره ، كاجلملة الفعلية ) أحوجى أمساعنا ( يف تػحالف بػومنصوب كعبلمة نص بػو: مفعوؿ أمساعىنا  -

 بتدأ ) مػػػػا ( ، كىو مضاؼ ، ك) ان( ضمَت متصل مبٍت يف مػحل جر مضاؼ إليو لػممػحل رفع خرب ا

 

  ! ما أحوجى قلوبنا 

 وف يف مػحل رفع مبتدأ: التعجبٌية : اسم مبٍت على السكما  -

إلنشاء التعٌجب ، كفاعلو ضمَت مستًت كجوابن تقديره ىو يعود على    تػح: : فعل ماض جامد مبٍت على الفأحوجى  -

 ) ما (

ة الظاىرة على آخره ، كاجلملة الفعلية ) أحوج قلوبىنا ( يف مػحل تػحالف بػومنصوب كعبلمة نص بػومفعوؿ  قلوبىنا : -

 مػػػػا ( ، كىو مضاؼ ، ك) ان ( ضمَت متصل مبٍت يف مػحل جر مضاؼ إليو بتدأ ) لػمرفع خرب ا

                                                          

 
 ي من الفعل الثالثي :يػملػمصدر الػمصياغة ا 

 . بػحضلو مىس فعىل مى   ، أك  وًعدضلو مى  مىػفًعل  كاف ؛ أم على كزف لػميهصاغ بنفس طريقة صياغة الزماف كا  

 ا مفتوحة ، ضلو ) قاـ : مىقاـ ( ، ) اتب : مىتاب ( ، ) فاز ، مىفاز (يػمكيصاغ من الفعل الثبلثي األجوؼ بزايدة م
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 كاف أتٌمل األمثلة اآلتية : لػمي كامسي الزماف كايػملػمصدر الػمكللتفريق بُت ا

 أماـ اجلامعة(لس بػ ) مكاف ( ك لوجود قرينة )مػجة لػمب تعويض ك)) اسم مكاف (( بسب النقابة أماـ اجلامعة . ًلسمػج (ُ
 لس بػ ) زماف ( ك لوجود قرينة) الساعة(مػجة لػم)) اسم زماف (( بسبب تعويض ك النقابة الساعة الثانية ظهرنا . ًلسمػج (ِ
 ( صدرو صريػحو ) جلوس بػمي (( بسبب تعويض مكانو يػمالنقابة انجحنا . )) مصدر مػ لسمػجكاف  (ّ

 

 ي . ضلو )) مىوعظة ، مىنجاة ((يػملػمصدر الػمربوطة ابلػم: قد تتصل التاء ا مالحظة 
 

 ي من الفعل الثالثي :يػملػمصدر الػمصياغة ا 

 ما قبل اآلخر تػحا مضمومة كفيػمضارعة ملػمفعوؿ إببداؿ ايء الػمكاف كاسم الػميهصاغ بنفس طريقة صياغة الزماف كا  

 ى ، مينطلىق تػهػحو : استودع : يستودع : ميستودع  ، ميرتقىب ، مينن  ((.. َى ...)) ميػػػػ 

 فٌرؽ بينهما السياؽ . أتٌمل األمثلة اآلتية :لػمكلزايدة التفريق بينهم جيب علينا أف نفهم السياؽ ، فا

 
  ة لػمكن تعويض كيػمك ، قرينة ) أماـ دار ( ،  ألٌّنا دٌلت على مكاف اسم مكاف:  البلدية دار أماـ ائُتالعدٌ  ميٍنطىلىقي

  البلدية دار أماـ ائُتالعدٌ  مكاف(  نػحو : ميٍنطىلىقي ة )لػممكاف بدؿ ك

   قرينة ) الساعة التاسعة( ،  ؛ ألٌّنا دٌلت على زماف اسم زماف: :  اصباح التاسعة الساعة على ائُتالعدٌ  ميٍنطىلىقي ،

  ( ميٍنطىلىقي ة )لػمة زماف بدؿ كلػمكن تعويض كيػمك 

 لػم، كنبلحظ أنٌو  ٌلها ) التقاء (مػحكن كضع مصدر صريح يػم، حيث  ايِّ يػممصدرنا م: سريعنا العٌدائُت طىلىقي مينٍ  كاف 

 عٌت .لػميفسد ا

   كن تعويضنا الفعل يػم.  بػو، ألنٌو دٌؿ على احلدث كمن يقـو  اسم مفعوؿ:  السجن إىل بػو ميٍنطىلىقه  الرجل ىذا

 ( ميٍنطىلىقه ة )لػم( مكاف ك بػوهوؿ ) يينطلق مػجلػبٍت للػما
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 اإلجابة : 

 شتقاتلػمانوعها من  ة لػمالك
 ييػممصدر م يام/ مػىمايتمػح

 ييػممصدر م مىػػتااب
 ييػممصدر م مىػػفازا 
 اسم زماف مىوعدكم
 ييػممصدر م مىآب 

 اسم مفعوؿ ةتػحميف
 اسم مفعوؿ ػػيػؤلَّػػفةلػما
 اسم مكاف ػػػىأكللػما
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 مىسعاؾ          
 مىوعظة     
 مىنجاة      
  مىسألة     

 
 

 
  اإلجابة :

 ا ) مطلب ( بػهمطال   -ُ
 منفعة  -ِ
 منفعة   -ّ
 معذرة  -ْ
 مػحبَّة   -ٓ
 مقاـ .  -ٔ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ق تـحبأقل ممّا تس ال تقبلْ

 يا رب دائمًا    قل
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 العاشرة :الوحدة      

 

 

 

 القدس يف قلوب الـهامشيني                
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 ) ُيفظ الطالب مثانية أبيات (
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 : البيت األٌكؿ

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

مفردىا قػيبَّة ، كىي أبنية ذات أشكاؿ  الًقباب
 وَّفة مػجمقوَّسة ك 

مجع مػحراب ، كىي األماكن  ػحاريبلػما
 ا األئمة للصبلة بػهاليت يقف 

 

لو : اي حبيب لك حسُت بن طبلؿ ، كيقوؿ لػما –إبذف هللا  –غفور لو لػملك الػماطب الشاعر جبللة ايػخ الشرح:
 ا ، مستغيثة بك .بػها كًقبابػهػحاريبػمالقدس ، فقد اندتك القدس 

 الصورة الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال   ػحاريبلػماندتك القباب كااي حبيب القدس  

ػحاريب لػم، كما صٌور القباب كا بػولك كتستغيث لػمالشاعر القدس امرأة حبيبة احلسُت تنادم جبللة ا بػوش  
 لك .لػماص مشتاقة تستغيث ابأبشخ

 

لك حسُت بن طالؿ طيَّب هللا ثراه ، ما داللة القباب لػمػحاريب يف مطلع القصيدة الػماندت الًقباب كا ُس
 ليل  تػحالفهم كال   ػحاريب كما كردت يف القصيدة ؟ لػمكا

 .ة قٌدسات من رمز ديٍت أكالىا اذلامشيوف الرعايلػمثلو اتػمداللة دينٌية ، ما   
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 البيت الثاين    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 موصل طرؼ الذراع يف الكف  زندؾ مبعث الٌسركر كاالطمئناف قرَّة عينيك 
 الرٌاحة مع األصابع الكفٌ  ما يثبت من لوف على اجلسم الوشم 
   من ًحٌناء كنػحوه بػوضب كيتلوف يػخما  اخًلضاب

 

: القدس مبعث الٌسركر كاالطمئناف يف قلبك ، فقد ارتسم يف زىندؾ كمشيها ،  تػوجبللكيتابع سلاطبنا    الشرح:
 كالقدس . تػوا ، داللة على ثبات العبلقة بُت جبللنػهضَّب يف كٌفك لو تػخك 

 الصور الفنٌية :

 كيف زندؾ الوشم كيف الكٌف اخًلضاب 

ا ابحلًٌناء اجلميلة على كٌفو  ، داللةن على ثبات هبػهلك ، كما شلػمالشاعر القدس ابلوشم على زىند جبللة ا بػوش 
 ما .نػهالعبلقة بي

لك حسُت بن طالؿ  طٌيب هللا ثراه ، كمكانة احلسُت لػمعرٌب الشاعر عن مكانة القدس الٌرفيعة عند ا ُس  
 ليل  تػحالفهم كال   عند أىلها ، بٌُت ذلك ؟ 

الدستوريٌة  تػواـ منذ تولٌيو سلطاتػم؛ إذ تعهدىا ابلرعاية كاالىكانة رفيعة عند احلسُت بن طبلؿ بػمحظيت القدس    
دينة القدس ، فهي قرٌة عينيو ، كىي كالوشم يف زىنده ، ككاخًلضاب الذم يلٌوف بػمالركحية  تػو، كىذا شاىد على عبلق

 ا .نػهم ابقوف على العهد معو يف الدفاع عنػهىذا احلب أ نػويده ، كأىلها يبادلو 

 تذٌكؽ الػجمايلال خٌط يف البيت اآليت ؟   تػوتػحة ما ما دالل ِس

 ها قػيرٌة عينيك كيف        زندؾ الوشم كيف الكٌف الػًخضابػٌ إن

 كالقدس  تػو: ثبات العبلقة بُت جبلل للكٌف اخلضاب  -         : مبعث سركرؾ كرضاؾ  قٌرة عينيك
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  البيت الثالث :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 الوعد العهد  أىل فلسطُت األحٌباء
 احلب اذلول لك بػوأم ألزموا أنفسهم  قطعوه
 اجلديد القوم شباب قصود ما زاؿ لػما بعدي 

 

ا ، كىواىم ما زاؿ فتيِّا ، فيهم نػهابقوف على عهدىم معو يف الٌدفاع ع تػو: أىل القدس الذين ُيٌبوف جبللالشرح
 عينفواف الشباب كاندفاعو 

 فنية :الصور ال

 تذٌكؽ الػجمايلال  شباب  –بعدي  –اذلول  

 كاندفاعو . نػوالشاعر حب أىل القدس ابلشباب القومٌ  يف عنفوا بػوش  

 

 ليل  تػحالفهم كال    يف قوؿ الشاعر : ُس

 
  متػهدينلػموف تػمكين تػوأىل القدس الذين ُيٌبوف جبللمن ىم األحٌباء :  .أ 

يف  –طٌيب هللا ثراء  –لك احلسُت بن طبلؿ لػمثلهم ايػماء لبٍت ىاشم تػمكاالن الوفاءما العهد الذم قطعوه :  .ب 

 الٌدفاع عن القدس ، كرفض اخلنوع للعدٌك الغاصب 
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  البيت الرابع :    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 شىٍعري أٍجفىاًف العىٍُتً مفردىا : اذلٍدب،  أىداب صورتك  رسػمػيك
 

م داللة على منزلتك عند أىل القدس كأحبائها ، كامسك بكٌل ما نػهالغالية راية مرفوعة فوؽ أجفا كصورتك الشرح :
 . نػووف ملػمم ، كحكمتك كحنكتك كتاب يتعبػهفيو من قٌوة سيف يدافعوف 

 الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال م راية   بػهرمسك الغايل على أىدا 

 ى أىداب أىل القدس لك راية عللػمالشاعر ا بػوش      

 امسك سيف ككتاب  

  . عندىم تػوم كابلكتاب داللة على مكانبػهالشاعر اسم ) احلسُت ( ابلسيف داللة على كقعو يف قلو  بػوش 

 عند أىل القدس ؟ -طٌيب هللا ثراه -لك حسُتلػمبيت الرابع بٌُت مكانة افهمك للمن خالؿ  ُس

السَّمػحة  تػوم، حيث يعتربكف صور بػه حىٌت ابت امسو مػحفورنا يف قلو لك حسُت رمحو هللالػملقد أحٌب أىل فلسطُت ا
 ا ، كامسو رمز قٌوة كحنكة لديهم .بػهركف تػخراية على عيونػهم يف

 

 تذٌكؽ الػجمايلال  خط يف البيت اآليت ؟ تػوتػحما داللة ما  ِس

            كامسك سيفه ككتابم       راية بػهرمسك الغايل على أىدا  

 القٌوة كاحلًنكة    ((     ))     
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 : البيت اخلامس    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

يؤ تػه، داللة على ال َوَضَع َعلَْيِه السَّْرجَ  هرلػمأسرج ا لك حسُتلػمقصود الػما فارسهم
 للركوب

 يطاكعك
 )طوع(

حلقة من حديد تعٌلق يف الٌسرج ،  الرٌكاب يطيعو
 قدمو  يضع فيها الفرس

 

لك حسُت ، فحُت يعلن اذلٌبة للدفاع عن القدس ، لػماء أىل فلسطُت للقائد اتػميعرٌب الشاعر عن ان الشرح :
 سيطاكعو أىلها كمػحٌبوىا كيسَتكف معو مؤيدين لو . 

 الصور الفنٌية :

 فارسنا على ظهر مهر أصيل ، كما صٌور الركاب بكائن حي يطيعو  . تػوصٌور الشاعر جبلل

 ليل  تػحالفهم كال      يف قوؿ الشاعر :  ُس  

    
 ٌدث عنػو الشاعر ؟تػحمن الفارس الذم ي .أ 

 لك حسُت بن طبلؿ رمحو هللا لػما   

 أىل القدس    ب. من األىل ؟

 الفركسية كالقيادة هر " ؟لػمج. ما داللة " أسرج ا 

 ما داللة " يطاكعك الرٌكاب " ؟ .د 

 كسَتىم معو للدفاع عنػها . تػوجلبلل داللة على أتييد أىل القدس 
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  البيت السادس :  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 يرمز إىل مجع كبَت اثئر   ) ىيج ( ره ىائجه بػح يقٌدـ النفس رخيصة  ) فدم ( يفتدم

   غاضبوف غضاب
 

ا يسَت خلف قيادتك فداءن يػمشنا عظكعندما تيعًلنػها دفاعنا عن القدس سوؼ جتد أىلى القدس كمػحٌبيها جي : الشرح
 سيكوف غاضبنا من عدٌكه ) العدٌك الصهيويٌن( . الكبَت لؤلقصى ، كىذا اجليش

 الصور الفنية : 

 رنا ىائجنا ، كما صٌورىم أمواجنا شديدة تتبلطم بػحُت لػمسلػمٌبيها من العرب كامػحصٌور الشاعر أىل القدس ك 

 تذٌكؽ الػجمايلال  اآليت :خط يف البيت  تػوتػحما داللة ما  ُس

 يفتدم األقصى كأمواجه ًغضاب         ره ىائجه بػحكيسر خلفك 

 مجعه كبَته اثئره  

 البيت السابع : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 اطرلػما يػمالغ سحاب  أكـر  ) جود ( جاد
   ا الزكٌيةتػهانتشرت رائح ) فوح ( فاحت

 

ر عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطُت ، الذين ضٌحوا أبنفسهم اجلميلة يف سبيل ٌدث الشاعتػحي: الشرح
 ا الٌطهور .بػهريرىا ، كركت دماؤىم الزكٌية تراتػح
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 الصور الفنٌية :

 صٌور الشاعر الشهداء كركدنا فاح أرجيها    كم على الٌساحات من أنفاسهم كردةن فاحت : 
 ء الزكية غيومنا ماطرة تسقي األرض .صٌور الشاعر دماء الشهدا كم جاد سحاب : 

 

 أشار الشاعر إىل أٌف القدس ىي أرض البطولة كالشهادة ، كٌضح كيف عرٌب الشاعر عن ذلك ؟ ُس 

ٌدث الشاعر يف ىذا البيت عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطُت ، فهؤالء الشهداء ىم األبطاؿ الذين تػح  
 ريرىا .تػحقٌدموا أنفسهم رخيصة يف سبيل 

 تذٌكؽ الػجمايل ال  خط يف البيت اآليت : تػوتػحما داللة ما  ِس

 )) الٌشهيد ((  ككم جاد سحبه  كردةه فاحت كم على الٌساحات من أنفاسهم         

 البيت الثامن :  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 على الكثرة من اجليش األردين داللة كم من يدو  كاف العايل ، مكاف العزٌة كالكرامة لػما ابب العلى
 أتٌلق شعٌ  طرقت   دٌقت 
 أبٌية حٌرة قصود الشهداءلػمالشعلة الساطعة من النار ، كا شهاب

