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 واالمتحانات المذاكرة أدعية
 المذاكرة قبل
 بخشميت  وقلوبنما بمذكر  عمامرة ألسمنتنا اجعمل اللهمم   ... المقمر بين المرسملين وحفم  النبي مين فهمم أسملل  إن مي اللهمم  

 . الوكيل ونعم اهلل حسبنا ... قدير شيء   كل   على إن   ... بطاعت  وأسرارنا
 المذاكرة بعد
 ...قمدير شميء كمل   علمى إن م  إليم  حماجتي عنمد َعلميه  فمرددهه تعلممت ومما حف مت ومما قمرأت مما أسمتودع  إن ي اللهم  

 .كيلالو  ونعم اهلل وحسبنا
 االمتحان يوم دعاء
 . إلي  إال من  َملجل وال منجي ال ، إلي  أمري وسل مت،  علي  توكلت إن ي اللهم  

 القاعة دخول عند الدعاء
 . ونصيًرا سلطاًنا لدن  من لي واجعل صدق   مخرج وأخرجني صدق   مدخل أدخلني رب  
 بالحلّ  البدء قبل
 ،سهلً  جعلت  ما إال سهل ال اللهم   ... قوليوا يفقهد  لساني من عقدة واحلل أمري لي وَيس ر ،صدري لي اشرح رب  

 . سهلً  شئت إذا الصعب تجعل وأنت
 االمتحان أثناء

 وأنمت الضمر   َمسهمني إن مي رب   .. أسمتغي  بم  قي موم يما حمي   يما ... ال المين من كنت إن ي سبحان  أنت إال إل  ال
 . الراحمين أرحم
 النسيان عند
 . ضالتي َعليه  اجمع في  ريبَ  ال ليوم    الناس جامع يا اللهم  
 االنتهاء عند
 . اهلل هدانا أن   لوال لنهتدي كن ا وما لهذا هدانا الذي هلل الحمد

 
 

ر الحف   مقر 
 ( .رسالة من باب العامود ) ثمانية أبيات مختارة من قصيدة . 2
 (.العربي ة في ماضيها وحاضرها ) ثمانية أبيات مختارة من قصيدة . 1
 .اكتب أربعة أو خمسة أبيات: سؤال الوزارة المعتاد* 
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 الِفكر العربّي الُمتجّدد : الَوحدة األولى                  
 تأييد للحّق ونصرة للعدل: الَنهضة العربّية الُمتجّددة                  

 مقال: الفن  األدبي                       
 لصاحب الس مو  الملكي  األمير الحسن بن طلل                        

 

ري  وتمرا   سياسمي  ونهضمة  ندمدر د مما لمدينا ممن ِميمرا  َحضما، في محاولِة اسمتيعاِب روِح العصمِر وتحد ياتِم  
َكَمما َتجل مت  . عربي ة تلس ست  في القرِن الماضمي علمى َمبمادِا القومي مِة والحري مِة والَوحمدِة واالسمتقلِل والمسماواِة والتقمد مِ 
ري مِة والهدو  َو المدستقبِل في هذه النهضِة المدباركِة وهَي َتشمق  طريمَق العممِل ممن أجمِل الحد . ي مِة القومي مةِ الَن رةد البعيدةد نح 

ممة  َحَمَلهمما َجممد ي الش ممري د الحسمميند بممند علممي   وهممو َيرنممو مممَع أبناِئهمما إلممى  -طي ممَب اهلل ثَممراه  –فكانممت  هممذه َمطالممَب أم 
حيماِء ، إن  نهَضمتنا إن مما قاممت  لتلييمد الحمقص وندصمرِة العمد لِ : "مدستقبل  مدشِرق  ألم تنا العربي مة قمائًل  عمزاِز كتماِب اهلل واي واي

 ".ن ِة رسوِل س
ممروِر ممما يدقمماِرب المئممَة عممام  علممى هممذه الممد عوةِ   ممما زلنمما نسممتذكرد بكممل  اعتممزاز  المنطلقَممي ن األساسمميي ن ، وبعممَد مد

لقمد تصمد ت  همذه الثمورةد لم ماهِر . ِحف   كرامِة العدروبِة والتمس مِ  بقمَيم االسملِم الن بيلمِة الس ماميةِ : للث ورة العربي ة الكدبرى
كمما طالبمت  بتطبيمِق ، أن  االسلَم والتقد َم ِصن وان ال َيفترقان، الد يِن الَحنيِ  كاف ًة؛ مدؤكصدًة في الوقِت نفِس استغلِل 

مَد الحضماري  االنسماني  للِمنطقمة ، ن اِم الش ورى كوسيلة  ِمن أهم  وسائِل االصملِح االجتمماعي  والس ياسمي   وأولَمِت البدع 
ل  اهتماِمها وعنايِتهاالعربي ة بلكملها والت مس    .ِ  بالت راِ  واألصالِة الَحضاري ة في مواجهة األخطاِر المدحيقِة باألم ة جد

الذي كاَن يتطل عد إلى مستقبل  يتحق قد ، وكان من أبناء األم ِة التو اقيَن إلى الحري ة والتغييِر سدليمان البدستاني   
ذكرى وِعبرة أو الدولة العثماني ة قبَل الد سمتوِر "تبداِد كما بي ن في كتاب  ويتم  في  تفكي د االس، في  االصلحد الَمنشودد 

إن مما همو ِذكمرى وِعب مرة تحف مزد الخيماَل علمى الت فكيمِر فمي ، ال يدَعمد  الت ماري د َسمي رورة َسمردي ة: وهنا أقولد . 2201، "وبعَده
 .المدمكِن ِمن دون قيود  أو حدود  

قافي  يدعيدد تجديَد العقِل العربي  المدنفتِح على اآلخِر؛ انطلًقا من خصوصي ت  التي إن  التمس َ  باستقلِلنا الث 
وال ننسمممى أن  . تحتمممرمد التنمممو َع بلشمممكاِل  والتعد دي مممة الثقافي مممة التمممي تقوددنممما إلمممى الحمممدي  عمممن َمفهممموم الَعممميِ  المدشمممتَر 

كذل  كانِت الحضمارةد االسملمي ة فمي . شعاًرا" امح للجميعالتس"الحضاراِت الع يمَة َتفسحد الَمجاَل للتنو ِع وتت خذد من 
فكمماَن الت نممو عد مممن َمكممامِن ، أو ج ازدهاِرهمما تت سممعد لممديانات  وثقافممات  مدتباينممة  وَتضممم  أفممراًدا ينتممموَن ألعممراق  وأمممم  مدختلفممة  

َتعَجممز العقممولد عممن تفسمميِر طبيعممة  وحينممما. واالخممتل  أحممد الس ممَنِن الكوني ممِة التممي قممام علممى أساِسممها الوجممودد ، القممو ة
ويتفش ى التعص بد للط ائفِة أو العقيدِة سدرعان ما ، وتل َبى القلوبد تقب ل اآلخِر واستيعاِب َن رِت  في الحياة، االختل ِ 

ِن بلخيممم  وتختمممل  الت وازنممماتد الط بيعي مممةد لَعلقمممة االنسممما، تنشمممل الحمممواجزد ويمممزدادد الت باعمممدد بممميَن شمممرائِح المجتممممع الواحمممد
 .االنسانِ 

قممة والت شمرذِم ال تدنبِمي إال  بالَمزيمد مممن   إن  أخطماَر الحمروِب ودَعمواِت الت قسمميم والِخطماب الطمائفي  وشمرور الفدر 
وممن المدفارقمات . المدَعاناة االنساني ة واالنتهاِ  الس مافِر لحقموِق االنسماِن المذي كر مم  اهللد تعمالى واسمتخلَف  فمي األرض

 .نها واقعدنا العربي  واالسلمي  الَفجوةد بيَن ما ينبغي أن  يكوَن وما هو كائنالتي يعاني م



 

4 
 

كَمما تنسمجمد مممَع القمَيِم االنسمماني ة ، إن  االرادَة العربي مة الحمر ة الَمسممؤولة ال تنفصملد عمن تغليممِب العقمِل والحكمممةِ  
م  إن  الب. المشتركِة التي يؤد ي التمس  د بهما إلمى تحقيمِق األممِن للجميمع حمَ  فمي همذه القميِم المشمتركِة يدسمهمد فمي كش 

، نحمن بحاجمة  إلمى الت ركيمز علمى المدشمتَركات العالمي مة واالقليمي مة، وفي إطار همذا الَمسمعى، الوجِ  الحقيقي  للت طر  
ال ريمَب فممي أن  و . التمي َتحمملد أولوي اتنمما وتحمد دد َمعالَمهما بصممورة  مدسمتقلة، وتفعيمل دور المؤس سماِت االقليمي مة والعربي ممة

ممند فممي فضمماء  َيممدعمد الت عمماوَن والت كامممَل بممين دوِل االقلمميم وشممعوب  فممما نعانيمم  اليمموم مممن ، مسممتقبَل العمممِل العربممي  يكمد
مممدد الحاجمممَة إلمممى التجمممد د فمممي مدختلممم  الميمممادين مممعيد الحضممماري  يؤكص وتعزيمممز ثقافمممة العممممِل ، أعمممراِض المممَوه ِن علمممى الص 

 .جازوالمشاركة واالبداع واالن
ذ نحتفي بعَد أي مام  قليلمة  بقمدوم شمهِر رمضماَن الفضميلِ   فمنن ني أدزِجمي الت هنئمَة بهمذه المناسمبِة المدباركمِة إلمى ، واي

أهلي وأبناِء وطني واألم تين العربي ة واالسلمي ة؛ سائًل المولى العلي  القدير أن  يعيَده علينا وقد حل  الس لمد واألمند 
مارخة لكراممة االنسماِن عمن ، وطننا العربي  الكبيِر كاف ةواالستقرار في ردبوع  وردفعت  أشكالد المدعاناة واالنتهاكات الص 

 .المدقتَلِعين والمدهجهرين واللجئين من أبناِئ  إخوتنا في االنساني ة
مم  لت بممين لقممد أراَد اهلل تعممالى لشممهِر رمضمماَن المبممارِ  أن  يكمموَن شممهَر ِعبممادة  وتربيممة وتوجيمم   وتوثيممق  للصص

وال يسمعدني فمي همذا المقماِم إال  أن  أذك مَر بلهمي مة . ونسمتفيدد ممن َمعانيم  ودروِسم ، المسلمين؛ نق د عنَد ِع ات  وِعَبمره
لمم  أتوقم   يوًمما عمن ، فمنذ أن  أطلقتد همذه المد عوَة قبمَل ثلثمة عدقمود  وني م ، تلسيس صندوق عالمي  للز كاة والت كافل

، ة االستفادِة من ن مام الز كماِة فمي سمبيل تحقيمِق األهمدا  التنموي مة للبلمدان االسملمي ة األقمل  ندممو االت ذكير بها وبلهمي
ممملطة األخلقي ممممة والكرامممممة ، وَضممممان الحيمممماة الكريممممِة للفممممراد فمممي المدجتمعممممات االسممملمي ة وتعزيممممِز ِقمممَيم الَغيري ممممة والس 

 .االنساني ة
حةد   ورةد الحقيقية الس م  للد يِن االسلمي  تتعر ضد إلى أقسى أشكال الت شوي  من ِقَبل أولئم  المذين  ال تزال الص 

إن  التركيمَز ممن خملل الز كماة علمى القميم االنسماني ة مثمل الر حممِة . يمارسون االرهاَب والعدمدواَن والت طمر َ  باسمم المدينِ 
وتعزيمز الت كافمل االجتمماعي  سيدسمهمد ، واالحساِن إلى المدحتاج وابِن السمبيِل وتفمويض االنسمان ِممن حيم د همو إنسمان

 .وينلى بها عن مدسم يات االرهاب والر هاب، في إشاعة رسالِة االسلِم الحق ة الَمبني ة على العد ل والس لم
 (صاحب السمو  الملكي  األمير الحسن بن طلل، صحيفة الغد)

 

 جّو النّص                                    حفظ                                         
 .م1024/ه2431كَتب صاحب الس مو  الملكي  األمير الحسن بن طلل هذا المقال قبل حلول شهر رمضان المبار  عام * 
 :الموضوعات التي تناولها* 
 كبرى التي أطلقها المغفور ل  الش ري  الحسين بن علي، وما واكبها من نهضة ات خذت من قيم يستذكر أمجاد الثورة العربي ة ال. 2  

 .لها ركيزةالحق  والعدل      
 .ونب ذ الت عص ب بلشكال ، ويدعو إلى تعزيز ثقافة الحوار والت سامح في المجتمعات االنساني ة. 1  
 ، بالت شاركي ة وقبول اآلخر يؤمنويرى أن  الت را  الحضاري  عنصر مهم  من عناصر الت طو ر في  ل  االستقلل الثقافي  الذي . 3  

 .ويت خذ من التاري  جسًرا نحو االبداع والت طور     
 

 ، "دائرة المعار " في تللي أديب لبناني، اشتغل بالتدريس، وشار  ( م2214 –م 2141) سليمان خاطر البستاني: معلومة
 ".الجامعة المصرية"أتقن أكثر من عشر لغات، قام بتعريب االلياذة شعرًا، انتخب عضوًا في مجلس          
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 المفردات والتراكيب                                حفظ                                                 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
درا ، جذرها وعب استيعاب  الت فرق، وجذرها شرذم التشرذم فهم واي
 ذهاب الحرمة االنتهاك صعوبات، جذرها حدي تحّديات

 المكشو  الواضح السافر َتِركة، جذرها ور  ميراث، تراث
 مفردها مفارقة وهي التناقض المفارقات الوثبةد في سبيل التقد م االجتماعي نهضة
 المت سع بين شيئين الَفجوة المئة سنة القرن
صمملة اجتماعيممة عاطفيممة تنشممل مممن االشممترا  فممي  القومّية

  الوطن والجنس والل غة والمنافع
 تقديم  تغليب

 تتوافق تنسجم نيل السيادة الكاملة االستقالل
 يشتر  يسهم وضحت، وجذرها جلو تجّلت

َها  الُهوّية القومّية  تجاوز حد  االعتدال التطّرف ال مدَميهَزةد َوَأَصاَلتدَهامَعاِلمدَها َوَخَصاِئصد
م، والث رى هو الت راب النهِدي طّيب اهلل ثراه مممميء مممممن الخممممارج إطار .جملة دعاء وترح  والمقصممممود  كممممل  ممممما َأحمممماط بالش 

 .مجال
 مفردها أولوي ة وهي األسبقيهة، واألفضليهة  أولوّيات .يتطل ع إلى، يديم الن ر إلى يرنو
 ال ش    ال ريب محب ة  إعزاز
 يختفي يكمن  خصائصد الجنس العربي  ومزاياهد  العروبة
 ما اتهسع من األرض، وجذرها فضو فضاء الفضائل، ومفردها قيمة، وجذرها قوم القَيم

اأَلرض تجتمممع فيمم  صممفات طبيعيممة أو جممزء مممن  اإلقليم ، وجذرها سموالعالية الرفيعة الّسامية
  اجتماعية تجعل  َوحدة خاَصة

 (انتب  إلى حركة الهاء)  الضهع د  الوْهن منعت  تصّدت
عدد   الّصعيد الصحيح المستقيم وهو االسلم الدين الحنيف   َوج  د األرض، وجمعها صد

ن و ِصنوان  وجذرها عززتقوية،  تعزيز وهو الِمث ل والن  ير، واحدهما الصص
ء من عدم   اإلبداع التشاور في األمور الّشورى  إيجاد الشهي 
 نحتفل، وجذرها حفو نحتفي أعطت باهتمام، وجذرها ولي أولتْ 
 أقدصم أزجي العراقة، وجذرها أصل األصالة
 أرجاء، ومفردها َرب ع ربوع المحيطة، وجذرها حيق الُمحيقة
 االستغاثةفادحة تستوجب  الّصارخة مع م ُجلّ 

 المنتزعين الُمقتَلعين (توق)وهو النازع إلى التغيير، مفردها التو اق التّواقين
حكام، وجذرها وثق توثيق ين ر يتطّلع  تقوية واي
ة المنشود َبة  مدِلحه ِقيقد د ِبَرغ  مفرهدها ِع ة وهي النصيحة والتذكير بالعواقب،  ِعظات ال َمط لدوبد َتح 

 وجذرها وع  
 الموضع الَمقام االنفراد بالر أي من غير مشورة، وجذرها بدد االستبداد
 العَشرةد والعشرون ِإلى التسعين عقود االمتداد واالستمرار، وجذرها سير سيرورة
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وايمممة، وجمممذرها  سردّية الكتابممة والت تمممابع فمممي الحكايممة أو الرص
 سرد

إلى وتدل  على عدد من الواحد ، الز ائد على الَعقد نّيف
 الث لثة

  ِسَماح  : والجمع . فيها يدس ر  وسهولة   الّسْمحة االتصعا د واالعتبارد بما مَضى، وجمعها ِعَبر ِعبرة
 تقبيح، وجذرها شوه التشويه تح   وتقو ي، وجذرها حفز ُتحّفز
 الطريق، وجمعها سدبل الّسبيل توس ع تفسح
ب  وجعل ل  حرية فو ض ل  األمر أي  وك ل   تفويض العلو   أْوج

 التصر   في 
 نش ر، وجذرها شيع إشاعة مختلفة، وجذرها بين متباينة
 يبتعد، وجذرها نليَ  ينأى أصول أعراق
َتفى في  َمكامن  غير مشروعةسلو  سبيل العن  لتحقيق أهدا   اإلرهاب مفردها مكمن وهوموضعد يدخ 
 وهممي ممما أودعمم  اهلل فممي الكممون مممن، مفردهمما سدممن ة الّسنن

 .أسباب وقوانين
 الخو  المرضي   الرُّهاب

   تستعصي وترفض، وجذرها أبيَ  تأبى
   ينتشر، وجذرها فشو يتفّشى
   التهَعن ت التعّصب
   اسم فعل ماض  بمعنى َسردع ُسرعان
   طبقات شرائح
   .تضطرب، وجذرها خلل تختلّ 

    متعص ب لطائفة ذات مذهب معيهن الخطاب الطائفيّ 
 
 
 
 

 المعجم والّداللة                                   حفظ                                                 

 :أضف إلى معجمك الّلغويّ  -9
ْنوان -     ن و: الصِّ  .وهو الِمث ل والن  ير، واحدهما الصص
 .واالستمراراالمتداد : الّسيرورة -    
 .الت فرق: الّتشرذم -    
 .الخو  المرضي  : الرُّهاب -    
 :واستخرج معنى كّل مّما يأتي، عْد إلى أحد معاجم الّلغة العربّية -6

 .يتطل ع إلى، يديم الن ر إلى: يرنو إلى -    
 .العلو  : األْوج -    
 .االنفراد بالر أي من غير مشورة: االستبداد -    

 

جاباتها  أسئلة الكتاب المقّرر وا 
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 :استخرج معاني المفردات التي تحتها خّط َوْفق الّسياق الذي وردت فيه -3
 .الكونّية التي قام على أساسها الوجود السَُّننواالختالف أحد ، فكان التنّوع من مكامن القوة -أ    

 .وهي ما أودع  اهلل في الكون من أسباب وقوانين، مفردها سدن ة: الس نن       
 .إلى الحرّية والتغيير سليمان البستاني التّواقينء األّمة وكان من أبنا -ب    

 .وهو النازع إلى التغيير، مفردها التو اق: التو اقين        
 .لحقوق اإلنسان الّسافرال تنبئ إاّل بالمزيد من المعاناة اإلنسانّية واالنتهاك  -ج    

 .المكشو  الواضح: الس افر        
 .الّتهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلي وأبناء وطني ُأْزجيإّنني  -د    

 . أقدصم: أدز جي        
 

 الفهم والّتحليل

 .اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العربّية -9
 .القومي ة، والحري ة، والوحدة، واالستقلل، والمساواة، والتقدم    
 .يف الحسين بن عليحّدد أهداف النهضة وفق رؤية المغفور له الّشر  -6

حياء سن ة رسول ، تلييد الحق ، ونصرة العدل      عزاز كتاب اهلل، واي  .واي
 ما المنطلقان اللذان انبثقت منها الّثورة العربّية الكبرى؟ -3

 .حف  كرامة العروبة، والتمس   بقَيم االسلم النبيلة الس امية    
 .وّضح ذلك، النهضة العربّية جاءت تطلعات سليمان البستاني منسجمة مع مبادئ -7

 تفكي  االستبداد كما بي ن في كتاب  و  يتطل ع إلى مستقبل يتحقق في  االصلحو ، الحري ة ذل  أن   كان ينشد    
 .2201، "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده"    
 .بّين الغرض من تعّلم التاريخ -5

 الت فكير في الممكن من دون  وتدفع  إلىإن ما هو ذكرى وعبرة تحف ز الخيال ، فقط سيرورة سردي ةليس التاري      
ن ما لإلفادة من منجزات  وبطوالت       .قيود أو حدود، فهو ليس لتذكر الماضي فقط، واي
 .بّين ذلك، جعل سمّو األمير الحسن الحضارة اإلسالمّية نموذًجا للحضارات العظيمة -2

 وكانت الحضارة االسلمية في أوج ازدهارها تت سع لديانات وثقافات ، شعاًرا" التسامح للجميع"ألنها تتخذ  من     
 .متباينة، وتضم  أفراًدا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة، وتقبل اآلخر من غير تعص ب لطائفة أو عقيدة    
 .كوّضح ذل، التنّوع الثّقافي من أهم مصادر قّوة الشعوب -4

 ألن   يقود إلى العي  المشتر  انطلًقا من الخصوصي ة واالستقلل الثقافي التي ، التنو ع من مكامن القو ة    
 فتقود إلى العقل المنفتح على اآلخر بخبرات  المختلفة بعيدًا عن ، تحترم التنو ع بلشكال  والتعددي ة الثقافي ة    
 .التعص ب والتقسيم    
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 من المفارقات التي يعاني منها واقعنا العربّي واإلسالمّي الفجوة بين ما : "ما المقصود بالعبارة اآلتية -8
 بناًء على فهمك النّص؟" ينبغي أن يكون وما هو كائن    
 فاهلل تعالى استخل  االنسان في األرض وكر م  ودعاه إلى ، ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب    
 وما هو كائن اليوم من أخطار ، فهنا  مفارقة بين دور االنسان في االعمار والبناء، العمار والخيرا    
 .الحروب ودعوات التقسيم والخطاب الطائفي وشرور الفرقة والت شرذم واالنتها  الس افر لحقوق االنسان    
 تركة للبشر على اختالف أجناسهم  أشار سمّو األمير الحسن إلى ضرورة التمّسك بالقيم اإلنسانّية المش -1

 .بّين أهمّية ذلك، وطوائفهم وأصولهم    
 والبح  في هذه القيم المشتركة يسهم ، إن  التمس  بالقَيم االنساني ة المشتركة يؤد ي إلى تحقيق األمن للجميع    
 وتفعيل دور المؤس سات ، ةالتركيز على المشتركات العالمي ة واالقليمي  ب، وج  الحقيقي للت طر في كش  ال    
 .التي تحمل أولوي اتنا وتحد د معالمها بصورة مستقلة، االقليمي ة والعربي ة    
 .وّضحها، لعالم العربيّ اه نظرة مستقبلّية في تحسين واقع لسموّ  -90

 ودعم الت عاون والت كامل بين ، وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واالبداع واالنجاز، التجد د في مختل  الميادين      
 .دول االقليم وشعوب       
 ما أهمية تأسيس صندوق عالمّي للّزكاة والّتكافل االجتماعّي؟ -99

 وضمان الحياة ، وي ة للبلدان االسلمي ة األقل نمًوااالستفادة من ن ام الز كاة في سبيل تحقيق األهدا  التنم     
 .وتعزيز قي م الغيري ة والس لطة األخلقي ة والكرامة االنساني ة، الكريمة للفراد في المجتمعات االسلمي ة     
 :نظام الزكاة يقّدم صورة حقيقّية عن سماحة اإلسالم -96

 .اشرح هذا -أ      
 ن ام الزكاة دليل على قيم إنساني ة سامية كالر حمة واالحسان إلى المحتاج وابن السبيل وتعزيز التكافل         
، وهو بهذا يدسهم في إشاعة رسالة االسلم الحق ة المبني ة على العدل والسلم          وينلى بها عن ، االجتماعي 
 .مسم يات االرهاب والر هاب        
 .من وجهة نظرك، هاِت سباًل أخرى يمكن أن ُتسهم في إبراز صورة اإلسالم الحقيقّية -ب      

 .نهى االسلم عن قتل األطفال والنساء والشيوخ والعجزة -          
 .أمر االسلم بالوفاء بالعهود -          
 لمعاهدين، ويدعو إلى مراعاة كان صل ى اهلل علي  وسل م يوصي بلهل الذم ة والمستلمنين وسائر ا -          

نصافهم واالحسان إليهم وينهى عن إيذائهم              .حقوقهم واي
 (ويتر  أيضًا للطالب )             

 :عّلل ما يأتي في رأيك -93
 .وصف سمّو األمير الحسن النهضة بالمباركة -أ      

 وحققت ، يسعى إلى االستقلل، انتمائ  لوطن ألن ها زرعت بذور الخير في نفس كل  عربي  صادق في          
 .انتصارات كبيرة في سبيل          
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 .اإلسالم والتقدم ِصْنوان ال يفترقان -ب      
حة التي تدعو إلى              ألن  االسلم يدعو إلى التقد م في تنوير األذهان البشري ة برسالة االسلم الس م 
 .نساني  ومواجهة األخطار المدحيقةالنهضة والرقي  اال           

 .إّن اإلرادة العربّية الحّرة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمة -ج      
 وتنسجم مع القيم االنسانية المشتركة التي يؤد ي التمس   بها إلى ، ألن ها تركن إلى العقل وتعتمد علي            
 .تقب ل اآلخر ونبذ التطر  تحقيق األمن واالستقرار و            

 كيف ُيوفَّق اإلنسان العربّي بين االستقالل الثقافي واالنفتاح على اآلخر في ضوء فهمك النّص؟ -97
 وفي ، وي ة ثقافي ة مستقلة بذاتهابل يعني هد ، االستقلل الثقافي ال يعني منع االنفتاح على ثقافات اآلخرين     
 .وتحترم التنو ع والتعد دية الثقافي ة وتحتكم إلى العقل، الوقت نفس  تتقب ل اآلخر وتنفتح على ثقافات      
 (ويتر  أيضًا للطالب )      

 

 الّتذّوق الجمالّي                                    حفظ                                              
 :في العبارات اآلتية وّضح جمال الّتصوير -9

 .ويتّم فيه تفكيك االستبداد، الذي كان يتطّلع إلى مستقبل يتحّقق فيه اإلصالح المنشود -أ    
 .صو ر االستبداد شيًئا معقًدا متشابًكا يتم  تفكيك        

 .ينُرفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الّصارخة لكرامة اإلنسان عن الُمقتَلعين والُمهجَّر  -ب    
 وصو ر المهج رين من ، وصو ر االنتهاكات إنساًنا يصرخ، صو ر أشكال المعاناة ثقًل يرفع عن صاحب          
 .بلدهم شجًرا مقتلًعا عن األرض         

 .فما نعانيه اليوم من أعراض الَوْهن على الّصعيد الحضاري يؤّكد الحاجة إلى التجّدد -ج    
 .يصيب أبناء األمة مرًضا ل  أعراض ت هر على صاحب صو ر الضع  الذي         

 :وّضح داللة ما تحته خّط في العبارات اآلتية -6
 ..ندرك ما لدينا من ميراث حضارّي وتراث سياسّي ونهضة، وتحّدياته روح العصرفي محاولة استيعاب  -أ    

 .ما يمي ز عصرنا الحالي عن غيره       
 .كشف الوجه الحقيقّي للّتطرفإّن البحث في القيم اإلنسانية المشتركة يسهم في  -ب   

 .إ هار حقيقة الت طر   الذي يتستر وراء رداء آخر ال يمثل          
 يرنو مع أبنائها إلى وهو  -طّيب اهلل ثراه –فكانت هذه مطالب أّمة حملها جّدي الّشريف بن علي  -ج   

 .مشرق ألّمتنا العربّيةمستقبل        
 .وحدة الرؤية عن الشري  الحسين بن علي وأبناء األمة العربي ة بمستقبل زاهر       

 .العقل العربّي المنفتح على اآلخرإّن التمّسك باستقاللنا الثقافّي يعيد تجديد  -د   
 .واالنفتاح على الثقافات المتعد دة، وتقب ل اآلخر، البعد عن التعص ب       
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 .وّضح ما تحمله من معان  ، موجزة في كلماتها عميقة في داللتها، "الّتسامح للجميع: "العبارة اآلتية -3
 .وتقب لهم على اختل  أديانهم أو أجناسهم أو أصولهم، التساهل والتيسير في التعامل مع اآلخرين     

 
 ضبط بعض الكلمات المهّمة وعالمات الترقيم

 الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة

 الَفجوة سدرعان ِمنطقة الَوحدة

ل   الهدوي ة  الَوه ن َعلقة جد

 ِع ات  دَعوات ِعبرة َجد ي

قة َمكامنِ  المنطلَقي ن  ِقَيم الفدر 

 من ِقَبل المدفارقات َتعَجز ِصن وان

حةد   حي د  العددوان الر هاب الس م 

   يكمدن ردبوع
 

 :بعض عالمات الترقيم* 

 استغلِل الد يِن الَحنيِ  كاف ًة ؛ مدؤكصدًة في -1ِحف   كرامِة    : األساسيي ن للث ورة العربي ة الكدبرى المنطلَقي ن  -2

 المدنفتِح على اآلخِر؛ انطلًقا من  -4ال يدَعد                                          : وهنا أقولد  -3

 العربي ة واالسلمي ة؛ سائًل المولى -4
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 قضايا لغوّية
 العدد