 

 ن خلفهم لػمريرىا فكانوا رموزنا مضيئة تػحكم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس ، كمن أجل  الشرح

     الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال دٌقت .   كعلى ابب العلى كم من يدو  

 صٌور الشاعر العيلى ابابن كأايدم الشهداء تدٌؽ عليو يف سبيل حريٌة القدس
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 ككم شٌع شهاب 

 ضيئة البلمعة يف مساء العبل لػمالشاعر الشهداء ابلنجـو ا بػوش

 ىاًت من النص ما يتوافق مع قوؿ الشاعر أمحد شوقي :  ُس 

 ٌل يدو ميػضٌرجةو ييدؽٌ كللحريٌة الػحمراء اببه    بػك 

 البيت الثامن  

 : البيت التاسع

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 مفردىا الرٌابية ، كىي ما ارتفع من األرض )ربو(الركايب رتػختف ) زىو (تزىو

عب ، كىي انفراج بُت جبلُت الٌشعاب    مفردىا الشًٌ
 

 و أببطاذلا الذين ييدافعوف عنػها .ر كتزىتػخا تفبػه: القدس يف جباذلا كًشعا الشرح

 الصور الفنٌية :

 تزىو الٌركايب كالٌشعاب م بػهك   

 ركف ابلشهداء األبطاؿتػخصٌور الشاعر الركايب كالٌشعاب أبشخاص يف

 

                      ، كٌضح كيف عرٌب الشاعر عن ذلك ؟ أشار الشاعر إىل أٌف القدس ىي أرض البطولة كالشهادة ُس

 ليل  تػحم كالالفه 

سجد األقصى رمزىم الديٍت لػمٌدث الشاعر عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطُت ، فهؤالء الشهداء يعتربكف اتػح 
 ا . بػهباذلا كًشعابػجم القدس بػهر تػخ، كتف
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 البيت العاشر :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 مجع عرس ، كىو حفل الزكاج أعراسنا ىل الناصيةجبُت إة ، كىو اجلبُت ما بُت احلابػهمجع جى  )جبو(اجلباه

 اجلًٍلد )أىب(إىاب الضوء الساطع سنا
 فداءن  )فدم(فدنل مجع مسراء السمر 

 

واقف البطولٌية اليت قٌدمها اجليش العريب على أرض القدس ، كالتضحيات اليت سطٌرىا لػم: يشيد الشاعر اب الشرح
 على ثراىا 

 الصور الفنٌية :

نت ًجباىهم بنور راسنا أبطاذلا الشهداء الذين زيُّ واقف البطولية كالتضحيات اليت قٌدمها لفلسطُت أعلػمر الشاعر اصوٌ   
 د كالشرؼ مػجلػا

 ليل  تػحالفهم كال       حيات اجليش العريب من أجل القدس .  ٌدث الشاعر عن تضتػحُس

  رالبيت العاشر كاحلادم عش    :حٌدد موطن ذلك يف النص  - أ
 ترد يف القصيدة :    لػماذكر صورنا من ىذه التضحيات  - ب

 ُْٖٗيف معارؾ القدس ، كمعركة اللطركف ، كابب الواد عاـ  تػوقٌدـ اجليش العريب تضحيا

 فداءن للقدس ؟ تػوعن اجليش العريب عندما تقف على تضحيا بػورج تػخما االنطباع الذم  –ج 

 اجليش العريب من قدرة ككفاءة عالية ، الٌتفاين ، الشجاعة  بػوٌتع تػملعريب ، كما ياجليش ا بػوالذم يطٌلع  يػمالدكر العظ 

  تذٌكؽ الػجمايلال   ما داللة عبارة : اجلباه السمر " الواردة يف البيت ؟ ِس

 اجليش العريب       
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 البيت احلادم عشر :  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

   مجع بطولة  البطوالت
 

ٌقق إاٌل بذرؼ دماء األبطاؿ من اجليش العريب ، فجباىهم السمراء اليت تػحإذا كانت الطريق إىل البطولة ال ت :الشرح 
 أضاءت بنور الرٌفعة كالشرؼ كالشهادة ىي طريقهم إىل اجلٌنة 

 الصور الفنٌية :

 صٌور الكاتب البطوالت ببناء لو ابب :    إف يكن ابب البطوالت دمنا   
 صٌور الشاعر اجلباه الٌسمر ببابو يقود إىل اجلٌنة     الٌسمر للجنة ابب :فاجلباه  

 تذٌكؽ الػجمايلال   ما داللة التكرار يف قوؿ الشاعر :" اجلباه الٌسمر " ؟ ُس

 على أرض فلسطُت تػوأتكيد دكر اجليش العريب كتضحيا

 البيت الثاين عشر 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 األرض اخلالية )يبب( يباب ؾ ، سواؾغَت  إاٌلؾ
 مجع ساحة ، األماكن الواسعة  )سوح( الساح مػحٌرر القدس منقذ

 

ا تنتظر من حيميها كيدافع تػهإلنقاذ القدس ، فما ذلا من منقذو سواه ، كساحا تػويستنجد الٌشاعر بػجالل:  الشرح
 عنػها 
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 تذٌكؽ الػجمايلال  لقدس ( ؟ما داللة التكرار يف قوؿ الشاعر : ) اي حبيب ا ُس

 ابلقدس تػوٌبة اليت تربط جبللػحلػمداللة على أتكيد عبلقة ا

 ذالك حسُت طٌيب هللا ثراه ، مالػمات كعبارات من مثل : ) منقذ ( يف خطاب الػمدـ الشاعر كتػخاس ِس
 ليل  تػحالفهم كال       تستنتج من ذلك ؟

ا ، كحرصو على توحيد العرب من نػه ثراه كسعيو الدائم إىل الٌدفاع علك حسُت طٌيب هللالػممكانة القدس عند ا
 أجلها .

 

 البيت الثالث عشر :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 العدكٌ  الغازم سافةلػما )مدم(دللػما
   ة يػمقصود أمهٌية ، قلػما حساب

 

  يف العدكٌ يػخالكبَت الذم ال  أسف الشاعر حلاؿ األٌمة العربية على الرغم من عددىاتي الشرح
 

 ليل  تػحالفهم كال      ؟  قيقها يف رأيك ؟تػحأشار الشاعر إىل غياب الوحدة العربية ، ما الطريق إىل  ُس

قيقو ، كتوحيد  تػحشركع الوحدة العربٌية ك لػمبدا ذلك كاضحنا يف البيت السابق ، حيث ال بٌد من التجسيد العملي    
 شًتكة بينػهم مجيعنا لػمبليُت ، كمجع مشلهم ، بوحدة العناصر الػمن يقٌدر عددىم ابة العرب الذيلػمك
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 البيت الرابع عشر :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 قصود األٌمة العربية كاإلسبلميةلػما األىل اتػهببلءىا كٌشدٌ  اتػهمػحن

 

ا كرغم غياب األمة العربية كاإلسبلمية بػهالببلء الذم يصيالقدس ستبقى صابرة أماـ أعدائها رغم الٌصعاب ك  :الشرح 
  عنػها

  ا كقد غاب عنػها أىلهاتػه: صٌور الشاعر القدس فتاة صابرة على مػحن الصور الفنٌية

 البيت اخلامس عشر :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
قصود لػمرجع الصوت ، كا )صدم ( صدنل

 جواب
 تكثَت خربية ، تدؿ على ال كم 

 

واقفك الثابتة على اف ترٌد كيد األعداء ، كتستنػهض مهم العرب بػم: ككم حرصت  تػواطب الشاعر جبلليػخ :الشرح 
 . ، لكن ال جواب منػهم

لك حسُت طٌيب هللا لػم( يف خطاب ا انديت ، أمسعت ات كعبارات من مثل : ) لػمدـ الشاعر كتػخاس ُس
 ليل  تػحالفهم كال      ؟  تستنتج من ذلك ؟ ذاثراه ، ما

ا ، كحرصو على توحيد العرب من نػهلك حسُت طٌيب هللا ثراه كسعيو الدائم إىل الٌدفاع علػممكانة القدس عند ا
 أجلها .
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 البيت السادس عشر :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 األرض الواسعة  مفردىا الٌرحبة ، كىي ) رحب (الٌرحاب لػمالراية أك الع ) برؽ ( البَتؽ

 

يف مواقفو الثابتة ، آمبلن رجوع القدس احلبيبة  لػمالذم أحٌب القدس كدافع عنػها فكاف كالع تػواطب جبلليػخ :الشرح 
  بلقاة ساحات األقصىبػمٌقق النصر تػح، ك 

 :الصورة الفنية 

 ة اليت ترفرؼ فوؽ القدس  يػمعظابلراية ال –رمحو هللا  –لك حسُت لػمصٌور الشاعر ا اي حبيب القدس اي بَتقها : 
 

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

 ابلقدس تػوٌبة اليت تربط جبللػحلػمداللة على أتكيد عبلقة ا
 

 ليل  تػحالفهم كال      ؟   د الشاعر يف ذلك يف رأيك ؟تػمستقبل ، عالـى يعلػمبدل الشاعر متفائالن اب ِس

 ت راية كاحدة ، كيًتؾ أيضنا للطٌالب تػحى مهٌة اذلامشيُت ، كعلى كحدة العرب لنصرة القدس كمجع مشلهم د علتػميع

 البيت السابع عشر : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 ما ُيميو اإلنساف )محي ( احًلمى العاٌمة ، األىل مشل
ا رجعلػما ) أكب ( مآب  ستقبل القريبلػما غدن
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ستقبل ، كيتطٌلعي غلى غدو تعود فيو داير فلسطُت غلى أىلها ، كيعود فيو األقصى حرِّا لػمالشاعر متفائله اب :الشرح 
 . إبذف هللا تعاىل

 د الشاعر يف ذلك يف رأيك ؟تػمستقبل ، عالـى يعلػمبدل الشاعر متفائالن اب ُس

 لبت راية كاحدة ، كيًتؾ أيضنا للطٌاتػحلهم د على مهٌة اذلامشيُت ، كعلى كحدة العرب لنصرة القدس كمجع مشتػميع  
 

 عجم والداللة :لـممن اأخرى أسئلة 

 
 اإلجابة : 

 
 

 أسئلة أخرى من الفهم واالستيعاب :

 
 

 اإلجابة :

ا على اس - أ  ا على أرضها تػهرار صمودىا كثباتػمأتكيدن
 م تػهانػهم بقضييػمتكمن قوة صمودىا يف أىلها ، كإ - ب
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ٌصلُت فيو ، كاالعتداء على اآلاثر اإلسبلمية ابحلفرايت كإنشاء لػمسجد األقصى كالػمعلى ااالعتداء : اإلجابة 
 األنفاؽ

 
 اإلجابة :

 
 

 
 قدس عاصمة دكلة فلسطُت .لػمباركة / بيت الػمطٌهرة / األرض الػماألرض ا اإلجابة :

 

 : أسئلة أخرى من التذّوق اجلمالي

 
  حاريب فقد طاؿ الغياب لػمك القباب    كااي حبيب القدس اندت مثل : :الدينية 
 ا ل -       سوؼ نلقاىا كنلقى الٌرحاب  سجد األقصى مػآبلػمكغدن
 مثل : ،    الوطنية 
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 مثل :،    القومية 

 

 

 
 عتػممػجكغدنا مشل احًلمى   

 

 

 
 

 كم االستفهامية :أكال : 

ا التعيُت بػه، كتدخل على االسم كالفعل كييطلب  وػملهوؿ ال نعمػجدامو لبلستفهاـ عن عدد تػخاس تػماسم يىي  (ُ
 نػحو :  تاج إىل جواب،تػح؛ أم 

  ٍ دخلت على اسم ، كتاابن  {          كتاابن فوؽى الٌرؼًٌ ؟كم{  
 

 و :نػحمفردنا منصوابن ،  ة الواقعة بعدىا (لػم) الك ييزىاتػمأييت  (ِ
  حفظتى ؟ قصيدةن كم 

 جاء مفردنا منصوابن كيعرب : ييز ) قصيدةن ( قدتػمنبلحظ أف ال 

 الظاىر على آخره . تػحتنوين الف بػوييز منصوب كعبلمة نصتػمقصيدةن :  -
 نضع بعدىا عبلمة االستفهاـ ) ؟ ( إاٌل يف اآلايت القرآنية كاألبيات الشعريٌة  (ّ
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 : كم اخلربيٌة : اثنينا 

 ، نػحو : تفيد التكثَت ك  ، اج إىل جوابتتػح، لذا ال  دامو ليدؿ على الكثرة كليس السؤاؿتػخاس تػمىي اسم ي (ُ
  م ليحيا الوطن تػهيابػحأم كثَته من اجلنود ضٌحوا   { ليحيا الوطن . تػويابػحجندمًٌ ضٌحى كٍم{ 

 
 رؼ اجلر ، سواء أكاف اسػمػنا مفردنا أـ مجعنا .بػحركرنا ابإلضافة أك مػجييزىا تػمأييت  (ِ
 ركرنا ابإلضافة ، نػحو : مػج 
 األٌمة أبمانة . خدـى  لػمكٍم عا 
 ركر كعبلمة جرٌه تنوين الكسر الظاىر على آخره مػج: مضاؼ إليو  لػمعا -
 رؼ اجلر ، نػحو :بػحركرنا مػج 
  ٍمن امرأةو تسعى للنػهوض ابلوطن . كم 
 ركر كعبلمة جرٌه تنوين الكسر الظاىر على آخره مػجامرأةو : اسم  -

 
 جيوز حذفو إف دٌؿ عليو السياؽ ، نػحو : (ّ
 تػودًٌاثن عن بيتػحم يػمإبراى قوؿ حافظ : 

 كم مرَّ بػي عيشه لستي أذكريهي      كمػرَّ بػي فيو عيشه لػستي أنساهي 

 كالتقدير : كم مرةن مرَّ يب عيشه .    
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 اإلجابة :

 استفهامٌية ...) ؟ ( -ٓاستفهامٌية ...) ؟ (                       -ّخربية              -ُ
 خربيٌة   -ْ       خربية       -ِ
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 اإلجابة :

 الظاىر على آخره . تػحتنوين الف بػوييز منصوب كعبلمة نصتػممدرسةن :  - أ
 . ركر كعبلمة جرٌه تنوين الكسر الظاىر على آخرهمػجمضاؼ إليو صاحبو :  - ب

 

 
 

 اإلجابة :  

ما كم  االستفهامٌية فيأيت بعدىا إخوةو  ) نبلحظ أٌف أخوةن ىي مجع ؛ ككم اخلربيٌة أييت بعدىا مجع أك مفرد ، أ -
 مفرد منصوب فقط (
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، أك ايء قائمة ) ا (   على شكل ألف مػمدكدةي أحد أشكاؿ حرؼ األلف، كترسم ى : قصورةلػماأللف ا

 ا ، كىي :تػهمهملة غَت منقوطة ) ل ( ، كذلا قواعد خاٌصة لكتاب

 ) ا ( إذا كانت :قصورة قائمة لػمتكتب األلف ا

 ، نػحو : ) رجا (  منقلبة عن كاك يف الفعل الثالثي (ُ

 } أصل األلف كاكان   { ا ، نػحو : رجا : يرجو ضارع منػهلػمتيعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ الفعل ا 

 ، نػحو ) العصا (  منقلبة عن كاك يف االسم الثالثي (ِ

 } أصل األلف كاكان {  عها عصواتفمثٌت عصا عصواف كمج كاجلمع ؛ ثٌٌت لػمتيعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ ا  

، نػحو ) اذلدااي ( كالفعل  ) يػحيا ( ،  د على ثالثة أحرؼ كسبقت بياءإذا كقعت يف االسم كالفعل الزائ (ّ
 ييزنا لو من الفعل ) يػىحيا ( .تػم) ُيػيػػى (  لػمكيشٌذ عن القاعدة اسم الع

 