 .يطابقان المعدود في التذكير والتلني (  6، 9) العددان ( 9
 امرأتان اثنتان: رجلن اثنان       مثال: امرأة واحدة     مثال: رجل واحد    مثال: مثال    
 (90-3)األعداد من ( 6
طممالَع زيممد  ثلثممة : نحممو، ضممافةويمملتي معممدودها جمًعمما مجممروًرا باال، تخممال  المعممدود فممي الت ممذكير والت لنيمم  

 .وتعرب األرقام تبًعا لموقعها في الجملة، كتب  وأربع قصص  
 (96-99)العددان ( 3
مممَرَة : نحمممو. ويممملتي تمييزهممما مفمممرًدا منصممموًبا، يطابقمممان المعمممدود فمممي التمممذكير والتلنيممم   فمممي األردن  اثنتممما َعش 

َرَة ، محاف ةً  حدى َعش   .روايةً قرأ تد َأَحَد َعَشَر كتاًبا واي
 .يدب نى على فتح الجزأين رفًعا ونصًبا وجر ا تبًعا لموقع  في الجملة (99)العدد * 
 .وجزؤه الثاني يدب نى على الفتح، جزؤه األول يعرب إعراب المثنى تبًعا لموقع  في الجملة (96)العدد * 
 (91-93)األعداد من ( 7

اشتر  في الر حلة : نحو، يلتي تمييزها مفرًدا منصوًباو ، جزؤها األول يخال  المعدود والجزء الثاني يوافق 
َع عش رَة معل مة  ، خمسَة عَشَر طالًبا وتدبنى على فتح الجزأين رفًعا ونصًبا وجر ا تبًعا لموقعهما . في مدرسة االنا  تس 

 .في الجملة
 (10 -60)ألفاظ العقود ( 5
، ونصممًبا وجممر ا باليمماء، فممي الجملممة؛ رفًعمما بممالواو فتعممرب إعرابمم  تبًعمما لموقعهمما، ملحقممة بجمممع المممذكر الس ممالم 

: نحممو، سممواء أكمماَن مممذك ًرا أم مؤنثًمما، وتلممزم ألفمما  العقممود صممورة واحممدة مممع معممدودها، ويمملتي تمييزهمما مفممرًدا منصمموًبا
 .وحف تد ثلثيَن بيًتا ِمَن الش عر، شاركت في الحوار عشروَن طالبةً 

 ...(مليون، ألف، مئة)األعداد ( 2
 .كتبتد فقرة في مئِة كلمة  : نحو، يلتي معدودها مفرًدا مجروًرا باالضافة    
 األعداد الترتيبّية على وزن فاِعل( 4

واية: نحو، تطابق المعدود      .قرأت الفصَل الر ابَع من الر 
 (بضع)ويلحق بالعدد كلمة ( 8
مل اسمتعمال األعمداد المفمردة ممن وتدسمَتع، وهي تدل  على عدد مبهم ال يقل  عن ثلثمة وال يزيمد علمى تسمعة 
وحكمهمما مممن حيمم  ، وقممد يكممون معطوفًمما عليهمما أحممد ألفمما  العقممود، وقممد ترك ممب مممع العشممرة تركيًبمما مزجًيمما، (2 -3)

 :نحو، (2 -3)التذكير والتلني  أو االعراب كلحكام األعداد من 
عَة أعوام   -2 َع سنوات   -1.     أقمتد في القدس ِبض  َعَة َعَشَر رجلدً  -3.    مكثتد في مك َة ِبض  .        شاهدتد ِبض 
َرَة امرَأةً  -4 َع عش  تد بضعًة وعشريَن رجًل  -4       .كل متد ِبض   .صافح 
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 (النّيف)وكلمة ( 1
، وال تستعمل إال  بعد العقود وبعد المئة واألل ، وتدل  على عدد من الواحد إلى الث لثة، الز ائد على الَعقد 

َبعو : )نحو وتلزم حالة واحدة من حي  الت ذكير . وزيادة على، أكثر من: أي( َأل    وَني    ، مئة  وَني    ، َن وَني    َأر 
 .حف  تد عشريَن قصيدًة وني ًفا، أنفق تد عشريَن ديناًرا وني ًفا، جاء ثلثوَن رجًل وني    : نقول، والت لني 

 

 تدريبات                                          مهمة                                            
 :حّول األرقام التي بين قوسْيِن إلى كلمات -9

 .م(9126)ُأسِّست الجامعة األردنية سنة  -أ    
 .سنَة أل   وتسعمئة  واثنتيِن وستينَ        

 (.يوم 98)و( شهر 6)و( سنة 63)الخالفة مكث هارون الرشيد في  -ب   
 .ثلثًا وعشريَن سنًة وشهريِن وثمانيَة َعَشَر يوًما        

 .م(9852)ُولد سليمان البستانّي عام  -ج   
 .عاَم أل   وثمانمئة  وسَتة  وخمسينَ        

 .صفحة من الحجم المتوسط( 99)يقع الّدرس في  -د   
َرَة صفحةً         .إحدى عش 

 .عاًما( 84)ُعمر جّدي  -ه   
 .سبعة  وثمانونَ         

 .كتاب( 600)في مكتبة بيتنا  -و   
 .مئتا كتاب         

 :أعرب ما تحَته خّط في ما يأتي -6
 ( َر رََأْيُتُهْم ِلي َساِجِدينَ َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقمَ  َأَحَد َعَشرَ ِإْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِإنِّي رََأْيُت : )قال تعالى -أ    

 .عدد مرك ب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول ب        
وُح ِإَلْيِه ِفي َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرُه : )قال تعالى -ب     (أَْلَف َسَنة   َخْمِسينَ َتْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ

 .وهو مضا ، خبر كان منصوب وعلمة نصب  الياء؛ ألن   ملحق بجمع المذكر السالم: خمسينَ        
 (َوَيْوَمِئذ  َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ  ۗ  ِللَِّه اأْلَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد  ۗ  ِسِنيَن  ِبْضعِ ِفي : )قال تعالى -ج   

 .وهو مضا ، هرة على آخرهاسم مجرور وعلمة جر ه الكسرة ال ا: بضعِ        
 صالة  فيما سواه إاّل  ألفِ صالة في مسجدي هذا أفضل من : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم -د   

 ".المسجد الحرام      
 .وهو مضا ، اسم مجرور وعلمة جر ه الكسرة ال اهرة على آخره: أل ِ       
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 :يأتياضبط أواخر كّل من العدد والمعدود في ما  -3
 فسألته عن ، وفيه عزم وقّوة، رأيت في البادية أعرابيًّا له من العمر مئة وعشرون سنة: قال األصمعيّ  -أ    

 .فبقي الجسد، ترْكُت الحسد: فقال، سبب نشاطه       
 .مئة  وعشروَن سنةً        

 .قبَض التّاجر ألف دينار ثمن بضاعته -ب   
 .ألَ  دينار          

 .نا في حديقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرةزَرعْ  -ج   
 .أربَع عش رَة شجرةً        

 .أمضْيُت في الّنادي الّصيفّي سبعة أيام -د   
 .سبعَة أيام         

 .وأعربهما، واستخرج منها العدد والمعدود، ُعْد إلى الِفْقرة قبل األخيرة من نّص القراءة -7
 .عقود  و ني    أطلقت هذه الدعوة قبَل ثلثِة     
 .وهو مضا ، مضا  إلي  مجرور وعلمة جر ه الكسرة ال اهرة على آخره: ثلثة    
 .مضا  إلي  مجرور وعلمة جر ه تنوين الكسر ال اهر على آخره: عقود      
 .ال محل  ل  من االعراب، مبني على الفتح، حر  عط : الواو    
 .اسم معطو  على ثلثة مجرور وعلمة جر ه تنوين الكسر ال اهر على آخره: ني      

 

 المصدر الّصريح
 .المصدر الص ريح يددل  على حد  غير مقترن بزمن* 
 : ومن أوزان مصادر الفعل الّثالثي المشهورة* 
 ،دبيب: َفعيل ،َعر ض: َفْعل، قدوم: ُفُعول، َمَرض: َفَعل ،سدهولة: ُفعولة، َجَريان: َفَعالن، ِصناعة: ِفعالة   
 .سدعال: ُفعال   
 :فلها أوزان محّددة، أّما مصادر غير الثالثي* 
 ، جدال ومجادلة: وُمفاعلة ِفعال، تهدئة: َتفِعلة، تشديد: تفعيل، إعادة: إفالة، إنتاج: إفعال: الر باعي   -2  

لنة: َفْعَللة، ِوس واس: ِفْعالل        .َطم 
 .اسوداد: اْفِعالل، تعل م: تفعُّل، تبايدن: تفاُعل، اندماج: انفعال، اجتهاد: افتعال: الخماسي   -1  
 .اخشيشان: افعيعال، استجابة: اْسِتفالة، استغفار: اْسِتفعال :الس داسي   -3  
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 تدريبات                                            مهمة                                                   
 :هاِت المصدر الّصريح لكّل فعل مّما يأتي -9

 .َفه م: َفِهمَ  -    
َطنَ  -      .استيطان: استو 
 .مطالعة: طالعَ  -    
 .تعليم: عل مَ  -    
 .إخراج: أخرجَ  -    
 .إشرا : أشر َ  -    
َضر   -     ِضرار: اخ   .اخ 
 .انهزام: انهزمَ  -    
 :حّول المصادر المؤّولة إلى مصادر صريحة في ما يأتي -6

 .طاقاتك في أعمال مفيدة أْن تستثمريعجبني  -أ    
 .استثمار       

 .الكتَب العلمّية أْن أطالعَ أحبُّ  -ب    
 .مطالعة        

 :المصادر الّصريحة من الثالثّي وغير الثالثّي في النّص اآلتيعّين  -3
، واالشممممئزاز منممم ، وتجن مممب الكمممذب، والش مممجاعة، بالمممد ين والكمممرم: بمممَم يسمممود الر جمممل فممميكم  قمممال: قيمممل ألعرابمممي  "     

ور معهمم واالسمتفادة بماحترام الكبمار واالسمتماع إلمى آرائهمم والت شما، والت قر ب إلمى النماس، واالبتعاد عن جلساء الس وء
غير، من تجاربهم  ".واالعتناء بذي الحاجة الملهو ، والعط  على الص 

 .الكرم، الشجاعة، الكذب، الس وء، العط : الثالثي *
 .االعتناء، االستفادة، الت شاور، االستماع، احترام، التقر ب، االبتعاد، االشمئزاز، تجن ب: غير الثالثي* 
 :واستخرج منها، (النهضة العربّية المتجّددة)ألخيرة من نّص ُعْد إلى الفقرة قبل ا -7

 .مصدرًا صريًحا لفعل ثالثيّ  -أ     
 .نمو ا، الد عوة، عبادة        

 .مصدرًا صريًحا لفعل رباعيّ  -ب    
 .تحقيق، التذكير، تلسيس، توثيق، توجي ، تربية        

 .مصدرًا صريًحا لفعل خماسيّ  -ج    
 .افلالتك        

 .مصدرًا صريًحا لفعل سداسيّ  -د    
 .االستفادة       
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 عنوان المقالة: الكتابة 
لممميس الغايمممة منهممما ، تتنممماول فكمممرة أو موضممموًعا فمممي الش مممؤون الحياتي مممة، فَمممن  نثمممري   المقالةةةةعرفمممت سمممابًقا أن   

 .وتتضم ن المقالة والعرض والخاتمة، االنفعال الوجداني  بل االقناع الفكري  بلسلوب شائق
فينبغمممي أن  يكمممون الفتًممما ومثيمممًرا ، يمممددل  علمممى موضممموعها؛ ألن ممم  أول مممما يطالعممم  القمممارا عنةةةوانولكمممل  مقالمممة  

 :وتتوافر في العنوان الس مات اآلتية، الهتمام 
 .يت ص  بالِجد ة واالبتكار -2
 .يعالج فكرة واحدة فقط -1
 .يوجز من غير تكرار لللفا  -3
 .يتجن ب اللهجة العامي ة -4
 .يتمي ز بالوضوح الذي ال تعقيد في  وال غموض -4
 .يتجن ب العبارات المهجورة والغريبة -1
 

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليها، اآلتيةاقرأ المقالة 
 الّشباب ثروة وثورة

إلمى حمد  أن يعمد وه غيمَر ، لعل  أكبر عقبة في طريمق الن ماس إلمى الت جمد د همي أن همم يمللفون نمًطما ممن العمي  
، يمماتهموتصممد ًعا فممي بدنيممان ح، بممل إلممى حممد  أن يعممد وا كممل  تغييممر فيمم  خروًجمما علممى الن  ممام، قابممل للت غييممر والت حسممين

ولموال قل مة ، فحالهم من هذا القبيل حمال العصمفور يملل  قفصم  والن حلمة خلي َتهما. وخطًرا جسيًما على راحتهم وبقائهم
 .لما خطت البشري ة خطوة واحدة إلى األمام، من الن اس تتطل ع أبًدا إلى أبعد من عيدان أقفاصها

الحياة بعينين مما اختطم  بريقهمما الململ ممن تكمرار تل  القل ة هي في الغالب من الش باب الذي يدِطل  على  
 .وال شل هما الخو  من الفشل والهزيمة، المشاهد

، وفمي ثورتم  علمى الر كمود والجممود، وفمي مضماء عزيمتم ، إن  ثروة الش باب هي في صفاء بصره وبصميرت  
فات هي التي تمي ز الش باب من غيرهم، وعلى القيود والس دود وال ، والها ما جرى مركب في بحروالتي ل، وهذه الص 

 .وال كان حر  وال كان كتاب، دار دوالب في بر  
الذين كان العمر وأثقال  أضع  ممن ، وصفات الش باب هذه ال يندر أن تجدها في بعض الكهول والش يوخ 

، وسممدودهموال انكمشمموا ضمممن حممدودهم ، فممما ألفمموا قيممودهم، أن تسممدل الغشمماوات الكثيفممة علممى أبصممارهم وبصممائرهم
ن قاموا بقسط من تجديد البشري ة  .فالقسط األكبر يقوم ب  الش باب من غير ش   ، فهم بركة الن اس إال أنهم واي

ومما فمي قلبم  ممن إيممان بالعمدل والن  مام ، ومما فمي عقلم  ممن ات مزان، ويقيني أن  ما في دم شمبابنا ممن حمرارة 
وأعممذب صمموًتا مممن عممالم ، وأفسممح أفقًمما، نحممو عممالم ألطمم  جممًوا واالخمماء والحري ممة لكفيممل بمملن يقطممع بنمما شمموًطا بعيممًدا

 .نعي  في  اآلن
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 ما الفكرة العامة في المقالة؟ -9
 .بالتجد د والتقد م، الش باب هو الد ور الذي تستكمل في  الحياة البشرية جميع معداتها ومقوماتها    
 .هل وافق عنوان المقالة مضمونها؟ بّين رأيك -6