 : ) ل ( إذا كانتقصورة ايء مهملة لػمتكتب األلف ا

 ( ، نػحو : ) سعى ة عن ايء يف الفعل الثالثيمنقلب (ُ

 }منقلبة عن ايء {  و : سعى : السعينػحصدر منػها ، لػمضارع أك الػمييعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ الفعل ا  

 ( ، نػحو : ) الفىت  منقلبة عن ايء يف االسم الثالثي (ِ

 }منقلبة عن ايء {  : فػىتىياًف ، ًفٍتيافو : فىت نػحثٌت أك اجلمع  ، لػمييعرؼ أصل األلف من خبلؿ أخذ ا  

 ، نػحو ) مصطفى ، استسقى (  إذا كقعت يف االسم كالفعل الزائد على ثالثة أحرؼ ، كغَت مسبوقة بياء (ّ
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 كن معرفة أصل األلف أيضنا من خالؿ :يػمك  -
 ) رياب : رٍبوة (، نػحو: ) قيرل : قرية ( ، ) ذيرا : ذيركة ( ، ) رًشا : رًشوة ( ،  رٌد اجلمع إىل مفرد - أ

 ، نػحو : ) ىيدل : ىيدايت ( ،  ) مىها : مىهىوات (  الػمة مجعنا مؤنثنا سالػمكلمجع ا - ب
 

 

 
 اإلجابة : 

 سبب رسم األلف ةلػمالك
 فعل زائد على ثبلثة أحرؼ ، كاأللف فيو غَت مسبوقة بياء  استول
 فعل ثبلثي ، األلف فيو منقلبة عن كاك  دعا
 على ثبلثة أحرؼ ، كاأللف فيو مسبوقة بياء اسم زائد العليا

 اسم زائد على ثبلثة أحرؼ ، كاأللف فيو غَت مسبوقة بياء السفلى
 األلف فيها اصلها ايء ، مفردىا قرية  القرل
 فعل ثبلثي ، األلف فيو منقلبة عن ايء  رثى

 ييزه عن الفعلتػماسم ل حِتػي
 فيو مسبوقة بياءثة أحرؼ ،كااللف فعل زائد على ثبل حياػى ي
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 اإلجابة : 

ى يػمىدااي ،   ( التعليل يًتؾ للطالب)           ٌت ، امتطى ، محى

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

 

 
 مجعها ةلػمالك

 قضااي قضٌية
 شكاكل لشكو 
 ىػن بًن بًنػية

 

 
 مهاػسبب رس ةلػمالك

 فدل ، صدل
 دللػما ، احًلمى

 ًفدية ( فدل: أمساء ثبلثية ، األلف فيها منقلبة عن ايء)
 كمثٌت )صدل : صىدىايف (

 اسم ثبلثي ، األلف فيو منقلبة عن كاك ) سنا : يسنو ( سنا
 اءزائد على ثبلثة أحرؼ ، كاأللف غَت مسبوقة بي األقصى
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 : الـحادية عصرةالوحدة     

 

 

 

 قـلب نــبــتة
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 :الفقرة األكىل 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 نقوذلا بكسر البٌلـ، كىي ما يلف على األشياء )لفف( ًلفافة دخلت عينوة ) قحم ( متتػحاق
   ابالشعور ابلضيق كاالكتئ )ضيق(ضاؽ صدرم

 

 النبتة تبعث يف نفس الكاتب الضيق كاحلرج   :الفكرة 

 الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال   مت حيايتتػحٌدت كحديت كاقتػحاذا ضاؽ صدرم بتلك النبتة اليت لػمأعرؼ  

 رغمنا عنو  تػوم حياتػحٌداه كتقتػحصٌور الكاتب النبتة بفتاة ت

 ر النبتة ؟ناسبة اليت دفعت حسٍت إلحضالػمما ا ُس

 ناسبة شفاء الكاتب من مرضو بػم      
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 الفقرة الثانية 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 تطٌور كزاد ) نػمو ( ماػن ا اذلدااي بػهة عامٌية ، قطعة قماش تزٌين لػمك الٌشرب
 

 ا بعديػما الكاتب فتػهحرص حسٍت لضركرة العناية ابلنبتة ، كاليت أتعبت رعاي   الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 :يكن سببنا يف العداء الذم منا بيٍت كبُت النبتة  لػمإاٌل أنٌو  

 صٌور الكاتب النبتة إبنساف يعادم الكاتب   

 الفهم كالتحليل      ؟ تػومٌم استوحى الكاتب عنواف قص ُس 

 رسم القلب  بػومن شكل النبتة اليت أىداىا إليو صديقو ، كاليت تش  
 

 الفهم كالتحليل      ة رابط كٌد متُت يربط القاٌص بصديقو حسٍت ، دٌلل على ذلك ؟ػٌ مػث ِس 

القلب ( ملفوفة  بػو. كإحضار حسٍت ىديٌة ) نبتة تش تػوتعاطف حسٍت مع القاٌص خاصة كقت مرضو ، كزاير     
 ابلورؽ كالشرب لصديقو .
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 الفقرة الثالثة    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

   كيره بيغض
 

 ٌرد كاحدة من موجودات الغرفة مػجالنبتة ىي  الفكرة :

 الصور الفنية :

 أشعر بضركرة عالقة حب أك بغض بيٍت كبينها  لػم 

 ب أك كيره بػحيشعر جتاىها  لػمصور الكاتب النبتة بفتاه 

 الفهم كالتحليل      اتسمت نظرة القاٌص األكلٌية إىل النبتة ؟ بػم ُس 

 يشعر بضركرة كجود عبلقة حب أك كره بينو كبينها  لػمٌرد كاحدة من موجودات الغرفة ، ك مػجها ػٌ أل فيها أنر  

 الفقرة الرابعة    
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 مثٌبتة ميسٌمرة  لل كالٌضجرلػما ـى(السأـ )سأ

 لػمظلػما تػمالقا تنظر بشٌدة   ) محلق ( ملقتػح
 مبلمح كجهي تقاطيع كجهي الشقوؽ ، مجع أخدكد خدد()اإلخاديد

   مىا بػىٍُتى احلىاًجبػىٍُتً ًإىلى النَّاًصيىًة ، أىٍم مىنػٍبىتي شىٍعًر الرٍَّأسً  يتبػهج
 

 لل يف نفس الشاعر لػمالنبتة ذبذب الكاتب كتبعث ا الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 لل يف نفسولػمفتاة صامتة كتبعث اصٌور النبتة ب: من السأـ يف نفسي  اتػهيثَته صمما  
 تذٌكؽ الػجمايلال اثيل النحاسية أك البالستيكٌية  تػمسٌمرة مثل الٌرد نبتة مي مػجما الذم جيذبٍت إىل  

 اثيل النحاسية كالببلستيكية الثابتة تػمصٌور الكاتب النبتة ابل

  تػم سقف الغرفة القاصٌور النبتة إبنسانة تنظر بشٌدة إىل:  تػمملق يف سقف الغرفة القاتػح 
 

  عجم كالٌداللة لػما   ات اآلتية لػمة من الكلػمعٌت كٌل كلػمرج منها ما يقارب يف اتػخعد إىل الفقرة الٌرابعة ، كاس ُس

 : ميسٌمػرة  اثبتة -: األخاديد        الػحفر  -       : تقاطيع مالمح  

 ها مصفرة كمتقٌشرة ػكجدران تػمغرفة سقفها قا  يف النص ؟ تػوًصف غرفة الكاتب بناءن على ما قرأ ِس

 

 تذٌكؽ الػجمايلال  ما داللة قوؿ القاٌص :  ّس

 اٌدية للقاصٌ لػمسوء األكضاع ا  :تقشرة لػمصفٌرة الػم، أك يف اجلدراف ا تػمملق يف سقف الغرفة القاتػح (ُ
 التقٌدـ يف السن  يت كيف خٌدم :بػهتقاطعة يف جلػماألخاديد ا (ِ
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 :الفقرة اخلامسة    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 جتربين ترغمٍت كقت ) أكف ( آفو 
 أؤكد أجـز اتػهسقاي )ركم ( هاػػريٌ 

 

 مدل استياء القاٌص من العناية ابلنبتة  الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 صٌور الكاتب النبتة بشخص لو بطن كبَت:     تنمو ببطنها السميك   
 ث عن الضوء ، كصٌور النور شخصنا ينظر إىل النبتة بػحصور الكاتب النبتة بفتاة ت:    النور أك يراىا كي ترل  

 

 الفهم كالتحليل      عٌدد ثالثة أمور أاثرت استياء القاٌص من النبتة ؟ ُس

أكراقها ، كتسميدىا ،   حتتاج إىل عناية يومٌية كي تنمو ، فًتغمو كٌل صباح على إزاحة الستائر ، كريٌها ، كتنظيف  
 كما أٌّنا تػحتاج إىل من يبتسم ذلا .

 الفقرة السادسة  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 تستقبل ) لقف ( تتلقف غضيب ) غيظ ( غيظي
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 تاج إىل االبتساـ دكمنا تػحغضب القاٌص من النبتة ألٌّنا  الفكرة :

 الصور الفنية : 

 اٌدة تبعث احلياة فيها بػملل يف عركقها تػخصٌور القاٌص الضوء كىو ي:ة يف عركقها كما الٌضوء الذم يبعث احليا 
 صٌور النبااتت أشخاصنا يستقبلوف االبتسامة   : كائنات حٌية تتلقف االبتسامة 

 

 تاج إىل االبتساـ دكمنا تػح        عٌدد  أمرا أاثر استياء القاٌص من النبتة ؟ ُس

 الفقرة السابعة : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةملػالك

 قليل النشاط ) بلد ( بليدة ما يتعٌوده اإلنساف طبعي
 زلاكلة االبتساـ ) رخي ( أرخي شفيت لػمتتأق ) كيف (التكٌيف 

 

 ٌلص من النبتة   تػخحاكلة الشاعر الػم الفكرة :

 شاط صٌور النبتة إبنساف قليل النٌرد نبتة بليدة   : مػجلػ -   الصور الفنٌية :

 الفهم كالتحليل     ٌلص من النبتة غَت مرة ، ما السبب الذم دفعو إىل الًتاجع يف كلًٌ مٌرة ؟تػخحاكؿ القاٌص أف يُس

ما دفعو إىل الًتاجع : أٌف صديقو حسٍت أكصاه أباٌل ينقلها من مكاّنا ؛ ألٌف تغيَت موقعها سيؤٌدم إىل اضطرارىا  
 وت تػما ، فتذبل ك بػهال يناس كاف الػجديد ، كقدلػمللتكٌيف مع ا

  العبوس كالتجٌهم    تذٌكؽ الػجمايلال ؟ ما داللة قوؿ القاص : أان ال أكاد أرخي شفيت ألكثر األمور طرافة  ِس
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 الفقرة الثامنة : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 يشق رؽيػخ يفاجئ ) دىم ( يدىم

 

 ف القاٌص جتاىها يغٌَت موق لػمانتعاش النبتة  الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 تذٌكؽ الػجمايلال  ا تػهٌلص من عيوب صمتػخا يف التػها يوحي برغببػمكمنت  

 ٌلص منو تػخ،كيرغب ابل تػوجل من صميػخالقاٌص النبتة إبنساف  بػوش

 

 : التاسعة الفقرة 
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 ر من غَت انفصاؿكس أقصف اتػهليون ) طرك (ا تػهطراك 

ا لػمأخرج نػىفىسىو بعد مىدًٌه أ تنٌهدت
 أك حيزانن 

 د عنقها لتنظر تػم ) شرب ( تشرئبٌ 

ابتسم كبدت أسنانو اليت  ) فًت ( تفًتٌاف
 يف مقدمة الفم

  

 

 جاة النبتة من زلاكلة كسر ساقها ، كتواصل نفسي يدكر بينها كبُت القاٌص ػن الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 صٌور الكاتب النبتة إبنساف يرفع عنقو    :ا تشرئٌب تػهك اللحظة رأييف تل 

 الفهم كالتحليل     ٌلص من النبتة غَت مرة ، ما السبب الذم دفعو إىل الًتاجع يف كلًٌ مٌرة ؟تػخحاكؿ القاٌص أف يُس

ىل سلسلة جرائم قتل انفس ، ي إتػمما دفعو عن الًتاجع من قصف ساقها أنٌو أيقن أنٌو مقدـ على ارتكاب فعلة تن   
 ذر بػح بػوكشعر أبٌف النبتة تراق

 : العاشرة  الفقرة 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 تنفرد تتبٌسط  نظارلـموحدها من غير استعمال أدوات أخرى كا ٌردةمػجلػالعُت ا

 نخفضة الصوتلػما اخلافتة زىر الشجر ) برعم ( الرباعم
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 نبتة من زلاكلة كسر ساقها ، كتواصل لطيف يدكر بينها كبُت القاٌص صلاة ال الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 ككيف تتبٌسط مثل كٌف آدمية 

 نبسطة بكف آدمية تنبسطلػمالقاٌص أكراؽ النبتة ا بػوش

 كلقد أيقظ ذلك الصوت يف أعماقي فرحنا طفوليِّا  

 من نومو بطفل يستيقظ  بػوالكاتب الفرح الطفويل الربمء يف قل بػوش

 الفهم كالتحليل       ٌوؿ إجيايب حنو النبتة مع تطٌور أحداث القٌصة :تػحبدا على القاٌص  ُس

 بٌُت مالزلو : - أ
 بشفتيو تفًتٌاف عن ابتسامة غَت مفهومة جتاه النبتة  فوجئ -
كيف الصباح   أكراقها اجلديدة ، ككيف تتبٌسط مثل كٌف آدمية ، تػحأخذ يرقب ّنوىا السريع كٌل يـو ، كيف تتف -

 ا تػهكاف يتفٌقد األكراؽ كالرباعم اجلديدة ، ككثَتنا ما كاف يسمع صو 
 أيقظ ذلك الصوت يف أعماقو فرحنا طفوليِّا ، كضبط نفسو غَت مرٌة كىو يبتسم ذلا  -
 أٌف القاٌص أخذ يعتاد على كجود النبتة ، كيرغب يف بقائها :  يف رأيك  بػوما سب - ب

 خذت تنمو سريعنا بعد أف توافرت ذلا أسباب العناية اليومية أ  ما أثره يف النبتة  -ج  

 : احلادية عشرة  الفقرة 
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
انضجة) صفة للوف  ) ينع (اينعة 

 األخضر (
 تتابعت ) كيل ( توالت

   حدث دٌب 
 

 االختبلؼ يظهر من جديد بُت القاٌص كالنبتة    الفكرة :

 ة :الصور الفنيٌ 

 الف معو تػخالنبتة إبنساف قد  بػوش:  دٌب اخلالؼ بيننا من جديد  

كرد يف الٌنص عبارة ) خضراء اينعة ( ، كالينع : صفة للوف األخضر ، عيد إىل أحد معاجم اللغة العربٌية    ُس  
 ، كتبٌُت ألٌم األلواف تستعمل الصفات اآلتية :

 الك الفاقع ، الناصع ، القاين ، الٌصايف ، الػح

 (احلالك : األسود  )،(الٌصايف : األزرؽ  )، (القاين : األمحر)،  (الناصع : األبيض )، (الفاقع : األصفر)  

 : الثانية عشرة  الفقرة 
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 غامض مبػهم حزف ) أسي ( أسنى

   ساقها عنقها
 

  تػو،إصراره على تنفيذ رغبا  تػوتة لرغباحزف الشاعر على عدـ استجابة النب  الفكرة :
 

 تذٌكؽ الػجمايلال    ابلصور " مأللتبقية من اجلدار لػمساحة الػمما داللة قوؿ القاص :" ا ُس 

 ذكرايت القاٌص الكثَتة           
 

 تحليل  الفهم كال    أراد القاٌص أف تسَت النبتة يف طريق كأرادت النبتة أف تسَت يف طريقو آخر : ِس  

 اذا أصٌر كل منهما على رأيو :لػم - أ
  ٌأراد ذلا أف تتوٌجو ضلو الباب ؛ ألٌف ادلساحة ادلتبقية من الػجدار حىت النافذة ال تستوعب نػمٌوىا  القاص :

 أف تنمو خارجو ، أك أف ترحل عنو . ككأنٌو ال يريدىا داخل بيتو ، كيريدىا كامتدادىا ، فهي مآلل ابلصور . 
  اء كاحلياة . البق دأرادت التوٌجو نػحو النافذة : حيث الضوء كاذلواء ، ككأٌّنا تري :النبتة 

 : الثالثة عشرة  الفقرة 
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 خوؼ ذعر قطر كساؿ زَّ ػػػن

   لٌوث لٌطخ
 

 كسر ساؽ النبتة بُت يدم القاٌص ، كالشعور ابلذنب جتاه ذلك      الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 القاٌص ارجتاؼ النبتة بُت يديو ابرجتاؼ مسكة حٌية  بػوش: أصابعي مثل مسكة حٌية  لكن تلك العنق ارذبفت بُت 
 مة إايه تػهالكاتب األكراؽ ابلعيوف اليت تنظر م بػوش:مٍت تػهرأيت يف األكراؽ عيوانن ت 

 الفقرة الرابعة عشرة  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 كىدىبَّ فيوً  تػوذىىىبىٍت نىضارى  ذبلت
 اليػيٍبسي 

ا   مهبلن مهبلن  ) ركد (ركيدن

 قويٌة حةػجام من كحي اخلياؿ خرايف
 ٌسك بقٌوةتػم ) شبث ( يتشٌبث اخلركج )سحب( االنسحاب
   صار لوّنا أسودا )سود( اسوٌدت
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 موت النبتة حىت بدت كعنكبوت أسود   الفكرة :

 الصور الفنٌية :

 بصمت موجع  بعزيزو يريد االنسحاب من حيايت بػوكانت أش 

  لػمدكء مؤ بػه تػوالقاص النبتة إبنساف عزيز يريد االنسحاب من حيا بػوش

 كبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرايٌف يتشبث ابجلدار  

 ٌسك ابجلدار تػميتة بعنكبوت أسود خرايف يلػمشٌبة القاٌص الكاتب النبتة ا

 الفهم كالتحليل      سَت يف طريقو آخر :أراد القاٌص أف تسَت النبتة يف طريق كأرادت النبتة أف ت ُس

 ما نتيجة ىذا التعٌنت على كل منهما  - ب
 قست أصابعو عليها كىو ُياكؿ يل عنقها نػحو الباب فانكسرت ، شلٌا أاثر يف نفسو خوفنا ، كرأل يف  القاص :

 أكراؽ النبتة عيوانن تتهمو 
 كسقطت.: انكسر عنقها أٌكالن كمل متض سول أايـ قليلة حىت ذبلت أكراقها كاصفٌرت ، مثٌ جٌفت  النبتة 

 الفهم كالتحليل      اشتاؽ القاص يف هناية القٌصة إىل رؤية صديقو حسٍت ، عالـ يدؿ ذلك ؟ ِس

 لو عٌدة دالالت :

 أخرل من حسٍت بدؿ اليت ذبلت  تػوأسفو كندمو على موت النبتة ككأنو يريد نب -
 ا بػهخجلو من صديقو الذم أكصاه ابلعناية  -
 يًتؾ أيضا للطالب  -

 تذٌكؽ الػجمايلال  داـ القاٌص لفظة عنكبوت يف هناية القٌصة ؟تػخيوحي اس بػم ّس

 ابحلياة ، فقد كانت النبتة مقاكمة ، متشٌبثة ابحلياة كعنكبوت يتشٌبث ابلػجدار مثٌ ىول كسقط التشٌبث 

 موت النبتة   تذٌكؽ الػجمايلال ما داللة قوؿ القاٌص :" حُت سقط العنكبوت يف سكوف تلك الليلة من أاٌير ؟ ْس
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 ليل :تػحالفهم كال أسئلة أخرل من

 تعٌلقة ابلنبات ، كٌضحها لػمٌية الػمأشار القاٌص إىل مجلة من احلقائق الع  ُس

 تاج إىل الضوء ، كالرٌم كالتسميد كتنظيف األكراؽتػح -
 جتٌنب نقلها من مكاف إىل آخر  -

 ا تػهذلا كفرحو بنضار مو النبتة كرؤية حسٍت ػن  ؟اقًتح ّناية أخرل للقٌصة تٌتفق مع رؤيتك كمنطق األحداث   ِس

  " الػحريٌة حٌق طبيعي لئلنساف " ، انقش ىذه العبارة يف ضوء فهمك القٌصة  ّس

نًتؾ اآلخرين يػمارسوف حرٌيتهم كما يشاؤكف ، كال نضغط عليهم ، أك نقتحم حياهتم ما مل تؤذينا حريٌتهم ، كيًتؾ أف 
 أيضنا للطالب 

 قولة يف رأيك لػمتقٌبل اآلخر شيء ضركرم يف حياتنا ، بٌُت مدل التزاـ القاٌص ىذه ا ْس

يكن القاٌص ملتزمنا التزامنا مطلقنا يف تقبلو النبتة كفق أحداث القٌصة ، ففي كٌل مرٌة كاف يػحاكؿ التخٌلص منها ؛ مل 
 السأـ يف نفسو ، كقد اخًتقت كحدتو كحياتو ، كرفضت التوٌجو إىل اجلهة اليت أرادىا نػحو الباب ألٌّنا تزعجو كتثَت 

 يء التكٌيف ؟ كٌضح إجابتك حيط أف إنساف بطلػما لػمأيٌهما أنػجح برأيك : إنساف سريع التكٌيف مع العا ٓس

يًتؾ للطٌالب 
........................................................................................................ 

 
للطٌالب يًتؾ 

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

........................................................................................................ 
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 أسئلة أخرل من التذٌكؽ اجلمايل :

 ف القاٌص عناصر احلركة كالصوت كاللوف يف القصة كظٌ  ُس 

 ىات مثاال لكل منها  - أ
  قعد ،لويت عنقها ،توجهت إىل غَت ما أريد ،سقط لػمانتعشت تلك النبتة كّنت ، جلست على ا: احلركة

 سست تلك الساؽتػحالرأس من يدم ، تسقط ، تشرئب ،اقًتبت يدم من ساقها ، 
  : ا ، صوت تػهبصوت كسر عظمة بشرية ،ككثَتنا ما مسعت صو  بػوأش تػوكاف الصوت الذم مسعالصوت

  لؤلكراؽ تػةالطقطقة اخلاف
  : اصفٌرت أكراقها ، أغصاّنا اليت اسوٌدت ، يعود اجلدار مصفرٌااللوف  

تلٌقي كالتأثَت فيو ، كنقل أفكار القاٌص بصورة لػمعٌت من نفس الػمتقريب اة الفنية ذلا يف النص : يػمما الق - ب
 كأصدؽ أكضح 

 شاعر اآلتية :لػمواضع اليت ظهرت فيها الػمأشر إىل ا ِس

  قعد لػمقلبت الفكرة يف رأسي ، تراجعت ، كتنٌهدت ، كجلست على ا : الًتٌدد 
 تراجعت قدمام نػحو الوراء 

 : الدىشة كاالستغراب 

 
 : عزيز يريد االنسحاب من حيايت "  بػوحاكلت إنقاذىا . كانت أش الندـ 

 ور من ارتكب جرمنا يف غفلة من الٌناس ، كالٌسائل الذم نٌز من مكاف الكسر لٌطخ يدم ." كدمهٍت شع
 

  : كلقد أيقظ ذلك الصوت يف أعماقي فرحنا طفوليِّا ، كضبطت نفسي ذات مرٌة كأان أبتسمي ذلا ." الفرح 
 عن ابتسامة غَت مفهومة ، على األقل ابلنسبة يل  بشفيت تفًتٌاففوجئت 
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 جلة الندامة كيف التأيٌن السالمة : اذكر ما يدؿ على ذلك من القٌصة قيل يف الع ّس

رة األخَتة قست أصابعو على لػممنها غَت مرٌة كيف ا صلٌ تػخالعجلة كاضحة يف موقف القاص من النبتة ، فقد أراد ال 
أف كسرىا ، مث عنقها فانكسرت ، كالندـ ظهر كاضحنا عندما دمهو شعور من ارتكب جرما يف غفلة من الناس بعد 

 ا بقطعة قماش مبلوؿ ، كرٌيها كتعريضها للضوء تػهمساما حاكؿ إنقاذىا بتنظيف

الٌصراع يف القصة ال حيدث يف فراغ ، فال بٌد لو من زماف كمكاف كشخوص كحدث كغَتىا من عناصر  ْس
 القٌصة ، كٌضح ىذه العناصر يف القٌصة ؟

 : من شهر آذار إىل شهر أاير الزماف 
 منزؿ القاص :كاف لػما 
  القاص ، النبتة ، حسٍتالشخوص : 
 : احلدث 

ٌوالت كثَتة إذ تبدأ العالقة متوازنة بُت القاص كالنبتة ، تػحراحل ك بػمالعالقة بُت القاص كالنبتة اليت مٌرت 
عدائية ، ٌوؿ العالقة من حالة من عدـ التوازف إىل حالة تػحابألشياء من حولو ، مثٌ ت تػواثل عالقتػما بػه تػوفعالق

 تاج غلى رم كتسميد كتنظيف تػحإذ تفرض النبتة عليو تغيَتنا يف السلوؾ اليومي ، ألٌف ىا 
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 صٌنف شخصيات القصة إىل شخصيات انمية كاثبتة  ٓس

  : كالنبتة القاصٌ الشخصيات النامية  
  : حسٍت صديق القاصٌ الشخصيات الثابتة 

 ضع يدؾ على مواضع التأزٌـ يف القٌصة ؟ ٔس

عندما فرض القاص على النبتة برأسها ضلو الباب ، لكٌنها رفضت ، كتوجهت ضلو النافذة ، كعندما حاكؿ إجبارىا   
 .ة ، كحاكؿ أف ينقذ النبتة يػمإذ أحٌس ابقًتافو جر ‘ على ما يريد انكسرت ، كىنا بدأت مأساة البطل 

 

  دـ الكاتب القٌصة لعرض أفكارهتػخاس ٕس

 ذا األسلوب من كجهة نظرؾ :بػهفكاره ىل جنح القاٌص يف عرض أ - أ

قيق السعادة ال تػحقٌدـ القاٌص أفكاره يف قالب قصصي مجيل أراد من خبللو أف يقوؿ : إف اإلنساف مسؤكؿ عن 
م كما يشاؤكف ما تػهارسوف حرييػمثل يف ترؾ اآلخرين تػمن حولو أيضنا ، تلك السعادة اليت تلػملنفسو حسب بل 

لئلنساف بسبب سلوكو ، كأرل أنٌو صلح  لػمؤ لػم، فانكسار النبتة كسقوطها توٌضح الواقع ادامت ال تؤذم اآلخرين 
 يف عرض أفكاره يف ىذا الشكل الفٌٍت ) القٌصة ( 

 
دـ أسلوبن فنيِّا لنصحو غَت تػخكعلى اآلخرين ، اس تنصح صديقك ابلصرب على حالو ىبك أردت أف - ب

 القٌصة :
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 اـ عن ما قبلو .بػهوب يزيل اإل: ىو اسم نكرة منصييز تػمال 
  : ماءن شربنا كأسنا مثاؿ  . 

ة ) كأسنا ( لػمخط ) ماءن ( العًتل اجلملة غموض ، ألٌف ك تػوتػحة اليت لػمأتٌمل اجلملة السابقة ، لو حذفنا الك   
مع أنٌنا شربنا كأسنا عٌت ؛ فقد يتبادر إىل ذىن السالػماالت كثَتة إليضاح اتػممة كيف حاجةو إىل توضيح لوجود احبػهمي 

       ةلػماؿ كأزاؿ الغموض عن كتػمة ) ماءن ( نفى أم احلػمعصَتنا ، أك كأسنا قهوةن ، أك كأسنا شااين ، لكنَّ كجود ك
      ة اليت قبلها لػمعٌت كأزالت الغموض عن الكلػمييزنا ألّنا كٌضحت اتػما خط تعترب تػهتػحة اليت لػم) كأسنا ( . فالك

 ز ( ميٌ لػم) ا

 خط ) ماءن ( صلده قد جاء اسم نكرة ) غَت معٌرؼ أبؿ ( كقد جاء منصوابن . تػوتػحييز الذم تػملأتٌمل ا 

  الظاىر على آخره . تػحييز منصوب كعبلمة نصبة تنوين الفتػم: ماءن 
 

 :ييز إىل نوعُت مها تػمكيقسم ال -
ة بعينها تسبقو تكوف عددنا أك مقدرنا من  لػمك: كىو الذم يزيل الغموض عن لفظة أك   فرد (لػمييز الذات ) اتػم (ُ

 ييز .تػممقدار ، أك أك فرعنا لل بػوكيلو ك كزفو كمساحة ، أك ش

 ات منها :لػماـ عن أنواع زلٌددة من الكبػهييز إلزالة اإلتػمكأييت ىذا النوع من ال

o   ) العدد من ) أحد عشر إىل تسعةو كتسعُت 

    
ييزنا ، كقد مٌر تػمة ) نعجةن ( لػماـ كالغموض عن العدد ) تسعه كتسعوف ( لذا تعترب كهبػة نعجةن قد أزالت اإللػمفك  

 ييز تلك األعداد أييت مفردنا منصوابن تػمبك يف درس العدد أف 
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o قادير من :لػما 
 كيل :  -
  قمحنا مثاؿ : اشًتت جارتنا صاعنا 

 كياؿ .لػما ة ) صاعنا ( اليت تدؿ علىلػمة ) قمحنا ( الغموض عن كلػمأزالت ك

 مساحة :  -
  زيتوانن مثاؿ : زرعى أيب دكّننا 

 ساحة  .لػمة ) دكّننا( اليت تدؿ على الػمة ) زيتوانن  ( الغموض عن كلػمأزالت ك

 الوزف : -
  زيتنامثاؿ : تصٌدؽ نبيله على الفقَت برطلو  

 ة ) رطل ( اليت تدؿ على الوزف لػمة ) زيتنا ( الغموض عن كلػمأزالت ك

 
o قادير :ملػأشباه ا 
  قمحنا مثاؿ : قٌدمتي للعصافَت حفنةن 

 مقدار  بػوة ) حفنةن ( اليت تدؿ على شلػمة ) قمحنا ( الغموض عن كلػمأزالت ك

تلف ابختبلؼ سنًٌ الٌشخص كحجمو كمن أشباه يػخمقدار ؛ ألٌف حجمها  بػوة ) حفنةن ( شلػم: تعترب ك مالحظة  
 قادير أيضنا ) شرب ، ذراع ، خطوة ( لػما

o ما كاف فرعنا للنوع ( :ييز تػمفرعنا لل ( 
  قطننامثاؿ : لبست قميصنا . 

ييز ، فالقميص فرع القطن ، فوجود  تػمة ) قميصنا( اليت تدؿ على فرع لػمة ) قطننا ( الغموض عن كلػمأزالت ك  
 ة ) قطننا ( نفى أف يكوف نوع القميص حريرنا أك صوفنا أك غَت ذلك .لػمك
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بتدأ ابخلرب لػم: كىو ما يزيل الغموض عن عبلقة تربط بُت عناصر اجلملة ، يف عبلقة ا النسبة ييز ) اجلملة (تػم (ِ
اـ عن مجلة التعٌجب بػهحوَّؿ ، أك يزيل اإللػمييز اتػم، كىو ما يعرؼ ابل بػوفعوؿ لػمأك الفعل ابلفاعل أك الفعل اب

 حوَّؿ .لػمييز غَت اتػمدح كالٌذـ كىو ما يعرؼ ابللػمكمجليت ا
 ييز النسبة :تػمذف أنواع إ

o ييز نسبة زلوَّؿ :تػم 
 بتدأ ابخلرب :لػمعالقة ا -
  : مثاؿ 

    
كن صياغة اجلملة أبسلوب : يػمبتدأ ) أان ( إىل اخلرب ) أكثر ( ، ك لػمة ) ماالن ( أزالت الغموض عن نسبة الػمك   

 ييز زلٌوؿ عن مبتدأ تػممايل أكثر منك ، فال

 عالقة الفعل ابلفاعل : -
 هن لػما لػمعلى تع إقباالن ؿ : ازداد الطلبة مثا 

ة اجلملة أبسلوب كن صياغيػم( ، ك  الطلبةي )  لفعل ) ازداد ( إىل الفاعل( أزالت الغموض عن نسبة ا ) إقباالن ة لػمك    
 ييز زلٌوؿ عن الفاعل .تػم: ازداد إقباؿي الطلبةً ، فال

 : بػوفعوؿ لػمعالقة الفعل اب -
  أجورنا  مثاؿ : كفٌيتي العٌماؿى 

ة اجلملة كن صياغيػم( ، ك العٌماؿى )  بػوفعوؿ لػملفعل ) كٌّف ( إىل ا( أزالت الغموض عن نسبة ا) أجورنا ة لػمك      
 .  بػوفعوؿ لػمييز زلٌوؿ عن اتػمأبسلوب :  كفٌيت أجورى العٌماؿ ، فال
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o ييز نسبة غَت زلٌوؿ :تػم 

 دح كالٌذـ .لػماـ عن مجلة التعٌجب كمجليت ابػهكىو ما يزيل اإل

 مجلة التعٌجب : -
  رجبلن مثاؿ : هلل درُّهي ! 