 .مفسصًرا ل ، د جاء متن المقالة موافًقا لعنوانهافق، نعم     
 .ضع عنواًنا آخَر مناسًبا للمقالة -3

 .عزيمة الشباب، التجد د مرتهن بالشباب، كلمة إلى الشباب، قدرة الشباب    
 

 :واقترح عنواًنا مناسًبا لها، اكتب مقالة بما ال يقّل عن مئة وخمسين كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين
 .درجة التقد م في المجتمع المعاصر تقاس بمدى اهتمام  بشباب  -2
 .تماس  المجتمع يتجل ى بمدى الت كافل بين فئات  على اختل  مذاهبهم -1
 

 األسئلة الوزارّية 

 مهنيّ / م 6098شتوي 

 :، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه(النهضة العربّية المتجددة ) اقرأ النّص اآلتي من درس
ندممدر د ممما لممدينا مممن ِميممرا  َحضمماري  وتممرا   سياسممي  ونهضممة  عربي ممة ، فممي محاولممِة اسممتيعاِب روِح العصممِر وتحد ياتِمم 

َكَمما َتجل مت  الَن مرةد . تلس ست  في القرِن الماضي على َمبمادِا القومي مِة والحري مِة والَوحمدِة واالسمتقلِل والمسماواِة والتقمد مِ 
َو المدستقبِل  ري مِة والهوي مِة القومي مةِ البعيدةد نح  فكانمت  . في هذه النهضِة المدباركِة وهَي َتشق  طريَق العممِل ممن أجمِل الحد

ممة  َحَمَلهمما َجممد ي الش ممري د الحسمميند بممند علممي   مممَع أبناِئهمما إلممى مدسممتقبل   َيرنممووهممو  -طي ممَب اهلل ثَممراه  –هممذه َمطالممَب أم 
تنمما العربي ممة قممائًل  حيمماِء سممن ِة ، ا إن ممما قامممت  لتلييممد الحممقص وندصممرِة العممد لِ إن  نهَضممتن: "مدشممِرق  ألم  عممزاِز كتمماِب اهلل واي واي

 ".رسوِل 
ممروِر ممما يدقمماِرب المئممَة عممام  علممى هممذه الممد عوةِ   ممما زلنمما نسممتذكرد بكممل  اعتممزاز  المنطلقَممي ن األساسمميي ن ، وبعممَد مد

 .م االسلِم الن بيلِة الس اميةِ ِحف   كرامِة العدروبِة والتمس ِ  بقيَ : للث ورة العربي ة الكدبرى
إن ما هو ِذكرى وِعب مرة تحف مزد الخيماَل علمى الت فكيمِر فمي المدمكمِن ِممن ، ال يدَعد  الت اري د َسي رورة َسردي ة: وهنا أقولد       

 .دون قيود  أو حدود  
 

 .اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العربّية -9
 (يدكتفى بثل . )القومي ِة والحري ِة والَوحدِة واالستقلِل والمساواِة والتقد مِ      

 ما أهداف النهضة وفق ما يرى المغفور له الشريف الحسين بن علي؟ -6
حياِء سن ِة رسوِل ، تلييد الحقص وندصرِة العد لِ       عزاِز كتاِب اهلل واي  .واي

 .من منطلقين، اذكرهماانطلقت الثورة العربّية الكبرى  -3
 .ِحف   كرامِة العدروبِة والتمس ِ  بقَيم االسلِم الن بيلِة الس اميةِ      
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 ما الغرض من تعّلم التاريخ كما بّينه سمّو األمير الحسن بن طالل؟ -7
 .في المدمكِن ِمن دون قيود  أو حدود  إن ما هو ِذكرى وِعب رة تحف زد الخياَل على الت فكيِر ، ال يدَعد  الت اري د َسي رورة َسردي ة     

 ؟(روح العصر : ) ما داللة قول سمّو األمير الحسن -5
 .ما يمي ز عصرنا الحالي عن غيره     

 المخطوط تحتها في النص؟( يرنو ) ما معنى كلمة  -2
 .يتطل ع إلى، يديم الن ر إلى     

 .الواردة في النص( الهوّية ) اضبط حرف الهاء في كلمة  -4
 الضم ة     

 .الواردة في النّص ( إعزاز ) اكتب الجذر اللغوّي لكلمة  -8
 عزز     
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 القدُس في قلوب الهاشمّيين   : الوحدة الثالثة                          
 رسالة من باب العامود                                     
 قصيدة عمودي ة: الفن  األدبي                         
 حيدر محمود: للشاعر األردني     

 عباءات الفرح األخضر: وردت في ديوان    
 

 والَمحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماريبد َفَقد  طاَل الغيممممممممممممممممممممممممممممممابد   مممممممممابد يا حبيَب القددِس نادت َ  الِقبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم .2
َنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي َ  وفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي .1 مد وللَك ص الِخضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد َزن ِدَ    إنهها قدرهةد َعي   الَوش 
 شبابد  -بع دد –مممممممممممممممموى َقَطعوهد والهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  واألحب اءد على الَعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه ِد الذي .3
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   وكتمممممممممممممممممممممممممممممممممابد   َرس مدَ  الغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالي على أهداِبِهم   .4  راية  واس مدَ  سي 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملد َفيا فاِرَسممممممممممممممممممه م  َوهدمد  .4 كممممممممممممممممممممممممممابد   اأَله  َ  الرص ِرِج المده َر يدطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِوع   َأس 
ممممممممممممممممممم .1  َيف َتدي األقصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى وأمواج  ِغضابد   ممممممممممممممممممممممممممممممممر  هائمممممممممممممممممممممممممممج  وَيِسر  َخل َفَ  َبح 
 جاَد َسحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد  وردة  فاحت  وكم    كم  على الس احممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِت ِمن  أنفاِسِهم   .7
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرهة  َدقهت  وكم  شعه   وعلى باِب العدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملى ِكم  ِمن  يد   .1  ِشهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد حد
وابمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي والشصعابد   وهمد األبطممممممممممممممممممممممممممممممممممالد واألقصممممممممممممممممممممممممممممى لهم .2  وِبِهم  َتز هو الره

رد أعراسد ِفًدىوالجب .20  وعليها ِمن  َسنا الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجِد إهابد   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 
رد للجنهِة بابد   ممممممممممممممممممممموالِت َدًماإن  َيكن  بابد البدطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم .22  فالجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 
ِس ما للقدد ِس ِمن   .21 َ    يا حبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَب القدد   فالس مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحد َيبابد مدن ِقذ  إال 
ءد المدى .23  ممممممممممممممممممممممممممازي ِحسابد ما لها في َنَ ِر الغممممممممممممممممممممممممممممممم  المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملييند التي ِمل 
 وحَدها صممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابرة  واألهلد غابوا  غيَر أنه القمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدَس في محنِتها .24
 ولَكم  أسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع َت لكن  ال جوابد   ن  ال َصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممًدىولَكم  نادي َت لك .24
 سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو  َتل قانا ونل قاها الرصحابد   القممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدس يا بيَرَقهايا حبيَب  .21
لد الِحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم .27 تِمع  وغًدا َشم   وغًدا للمسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجِد األقصى مآبد   ممممممممممممممممممممممممممى مدج 
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 التعريف بالّشاعر                                    حفظ                                              
 .م2241ولد في َحي فا عام ، شاعر أردني  معاصرحيدر محمود  -
 .ثم  وزيًرا للثقافة، ثم عدي ن سفيًرا للمملكة في تونس، عمل في االعلم، ثم  عمل مديًرا لدائرة الثقافة والفنون -
 .وبحس   العذ ب، وأسلوب  الر شيق، قصائده الوطني ة:  ُعرف بةة -
 ( عباءات الفرح األخضر)و( من أقوال الش اهد األخير)و( شجر الد فلى على الن هر يغني: )ومن دواوين  -

 .هذه القصيدة أخذتومن     
 

 جّو النّص                                        حفظ                                                 
 

 :مناسبة القصيدة* 
  –طي ب اهلل ثراه  –ألقى الش اعر هذه القصيدة بين يدي جللة المغفور ل  المل  الحسين بن طلل   
 .م2270الجي  العربي  بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج عام  –احتفال للقوات المسل حة األردني ة في   
 :الموضوعات التي تناولها في قصيدته* 
 الذين أولوا القدس والمقدسات الد يني ة عناية واهتماًما  وجدان الهاشميينمكانة القدس في عرض فيها . 2  

 .كبيرين      
 فاحتفى ، مشاعر الفخر واالعتزاز بالعلقة التي تربط الهاشميين بالقدسوقد  هرت في هذه القصيدة . 1  

 ، ضح ى الش هداء من أجلها، لمفهي بوابة المحب ة والس  ، رمز ديني  عميقالش اعر بتصويرها بما تمث ل  من       
 .وقد م الجي  العربي  تضحيات  على أسوارها      
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 شرح القصيدة

 

 والَمحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماريبد َفَقد  طاَل الِغيممممممممممممممممممممممممممممممابد  الِقبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد يا َحبيَب القددِس نادت َ  . 2
 مفردها قدب ة وهي بناء  مستدير  مقوهس  :الِقباب/ المقصود المل  الحسين بن طلل: حبيب القدس: المفردات* 
رص ونحوه    َرابد : المحاريب/ مجوه  يدعَقدد باآلجد  .وهو مقام االمام في المسجد مفردها ِمح 
 يا حبيب القدس، فقد نادت  : يخاطب الشاعر جللة المغفور ل  المل  الحسين بن طلل، ويقول ل : الشرح* 
 .القدس بمحاريبها وِقبابها مستغيثة ب    
 .وتستغي  ب ، صو ر الشاعر القدس محبوبة تنادي جللة المل  :الصورة الفنّية* 
َنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي َ  وفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي. 1 مد  إنهها قدرهةد َعي   وللَك ص الِخَضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد  َزن ِدَ  الَوش 
 موصل طر  الذ راع : َزْنِدكَ / مبع  سرور  ورضا ما قر ت ب  العين أي  اطملنت، و : قّرة عينيك: المفردات* 
ز ااِلبرة في البدن، وجمعها ودشدوم: الَوْشمُ / في الك        : الِخضاب/ الر احة مع األصابع: الكفّ / ما يكون من َغر 
ن ب  من ِحن اء ونحوه    َضب ويدتَلوه  .ما يدخ 
 القدس مبع  الس رور والرضا واالطمئنان في قلب ، فقد ارتسم في َزند  : ويتابع مخاطًبا جللت : الشرح* 
 .وشمدها، وتخض ب في كف   لونها، داللة على ثبات العلقة بين جللت  والقدس   
 .صو ر القدس بقر ة العين والوشم في الزند والخضاب في الك   : الصورة الفنّية* 
 َشبابد  -بع دد  –ى َقَطعوهد والهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو  واألحب اءد على الَعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه ِد الذي. 3
 .الحب  والعشق: الهوى/ الوعد: العهد/ المقصود أهل القدس: األحّباء: المفردات* 
 أهل القدس الذين يحب ون جللت  باقون على عهدهم مع  في الد فاع عنها، وهواهم ما زال فتي ًا، فيهم : الشرح* 
 .عدنفوان الش باب واندفاع    
 .صو ر حب  أهل القدس بالشباب القو ي في عدن فوان  واندفاع  :الصورة الفنّية* 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   وِكتمممممممممممممممممممممممممممممم َرس مدَ  الغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالي على أه داِبِهم  . 4  مممممابد راية  واس مدَ  سي 
َفانِ النابت على األشع ر الوهو  ،مفردها الهدد بد : أهداب/ صورت : َرس مد َ : المفردات*     الَعَلم: راية  / ج 
 وصورت  الغالية راية مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلت  عند أهل القدس وأحبائها، واسم  بكل  : الشرح* 
 .ما في  من قو ة سي  يدافعون بهم، وحكمت  وحنكت  كتاب يتعل مون من    
 .صو ر صورة المل  راية على أهداب أهل القدس :الصورة الفنّية* 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملد َفيا فاِرَسممممممممممممممممممممهدم  . 4 ِرِج ال َوهدمد اأَله  كممممممممممممممممممممممممممابد َأس  َ  الرص  مده َر يدطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِوع 
ل) السرج وضع عليها: أسرْج الُمْهر/ المقصود أهل القدس: وهم: المفردات*  لد ما يدن َتج من : الُمْهرَ (/ الرح   َأوه
مدر األهلي ة وغيرها   ، ومِ : والجمع. الخيل والحد َهار  ، وِمهارةأم   ، حلقة من حديد تدعل ق في السهر ج: الرِّكةةابُ  . َهار 
 .يضع فيها الفارس قَدم   