 اـ عن مجلة التعٌجب السماعيبػهييز ) رجبلن ( الغموض كاإلتػمفقد أزاؿ ال

 لوانن رى بػحما أمجل ال! 

 اـ عن مجلة التعٌجب القياسيبػهييز ) لوانن  ( الغموض كاإلتػمفقد أزاؿ ال

 
 دح كالٌذـ :لػمامجليت  -
 خلقنا : نعمى الصدؽي دح : مثاؿ لػما 

 دحلػماـ عن مجلة ابػهييز ) خلقنا ( الغموض كاإلتػمفقد أزاؿ ال

  الٌذـ : مثاؿ : بئسى الكذبي خيليقنا 

 اـ عن مجلة الٌذـبػهييز ) خلقنا ( الغموض كاإلتػمفقد أزاؿ ال

 ة ) بئسى ( من أفعاؿ كالٌذـ .لػمدح ، ككلػمة ) نعمى ( من أفعاؿ الػم: ك مالحظة -
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 نوعو ييز تػملا

 اـ عن عدد(بػهييز ذات ) أزاؿ اإلتػم شهرنا
 ( بػوفعوؿ لػماـ عن عبلقة الفعل اببػهييز نسبة ) ازالت اإلتػم طوالن 

 اـ عن عدد(بػهييز ذات ) أزاؿ اإلتػم شعبةن 

 اـ عن مجلة التعٌجب (بػهييز نسبة ) أزالت اإلتػم بناءن 
 كزف ( اـ عنبػهييز ذات ) أزالت اإلتػم زيتنا
 اـ عن عدد(بػهييز ذات ) أزاؿ اإلتػم طالبةن 

 اـ عن مجلة التعٌجب (بػهييز نسبة ) أزالت اإلتػم صديقنا

 ( بػوفعوؿ لػماـ عن عبلقة الفعل اببػهييز نسبة ) ازالت اإلتػم شجرنا
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 اإلجابة :

 الظاىر على آخره  تػحتنوين الف بػوييز نسبة منصوب كعبلمة نصتػم: ا لػمعا -
خرب مرفوع كعبلمة رفعة الضٌمة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ ، كىم ضمَت مٌتصل مبٍت يف زلل جر  كثريىم :أ -

 مضاؼ إليو .
 الظاىر على آخره  تػحييز نسبة منصوب كعبلمة نصو تنوين الفتػم: إحساانن  -
 الظاىر على آخره . تػحتنوين الف بػومنصوب كعبلمة نص بػومفعوؿ  ا :تػمخا -
 الظاىر على آخره . تػحتنوين الف بػوييز ذات منصوب كعبلمة نصمتػ: فٌضةن  -

 

 
 اإلجابة : 

 أرضنا   -ْىواءن                    -ُ
 شعرنا  -ِ
 ماءن  -ّ
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 اإلجابة : 

 تًتؾ للطٌالب :

 كأس :..................................................................................... -
 ...........................................................................ذراع :........... -
 رًٍطل :...................................................................................... -
 .....صاع :................................................................................. -
 ثوب:...................................................................................... -
 سبعة كعشركف :............................................................................ -

 

 
 اإلجابة : 

 

 
 

 
 

 

 



 َِٕٕٕٖٖٕٗٔأنس الشليب                                                                       اإلبداع يف اللغة العربية                       
 

www.facebook.com/anasarabi11 111 صفحة 

 

 

 

 

        

 الثانية عصرة :الوحدة      

 

 

 

 لــــغة البيــان                           
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 ة () ُيفظ الطٌالب مثانية أبيات سلتار  
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 : البيت األٌكؿ

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
البلعب ابلصنج ، كىو آلة موسيقيَّة ، ككاف األعشى   الصٌناجة صرفك عن  )طحو( طحا بك

 يلٌقب بصٌناجة العرب حلسن رنُت ًشعره
 ترًٌل كتغٌٌت  )شدك( شدكتً  حرؼ حتضيض ىاٌل 
مجع مٍدح ، كىو  أمداح

 الثناء
 اللغة العربٌية   ابنة العرب

 

ا ، فيحثُّ نفسو بػهاطب الشاعر نفسىو متساًئبلن عن تقصَته مع العربٌية  ابنصرافو عنها كىو خَت من تغٌٌت يػخ الشرح:
ابنتزاعو شخصنا آخر من نفسو يناجيو ،  على التغٌٍت جبماذلا كمدحها ، كعمد الشاعر يف ىذا البيت إىل التجريد ؛

 وف بن قيس الشاعر ، الذم ليقًٌب بصنَّاجة العرب حلسن رنُت شعره يػما نفسو ابألعشى مبػهمش

 الصورة الفنٌية :

 الشاعر نفسو آبلة موسيقٌية  . بػوش: ماذا طحا بك اي صٌناجة األدب 
 

ستحضار اآلخر كسلاطبتو ، أك ابنتزاع الٌشاعر يعمد بعض الشعراء يف مطالع قصائدىم إىل التجريد ؛ اب ُس
 الفهم كالتحليل      شخصنا من نفسو يناجيو :

 خاطب يف البيت األٌكؿ ؟ كعالـ حيثٌو الشاعر ؟لػممن ا - أ

 كمدحها  العربٌية اطب الشاعر نفسو كُيثٌو على التغٌٍت ابللغة يػخ
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 كصف الشاعر نفسو بصٌناجة األدب ؟ اذاى لػم - ب

وف بن احلارث حلسن رنُت شعره ،ككصف الشاعر نفسو بػػ ) صٌناجة األدب يػمعرب ( لقب لؤلعشى م) صنٌاجة ال  
 ( ليدؿ على مكانة شعره كحيسنو ،كمنزلة اللغة العربٌية  يف ًكجدانو .

 التعٌجب           تذٌكؽ الػجمايلال    ما الغرض البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ يف البيت السابق ؟ ِس

 ابنة العرب     تذٌكؽ الػجمايلال الشاعر عن اللغة العربٌية ؟   ابػهرج من القصيدة كناية كٌٌت تػخاس ّس

 

  بيت الثاينال    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

قصود منعك لػمطٌَت ، كا )طَت( أطار سكت حزانن  كجم
 من النـو 

 احلزف اذلٌم  ترسل نفسنا طويبلن  تنفخ 
   رض كالتعبلػما الوصب

 

 ما يقلق الشاعر ىو ما آلت إليو حاؿ العربٌية  اليـو حىٌت كأنٌو راح يتقٌلب بُت اذلمًٌ كاحلزف    الشرح:

 الصور الفنٌية :

 الشاعر النـو ابلٌطَت الذم طار كابتعد . بػوش أطار نومىك : 

  البيت الثالث :   
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 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
اللغة العربٌية ، نسبة إىل يعرب بن  رب ()ع اليعربٌية

 قحطاف الذم ينتسب إليو العرب 
)اسم تفضيل( أكثر ندنل ، أم أكثر ثراءن  أندل

 اللغويٌة صطلحاتلػماب
 ترًٌل كتغٌٌت   شدكنا احلزف  ) شجو ( شجونا

   اىتٌز كانفعل من فرح الٌطرب
 

من قدرة على التأثَت ؛ بثراء معجمها اللغوم ، فهي أحسن صواتن  ػوبيز تػمر الشاعر ابللغة العربٌية  كما تتػخيف :الشرح
 أبلفاظها كأكثر مبلءمة للتعبَت عن الفرح كاحلزف يف معانيها كأصواهتا 

 

 الفهم كالتحليل      تغٌٌت الشاعر بسمات اللغة العربٌية  كمزاايىا ، اذكر بعضنا منها ؟ ُس 

يز يف قٌوة التأثَت لدل السامع ، كتعترب أكثر مبلءمة يف التعبَت عن تػمغويٌة ، كما أنٌو تاللغة العربٌية  غنٌية مبصطلحاهتا الل
 احلزف أك الفرح .

 ة ػػيٌ ػاليعرب       تذٌكؽ الػجمايلال ا الشاعر عن اللغة العربٌية ؟  بػهرج من القصيدة كناية كٌٌت تػخاس ِس

  البيت الرابع :    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 ميل إليو انزعة من البياف قصود كحيه لػما ركح
 نطق الفصيحلػما ) بُت ( البياف أعطت ) أتت( آتت

   مطلوب ميطلَّب 
 

، كمن عظمة اللغة العربٌية  أٌّنا أطلقت كٌل ميل إىل  يػماللغة العربٌية  لغة البياف كالفصاحة ، كلغة القرآف الكر  الشرح :
 ت العربٌية  ابلنسبة للنص كالٌركح للجسد لببلغتها كفصاحتها .بػحا كأحيتو ، فأصبػهالبياف عند الناطق 
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 الصور الفنٌية :

 ا األنفس  بػهالشاعر اللغة العربٌية  مبثابة الركح اليت أحيت  بػوش      : ركحه من هللا أحيت كٌل انزعةو  
 

 الفهم كالتحليل      منها ؟تغٌٌت الشاعر بسمات اللغة العربٌية  كمزاايىا ، اذكر بعضنا  ُس 

تعطًٌشة إىل اللغة اجلميلة كحٌققت كل ما هتول لػمحيث أٌّنا قد أحيت النفوس ا يػماللغة العربٌية  ىي لغة القرآف الكر   
 األنفس من سحر البياف .

 الفهم كالتحليل     .   يػملغة القرآف الكر  العربٌيةاللغة  ِس

  العربٌيةٌية اللغة لػميف عا يػمبٌُت أثر القرآف الكر  - أ

ٌية ؛ ألٌف كثَتنا من غَت لػماللغة العربٌية ، كابلقرآف ذاعت كانتشرت ، فجعل ذلا الصدارة كالعا يػمحفظ القرآف الكر  
 .وا العربٌية لػمالعرب دخلوا اإلسبلـ كتع

 خالدة خبلود القرآف كٌضح ذلك ؟ العربٌيةاللغة  - ب

 فظو كمحايتو ، كابقية ببقائو ، فاكتسب القدسٌية كاخللود بػحوظة ؛ فهي زلف يػمها لغة القرآف الكر ػٌ ألن 

 الفهم كالتحليل     قة النص دبضموف احلديث الشريف ؟:" إٌف من البياف لًسحرا " بٌُت عال iقاؿ الرسوؿ  ّس

 ابق ا ، كما يف البيت السبػهمجاؿ اللغة العربٌية كأتثَتىا انبع من ببلغتها كبياّنا ، كمجاؿ أسلو     

 : البيت اخلامس    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 كثَت االبتساـ  ) بسم ( البٌساـ أمجل ) زىو ( أزىى

 العسل الضَّرب قصود صوهتا لػما جىٍرسي ألفاظها
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  ات اللغة العربٌية  أتثَت على سامعها ، كألفاظها ذات إيقاع موسيقي حلو راٌنف أحلى من العسللػملك الشرح :

 الصور الفنٌية : 

 الشاعر األمل إبنساف كثَت االبتساـ  بػوش:   أزىى من األمل البٌساـ  
 وسيقي للغة العربٌية  بطعاـ لذيذ أحلى من العسل لػمصٌور الشاعر اإليقاع ا:  جرس ألفاظها أحلى من العسل  

 

 الفهم كالتحليل      تغٌٌت الشاعر بسمات اللغة العربٌية  كمزاايىا ، اذكر بعضنا منها ؟ ُس

 ذلا أتثَت مجيل على النفوس ، كإيقاعها مجيل كرائع  العربيةاللغة  

 تذٌكؽ الػجمايلال  ما داللة عبارة ) األمل البٌساـ ( يف البيت السابق ؟ ِس

 مكانة اللغة العريٌب كأثرىا اجلميل يف النفوس   

  البيت السادس :  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 اخلياـ ، مفردىا اخلًباء ( يخبػ)جذرىا   أخبية النائمة ، الًسنة من النـو  ) كسن ( كسٌت
 الصوت اخلفي مهس و اآلخركف لػمما ييرسل كي يع كحيه 

   ضيء البلمعلػممجع شهاب النجم ا الٌشهب
 

اليـو حتتاج من يوقظها من قلب يشَت الشاعر إىل موطن اللغة العربٌية  األصيل يف الصحراء ، كيقوؿ إٌّنا   الشرح :
الصحراء ، كُيييها بوحي كإذلاـ من الٌشمس كالٌشهب ، ىذا الوحي الذم يلهم الشعراء كاألدابء للٌتغٌٍت جبماؿ العربٌية  

 ا .بػه، كيطلق قرائهم للقوؿ 

 اء يوقظها ضوء الشمس أك الٌنجم ر تها يف الصحيػمصٌور اللغة العربٌية  فتاة انئمة يف ختذٌكؽ الػجمايلال   الصور الفنية : 

 البيت السابق    تذٌكؽ الػجمايلال  ختلفة كاضحة يف القصيدة ، دٌلل على ذلك ؟لػمبرزت الطبيعة بعناصرىا ا ُس 
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 البيت السابع    

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 اختبلط األصوات صخب مبيًٌنة ميفصحةن 
 ابػهكىي قناة يف رأسها ًسناف ييطعن مجع رمح ،  األرماح السيوؼ القضب

 

بفصاحتها كبياّنا أف حتٌقق ما عجزت عنها السيوؼ  يػما القرآف الكر بػهاستطاعت اللغة العربٌية  اليت نزؿ : الشرح
عصبٌية اجلاىلٌية كخبلفاهتا  يػمالٌدين احلنيف يف كٌل األرجاء ، كنبذ القرآفي الكر  يػمكالرماح عن حتقيقو ، فنشرت تعال

 كقتاذلا  

 الفهم كالتحليل     :" إٌف من البياف لًسحرا " بٌُت عالقة النص دبضموف احلديث الشريف ؟  iقاؿ الرسوؿ  ُس

 ا ، كما يف البيت السابق بػهمجاؿ اللغة العربٌية كأتثَتىا انبع من ببلغتها كبياّنا ، كمجاؿ أسلو 

 البيت الثامن :  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 أسيادىا هاػسادت i الرسوؿ خَت قريش
 جىٌد  دأب  صرب كمثابرة عـز

 

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

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 مجع أصيل ، كىي أكقات الغركب  )صيل(األصائل نقش الثوب  الوشي
   يتغٌَت لوّنا تنصل

 

بكة منطقها كقٌوهتا يف بػحٌيزت تػمابللغة العربٌية  خَت حيٌجة يف دعوتو ، فعربيػٌػتػوي  يػم: كاف حديث الرسوؿ الكر  الشرح
 نسوج من خيوط ال تفسد كال يتغٌَت لوّنا مع الزمن لػمسلاطبة العقل كاإلقناع ، فهي كالٌثوب ا

 ػجمايلتذٌكؽ الال   الصور الفنٌية :

بنقًش ثوبو منسوج من خيوط قويٌة ال تفسد كال  يػمالرسوؿ اذلامشٌي الكر  بػو لػمصٌور منطق اللغة العربٌية  الذم تك
ا عرب الزمن   يتغٌَت لوّني

 كصٌور األصائل خيوطنا يصنع منها نقشه لثوبو ال يتغٌَت لونيو مع الزمن 

 

 الفهم كالتحليل     عالقة النص دبضموف احلديث الشريف ؟  :" إٌف من البياف لًسحرا " بٌُت  iقاؿ الرسوؿ  ُس

 ا ، كما يف البيت السابق بػهمجاؿ اللغة العربٌية كأتثَتىا انبع من ببلغتها كبياّنا ، كمجاؿ أسلو 

 

 تذٌكؽ الػجمايلال   ختلفة كاضحة يف القصيدة ، دٌلل على ذلك ؟لػمبرزت الطبيعة بعناصرىا ا ِس

 قالبيت الساب    
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 البيت العاشر :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 أم فيو تشققات منصدعو  جدار ريكن
 اسكتػممٌتزف ، م ) ضرب(غَت مضطرب قوم شديد

 

للو التشققات عرب تػخكن أف تيػم: كتفٌوقت ىذه اللغة على غَتىا ابلبياف كالببلغة ، فهي جداره قومّّ ال  الشرح
ا  يػمالسنُت ، كىي حبل مستق  مكُت ال ُييد عن طريقو أبدن

 الصور الفنٌية :

 للو التشققات عرب السنُت  تػخكن أف تيػمالشاعر العربٌية   جبدار قوم ال  بػوش: فازت بركنو شديد غَت منصدعو  
 ٌتزفلػمتُت القوم الػمابحلبل ا يػمالشاعر القرآف الكر  بػوش   حبل غَت مضطرب : 

 تذٌكؽ الػجمايلال شديدو غَت منصدعو ( الواردة يف البيت السابق ما داللة عبارة ) فازت بركنو  ُس

 ها ػكقٌوت العربٌية ببلغة اللغة      

 البيت احلادم عشر :  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 رعاية ، محاية كنف قصود محاية اإلسبلـلػما ) محي(مًحى اإلسالـ
   كثَت اخلَت خىًصب
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، كننسافو نزؿ بداير خصبة  يػما القرآف الكر بػهحمٌية يف ظٌل اإلسبلـ ؛ ألٌّنا اللغة اليت نزؿ ػبٌية  ماللغة العر  :الشرح 
 حتميو كترعاه كتعزٌه .

 حميو كترعاه كتعزٌه ػإبنسافو نزؿ يف دايرو آمنة كخصبة ت العربٌية الشاعر اللغة  بػوش   الصورة الفنٌية :

 البيت الثاين عشر 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
مجع فريدة ، كىي اجلوىرة  ) فرد(فرائد

 الثمينة 
 سقط خرَّ 

 ما اضلدر من األرض  صىبىب عرشها هاػسلطان
صائب اليت لػمقصود الػما الليايل

 حتاؾ ضد العربٌية  
  

 

شها ـو ، فاّنار عر ؤسف الذم آلت إليو اليلػما راح يقارّنا ابحلاؿ ايػمبعد أف بٌُت الشاعر مكانة اللغة قد الشرح
 اد عريقة ، من إمهاؿ أىلها ذلا .مػجفرائدىا بعد أ كسقطت

 تذٌكؽ الػجمايلال   الصورة الفنٌية :

  حىٌت رمتها الليايل : 

 صائب الكبَتة اليت تقاـ ضد العربٌية  ابلليايل السوداء لػمالشاعر ا بػوش 

 : ها ينهار من صبب ػخٌر سلطان 

 رض .لػمة  ملكة جتلس على عرشها ، كلكٌن ملكها قد سقط بطوؿ الليايل من التعب كاصٌور الشاعر اللغة العربيٌ 
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 البيت الثالث عشر :

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 i أحد أجداد الرسوؿ عدانف 

 قصود ىنا اللغة العربٌية  لػمكا,
مجع بديع ، النصوص  ) بدع ( بدائع

 األدبٌية الرائعة 
   عيدب ) أنم ( انءو 

 

 هولة .مػجا أقصى األرض كأدانىا ، فبدت اللغة العربٌية  بػهؤل مجاذلا كبديع أسلو يػم لػمكأٌف اللغة العربٌية   الشرح

 الصورة الفنٌية :

 :أل بدائعو مسامع الكوف تػم لػم 

 اء لػمؤل فيو ايػمسامع ابإلانء الذم لػما بػواء ، كشلػمالشاعر بدائع اللغة العربٌية  اب بػوش

 :كاخلامس عشر البيت الرابع عشر 

 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 أشباىو أمثالو بػونطل ) جدك ( نستجديو

 اءلػممن يصٌب ا اء ) ىرؽ (لػمميٍهرؽ ا قرب كثب
 طلٌ لػمالسحاب ا عارض سحاب ذك برؽ ابرؽ
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ىلها يستعَتكف يف كبلمهم ألفاظهم ألفاظنا أخرل ا آؿ إليو حاؿي العربٌية  اليـو ، فصار ألػمالشاعر  لػميتأ :الشرح 
وف أٌف العربٌية  غنٌية يف اشتقاقها كتصريفها ، كحاذلم لػمًتجم يف اللغات األخرل ، كىم ال يعلػمغَتىا ، من الٌدخيل كا
 اء يف الٌصحراء ، حُت ظهر لو سحاب ذك برؽ مطٌل يف األفق ال مطر فيو ، قصد أٌف أىللػمىذا كحاؿ من صٌب ا

 عٌت كما تؤٌديو اللغة العربٌية  لػمٌلوا عنها عندما كجدكا بديبلن يف كبلمهم حىٌت كإف كاف ال يؤٌدم اتػخالعربٌية  

 تذٌكؽ الػجمايلال   : يف البيت الرابع عشر : الصور الفنٌية

 
  اخلامس عشر البيت: 

 
 

 الفهم كالتحليل     ألبيات اليت تضٌمنت ذلك ؟سٌجل  الشاعر عتبنا على أبناء العربٌية  اليت خذلوىا ، حٌدد ا ُس

 البيتُت السابقُت  

 الفهم كالتحليل     يف نفوس أبنائها . كٌضح ذلك  العربٌية ذكر الشاعر بعض مظاىر تراجع اللغة  ِس

 
 

 تذٌكؽ الػجمايلال   ختلفة كاضحة يف القصيدة ، دٌلل على ذلك ؟لػمبرزت الطبيعة بعناصرىا ا ِس

 البيت اخلامس عشر     
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 عشر : البيت السادس

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 اللغة العربٌية  بنت قريش أىاف كأعاب ) زرم ( أزرل

شجر صلب ينمو على  الٌنبع
 رؤكس اجلباؿ 

مفردىا غىرىبة ،كىو ضرب  الغرب
 الٌسهاـ  بػومن شجر تيسٌول 

 

  تو الذم ال يفٌرؽ بُت ألفاظهاػػػيٌ ػػا ىو اجلاىل الضعيف بغرببػهيـو كيعيمن ُيارب اللغة العربٌية  ال.:الشرح 

 . بػواجلاىل كيعي بػوإبنساف ُيار  العربٌية صٌور الشاعر   : الصور الفنٌية

 

 الفهم كالتحليل      اليت خذلوىا ، حٌدد األبيات اليت تضٌمنت ذلك ؟ العربٌية الشاعر عتبنا على أبناء  ل سجٌ  ُس

 يت السابقالب 

  تذٌكؽ الػجمايلال  ا الشاعر عن اللغة العربٌية ؟ بػهرج من القصيدة كناية كٌٌت تػخاس ِس

 بنت قريش 

 تذٌكؽ الػجمايلال  ؟رج من القصيدة ما يقارب معٌت :" فالفه ال يفٌرؽ بُت الغٌث كالسمُت " تػخاس ّس

 البيت السابق 
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 : كالثامن عشر  عشر ابعالبيت الس

 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 لفظو منطقو ، الٌلُت يػمالكر  الٌسمح 
 غريب مغًتب األجنيب دخيل
 لو من جواىريػخمفردىا سخاب ، كىو العقد من اخلرز كحنوه ،  السخب مفردىا ديرٌة ، كىي اللؤلؤة الكبَتة  الدرٌ 
 

عاجم لػم، كيف ا سهل يف لفظو أللفاظ دخيلة كغريبة كصعبةيتساءؿ الشاعر ىل نًتؾ الكبلـ العريٌب الٌلُت ال : الشرح 
 ٌيز بُت ألفاظ اللغة .يػمن لػمفردات ابشتقاقها كتصريفها كأصالتها ، لػمالعربٌية كنز مثُت من ا

ٌيز بُت مفردات يػملو من اللؤلؤ أك اجلواىر يستطيع أف تػخٌيز بُت اللؤلؤ كغَته من احللي اليت يػممعٌت أٌف الذم ػب  
ٌيز بُت شجر الٌنبع يػمعاجم ، ىذه الصورة تقابل صورة من ال لػمثلو كيضعت الػمعاجم ، ك لػمللغة العربٌية كألفاظها يف اا

 ييز بُت ألفاظها تػمكشجر الغرب فحارب العربٌية لضعف قدرتو على ال

 :الصورة الفنية 

  عاجم كنز ال نفاد لولػمكيف ا 

 لكنز الذم ال ينفدالشاعر مفردات اللغة العربٌية اب بػوش

 ٌيز بُت الدٌر كالٌسخب يػمن لػم 

 لو من اجلواىر يػخالشاعر العربٌية ابللؤلؤ كالكبلـ الدخيل عليها ابلعقد الذم  بػوش

 النفي      تذٌكؽ الػجمايلال  ما الغرض البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ يف البيت " أنًتؾ العريٌب ... ُس
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 الفهم كالتحليل     اليت خذلوىا ، حٌدد األبيات اليت تضٌمنت ذلك ؟ العربٌية على أبناء الشاعر عتبنا  ل سجٌ  ِس

 البيت السابع عشر 

 العربٌية، كيف نستطيع بعث اللغة  العربٌيةفردة األجنبٌية أحد الصعوابت اليت تواجهها اللغة لػمداـ اتػخاس ّس
 الفهم كالتحليل     من جديد يف رأم الشاعر ؟ 

 عاجم ، كتابة كنطقالػملرجوع إىل معاجم اللغة العربٌية ، كتوظيف ألفاظها الفصيحة ، حبيسة ااب

 ع عشر : تاسالبيت ال

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 أخرج لسانو من شٌدة التعب هثػل تعبت جيهدت
 

دىا كنرددىا حىت كأٌّنا تعبت من كثرة ات دخيلة على العربٌية اليت نتكٌلف كضلن نعيلػمدـ يف حياتنا كتػخنس:الشرح 
 دامها تػخاس

       :الصورة الفنية 

 .قد أرىق كتعب  ات الدخيلة األجنبية بكائن حيٌ لػمالشاعر الك بػوش  

 

 الفهم كالتحليل      اليت خذلوىا ، حٌدد األبيات اليت تضٌمنت ذلك ؟ العربٌية الشاعر عتبنا على أبناء  ل سجٌ  ُس

 لسابق البيت ا    
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 البيت العشركف :  

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 ةلػمحفرة عميقة ميظ ةلػممظ ابطن جوؼ
   مراقب ، مشاىد مرتقب

 

ترى ىذه األلفاظ  لػمحيث تيفتح ،  لػمكيف اجلانب اآلخر صلد ألفاظ مسجونة كمهملة يف الكتب اليت  :الشرح 
ا يطٌلع عليها  لػما  شرقة أحدن

 :الفنية  الصورة

 ا ضوء الشمس بػهة ال يقر لػما مسجونةن يف حفرة عميقة ميظبػهصٌور الشاعر األلفاظ العربٌية األصيلة كقد أمهلها أصحا

 ترؾ األلفاظ الفصيحة كإمهاذلا      تذٌكؽ الػجمايلال  ة "لػمما داللة عبارة " سيجنت يف جوؼ مظ ُس  

  اليت خذلوىا ، حٌدد األبيات اليت تضٌمنت ذلك ؟ ة العربيٌ الشاعر عتبنا على أبناء  ل سجٌ  ِس

 البيت السابق   

 البيت السابق     تذٌكؽ الػجمايلال   ختلفة كاضحة يف القصيدة ، دٌلل على ذلك ؟لػمبرزت الطبيعة بعناصرىا ا ّس

 البيت احلادم كالعشركف : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

زة خرجا رجبلف من بٍت عن القارظاف
 يرجعا لػميف طلب القرظ ف

مفرده قػىرىظة ، كىو كرؽ من  القرظ
  بػوشجر يدبغ 

 أدبر كانصرؼ توىٌل ) كىيلى (  يرجع يؤكب ) أىًكبى ( 
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ثل عند العرب ، لػمت حكايتهما مضرب اارظُت اللذين أصبػح، إذ ذكر الق يػمأتثٌر الشاعر ابلًتاث القد :الشرح 
يعودا بطائل ، كىذا حاؿ  لػمدـ للٌدابغة كىو القرظ ، ك تػخثاف عن كرؽ شجر يسبػحزة خرجا يكمها رجبلف من بٍت عىن

يصل إليو ، كيف احلقيقة حالو كحاؿ ىذين القارظُت  لػممن يٌدعي أنٌو توٌصل غلى اللفظ الصحيح من لغتنا العربٌية ك 
 ثهما . بػحيعودا بشيء بعد عناء  لػماللذين 

 

 البيت السابق   اليت خذلوىا ، حٌدد األبيات اليت تضٌمنت ذلك ؟ العربٌية على أبناء الشاعر عتبنا  ل سجٌ  ُس

 تذٌكؽ الػجمايلال رج من القصيدة ما يقارب معٌت قوؿ الشاعر : تػخاس ِس

 
 البيت السابق   

 البيت الثاين كالعشركف : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك

 اللغة العربٌية )ضود(الٌضاد أك فضل أك رائسة  لػمكانة من علػما ، كىو ذك يػخمجع ش )شيخ(ةيػخشً 
   الولد ، اخللف  العىًقب

 

اآلف ىو األساس  بػومع اللغة العربٌية ،إٌف عملكم اجلليل سللَّد ، كما تقوموف مػجاي شيوخ الٌضاد كيف  :الشرح 
 الصحيح الذم سيكمل أحفادكم بناءه من بعدكم 

 مع العريٌب ابألساس الذم سيأيت عليو العقب ليكملو مػجلػأدابء ا بػوالشاعر العمل اليت يقـو  بػوش   :الصورة الفنية 

 الٌضاد      تذٌكؽ الػجمايلال ا الشاعر عن اللغة العربٌية ؟ بػهرج من القصيدة كناية كٌٌت تػخاس  ُس
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 البيت الثالث كالعشركف : 

 
 عٌتلػما ةلػمالك عٌتلػما ةلػمالك
 مجع دىر األٍدىار  تًتكوف أثرنا  ف ٌطو تػخ

   مجع حيقيب ، الزمن احلًقب
 

  ، عرب العصور كاألزمنة العربٌيةاد اللغة مػجمع العريٌب تًتكوف أثرن طيٌػبنا يف حفظ أمػجلػيف ىذا ا :الشرح 

  لػمالق بػوابخلط الذم يكت و األدابءد الذم يصنعمػجلػالشاعر ا بػوش      :الصورة الفنية 

 الفهم كالتحليل       يف ضوء قراءتك للبيتُت األخَتين من القصيدة : ُس

 اء اللغة العربٌية حلفظها يف رأيك ؟لػمع بػوما الٌدكر ايل يضطٌلع  - أ

صطلحات كالًتمجة كالتأليف لػمصطلحات اآلداب كالعلـو كالفنوف احلديثة ، كالٌسعي إىل توحيد الػمكضع معاجم 
 ىا ، كيًتؾ أيضنا للطٌالب العربٌية كقضاايكالنشر يف موضوعات اللغة 

 بٌُت داللة تفاؤؿ الشاعر يف ىذين البيتُت ؟ - ب

 امع اللغة العربٌية مػجاء يغاركف على العربٌية كيعملوف على إحيائها مبا يبذلوف من جهود يف لػملوجود ع
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 عجم والداللة :لـممن اأخرى أسئلة 

 
 اإلجابة : 

 ب ينمو على رؤكس اجلباؿالنبع ) األكىل (: شجر صل - أ
 النبع ) الثانية ( :عُت ماء  -