 الشرح فهم/ المفردات والصور حف  * انتب  إلى الحركات                                   * 
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َل  للدفاع عن القدس، سيطاوع  أهل القدس ومحب وها : الشرح*   صو ر الش اعر جللت  فارسًا متى يسرج َخي 
 .ويسيرون مع  مؤي دين ل    
 .صو ر جللة المل  فارسًا مدطاعاً  :الصورة الفنّية* 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر  هاِئممممممممممممممممممممممممممممممج  . 1  َيف َتدي األقصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى وأمواج  ِغضابد   وَيِسر  َخل َفَ  َبح 
 غاضبة : ِغضاب/ أقاص: والجمع . المسجد األبَعدد : األقصى/ جمع كبير ثائر: بحر هائج: المفردات* 
 .ومفردها َغضبان وغِضب   
 صو ر أهل القدس ومحب يها من العرب بحرًا هائجًا يسير خل  جللت  لفداء األقصى، كما صو رهم : الشرح* 
 .أمواجًا شديدة تتلطم غاضبة من عدو ها   
 .ر أهل القدس ومحب يها من العرب بحرًا هائجًا، كما صو رهم أمواجًا شديدة تتلطم غاضبةصو   :الصورة الفنّية* 
 ممممابد وردة  فاَحت  وكم  جاَد َسحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم كم  على الس احممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِت ِمن  أنفاِسِهم  . 7
 غي م: سحاب/  سخا وبذل: جاد/ انتشرت رائحتها: فاحت: المفردات* 
ها، وصو ر : الشرح*   يتحد   الشاعر عن تضحيات الشهداء في سبيل فلسطين، وصو ر الشهداء ورودًا فاَح أَرجد
 .دماءهم التي بدذلت غيومًا ماطرة تسقي األرض   
ها، وصو ر دماءهم التي بدذلت غيومًا ماطرة تسقي األرض :الصورة الفنّية*   .صو ر الشهداء ورودًا فاَح أَرجد
 .يعود على الشهداء( أنفاسهم ) الضمير في كلمة * 
ممممممممممممممممممممممممممممممم وعلى باِب العدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملى ِكم  ِمن  يد  . 1  مممممممرهة  َدقهت  وكم  شعه ِشهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد حد
 : ِشهاب/  تفر ق وانتَشر: شعّ / خبرية تفيد التكثير: كم/ الرفعة والشر  ومفردها العدليا: الُعلى: المفردات* 
 .وجمعها شدهدبالمع، مضيء نجم   
 .للقدس، فكانوا كالنجوم المضيئة اللمعة في سماء العلكم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة : الشرح* 
 .صو ر العلى باًبا وأيادي الش هداء تدق  علي  في سبيل حري ة القدس :الصورة الفنّية* 
وابمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي والشصعابد وِبِهم  َتز هو  وهمد األبطممممممممممممممممممممممممممممممممممالد واألقصممممممممممممممممممممممممممممى لهم. 2  الره
 مفردها الشصعب، وهو : الشِّعابُ / ما ارتفع من األرض مفردها الرهابية وهي: الروابي/ تفتخر: تزهو :المفردات* 
 .انفراج بين جبلين   
 .وتزهو بلبطالها الذين يدافعون عنهاالقدس في جبالها وشعابها تفتخر : الشرح* 
 .صو ر الروابي والش عاب بلشخاص يفتخرون باألبطال: الصورة الفنّية* 
رد أعراسد ِفًدى. 20  ممممممممممممممممممممممممممجِد إَهابد وعليها ِمن  َسنا الَمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم والِجبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 
 / بالجباه الس مر الجي  العربي   ويقصدما بين الحاجبين ِإلى الناصية،  مفردها الَجب َهة وهي: الِجباه: المفردات* 
وء الس اطع: َسنا/ جمع فدية: ِفًدى     أدهدب: والجمع. الِجل د: اإلهاب/ الن ب لد والشهَر : المجد/ الض 
 يشيد الش اعر بالمواق  البطولي ة التي قد مها الجي  العربي  على أرض القدس، والتضحيات التي  :الشرح* 
 . سط رها على ثراها، وصو رها أعراسًا أبطالها الش هداءد الذين زدي نت جباههم بنور المجد والش ر    
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 هداءد الذين زدي نت جباههم بنور المجد صو ر المواق  البطولية والتضحيات أعراسًا أبطالها الش   :الصورة الفنّية* 
 . والش ر    
رد للجنهِة بابد  إن  َيكن  بابد البدطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموالِت َدًما. 22  فالِجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 
، فجباههم الس مراء  :الشرح*   إذا كانت الطريق إلى البطولة ال تتحق ق إال بذر  دماء األبطال من الجي  العربي 
 .التي أضاءت بنور الر فعة والش ر  والش هادة هي طريقهم إلى الجن ة   
 .قودهم لطريق الجن ةصو ر البطوالت ببناء باب  من دم، وصو ر الجباه الس مر بالباب الذي ي: الصورة الفنّية* 
َ  فالس مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحد َيبابد  يا َحبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَب القدد ِس ما للقدد ِس ِمن  . 21  مدن ِقذ  إال 
 / ، وهو المكان الواسعساحةال مفردها: الّساح/ المقصود المل  الحسين بن طلل: حبيب القدس :المفردات* 
 .األرض الخالية: اليباب   
 النقاذ القدس، فما لها  -طي ب اهلل ثراه  -يستنجد الشاعر بجللة المغفور ل  المل  الحسين بن طلل :الشرح* 
 .من منِقذ سواه، وساحاتها تنت ر َمن يحميها ويدافع عنها   
 .صو ر الش اعر المل  الحسين بحبيب القدس والمنقذ الوحيد لها: الصورة الفنّية* 
ءد الَمَدى. 23  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممازي ِحسابد ما لها في َنَ ِر الغممممممممممم الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملييند التي ِمل 
 قد ر أو : ِحسابُ / بَصر: نظر/  غدَزاة  : ، والجمعالمحتل   العدو  : الغازي/ المسافة والغاية: الَمدى :المفردات* 
  .شلن   
 .العدو  يلس  الش اعر لحال األم ة العربي ة على الرغم من عددها الكبير الذي ال يدخي  : الشرح* 
 .يشير الش اعر في هذا البيت إلى غياب الوحدة العربي ة* 
 َوحَدها صممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابرة  واألهلد غابدوا غيَر أنه القمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدَس في ِمحنِتها. 24
 ِمَحن  : والجمع  ،البلءد والشصدهة: ِمحنة: مفرداتال* 
 .القدس ستبقى صابرة أمام أعدائها، وصو ر القدس فتاة صابرة على محنتها وقد غاب عنها أهلها: الشرح* 
 .صو ر القدس فتاة صابرة على محنتها وقد غاب عنها أهلها :الصورة الفنّية* 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع َت لكن  ال َجوابد   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممًدىولَكم  نادي َت لكن  ال َصمممممممممم. 24  وَلَكم  أس 
ع الصوت، والجمع : صدى: المفردات*  داء  : َرج    َأص 
 بمواقف  الث ابتة على أن  ترد  كيد األعداء، وتسنهض ِهَمم  وكم حرصت: يخاطب الش اعر جللت  :الشرح* 
 .العرب   
 الرصحابد سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو  َتل قانا ونل قاها  يا حبيَب القمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدِس يا َبي َرَقها. 21
بة: الرِّحاب /بياِرق: والجمع . الَعَلمد الكبير: بيرق: المفردات*   .وهي األرض الواسعة، مفردها الر ح 
 يا َمن أحببت القدس ودافعت عنها، وكنت كالعلم بمواقف  يخاطب جللت  آمًل رجوع القدس الحبيبة، : الشرح* 
 . ساحات األقصى لقاءتحق ق النصر بسو  ي الثابتة   
 .صو ر الحسين بن طلل وساحات األقصى بشخصين يلتقيان: الصورة الفنّية* 
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تِمع  . 27 لد الِحَمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى مدج   مممجِد األقصى َمآبد وغًدا للَمسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وَغًدا َشم 
َتَمع: َشْملُ : المفردات*   .المرجع: المآب/ الوطن: الِحمى /مدج 
 ، وقد التم  شملهم واجتمعوا الش اعر متفائل بالمستقبل، ويتطل ع إلى غد  تعود في  ديار القدس إلى أهلها: الشرح* 
 .ويعود في  األقصى حر ًا بنذن اهلل تعالى   
 
 

 المعجم والّداللة                                      حفظ                                             
 :أضف إلى معجمك الّلغويّ  -9

ن ب  من ِحن اء ونحوه: الِخضاب -     َضب ويدتَلوه  .ما يدخ 
 .الفارس قَدم  يضع فيها، حلقة من حديد تدعل ق في السهر ج: الرِّكاب -    
 .وهو انفراج بين جبلين، مفردها الشصعب: الشِّعاب -    
 .األرض الخالية: اليباب -    
بة: الرِّحاب -      .وهي األرض الواسعة، مفردها الر ح 
 .المرجع: المآب -    
 :واستخرج معاني الكلمات اآلتية، ُعد إلى المعجم -6

 .الك   موصل طر  الذ راع في : الزَّْند -    
وء الس اطع: الّسنا -      .الض 
 .الِجل د: اإلهاب -    
 :ما مفرد كّل من -3

 .القدب ة: الِقباب -    
 .الهدد ب: األهداب -    
 .الَجب هة: الجباه -    
 .الر ابية: الّروابي -    
 :فّرق في المعنى في ما تحَته خّط في كّل مجموعة مّما يأتي -7

 راية  واْسُمَك سْيف  وكتابُ   الغالي على أهداِبِهمْ  َرْسُمكَ  -أ    
 .صورت        
 :قال أبو نواس -     

 وقد طاَل تْردادي بها وعنائي  الّدياِر بكائي َرْسمِ لقد طاَل في        
 .األثر الباقي من الد يار       

 

جاباتهاأسئلة الكتاب المقّرر   وا 
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 الِخضابُ  وللَكفِّ َزْنِدَك الَوْشُم    إنَّها ُقرَُّة عيَنْيَك وفي -ب   
 .الر احة مع األصابع        

 ورّد ، األذى وكفّ ، َغّض البصر: "من حقوق الّطريق كما بّينها الّرسول صلى اهلل عليه وسلم -     
 ".والّنهي عن المنكر، واألمر بالمعروف، الّسالم        
 .صر  ، من ع        

 شبابُ  -بْعدُ  –ى َقَطعوُه والهو   الذي  الَعْهدِ واألحّباء  على  -ج   
 .الوعد       
 .الّدولة األموّية عهدُشيِّدْت قّبة الّصخرة في  -     

 .زمن       
 : أكمل شفوًيا، وأْسَرَج من السَّْرج، ألَجَم من الّلجام: نحو، اشتقت العرُب أفعااًل من األسماء الجامدة -5

َجَر من، البحرأبَحَر من ، الخيمةخي َم من      تح   وأصحَر من ، الخشبتخش َب من ، الذههبذه ب من ، الحجر اس 
روبل َوَر من ، الص حراء      .الِبل و 

 

 الفهم والّتحليل                                    حفظ                                         
 ما داللة الِقباب ، هلل ثراهنادت الِقباب والمحاريب في مطلع القصيدة الملك الحسين بن طالل طّيب ا -9

 والمحاريب كما وردت في القصيدة؟    
 .ما تمث ل  المقد سات من رمز ديني  أوالها الهاشميون الرعايةفي  داللة ديني ة    
 ومكانة الحسين عند ، عّبر الّشاعر عن مكانة القدس الّرفيعة عند الملك الحسين بن طالل طّيب اهلل ثراه -1

 .بّين ذلك، أهلها    
 ح يت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين بن طلل؛ إذ تعهدها بالرعاية واالهتمام منذ تول ي  سلطات      
وحية بمدينة القدس، الدستورية      ، وهي كالوشم في َزن ده، فهي قر ة عيني  ، وهذا شاهد على علقت  الر 
ن يده      .وأهلها يبادلون  هذا الحب  أن هم باقون على العهد مع  في الدفاع عنها، وكالِخضاب الذي يلوص
 :في قول الّشاعر -3

 َشبابُ  -بْعدُ  –َقطعوُه واْلَهوى    واألحّباُء على العْهِد اّلذي     
 من هم األحّباء؟ -أ    

 .مدينتهمأهل القدس الذين يحب ون جللت  وينتمون ل       
 ما العهد الذي قطعوه؟ -ب    

 ، في الد فاع عن القدس -طي ب اهلل ثراه –الوفاء واالنتماء لبني هاشم يمثلهم المل  الحسين بن طلل         
 .ورفض الخضوع للعدو الغاصب        
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 :في قول الّشاعر -7
 ِوْعَك الرِّكابُ َأْسِرِج الُمْهَر ُيطا   َوُهُم اأَلْهُل َفيا فاِرَسُهمْ      
 َمن الفارس الذي يتحدث عنه الّشاعر؟ -أ    

 .المل  الحسين بن طلل رحم  اهلل       
 َمن األهل؟ -ب    

 .أهل القدس         
 ؟" أسِرِج الُمهر: "ما داللة -ج    

 .الفروسي ة والقيادة        
 ؟"يطاوعَك الرِّكابُ : "ما داللة -د    

 .ييد أهل القدس لجللت  وسيرهم مع  للدفاع عنهاداللة على تل       
 .وّضح كيف عّبر الّشاعر عن ذلك، أشار الّشاعر إلى أّن القدس هي أرض البطولة والّشهادة -5

 ،  فهؤالء الشهداء هم األبطال، تحد   الشاعر عن تضحيات الش هداء في سبيل فلسطين( 2,1,7األبيات )    
 .وتفتخر بهم القدس بجبالها وشعابها، واألقصى رمزهم الديني، والقدس بلدهم    
 .تحّدث الّشاعر عن تضحيات الجيش العربّي من أجل القدس -2

 .حّدد موطن ذلك في القصيدة -أ    
     22،  20البيتان        

رد أعراسد ِفًدىوالجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  وعليها ِمن  َسنا الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجِد إهابد   اهد الس م 

رد للجنهِة بابد فالجبممممممممممممممممممممممممممم  إن  َيكن  بابد البدطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموالِت َدًما  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 

 .اذكر صورًا من هذه الّتضحيات لم ترد في القصيدة -ب    
 .2241، وباب الواد، كمعركة اللطرون، قد م الجي  العربي  تضحيات  في معار  القدس         

 ما االنطباع الذي تخرج به عن الجيش العربّي عندما تقف على تضحياته فداء للقدس؟ -ج    
 ، ما يتمتع ب  الجي  العربي من قدرة وكفاءة عالية، الدور الع يم الذي يضطلع ب  الجي  العربي        
 (ويتر  للطالب . ) الش جاعة، الت فاني        

 في رأيك؟، عالَم يعتمد الّشاعر في ذلك، بلبدا الّشاعر متفائاًل بالمستق -4
 :بدا الّشاعر متفائاًل في نهاية القصيدة، يقول     
 ممممممممو  َتل قانا ونل قاها الرصحابد مسممممممممممممممممم      يا حبيَب القممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدِس يا َبي َرَقها     
تِمع  وغًدا َشم         وغًدا للمسمممممممممجِد األقصى َمآبد      لد الِحمممممممممممممممممممممممممممى مدج 

 .ويعتمد على هم ة الهاشميين، وعلى وحدة العرب لنصرة القدس وجمع شملهم تحت راية واحدة      
 (ويتر  للطالب )     
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 :هاِت من النّص ما يتوافق ومعنى قول أحمد شوقي -8
 بُكلِّ يد  ُمَضرََّجة  ُيَدقُّ    ِة الَحمراِء باب  وللُحريّ     

ممممممممممممممرهة  َدقهت  وكم  شعه ِشهمممممممممابد   وعلى باِب العدممممممملى ِكم  ِمن  يد     حد

 ما الّطريق إلى تحقيقها في رأيك؟، أشار الّشاعر إلى غياب الوحدة العربّية -1
 :في قول      

ءد المدىالممممممملييند    ما لها في َنَ ِر الغمممممازي ِحسابد   التي ِمل 
 وتوحيد كلمة العرب الذين يقد ر عددهم ، ال بد  من التجسيد العملي  لمشروع الوحدة العربي ة وتحقيق      
 .بوحدة العناصر المشتركة بينهم جميًعا، وجمع شملهم، بالمليين     
 (ويتر  للطالب )      
 في خطاب الملك الحسين طّيب اهلل ( أسمْعتَ ، نادْيتَ ، منِقذ: )استخدم الّشاعر كلمات وعبارات من مثل -90

 ماذا تستنتج من ذلك؟، ثراه      
 وحرص  على ، وسعي  الدائم إلى الدفاع عنها -طي ب اهلل ثراه –مكانة القدس عند المل  الحسين بن طلل       
 .لهاتوحيد العرب من أج      
 :فظهرت القدس في القصيدة صامدة تستغيث بمحّبيها، بّث الّشاعر الحياة في المكان -99

 ما داللة بعث الّشاعر الحياة في القدس؟ -أ      
 .تلكيًدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها         

 أين تكمن قّوة صمودها في رأيك؟ -ب      
يمانهم بقضيتهم، أهلهاتكمن قو ة صمودها في             .واي

 ما أهّم األخطار التي تتعّرض لها المقّدسات في بيت القدس؟ -96
نشاء األنفاق، االعتداء على المسجد األقصى والمصل ين في         .واالعتداء على اآلثار االسلمي ة بالحفريات واي
 ما واجب األّمة العربّية تجاه القدس؟ -93