 للعىًقًب ) األكىل ( : األجياؿ البلحقة - ب
 العىًقب ) الثانية ( : عظم مؤخر القدـ  -

 أسئلة أخرى من الفهم واالستيعاب :

 
اللغات كأكملها ، أٌما  تػمإبعجازه كبيانو كببلغتو ، فهي أ يػما القرآف الكر بػهاللغة العربٌية لغة الببلغة كالبياف ، نزؿ 

 ا بػهوا لػمعربية فهم مقٌصركف يف حٌقها ، اببتعادىم عنها ، كاستعارهتم ألفاظنا من لغاف أخرل كتكأبناء ال
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 ات تراثٌية مثل : القارظاف ، النٌبع ، الغرب ، قريش ، أخبية ، صنٌاجة األدب لػمدـ الشاعر كتػخاس  

 

 

 

 

 
 لطٌالب يًتؾ ل             
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ساعدة يف الٌسفر كسلاطبة اآلخرين لػملغات أخرل يفيدان يف االٌطبلع على حضارات الثقافات األخرل ، ا لػمتع   

 ال يقتصر على أصحاب ليغة بعينها  لػمكفهمها ، ألٌف الع لػمبلغتهم ، كمواكبة أحدث التطورات يف العا

 

 
ث عن الغريب يف اللغة أك أف أتصٌنع ألفاظا ال تليق مبقاـ التحٌدث ، بػحاللغة الفصيحة ال يعٍت ىذا أف أ لػمأف أتك  
 ة كفصيحة يف الوقت نفسو ، كيًتؾ أيضنا للطٌالب يػمكن إيصاؿ األفكار بلغة سهلة سليػمف

 

 

 

 
 تًتؾ للطٌالب      
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 : أسئلة أخرى من التذّوق اجلمالي

 
 ، يوقظها () انءو ، مقًتب ( ) شىٍجونا ، شدكنا ( ) كٍسٌت 

 

 
 : داللة على أصالة اللغة العربية كموطن الٌضاد فيها  الٌصحراء كردت مرتُت - أ

عٌت الذم أراد الشاىر التعبَت عنو فينيقاظ العربية من جديد لػمتدؿُّ على الوضوح ، كتنسجم مع ا الشمس مرتُت
منها عُت مرتقب ، مبعٌت أٌف  تنظر الشمس لػم، يف قولو : ييوقظها كحي من الشمس ، كقولو ، كلفظة ..... 

 الشاعر كٌظف الشمس رمزنا إلحياء اللغة العربٌية من جديد .

  - ب
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 . اسم ميعرب ينتهي بياء الزمة مكسور ما قبلها مثل ) اذلاًدم ،القاًضي ، الٌداًعي ( : نقوصلػمأكالن : االسم ا

 توافر شرطاف : نقوص كيعٌوض عنها بتنوين الكسر إذالػمحتذؼ الياء من االسم ا 
 ركرنا .مػج( إذا كاف مرفوعنا أك ِ             ٌردنا من أؿ التعريف كاإلضافة مػجكاف  (ُ

 
  : حكمًة .لػمإىل قاعًة ا قاضو جاء مثاؿ  

( قد حيذفت ايؤه فأصلو ) قاضي ( كعٌوض عنها بتنوين الكسر ؛ ألنٌو جاء لػمنبلحظ أٌف االسم ا قصور )قاضو
 كاإلضافة كقد جاء مرفوعنا  ٌردنا من اؿ التعريفمػج

 حذكفة ، ألنٌو اسم منقوص لػمقٌدرة على الياء الػم: فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة اقاضو  -
  : حكمًة .لػمأثناء ذبوايل يف ا ػقاضو مررتي بمثاؿ  

( قد حيذفت ايؤه فأصلو ) قاضي ( كعٌوض عنها بتنوين الكسر ؛ ألنٌو جلػمنبلحظ أٌف االسم ا اء قصور )قاضو
 رؼ اجلر ( بػحركر مػجركرنا )اسم مػجٌردنا من اؿ التعريف كاإلضافة كقد جاء مػج

 حذكفة ، ألنٌو اسم منقوصلػمقٌدرة على الياء الػمركر ابلكسرة امػج: اسم  قاضو  -
 أٌما يف حالة النصب فتثبت ايؤه كتعرب ابحلركات الظاىرة 

 نااي أف يكنَّ أمانيا لػمكحسبي ا         شافينا وتى لػممثاؿ : كفى بكى داءن أف ترل ا 
 تنوين الفتح الظاىر على آخره  بػواثف منصوب كعبلمة نص بػومفعوؿ  شافينا : -

  

 

 

 قٌدرة ، ضلو : جاء لػمإذا عيٌرؼ أبؿ التعريف أك جاء ميضافنا  تثبت ايؤه كيعرب ابحلركات ا نقوصلػماالسم ا
  نزيهنا .، كاف قاضي القيضاة إنساانن الٌداعي إىل اخلَت 

  قٌدرة منع من ظهورىا الثقل لػم: فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة االداعي 
 قٌدرة منع من ظهورىا الثقللػممرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا: اسم كاف مرفوع  قاضي 
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: ىو اسم ميعرب ينتهي أبلف الزمة مقصورة ، على صورة ) ا ( أك ) ل ( مثل ) الٌدنيا ( ك    قصورلػماثنينا : االسم ا
 مجيع حاالتو . قٌدرة يفلػم) الكربل (  كيعرب ابحلركات ا

  : العصاكسرتي مثاؿ  
 قٌدرة على األلف منع من ظهورىا التعٌذر لػمالفتحة ا بػومنصوب كعبلمة نص بػوالعصا : مفعوؿ  -
  : القريًة فرحنا فىتأقبل مثاؿ  
 قٌدرة على األلف منع من ظهورىا التعٌذرلػمفىت : فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا -
  : دينة سٌلمتي على فىت ادلمثاؿ 
 قٌدرة على األلف منع من ظهورىا التعٌذر .لػمركر كعبلمة جرٌه الكسرة امػج فىت : اسم -

 

ىو اسم معرب ينتهي أبلف شلدكدة ) ألف زائدة كمهزة ( سواء أكانت ىذه اذلمزة أصلية  : مدكدلػماثلثنا : االسم ا
 صلبلء (  ضلو ) إنشاء ( أـ منقلبة عن أصل ضلو ) رجاء / بناء ( أك زائدة ضلو )

ة ) إنشاء ( ىو ) نشأ (  ، إذف لػمة ، فجذر كلػمتعرؼ اذلمزة أٌّنا أصلية من خبلؿ أخذ جذر الك إنشاء : -
 اذلمزة أصلية .

أصل ) رجاء ( ىو ) رجىوى ( فاذلمزة منقلبة عن كاك ، كأصل بناء ىو ) بىنػي ( فاذلمزة منقلبة عن  رجاء / بناء : -
 ايء .

 ىو ) صلل ( لذا نبلحظ أٌف اذلمزة قد جاءت زائدة . ة صلبلءلػمأصل ك جنالء : -

 مدكد ابحلركات الظاىرة ضلو : لػميعرب االسم ا    

  : مهندسه عبقرٌم . البناءى بٌت مثاؿ 
 الفتحة الظاىرة على آخره . بػومنصوب كعبلمة نص بػوالبناء : مفعوؿ  -
  : لٌسماءً أيعجبتي ابمثاؿ  
 لكسرة الظاىرة على آخره رٌه اركر كعبلمة جمػجالسماًء : اسم  -
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 : يزينتػملػمحضر قٌراءي اإلذاعة امثاؿ  
  . قراءي : فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة الظاىرة على آخره 

 
 :مدكد نكرة غَت مضافة كاذلمزة فيو زائدة فننٌو يعرب ابلفتحة بدؿ الكسرة ألنٌو لػمإذا كاف االسم ا مبلحظة ىاٌمة

 .يكوف حينئذو شلنوعنا من الصرؼ 
  أجبٌلء اءى لػمبعمثاؿ : مررتي 

 ركر كعبلمة جرٌه الفتحة بدؿ الكسرة ألنٌو شلنوع من الصرؼ .مػجاسم  اءى :لػمع 

 

 

 اإلجابة :

 

 

 

 اإلجابة : 

 . ركر كعبلمة جرٌه الفتحة بدؿ الكسرة ألنٌو شلنوع من الصرؼمػج: مضاؼ إليو  غرباءى  -
 ة الظاىرة على آخره .اسم معطوؼ مرفوع كعبلمة رفعو الضمٌ  :اإلخاءي  -
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 مدكد منهالػماالسم ا قصور منهالػماالسم ا نقوص منها لػماالسم ا ة لػمالك

 اصطفاء مصطفى مصطفي /مصطفو  اصطفى

 افتداء ميفتدىل مفتدم /مفتدو  افتدل
 ارتضاء ميرتضى ميرتضي / مرتضو  ارتضى 

 

 

 اإلجابة :

  ألٌف اسم مقصور حذكفةلػمرة على الياء اقدٌ لػم: خرب مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة اراعو، 
 : ركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخره مػجاسم  الكساًء 
 قٌدرة على األلف منع من ظهورىا التعٌذر لػم: مبتدأ مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة ا الشورل 

  فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة الظاىرة على آخره أدابءي : 

 ركر كعبلمة جرٌه الكسرة الظاىرة على آخرهمػجيو : مضاؼ إل اءً لػمالع 

  قٌدرة على األلف منع من ظهورىا الثقل .لػم: مبتدأ مرفوع كعبلمة رفعو الضٌمة االٌداعي 
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ابعة عشرة :الوحدة الّر           

 

 

  الــَعــروض 
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 الَعروض
 ىو كتابة ما تلفظو فقط من مقاطع صوتٌية  .:  روضّيـَالتقطيع الع

 ت ضرورّية في الكتابة الَعروضّية :إرشادا

، فادلقطع الطويل ىو عبارة عن حرفُت أحدمها حرؼ  الكتابة العىركضٌية تتكٌوف من مقاطع طويلة كقصَتة  -ُ
( ، كادلقطع القصَت ىو حرؼ متحٌرؾ يليو حرؼ  -متحٌرؾ يليو حرؼ ساكن ضلو : ) قىٍد ( كيرمز ذلا ابلشكل ) 

 ا قصَتنا  ضلو ) يىػ  ًؿ ( كيرمز ذلا ابلشكل ) ب ( متحٌرؾ ، ككبلمها يعترب مقطعن 
 

 التنوين ييكتب كتصبح حرفنا  -ِ
 ( -ب -(  / صفحةن : صفحنٍت )-ب -(  / كردةو : كردتٍن )--مثاؿ : كتابه : كتابٍن ) ب 

 الشٌدة تفكك كتصبح حرفُت  -ّ
  ( ب ( ، شدَّ : شٍددى )  -مثاؿ : ضدَّ : ًضٍددى- ) ب 

 ( -كتكتب دائمنا مقطعنا طويالن ) عن ألفُت ألف ادلد ) آ ( عبارة  -ْ
  ( : مثاؿ : آمىنى : أامن- ) ب ب 

 أؿ الشمسٌية ال تكتب  الـ أؿ القمريٌة تكتب أٌماالـ  -ٓ
  (ب  -مثاؿ : القمٍر  أؿ ؽ مٍر- ) 
  ( مشٌددنا  - -الٌشٍمسي : أٍش شم سي ) ب ( دائمنا ما يكوف احلرؼ بعد ) أؿ الشمسية 

 ( -تكوف يف بداية الصدر أك العجز تكتب مقطع طويل ) أؿ التعريف عندما   -ٔ
 

 إذا جاء قبل ) أؿ التعريف ( حرؼ فال بٌد من كصلو بو ، كال ينطق لوحده   -ٕ
   (    ـي  حا  ًض   ري  (-ب -ب - -مثاؿ : عادى الػميحاضري : عا  دىٍؿ  
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رؼ األٌكؿ من الكلمة الثانية مع خر الكلمة األكىل ابحلالٌشمسٌية فنشبك احلرؼ ادلتحرؾ آبـ لاٌل كابلنسبة  -
 إمهاؿ أؿ التعريف  

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

ى الطائف ( ) ابقي احلياة ) سعى أبحد حركؼ ادلٌد ) ا،ل،ٍك،ٍم ( حنو إذا جاء قبل أؿ التعريف كلمة تنتهي  -ٖ
، كابحلرؼ بعد الالـ إف كانت مشسٌية ، قمريٌة كتشبك ابلالـ إف كانت  ) شربوا ادلاء ( ربذؼ حركؼ ادلدٌ ( 

 بشرط أف تكوف حركؼ ادلٌد ) ك ، م ( ساكنة ،  أٌما األلف فهي دائمنا ساكنة . 
   : ب ب ( - -سعى الطٌائفي : سى عٍط طا ًئ ؼ ) ب -مثاؿ 

 ب ( –ب  - -ابقي احلياة : اب قٍل ح اي ة )  -
 (  ب - -شربوا الػماءى : شى ًر بٍل ما ءى ) ب ب  -

 
 األلف ادلخفية ) األلف اخلنجريٌة ( تيكتب عركضيِّا  -ٗ

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

 مهزة الوصل ال تكتب عركضٌيا ؛ ألهٌنا ال تيقرأ  -َُ
  ( ب -ب ب -مثاؿ : فاٍنكىسىرى الٌزجاجي : فٍن ؾى سى رٍز زي جا جي- )ب 

 
 اخلاٌصة بواك اجلماعة ال تكتب عركضيِّا ألف التفريق -ُُ
  ( -مثاؿ : لعبوا : ؿى ًع بو ) ب ب 

 
 كيصبح حرفُت  ) ييشبع (غالبنا مدُّ ػي ضمَت اذلاء للمفرد الغائب ي -ُِ
  ـي ىو ) ب ب  (  -مثاؿ : فىػميوي : ؼى 
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ؼ األخَت آخر حرؼو يف آخر الكلمة ادلوجودة يف الصدر كالعجز تشبعو ليصبح حرفُت إاٌل إذا جاء احلر  -ُّ
 .ساكننا 

  ) معٌت اإلشباع ربويل احلركات اليت على آخر حرؼ إىل حركؼ مٌد : ) ػمي : مو  / ػمى : ما  / ػًم : مي 
 ػبًػػػ  مي كمٍن جًبًٍسمي كىحايل ًعػٍندىهي سقىػػػػػػػ           ػػػػمي مثاؿ : كاحرَّ قلباهي مػٌمن قٍلبيوي شى
ػػبًػػػػػمي  -  ( -: شى ًب مو  ) ب ب  شى
ؽى مو   ) ب ب  قىػػمي س -  (  -: س ى

 
  مصطلحات َعروضّية: 

 
 العجيزكالثاين يسٌمى  الصدرالشطر األٌكؿ من البيت الشعرم يسٌمى    -ُ
 : مثاؿ 

ػبًػػػػػػػمي   ًجٍسمي كىحايل ًعػٍندىهي سقىػػػػػػػمي ػً كمٍن ب                  كاحٌر قلباهي مػٌمن قٍلبيوي شى
 (      عىجيز  ػال(                        )                ػػػدرالٌصػػػ )                   

 
( ىي آخر تفعيلة من العجز ، كاحلشو  الٌضرب ( ىي آخر تفعيلة من الصدر ، كتفعيلة ) العركضتفعيلة )    -ِ

 ما تبقى من تفعيبلت .
  : مثاؿ 

 طاؿى الغيابي  اي حبيبى القدًس اندتكى القبابي          كالػمحاريبي فقدٍ           
ا رم بي ؼى قٍد طالىٍل ًغ اي بو         اي حى يب بٍل قٍد ًسنادٍت  كىٍل ًقبا بو            كٍؿ زلى
 - -ب-/--/ب ب- -ب -          --ب-/  --ب-/ --ب  -          

 تنفاعال     فىًعالتن       فاعالتن               فاعالتن   فاعالتن     فاعالتن          
 ضرب      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػو    عركض         حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          
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 مفتاح البحر الخفيف :

 التي فاعً   نٍ لي عً فٍ ػتسٍ مي    نٍ فاًعالتً    ت بو احلركاتي       اي خفيفنا خفَّ 

 

 

 

 فاًعالتينٍ      ميٍستػىٍفًعلينٍ        فاًعالتينٍ                    فاًعالتينٍ      ميتػىٍفًعلينٍ        فاًعالتينٍ        

 

 فىًعالتيٍن       ميتػىٍفًعليٍن       فىًعالتيٍن                        فاالتيٍن        ميتػىٍفًعليٍن   فاًعالتيٍن            
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 فاالتينٍ      ميتػىٍفًعلينٍ      فاًعالتينٍ                          فاًعالتينٍ       ميتػىٍفًعلينٍ         فىًعالتينٍ        

 

 يف العجز  ست تفعيالت ثالث منها يف الصدر كثالثه كٌوف البحر اخلفيف من تي -
 نٍ بلتي فاعً    نٍ لي عً فٍ تػى سٍ مي    نٍ بلتي فاعً                     نٍ بلتي فاعً   نٍ لي عً فٍ تػى سٍ مي   نٍ بلتي فاعً 

البحر اخلفيفيتكٌوف من تفعيلتاف رئيسيتاف كثالث نالحظ من التقطيع العركضٌي السابق أٌف ك  -
 :كىػػػػػي تفعيالت فرعٌية  

 (---التيٍن ( ك ) فا --بلتيٍن ب بكصوراتىا الفرعيتاف ) فىعً : التيٍن فاعً  (ُ
 ( -ب  –ها الفرعٌية ) ميتٍفًعليٍن ب ػكصورت : ميٍستػىٍفًعلينٍ  (ِ

  ال أتيت )فالتين( إاٌل يف العىركض كالٌضرب 

  ( يف حبر اخلفيف  -ب ب  –ال أتيت صورة )مٍستىًعليٍن 

قٌطع البيت اآليت كبٌُت تفعيبلتو :  تػمرين : 

 

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

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

 
 أر ض شت تى                         مٍن ـ عا نر ر يب ع أٍك أٍؿ حا نًوٍ  ف غ من فس س ما ء كؿ      

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

 نٍ التي فا    نٍ لي عً فٍ تػى مي      نٍ بلتي عً افى                                 نٍ بلتي فاعً     نٍ لي عً فٍ تػى مي      نٍ بلتي عً فى        

 مجزوء البحر الخفيف :

 كيتكٌوف من أربعة تفعيبلت ىي :   

 نٍ لي عً فٍ تػى سٍ مي   نٍ بلتي فاعً                  نٍ لي عً فٍ تػى سٍ مي   نٍ بلتي فاعً 

 

     نٍ لي عً فٍ تػى مي        نٍ بلتي فاعً                                     نٍ لي عً فٍ تػى مي       نٍ بلتي فاعً              

 
     نٍ لي عً فٍ تػى مي         نٍ بلتي فاعً                                      نٍ لي عً فٍ تػى مي       نٍ بلتي فاعً              
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 اإلجابة :

 
ـى عىٍص صى اب حٍل كى يل دم         رٍد ًد دٍؿ لػٍح فى را  ًئ عٍن عٍب ؽى ًر يىٍن            مى تى ىا دى ل  

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

 فاًعبلتيٍن           ميتػىٍفًعليٍن       ًعبلتينٍ فى          فاًعبلتيٍن           ميتػىٍفًعلينٍ     فاًعبلتينٍ      

 اخلفيف التاـ 

 

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

 فاًعبلتينٍ        ميتػىٍفًعلينٍ     بلتينٍ عً فىا                   فاًعبلتينٍ      ميتػىٍفًعلينٍ       ًعبلتينٍ فى          

 اخلفيف التاـ 

 

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

 فاالتينٍ        ميتػىٍفًعلينٍ      بلتينٍ فىعً                      تينٍ ًعبلفى      ميتػىٍفًعلينٍ        ًعبلتينٍ فى          

 اخلفيف التاـ   
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 لػٍم مى ميٍت مٍن ؿى ىو  أى  ثٍر                              كى حى  اي تٍن  ـً  نٍس ًس يرٍ                   

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

 ميتػىٍفًعليٍن                          فىًعبلتيٍن       ميتػىٍفًعلينٍ     فىاًعبلتيٍن                    

 اخلفيف جزكء ػم   

 

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

 فاًعبلتينٍ        ميتػىٍفًعلينٍ       فىاًعبلتينٍ               فاًعبلتينٍ      تػىٍفًعلينٍ سٍ مي       ًعبلتيناى ف   

 اخلفيف التاـ 

 

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

 ًعبلتينٍ فا      فىًعبلتيٍن     ميتػىٍفًعليٍن     فاًعبلتيٍن                 ًعبلتيٍن      ميتػىٍفًعليٍن فى             

 اخلفيف التاـ       
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 اإلجابة : 

 

 رحم هللاي من أىعا       فى على الٌصلًح كاٍحتىسبٍ   

 

 اإلجابة 

 ج ) القٍلًب (   -ّ               ب ) صىحَّةه (   -ِ         أ ) فىٍحمىةه (       -ُ
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 البسيط :مفتاح البحر

 األمُل      
ُ

يِه َيْبُسط
َ

د
َ
 ل

َ
 البسيط

َّ
ْن مُ    إن

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ست

ُ
ْن   فاِعل

ُ
َعل

ْ
ف

َ
نْ   ُمست

ُ
 فِعل

 

 

ْن        
ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
ْن   فاِعل

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
ْعل

َ
ْن                         ف

ُ
ْعل

َ
ْن ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن ُمست

ُ
ْن فاِعل

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ُمت

 

 

ْن           
ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
ْن   فاِعل

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن ُمْس                  ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن  ت

ُ
ِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
نْ   ُمست

ُ
ْعل

َ
 ف

 

 

ْن        
ُ
ْن فاِعل

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمت

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن                          ف

ُ
ْعل

َ
ْن ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ُمْست
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 يف العجز  مثاف تفعيالت أربعة منها يف الصدر كأربعةمن  بسيطكٌوف البحر التي -

    
ْ
ف

َ
ْن ُمست

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن ُمست

ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن   َعل

ُ
اِعل

َ
ْن                      ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمْست

ُ
اِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن  ُمست

ُ
ْعل

َ
 ف

 بسيطيتكٌوف من تفعيلتاف رئيسيتاف كمخسً البحر النالحظ من التقطيع العركضٌي السابق أٌف ك  -
 :  فرعٌيةو  تفعيالتو 

 ( ---( ك) ميٍستػىٍفًعٍل  - ب ب–ميٍستىًعليٍن ( ك )  -ب -تػىٍفًعليٍن ب مي ) كصيوىرىا الفرعية : :  ميٍستػىٍفًعلينٍ  (ُ

 ( --ك ) فػىٍعليٍن  كىي األكثر شيوعنا ( -) فىًعليٍن  ب ب :كصوراتىا الفرعٌيتاف فاًعلينٍ  (ِ
 

 : مترين : قٌطع البيت اآليت كاذكر تفعيالتو 

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

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

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

 اإلجابة : 

 
 أٍر دٍف في أٍش رى ؽى فٍل ًكٍجدا ًف مٍر أاكا          كى جٍن فى تيٍل خيٍل ًد أٍه دٍت بٍع ضى مٍع انكا        

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

ْن       
ُ
ِعل

َ
ْن  ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ن     ُمْست

ُ
ْعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن              ُمست

ُ
ْعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن    ُمست

ُ
اِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ُمت

 اخلفيف الٌتاـ 
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 مجزوء البحر الخفيف 

 :كيتكٌوف من ست تفعيبلت 

ْن 
ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
اِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن مُ                               ُمْست

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمْست

ُ
اِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ْست

 

 

ْن     
ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
اِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن                                 ُمْست

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن    ُمْست

ُ
اِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ُمْست

 

 

ْن        
ُ
ِعل

َ
ْن     ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
َعلْ    ُمت

ْ
ف

َ
                           ُمست

ُ
َعل

ْ
ف

َ
َعْل     ْن  ُمت

ْ
ف

َ
ْن     ُمْست

ُ
ِعل

َ
 ف

 

 ( نْ نالحظ كركد تفعيلة فرعٌية جديدة لتفعيلة
ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ( - - - ميستػىٍفعىلٍ ( ىي تفعيلة )-ب  - - ُمست
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 اإلجابة : 

 

 ٍر رى جي ؿي ى مي  كى ىٍل تي طي ؽي كى دا عٍن أمٍ            كٍد دٍع قي رٍم رى ةى إٍف نػىٍر رٍؾ بى ميٍر تى ًح لو           

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

ْن 
ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن    ُمْست

ُ
ِعل

َ
ْن  ف

ُ
ِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن                           ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
   ُمت

ْ
ف

َ
ْن  ُمست

ُ
ْن   َعل

ُ
ِعل

َ
 ف

 البسيط التاـ         

 

 

 

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

ْن       
ُ
ِعل

َ
ْن     ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ن    ُمت

ُ
ِعل

َ
ْن  ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن                    ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ن  ُمْست

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن    ُمست

ُ
ْعل

َ
 ف

 البسيط التاـ         

 

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

ْن    
ُ
ِعل

َ
ْن     ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن   ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن                   ُمت

ُ
ْعل

َ
ْن     ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن  ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ُمْست

 البسيط التاـ
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 -/ ب ب –ب  - -/ -/ ب ب -ب  - -             -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -   

ْن ُمْس 
ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن    ت

ُ
ِعل

َ
ْن     ف

ُ
ِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن                    ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن    ُمْست

ُ
ِعل

َ
ْن     ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ُمست

 البسيط التاـ

 

 

 
 ٍؾ كاينقا لٍت أى ال إٍف فى ان ًسٍي اي ين                       فٍل حٍس ًف اي شيٍع ؿى تٍل أ            

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

ْن       
ُ
اِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
َعلْ    ُمْست

ْ
ف

َ
ْن                         ُمست

ُ
اِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
َعْل         ُمْست

ْ
ف

َ
 ُمست

 رلزكء البسيط                                                                                                       

 

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

ْن    
ُ
اِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن    ُمْست

ُ
ِعل

َ
ْن   ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
عَ               ُمست

ْ
ف

َ
ْن     ُمست

ُ
ِعل

َ
ْن    ف

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ْن ُمْست

ُ
ِعل

َ
ْن     ف

ُ
 ل

 البسيط التاـ
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 اإلجابة : 

 

 

 
 

 
 اإلجابة : 

 شكرو  -(  دّبديموًعي                    -(  بِيٌدعي                 -ج  (ُ
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 مفتاح البحر الطويل : 

 فىعوليٍن مىفاعيلين فىعوليٍن مىفاعيلي              طويله لوي دكف البحوًر فضاًئلي 

 تي البحر الّطويل إّلا تاًما .مالحظة : ال يأ

 

 

 نٍ فىعوليٍن  مىفاعيلين    فىعوليٍن   مىفاعيليٍن                فىعوليٍن  مىفاعيلين   فىعوليٍن  مىفاعيلي          

 

 

 نٍ اًعلي فىعوليٍن    مىفاعيلين    فىعوليٍن   مىفاًعليٍن                 فىعوليٍن     مىفاعيلين   فىعوليٍن   مىف     

 

 فىعوليٍن    مىفاعيلين    فىعوؿي   مىفاًعي                فىعوليٍن     مىفاعيلين    فىعوؿي    مىفاًعي        
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 يف العجز  ماف تفعيالت أربعة منها يف الصدر كأربعةػثمن  طويلكٌوف البحر التي -

 يلينٍ مىفاعً ٍن فىعوليٍن  مىفاعيلين فىعولي  يلين                        مىفاعً ٍن فىعوليٍن مىفاعيلين فىعولي 

يتكٌوف من تفعيلتاف رئيسيتاف كثالث نالحظ من التقطيع العركضٌي السابق أٌف البحر الطويل ك  -
 تفعيالت فرعٌية  :

 (  ب -كصورتػها الفرعٌية الوحيدة ) فىعوؿي ب فىعوليٍن:  (ُ
( كىذه التفعيلة ) مىفاعي ( ال ترد يف  - -فاًعي ب) مى ك ( -ب  –كصوراتىا الفرعٌية )مىفاًعليٍن ب مىفاعيلين :  (ِ

 ىذا البحر إاٌل يف عركضو كضربو .

  : مترين  : قٌطع البيت اآليت كاذكر تفعيالتو 

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

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

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

 
 عى جٍب تي ًؿ سٍع يٍد دٍه ًر يٍب ين كى يٍب ًف ىا              ؼى مٍل من ؽى ضى ما يٍب فى ان سى ؾى نٍد دٍه رك        

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

 يلينٍ مىفاعً       فىعوؿي    مىفاعيلين   فىعولينٍ                   مىفاًعلينٍ     نٍ فىعولي     مىفاعيلينعوؿي  فى        

 البحر الٌطويل 
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 اإلجابة : 

 
 ساين كى يف دى مي           مي مٍج ًج دي ىا قٍل يب كى يٍد عو ؿى ىا ؼى مي ًب ال دم قى كا ىا يف ًؿ       

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

 لينٍ مىفاعً ٍن    فىعولي     مىفاعيلينعوؿي   فى                   مىفاًعلينٍ    نٍ فىعولي     مىفاعيلين عوؿي   فى      

 البحر الٌطويل

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

 لينٍ مىفاعً      فىعوؿي    مىفاعيلين عولين     فى                  مىفاًعلينٍ      نٍ فىعولي     مىفاعيلين عوؿي    فى     

 البحر الٌطويل

 

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

 لينٍ مىفاعً ن   فىعولي       مىفاعيلينعوؿي   فى                مىفاًعلينٍ     فىعوؿي     مىفاعيلينعوؿي    فى        

 البحر الٌطويل
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 - - -/ب  - -/ب  - - -ب/ ب  –ب               -ب  –/ب  - -/ ب - - -ب/ ب  –ب      

 يلينٍ مىفاعً ن     فىعولي     مىفاعيلين عوؿي     فى                مىفاًعلينٍ ن    فىعولي      مىفاعيلين عوؿ   فى        

 البحر الٌطويل

 

 

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

 يلينٍ مىفاعً     فىعوؿي        مىفاعيلينعوؿي    فى             ًعلينٍ مىفا    نفىعولي     مىفاعيلين عولين  فى         

 البحر الٌطويل

 

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

 لينٍ مىفاعً ن    فىعولي      مىفاعيلينعوؿي    فى                 مىفاًعلينٍ       فىعوؿي      مىفاعيلينعوؿي    فى        

 البحر الٌطويل
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 اإلجابة : 

 

 

 
 

 
 

 يػىٍهجٍرؾى  –(       د ّفؤادم                     -(   بِالتقول                       -ج   (ُ
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 اإلجابة :

 أكردتي أمساء البحور يف هناية التمرين (( لقد )): تًتؾ للطٌالب 

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

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

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

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



 َِٕٕٕٖٖٕٗٔأنس الشليب                                                                       اإلبداع يف اللغة العربية                       
 

www.facebook.com/anasarabi11 165 صفحة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................ 
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  ريب العام ( ) التدأسماء البحور : إجابة 
 

 :  اختبلؼ ...  البحر اخلفيف  البيت األٌكؿ (ُ

 :  ما ىٌيج ..... رلزكء البسيط  البيت الثاين (ِ

 : أمىاًكمَّ ...... البحر الطويل  البيت الثالث (ّ

 :  حٌبذا العيش ...... البحر اخلفيف  البيت الرابع (ْ

 : إذا بلغ ........ البحر الٌطويل  البيت اخلامس (ٓ

 شٌدة الٌدىر ...... رلزكء اخلفيف  : البيت السادس (ٔ

 : ما أطيبى العيش ........ رلزكء البسيط  البيت السابع (ٕ

 : صيٍنتي نفسي .......... البحر اخلفيف  البيت الثامن (ٖ

 : ابنت سعاد ..........البحر البسيط  البيت التاسع (ٗ

 : إذا ادلرء مل .......... البحر الٌطويل  البيت العاشر (َُ

 : لكم الٌركحي ....... رلزكء اخلفيف  شرالبيت احلادم ع (ُُ
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 انتهى الشرح بـحمد اهلل تعاىل