براز القضية ، وااللتزام نحوها بتوحيد الصفو  العربي ة وتكاتفها، أمكن من وسائلالد فاع عنها بكل ما        واي
 .الفلسطينية والحق  الشرعي للعرب في فلسطين أمام العالم     
 (ويتر  للطالب )      
 ؟" القدس"ما المعاني التي تثيرها في نفسك لفظة  -97

 .بيت الَمق دس عاصمة دولة فلسطين/ األرض المباركة / األرض المطه رة      
 (ويتر  للطالب )      
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 الّتذّوق الجمالّي                                     حفظ                                              
 :اآلتيةوّضح الّصورة الفنّية في ما تحته خط في األبيات  -9
 َفَقْد طاَل الغيابُ ، والمحاريبُ   نادْتَك الِقبابُ يا حبيَب الُقدِس . أ   

 .ستغي  ب يو ، نادي جللة المل ومحاريبها بننسان يالقدس قباب صو ر الشاعر       
 شبابُ  -بْعدُ  –والهوى َقَطعوُه    واألحّباُء على الَعْهِد الذي. ب   

 .باب القو ي في عدن فوان  واندفاع صو ر حب  أهل القدس بالش       
 واْسُمَك سْيف  وكتابُ  راية    َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهمْ . ج   

 .صو ر صورة المل  راية على أهداب أهل القدس       
 وكْم شعَّ ِشهابُ  ُحرَّة  َدقَّتْ    وعلى باِب الُعلى َكْم ِمْن يد  . د   

 .صو ر العلى باًبا وأيادي الش هداء تدق  علي  في سبيل حري ة القدس      
 :ما داللة ما تحَته خّط في األبيات اآلتية -6

 وللَكفِّ الِخضابُ َزْنِدَك الَوْشُم    وفي ُقرَُّة عيَنْيكَ إنَّها  -أ    
 .مبع  سرور  ورضا : قر ة عيني   -       
 .العلقة بين جللت  والقدس ثبات: للك   الِخضابد  -       

 واْسُمَك سْيف  وكتابُ راية    َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهمْ  -ب    
 .القوة والحنكة         

 وكْم جاَد َسحابُ  وردة  فاحتْ   كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهمْ  -ج    
 .الش هيد        

 صى وأمواج  ِغضابُ يفتدي األق   َبْحر  هائج  وَيِسْر َخْلَفَك  -د    
ع  كبير ثائر          .جم 

 وعليها ِمْن َسنا المجِد إهابُ   أعراُس ِفًدى والجباُه السُّْمرُ  -ه    
 .الجي  العربي           

 ؟(الجباه الّسمر)و، (يا حبيب القدس: )ما داللة الّتكرار في قول الّشاعر -3
 .ربط جللت  بالقدستلكيد علقة المحب ة التي ت: يا حبيب القدس -    
 .تلكيد دور الجي  العربي وتضحيات  على أرض فلسطين: الجباه الس مر -    
 .مّثل لهذه العواطف من النّص ، برزت العواطف الدينّية والقومّية والوطنّية واضحة في وجدان الّشاعر -7

 :الدينية مثل*     
 والمحممممممممممماريبد َفَقد  طاَل الغيممممممممممممممممممممممممممممممابد   يا حبيَب القددِس نادت َ  الِقبمممممممممممممممابد  -
 .سو  تلقاها ونلقاها الر حاب -      
 .وغًدا للمسجِد األقصى مآبد  -      
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 :مثل، الوطنية*   
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملد َفيا فاِرَسمم كممممممممممممممممممممممممممابد   ممممممممممممممممه م  َوهدمد اأَله  َ  الرص ِرِج المده َر يدطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِوع   َأس 

َ    يا حبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَب القدد ِس ما للقدد ِس ِمن    فالس مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحد َيبابد مدن ِقذ  إال 

وابممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  وهمد األبطممممممممممممممممممممممممممممممممممالد واألقصممممممممممممممممممممممممممممى لهم  ممممممممممممممممممممممممممممممي والشصعابد وِبِهم  َتز هو الره

 :مثل، القومّية*   
ءد المدى  ما لها في َنَ ِر الغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممازي ِحسابد   المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملييند التي ِمل 

رد أعراسد ِفًدى  وعليها ِمن  َسنا الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجِد إهابد   والجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 

رد للجنهِة بابد   مممممممممممممممممممممموالِت َدًماإن  َيكن  بابد البدطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  فالجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 

تِمع   لد الِحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى مدج         وغًدا َشم 
 وحَدها صممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابرة  واألهلد غابوا  أنه القمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدَس في محنِتها غيرَ 

 ضبط بعض الكلمات المهّمة 

 الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة

لد  َيَباب ِغضاب الِقبماب  َشم 

ءد الَمَدى العدمممملى قدرهة  الِحَمممى ِمل 

 َمآبد  ِمحنِتها ِشهمممممممممماب َزن ِد َ 

 المده ر ولَكم   َوهدمد  الِخضاب

 َسنا َبي َرَقها الشصعاب َبع دد 

رد  الهدد ب  ِفًدى الرصحاب والِجبمممممماهد الس م 

كمممماب     الرص
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 قضايا لغوّية
 االستفهامّية وكم الخبرّيةكم 

 ويلتي تمييزها مفرًدا ، ويدطلب بها الت عيين؛ أي تحتاج إلى جواب، تدخل على االسم والفعل: كم االستفهامّية -2
 كم طالًبا نجح في االمتحاِن : نحو، منصوًبا إذا كان اسًما    
 ، سواء أكان اسًما مفرًدا أم جمًعا، ويلتي تمييزها مجروًرا باالضافة أو بحر  الجر  ، تفيد الت كثير: كم الخبرّية -1

 .وكم ِمن  مريض  شفاهد اهلل، كم عالم  خدم الوطن: نحو    
 :نحو قول حاف  إبراهيم متحدثًا عن بيت ، ويجوز حذ  تمييز كم الخبرية إن دل  علي  الس ياق    
 َوَمره بي في  َعي    لس تد أنساهد    بي في  عي   لس تد أذكدرده َكم  َمره     
 .َكم  َمرهة  َمره بي عي   : والتقدير    

 

 تدريبات                                        مهمة                                               
 :عالمة سؤال بعد جملة كم االستفهامّية في ما يأتيواضًعا ، مّيز كم االستفهامّية من كم الخبرّية -9

اِبِرينَ  ۗ  َكْم ِمْن ِفَئة  َقِليَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن اللَِّه : )قال تعالى -أ      (َواللَُّه َمَع الصَّ
 .خبرية       

 لو َأقسم على اهلل ، ال ُيؤَبه له، َرينكم ِمْن َأْشَعَث َأْغَبر ذي ِطمْ : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -ب    
 ".أَلَبّره        
 .خبرية        

 كم كيلومترًا تبعُد العقبة َعن عّماَن؟ -ج    
 .استفهامي ة        

 :قال البحتري -د  
 لها َفْضل  َكَفْضِلَك واأليادي  َوَكْم َلَك ِمْن َيد  َبيضاَء عندي     
 .خبرية     

 بّيًة تطلُّ على البحر األبيض المتوسط؟كم دولًة عر  -ه 
 .استفهامي ة     

 

 :أعرب ما تحَته خّط في ما يأتي -6
 في محافظة إربد؟ مدرسةً كم  -أ    

 .تمييز منصوب وعلمة نصب  تنوين الفتح ال اهر على آخره       
 :قال الّشاعر -ب    

 األسباَب فارتقيا مًعافألقى لُه   قد جلَّ عن َقْدِر صاحب   صاحب  وكْم         
 .مضا  إلي  مجرور وعلمة جر ه تنوين الكسر        
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 :اضبط آخر ما تحَته خّط في قول العباس بن يعيش -3
 وكأنَّما آباُؤهم َوَلدوكا   لَك لم يلْدَك أبوُهمُ  إخوةكْم      
 .إخوة       

 .وبّين نوعها، (كم)واستخرج منها ، ُعْد إلى القصيدة -7
 جاَد َسحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد  كم  وردة  فاحت  و   الس احمممممممممممممممماِت ِمن  أنفاِسِهم  على  كم  

 .خبرية      
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرهة  َدقهت  و   ِمن  يد   ِكم  وعلى باِب العدمممممممممممممممممممممممممممممملى   شعه ِشهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد  كم  حد

 .خبرية      
 أسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع َت لكن  ال جوابد  َكم  ول  نادي َت لكن  ال َصمممممممممممممممممممممممممممممممًدى لَكم  و 

 .خبرية      
 كتابة األلف المقصورة

واالسمم ، (رجما)نحمو ، إذا كانمت منقلبمة عمن واو فمي الفعمل الثلثمي( ا ) تكتب األلف المقصةورة قائمةة بصةورة  -
ذا ، (العصممما)نحمممو ، الثلثمممي ، (الهمممدايا)نحمممو ، وقعمممت فمممي االسمممم والفعمممل الزائمممد علمممى ثلثمممة أحمممر  وسمممبقت بيممماءواي

 (.يحيا)تمييًزا ل  من الفعل ( يحيى)ويشذ  عن هذه القاعدة اسم العلم (. يحيا)و
، واالسمم الثلثمي( سمعى)نحمو ، إذا كانت منقلبة عن ياء في الفعل الثلثي (ى)تكتب األلف المقصورة بصورة  -

ذا وقعمممت فمممي االسمممم والفعمممل الز ائمممد علمممى ثلثمممة أحمممر  ،(الفتمممى)نحمممو  ، مصمممطفى)نحمممو ، وغيمممر مسمممبوقة بيممماء، واي
 (.استسقى

 
 ويمكن أن  يدعر  أصل األل  في األسماء إذا كان ياء أو واًوا أيًضا بالر جوع إلى المثنى أو برد  الجمع إلى  -

 : نحو، مفرده أو بجمع الكلمة جمع مؤن  سالًما   
وان)ِرَضوان : رضا، َأَذيان: أذى، َفتَيان: فتى، انَعَصو : عصا     (.من الرصض 
با، رشوة: ِرشا، ذروة: ذدرا، قرية: قدرى     .رب وة: رد
 .َعَصوات: َعصا، َمَهوات: َمها، هدديات: هددى   

 

 مهمةتدريبات                                                                                       
 :بّين سبب كتابة األلف المقصورة بالّصورة التي رسمت عليها في ما تحَته خّط في ما يأتي -9

ُن َعَلى اْلَعْرِش : )قال تعالى -أ      (اْسَتَوىَٰ الرَّْحمََٰ
 .واألل  في  غير مسبوقة بياء، فعل زائد على ثلثة أحر        

 .الّرجل اهلل تعالى أْن يهَبه الّذرية الّصالحة دعا -ب    
 .األل  في  منقلبة عن واو، فعل ثلثي        
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 ".الّسفلىخير من اليد  العليااليد : "قال صلى اهلل عليه وسلم -ج   
ليا         .واألل  في  مسبوقة بياء، اسم زائد على ثلثة أحر : عد
 .واألل  في  غير مسبوقة بياء، اسم زائد على ثلثة أحر : سدفلى       

 .القرىمكة المكّرمة أّم  -د    
 .قرية: مفردها/ ياء  منقلبة عناسم ثلثي األل  في         

 .الّشاعر صديقه رثى -ه   
 .األل  في  منقلبة عن ياء، فعل ثلثي        

 :قال الّشاعر -و   
 لردِّ قضاِء اهلل فيه سبيلُ   ا فلم يكنْ ِلَيْحي يحيىُه وسمَّيتُ       
 .واألل  في  مسبوقة بياء، فعل زائد على ثلثة أحر : يحيا      
 .اسم لتمييزه من الفعل: يحيى      

 :معّلاًل ( ى ،ا) امأل الفراغ بألف مقصورة  -6
 . واألل  في  مسبوقة بياء، اسم زائد على ثلثة أحر : هدايا -    
 .واألل  في  غير مسبوقة بياء، اسم زائد على ثلثة أحر : يدمنى -    
 .واألل  في  غير مسبوقة بياء، فعل زائد على ثلثة أحر : امتطى -    
 .األل  في  منقلبة عن ياء، فعل ثلثي: َحمى -    
 :جمعاجمع الكلمات اآلتية مراعًيا كتابة األلف المقصورة فيها كتابة صحيحة عند ال -3

 .ِبنية، شكوى، قضي ة    
 .ِبًنى، شكاوى، قضايا    
 معّلاًل كتابتها ، واستخرج منها كلمتين تنتهيان بألف مقصورة، ُعْد إلى األبيات الستة األولى من القصيدة -7

 :منها.بالصورة التي جاءت عليها    
 .اسم ثلثي، األل  في  منقلبة عن ياء: الهوى    
 .واألل  في  غير مسبوقة بياء، اسم زائد على ثلثة أحر : األقصى    
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 األسلوب: الكتابة
أو ن مم الكملم وتلليفم  ألداء ، هو طريقة الت فكير والت صوير والت عبير التي يدعب ر بها عمن المعماني األسلوب 

والروايمة ، والخطابمة، والقصميدة، المقالمةفلكمل  ممن ، ويختل  األسلوب بماختل  الموضموع، األفكار وعرض الخيال
وقيمل أيًضما األسملوب طريقمة الكاتمب فمي بم   أفكماره ومعانيم  ". األسلوب همو الموضموع: "حتى قيل، أسلوب خاص

 .وتشبيهات  الخاصة في موضوع معي ن بطريقة تختل  عن أساليب غيره في الموضوع نفس 
 :ومن أهم صفات األسلوب 
 .وب الكاتب مفهوًما يرمي إلى إفادة قر ائ  ورفع مستواهم الثقافيأن يكون أسل: الوضوح -2
ثارة العواط  واالنفعاالت في نفس المتلقي، وبع  الش عور والحماسة، بنيقا  العقول: القّوة -1 فالكاتمب المذي . واي

بمل ، ن عوهمي قمو ة ال تكمون بالتقليمد والتصم، تجمد فمي عبارتم  صمدى ذلم ، ويعتقمدها بصمدق، يدر  الحقمائق بوضموح
 .هي من صحة الفهم وبعد أغواره

. وأصواتها، الملءمة الطبيعية بين األلفا  والمعاني حتى تكون األولى حكاية للثانية فتمثل حركاتها: الجمال -3
فالخيال المصو ر يدر  ما في المعماني ممن عممق ومما يت صمل بهما ، والجمال صفة تصدر عن خيال األديب وذوق 

 .والذ وق يختار أصفى العبارات وأليقها بهذا الخيال الجميل، ًكا حاد ا رائًعامن أسرار جميلة إدار 
 
 :مراعًيا ما تعّلمته سابًقا، اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين 
 .الت را  الش عبي  في فلسطين إر   وطني  إنساني  ووثيقة اجتماعي ة -2
 مستنطًقا المسجد وهو يشكو إلي  ما أصاب  ، ِص   شعور ، تخي ل نفس  تق  أمام المسجد األقصى المبار  -1

 .من االحتلل    
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 األسئلة الوزارّية

 أكاديميّ / م 6098شتوّي 

 (عالمة  92)  :، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها(رسالة من باب العامود ) اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( أ
 مممممممممماريبد َفَقد  طاَل الغيممممممممممممممممممممممممممممممابد يا حبيَب القددِس نادت َ  الِقبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد     والَمحمممممممممممممممممممممممممممممم. 2   
 شبابد  -بع دد  –ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموى واألحب اءد على الَعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه ِد الذي     َقَطعوهد والهممممممممممم. 1   
مدَ  الغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم. 3    ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   وكتممممممممَرس  مدَ  سي   مممممممممممممممممممممممممابد مممممممممممممممممممممممالي على أهداِبِهم      راية  واس 
وابمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي وهمد األبطممممممممممممممممممممممممممممممممممالد واألقصممممممممممممممممممممممممممممى لهم     وِبهِ . 4     والشصعابد م  َتز هو الره
َ  فالس مممممممممممممممم. 4     مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحد َيبابد مممممممممممممممممممممممميا حبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَب القدد ِس ما للقدد ِس ِمن      مدن ِقذ  إال 
ءد المدى     ما لها في َنَ ِر الغمممممم. 1     مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممازي ِحسابد المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملييند التي ِمل 

 

 ما مناسبة القصيدة التي أخذت منها األبيات الّسابقة؟ -9   
 في  -طي ب اهلل ثراه  –ألقى الش اعر هذه القصيدة بين يدي جللة المغفور ل  المل  الحسين بن طلل        
 م2270الجي  العربي  بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج عام  –احتفال للقوات المسل حة األردني ة        

 .الواردة في البيت الثاني( شبابُ  -بْعدُ  –والهةةةةوى : )وّضح الصورة الفنّية في عبارة -6   
 .صو ر حب  أهل القدس بالشباب القوي  في عنفوان        

 :وّضح داللة كّل مّما يأتي -3   
 .القباب والمحاريب في البيت األول -أ       

 .داللة ديني ة، ما تمث ل  المقد سات من رمز ديني أوالها الهاشميون الرعاية           
 .في البيت الثالث( واْسُمَك سْيةةةةةف  وكتةةابُ )عبارة  -ب       

 القوة والحنكة            
 .اشرح البيت الخامس شرحًا أدبّيًا وافياً  -7   

 النقاذ القدس، فما لها من  -طي ب اهلل ثراه  -  المل  الحسين بن طلليستنجد الشاعر بجللة المغفور ل       
 .منِقذ سواه، وساحاتها تنت ر َمن يحميها ويدافع عنها       

 المخطوط تحتها في في البيت الرابع؟( الّشعاب ) ما معنى كلمة  -5   
 .مفردها الشصعب وهو انفراج بين جبلين       

 .الواردة في البيت الثالث مع الشكل التامّ ( أهداب  )اكتب مفرد كلمة  -2   
 هدد ب       

 إالَم يشير الشاعر في البيت األخير؟ -4   
 .أشار إلى غياب الوحدة العربي ة       

 (عالمات 7. )للشاعر علي الجارم( العربّية في ماضيها وحاضرها ) اكتب أربعة أبيات شعرية من قصيدة ( ب



 

34 
 

 أكاديميّ / م 6091شتوّي 

 :، ثم أجب عن األسئلة التي تليها(رسالة من باب العامود ) اقرأ األبيات الشعرية اآلتية من قصيدة ( أ
مدَ  الغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالي على أهداِبِهم           راية   -2   ممممممممممممممممممممممممممم َرس  مدَ  سي   مممممممممممممممممممم   وكتمممممممممممممممممممممممممممممممممابد واس 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملد َفيا فاِرَسممممممممممممممممممه م           أَ  -1   ِرِج المده َر يدطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِوع  َوهدمد اأَله  كممممممممممممممممممممممممممابد س   َ  الرص
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد كم  على الس احممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِت ِمن  أنفاِسِهم           وردة  فاحت  وكم  جاَد َسحمممممممممم -3  
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرهة  وعلى باِب العدممممممم -4    َدقهت  وكم  شعه ِشهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملى ِكم  ِمن  يد           حد
وابممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموهمد األبطممممممممممممممممممممممممممممممممممالد واألقصمممممم -4    ممممي والشصعابد ممممممممممممممممممممممى لهم          وِبِهم  َتز هو الره
رد أعراسد ِفًدى          وعليها -1    ِمن  َسنا الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجِد إهابد  والجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 
 
 الواردة في البيت السادس؟(  إهاب) ما معنى كلمة ( 9

 الِجلد    
 الواردتين في البيت الثاني؟(  األهل، الفارس) َمن المقصود بكّل من ( 6
 المل  الحسين بن طلل رحم  اهلل: الفارس     أهل القدس: األهل   
 .الواردة في البيت الثالث(  وردة فاحت) بّين داللة ( 3

 الشهيد    
 الواردة في البيت الخامس؟(  الروابي) ما مفرد كلمة ( 7
 الر ابية   
 .وّضح الصورة الفنّية في العبارة المخطوط تحتها في البيت األول( 5

 .صو ر صورة المل  راية على أهداب أهل القدس    
 .حّدد البيت الذي أشار فيه الشاعر إلى التضحيات التي قّدمها الجيش العربّي من أجل القدس( 2

 البيت السادس   
 ما نوع العاطفة التي برزت في البيت الخامس؟( 4

 عاطفة وطني ة   
 مّما ورد في . للشاعر علي الجارم(  العربي ة في ماضيها وحاضرها) اكتب أربعة أبيات شعرّية من قصيدة ( ب

 .الكتاب المقّرر    
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 مهنيّ / م 6098شتوّي 

 (عالمة  92: ) ، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها(رسالة من باب العامود ) اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( أ
 ممممممممممممممممممممابد ممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد        والَمحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماريبد َفَقد  طاَل الغيمممممممممميا حبيَب القددِس نادت َ  الِقبممممممممممممممم. 2
َنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي َ  وفممممممممممممممممممممممم. 1 مد وللَك ص الِخضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابد إنهها قدرهةد َعي   ممممممممممممممممي        َزن ِدَ  الَوش 
مممممممم. 3  مممممممممممممممممممممممممممممممممم   وكتممممممممممممممممممممممممممممممممابد مممممَرس مدَ  الغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالي على أهداِبِهم         راية  واس مدَ  سي 
 مممابد ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممكم  على الس احممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِت ِمن  أنفاِسِهم         وردة  فاحت  وكم  جاَد َسحمممممممممممم. 4
رد أعراسد ِفًدى        وعليها ِمن  َسنا الممممم. 4  إهابد مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجِد والجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهد الس م 
لد . 1 تِمع         وغًدا للمسمممممممممممممممممممممممموغًدا َشم   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجِد األقصى مآبد الِحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى مدج 

 

 في البيت األول؟( يا حبيب القدس ) َمن يخاطب الشاعر بقوله  -9   
 .-رحم  اهلل  –المل  الحسين بن طلل         

 :حّدد البيت الذي يدّل على كّل مّما يأتي -6   
 .        تفاؤل الشاعر بالمستقبل -أ        

 البيت السادس           
 .القدس أرض البطولة والشهادة -ب        

 البيت الرابع            
 .البيت الخامسفي ( الجباه الس مر) بّين داللة  -3   

 .الجي  العربي      
مدَ  الغمممالي على أهداِبِهم  راية  ) وّضح الصورة الفنية في عبارة  -7     .الواردة في البيت الثالث( َرس 

 .صو ر صورة المل  راية على أهداب أهل القدس    
 التي تحتها خّط ؟(  إهاب) ما معنى  -5   

 الجلد       
 الواردة في البيت الخامس ؟(  الجباه) ما مفرد كلمة  -2   

 الَجب هة       
 .اذكر اسم الديوان الذي أخذت منه القصيدة -4   

 عباءات الفرح األخضر       
 (عالمات 7. )للشاعر علي الجارم( العربّية في ماضيها وحاضرها ) اكتب أربعة أبيات شعرية من قصيدة ( ب
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 لغة البيان: الوحدة الخامسة                                  
 العربّية في ماضيها وحاضرها  

 قصيدة عمودي ة: الفن األدبي                                          
 علي الجارم: للديب المصري                                          

 

مممممممممممداِح اب َنممممممممممممممممممممِة الَعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَربِ   َصمممممممممممممممممممممممممممممممممممن اَجَة اأَلَدبِ ماذا َطمممممممَحا ِبَ  يا  .2 َت ِبَلم   َهله َشَدو 
ممممممممممممممممممممممَت  . 1 دا   َوَجم  َممممممممممممممممممممممممممَ  أح  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَن الَهم  َوالَوَصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ   َلهاَأطاَر َنو   فِبته َتن فد د َبي 
بيهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةد َأن دى َما َبَعث َت ب ِ  . 3 ز    َوالَيع رد ًوا ِمَن ال حد ًوا ِمَن الطهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَربِ َشج   ِن َأو  َشد 
َيت  كله نازعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة   .4  البيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِن وآتت  كله مدطهَلبِ مَن   روح  من اهلِل أح 
ِقعدها . 4 لى مِ   أزهى مَن األممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِل الَبس اِم َمو  سد ألفاِ ممممممممممممممممممممممممممها َأح  ممممممممممممممممممممممممممممممممَربِ وَجر   ن الضه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحراِء يدوِق دها .1 ي  مَن الشهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممِس أو هم س  مَن الش هدبِ   َوس نى بلخبيِة الصه  َوح 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِح والقدضدبِ   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَحةً تكلهَمت  سدَورد القدرآِن مدف ِصمممممممممم .7 َكَتت  َصَخَب اأَلر   فَلس 
ممممممممممممم   وابند ساَدِتها .1 م  وفي َدَأبِ   وقاَم خيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرد قدَري  عمممممممممممممممممممممممممممممممو إلى اهلِل فممممممممممممممممممممممممممممممممي َعز   َيد 
ِي لو ندِسَجت   . 2 ل  َوَلم  َتِغبِ ِمن  د األصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائِ   ِبَمن طق  هاِشممممممممممممممممممممممممممممممممممميص الَوش   لد لم  َتن صد

َطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِربِ   َفاَزت  بردك ن  َشديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد  َغي ِر مدنَصِدع   .20  ِمن الَبياِن َوَحب ل  َغي ِر مدض 
ممممممممممممممممممممممملِم في َكَن   َوَلم  َتَزل  ِمن   . 22  َسه ل  وِمن  ِعزهة  في َمن ِزل  َخِصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ   ِحَمى االس 
ل َطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماندَها َين هارد ِمن  َصَببِ  َوَخره   َحت ى َرَمت َها اللهيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالي في َفَراِئِدها .21  سد
َل َبَداِئعد د  .23 َنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماَن َلم  َتم  ِن ِمن  َناء  َومدق تَمممممممممممممممممممممممممممممممِربِ   َكَلنه َعد   َمَسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِمَع الَكو 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِديِ  ِمن  َبَلد   .24 َتج  ثالد د ِمن ا َعَلى   َنطيرد للهف ِ  َنس   َكثَمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ َناء  َوَأم 
ممممممممممممممممممممممممراِء حيَن بَدا .24 ح   ممممممممممممممممممماِرض  َكِذبِ ِلَعي ِنِ  باِرق  ِمن  عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َكمده ِرِق الماِء في الص 
رى ِبِبن ِت قدَري    ثدم  حممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماَرَبها . 21 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِع َوالَغممممممممممممممممممممممممممَربِ   َأز   َمن  ال يدَفرصقد َبي َن النهب 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَح َمن ِطقد د  .27  إَلى َدخيل  ِمَن اأَلل فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِ  مدغ َتِربِ   أَنت رد د الَعَرِبيه السهم 
 ِلَمن  يدَميصزد َبي َن الد رص والس مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدبِ   الَمعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِجِم َكن ز  ال َنفاَد َل د َوفي  .21
ِهممممممممممممممممم .22 ردَهاَكم  َلف َ ة  جد  َحت ى َلَقد  َلَهَثت  ِمن  ِشد ِة التهعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَدت  ِمم ا ندَكرص
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَن مدرَتِقبِ   مد  ِلَمة   َوَلف َ ة  سدِجَنت  ِفي َجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو  ِ  .10  َلم  َتن  در الش م سد ِمن َها َعي 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما َوَلم  َتؤدبِ َفَلم  َيؤدوبا ِإلى الد ن يمممممممم  َكلنهما َقد  َتَول ى الَقاِر مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِن ِبها .12
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرى مدَخلصَدة   .11 اِد َوالذ ك   يدَؤسهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسد َما َتب نوَن ِلل َعِقممممممممممممممممممممبِ هدنا   َيا ِشيَخَة الضه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممًدا ما َجرى قَلم   .13 همممممممممممممممممممممممممممم  هنا َتخدط وَن مج   ممممماِر والِحَقمممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ بمثِلِ  في مدى األد 

 (علي الجارم، ديوان )                                                                                                         
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 التعريف باألديب                                       حفظ                                            
 ثم ، كان كبير مفتشي الل غة العربي ة بمصر، عمل في التعليم، أديب مصري  ( م2242-2112)علي الجارم  -

مع ، وكيًل لدار العلوم     . الل غوي في مصروهو أحد األعضاء المؤسصسين للَمج 
 .مترجمة عن االنجليزية( قصة العرب في إسبانيا ) ول  ، ل  ديوان شعر -
و الواضح)و، (المفص ل)و( المجمل: )منها، وقد شار  في تللي  كتب أدبية -  (.البلغة الواضحة)و، (الن ح 
 

 حفظ                            جّو النّص                                                                 
  م2234ألقاها الجارم في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع الل غة العربي ة المصري  عام  :مناسبة القصيدة . 
  اختيرت منها هذه األبيات، وتقع هذه القصيدة في مئة بيت. 
  موضوعات القصيدة: 
مع. 2      .وبعثها في األجيال، إحياء الل غة العربي ة: في دورهمويثني على ، يحي ي فيها أعضاء الَمج 
مع الس امية في رسالةويشير إلى . 1      .الحفا  على الل غة العربي ة، والتغني  بجمالها: الَمج 
اد القديم. 3      .ويتحد   عن موطن الض 
 .ويستعرض فيها تطو ر الل غة العربي ة من العصر الجاهلي إلى العصر الحدي . 4    
 .ويفخر بلن ها لغة القرآن الكريم التي حف ها االسلم. 4    
 .ويتحد   كذل  عن فصاحة الر سول صلى اهلل علي  وسلم وبيان . 1    
 .ثم يشير إلى التحد يات التي تتعر ض إليها الل غة العربي ة في الوقت الحاضر. 7    
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 شرح القصيدة
 

مممممممممممَداِح اب َنممممممممممممممممممممِة الَعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَربِ   َصمممممممممممممممممممممممممممممممممممن اَجَة اأَلَدبِ  َماَذا َطمممممممَحا ِبَ  يا. 2 َت ِبَلم   َهله َشَدو 
ناجة/ َصَرَف  عن: طحا بك: المفردات*  ن ج: الصَّ  األعشى يلق ب وكان ، وهو آلة موسيقية، اللعب بالصه
ِن رنين شعره     مفردها مد ح وهو : أمداح/ تغني تَ : َشَدْوتَ / كلمةد تحضيض وح   : َهالَّ / بصن اجة العرب لحس 
 .اللغة العربي ة: ابنة العَرب/ الثناء   
 يح   نفس  على التغن ي و نصراف  عنها، يخاطب الشاعر نفس  متسائًل عن تقصيره مع العربي ة با: الشرح* 
 وعَمد الشاعر في هذا البيت إلى التجريد؛ بانتزاع  شخصًا آخر من نفس  يناجي ، مدشب هًا . بجمالها، ومدحها   
 .نفَس  باألعشى ميمون بن قيس الش اعر، الذي لق ب بصن اجة العرب لحسن رنين شعره   
 .شب   الش اعر نفس  باألعشى ميمون بن قيس: الصورة الفنّية* 
ممممممممممممممممممممممَت َلَهاَأَطاَر َنو  . 1 َدا   َوَجم  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَن الَهم  َوالَوَصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ   َممممممممممممممممممممممممممَ  أح   َفِبته َتن فد د َبي 
 / ترسل نفسًا طويلً : تنفخ/ فصرتَ : َفِبتَّ / سكت حزناً : وَجمَ / نوائب، ومفردها َحَد  :أْحَداث  : المفردات* 
 .المرض أو التعب: الَوَصب/ الحزن: الهمّ    
 حت ى راح يرسل نَفًسا  الحزن والمرضأقلقت الشاعر ومنعت  من النوم، فلصاب  حال العربي ة اليوم : الشرح* 
 .طويًل بسبب ذل    
 .ر بسبب الهم  والتعبصو ر النوم بننسان يطي: الصورة الفنّية* 
بيهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةد َأن َدى َما َبَعث َت ِب ِ . 3 ًوا ِمَن الطهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَربِ   َوالَيع رد ِن َأو  َشد  ز  ًوا ِمَن ال حد  َشج 
 /الل غة العربي ة نسبة إلى يعرب بن قحطان الذي ينتسب إلي  العرب القحطانيونن كناية ع: الَيعربّية: المفردات* 
 ِخفهة  وِهزهة  تثير النهف َس : الّطرب/ غناء: َشْدًوا/ الحزنالهم  و : الشْجو/ أحسن صوتًا وأكثر عطاء: أندى   
 فهي أحسن صوتًا بللفا ها وأكثر  التلثير؛لى يفتخر الش اعر باللغة العربي ة وما تتمي ز ب  من قدرة ع: الشرح* 
 .ملءمة للتعبير عن الفرح والحزن في معانيها وأصواتها   
َيت  كدله َناِزَعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة  . 4 وح  ِمن اهلِل أح   مممممممممممممممممممممممممممممممماِن وآَتت  كدله مدطهَلبِ ِمَن الَبَيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  رد
 .مطلوب: ُمّطلب/ د تأ: آتت /الفصاحة والبلغة: البيان /ميل إلي  :نازعة من البيان: المفردات* 
  فلصبحت بالنسبة للنص  أحيت ميل الناطق بها إلى البيان والفصاحة،  ،القرآن الكريماللغة العربي ة لغة : الشرح* 
 .، فاستطاعت أن تؤدي أي  معنى مطلوب ومقصودكالروح للجسد   
وح إلى الجسد: الصورة الفنّية*   .صور  قيمة اللغة العربي ة للنص  بقيمة الر 
ِقعدَها. 4 سد   أز َهى ِمَن األَممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِل الَبس اِم َمو  ممممممممممممممممممممممممممممممممَربِ وَجر  لى ِمَن الضه  ألَفاِ ممممممممممممممممممممممممممها َأح 
 الَعَسل: الّضَرب/ صوت: َجْرس/ وقعها أو تلثيرها في السامع: موقعها/ أجمل: أْزَهى: المفردات* 
 سامعها، وألفا ها ذات إيقاع موسيقي حلو رن ان أحلى من  جميل في نفسلكلمات اللغة العربي ة تلثير  : الشرح* 
 .العسل  
 .صو ر ألفا  اللغة العربي ة بموسيقا ذات إيقاع  أحلى من العسل: الصورة الفنّية* 
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راِء يدوِق دَها. 1 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممح  بَيِة الصه َنى بلخ  ممممممم  َوس  ي  مَن الشهم   مممممممممممممممممممممممممممممِس أو َهم س  مَن الش هدبِ َوح 
 إشارة أو   :الَوْحيُ / خيام، مفردها ِخباء وهي الخيمة: أخبية/ نائمة، من السصنة، وهي النوم: َوْسنى: المفردات* 
 .اللمعجمع شهاب وهو الن جم المضيء : الّشهب/ الكلم الخفي الذي ال يكاد يدسمع :َهْمس   /إيماء   
 ن إن ها اليوم تحتاج إلى مَ  :يشير الشاعر إلى موطن اللغة العربي ة األصيل في الصحراء، ويقول: الشرح* 
لهام من الش مس أو الش هب    طلق، هاللتغن ي بجمال ؛يوق ها من قلب الصحراء، ويحييها بوحي واي   قرائحال واي
 .للقول بها   
باح صو ر الشاعر العربي  : الصورة الفنّية*   ة فتاة نائمة في خيمتها في الصحراء يوق ها ضوء الش مس في الص 
 (.النجم ) أو الشهاب الس اطع   
َمممممممممممممممممممممممممممممممممم  َتكلهَمت  سدَورد القدر آِن مدف ِصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَحةً . 7 َكَتت  َصَخَب اأَلر   مممممممممممممممممممممممماِح والقدضدبِ فَلس 
 جمع رمح، وهو قناة في رأسها ِسنان : األرماح/ اختلط األصوات: الصََّخب/ مدوِضحة: ُمفِصحة: المفردات* 
 .الس يو ، ومفردها قضيب: الُقُضب/ اختلط األصوات: الّصَخب/ يدط َعن ب    
 حق ق ما عجزت السيو  يفصاحتها وبيانها أن الذي نزل باللغة العربية و  القرآن الكريم استطاع: الشرح* 
 .عصبي ة الجاهلي ة وخلفاتها وقتالها ي كل  األرجاء، ونبذتعاليم الد ين الحني  ف والرماح عن تحقيق ، فنشر   
  .صو ر سدَورد القدر آِن الكريم بننسان يتكل م بفصاحة: الصورة الفنّية* 
ممممممممممممم   واب ند َساَدِتَهاَوَقاَم َخي  . 1 م  وِفي َدَأبِ   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرد قدَري  عمدممممممممممممممممممممممممممممممو إلى اهلِل ِفممممممممممممممممممممممممممممممممي َعز   َيد 
ل  َوَلم  َتِغبِ   لدو ندِسَجت   ِبَمن ِطق  َهاِشممممممممممممممممممممممممممممممممممميص الَوش يِ . 2  ِمن  د األَصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِئلد لم  َتن صد
ب رد والِجد  : َعْزم  / أشر  القوم، ومفردها سي د: السادة(/ ص ) الرسول: خير قريش: المفردات*   / ِجد  : دْأب/ الصه
  /لمغربها جمع أصيل، الوقت حين تصفر  الش مس: األصائل/ حا َ : نسج/ نق  الثوب: الَوْشي /كلم: َمْنِطق     
 .يتغي ر لونها: َتنُصل   
 لقد كانت العربي ة معجزة القرآن الكريم وسيلة ع يمة استطاع بها رسولنا الكريم علي  الصلة والس لم : الشرح* 
 الر سول الكريم باللغة العربي ة خير فكان كلم  ،م بعزيمة وهم ة عاليةأن  يؤدي بها رسالت  بالد عوة إلى االسل   
ة في دعوت ، فعربي      تهاحج   .في مخاطبة العقل واالقناع ت  تمي زت بحبكة منطقها وقو 
 منطق اللغة العربي ة الذي تكل م ب  الر سول الهاشمي  الكريم الشاعر في البيت التاسع صو ر : الصورة الفنّية* 
 وصو ر األصائل خيوطًا يدصنع منها / بنقِ  ثوب  منسوج من خيوط قوي ة ال تفسد وال يتغي ر لونها عبر الز من   
  .هذا الثوبنق      
َطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِربِ   مدنَصِدع  َفاَزت  بردك ن  َشِديممممممممممممممممممممممممممممممممممد  َغي ِر . 20  ِمَن الَبياِن َوَحب ل  َغي ِر مدض 
 الفصاحة : البيان/ مدنشق  أو منكسر: منصدع/ أركان  : والجمع ما يدتقو ى ب  ويدستند إلي ،: ركن: المفردات* 
 و مهتز  غير مختل  أ: غير مضطرب/ البلغة و    
قت او : الشرح*   ؛ ألن ها لغة القرآن الكريم، وصو ر بيان اللغة والبلغة فصاحةلل غة العربي ة على غيرها بالتفو 
 .صو ر الل غة العربي ة بالجدار القوي والحبل المكين: الصورة الفنّية* .العربي ة جداًرا قوي ًا ال يتشق ق، وحبًل مكيًنا 
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مممممممممممممممملِم في َكَن    َوَلم  َتَزل  من ِحمى. 22  َسه ل  وِمن  ِعزهة  في َمن ِزل  َخِصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ   االس 
نا : ، والجمعحف  : كنف /حماية: ِحمى :المفردات*   ر يكث: َخِصب/ ديار: منزل/  القدوهةد والغلبةد : ِعزَّة  / َأك 
صاب: العشب والكلد والجمع      .َأخ 
 .، فهي محفو ة بحف  االسلم؛ ألن ها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم حف اللغة العربي ة محمي ة في : الشرح* 
 بحال إنسان نزل بديار خصبة تحمي   حال اللغة العربي ة المحفو ة بحف  القرآن الكريمصو ر : الصورة الفنّية* 
 .وترعاه وتعز ه   
 َوَخره سدل طممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماندها َين هارد ِمن  َصَببِ   َحت ى َرَمت َها اللهيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالي في َفرائِدها. 21
 / القوة والنفوذ: سلطانها/ سقط: خرّ / جمع فريدة، وهي الجوهرة الثمينة: فرائد/ النوائب: الليالي: المفردات* 
 أصباب  : ما انحدر من األرض، والجمع: َصَبب/ ينهدم: ينهار   
 بعد أن  بي ن الشاعر مكانة اللغة العربي ة قديمًا راح يقارنها بالحال المؤس  الذي آلت إلي  اليوم: الشرح* 
 .من إهمال أهلها لها   

 صو ر الليالي بصي اد رمى نفائس اللغة العربي ة بسهام ، وصو ر قو ة اللغة العربي ة ونفوذها  :الصورة الفنّية* 
 .بسلطان ضعد  وسقط من منحدر   
َل َبداِئعد د . 23 نمَممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماَن َلم  َتم  ِن ِمن  َناء  َومدق تَمممممممممممممممممممممممممممممممِربِ َمَسممممممممممممممم  َكَلنه َعد   ممممممممممممممممممممممممممماِمَع الَكو 
 آذان، ومفردها : مسامع/ روائع، ومفردها بديع: بدائع/ جد  العرب، كناية عن اللغة العربي ة: عدنان: المفردات* 
 قريب: مقترب/ بعيد: ناء  / َمسمع   
 .اللغة العربي ة لم يمل جمالها وبديع أسلوبها أقصى األرض وأدناها كلن   :الشرح* 
 .صو ر الكون بننسان يسمع: الصورة الفنّية* 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِديِ  ِمن  َبَلد  . 24 َتج  ثالد د ِمن ا َعلى   َنطيرد للهف ِ  َنس   َكثَمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ ناء  َوَأم 
ممممممممممممممممممممممممراِء َحيَن َبَدا. 24 ح   ممممممممممممممممممممممماِرض  َكِذبِ ِلَعي ِنِ  َباِرق  ِمن  َعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َكمده ِرِق الَماِء في الص 
 /كمن  يصب  الماء: َكُمهرق الماء/ قدر ب: كثب/ بعيد: ناء/ نطلب ، وجذرها جدو: نستجديه: المفردات* 
 .سحاب ال مطر في : عارض كذب/ سحاب مدِطل  : عارض/ سحاب ذو برق: بارق/  هر: بدا   
 في كلمهم ألفا ًا أخرى غيرها،  يطلبونإلي  حال العربي ة اليوم، فصار أهلها  تيتللم الشاعر لما آلَ : الشرح* 
 ؛ أي  قصد بي ة غني ة في اشتقاقها وتصريفهامن الد خيل والمترَجم في اللغات األخرى، وهم ال يعلمون أن  العر    
ن      كان ال يؤدي المعنى كما تؤد ي  أن  أهل اللغة العربية تخل وا عنها عندما وجدوا بديًل في كلمهم حت ى واي
  .اللغة العربي ة   
 :  الصورة الفنّية* 

 ناء  َوَأْمثاُلُه ِمّنا َعلةةةةةةةى َكَثبِ  َنطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيُر للَّْفِظ َنْسَتْجديِه ِمْن َبَلد      
 محتاجين إلي  من بلد بعيد،      صو ر الشاعر أبناء العربي ة بطيور تطير للبح  عن اللف  الدخيل ويطلبون         
         . رغم أن  لديهم مثل ، وهو قريب في متناول األيدي    
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 ِلَعْيِنِه باِرق  ِمْن عاِرض  َكِذبِ  َكُمْهرِق الماِء ِفي الّصْحراِء ِحيَن َبدا        
 ويبتعد عن اللغة العربي ة بحال من ، صو ر حال َمن يستخدم هذا اللف  الدخيل في كلم  من لغات أخرى        
 .حين  هر ل  سحاب ذو برق مطل  في األفق ال مطر في ، صب  الماء في الص حراء واستغنى عن         

َرى ِبِبن ِت قدَري    ثدم  َحممممممممممممممممممممممممم. 21 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِع َوالَغممممممممممممممممممممممممممَربِ   مممممممممممممممممممممممممممممممماَرَبهاَأز   َمن  اَل يدَفرصقد َبي َن النهب 
 شجر صلب ينمو على رؤوس : الّنبع/ اللغة العربي ةكناية عن : بنت قريش/ أهان وعاب: أزرى: المفردات* 
 ويدطلق في بلد الشام ، ينمو على ضفا  الماء واألنهار، ضرب من شجر تدسو ى من  الس هام: اَلَغَرب/ الجبال  
 .َغَربة: واحدت ، على شجر الحور  
 .َمن يحاِرب اللغة العربي ة اليوم ويعيبها الجاهل الضعي  بعربي ت  الذي ال يفر ق بين ألفا ها: الشرح* 
 كحال َمن ال يمي ز بين شجر  يحاِرب اللغة العربي ة اليوم ويعيبها الجاهل الذي ر حالصو  : الصورة الفنّية* 
 .صو ر اللغة العربي ة بننسان مدحاَرب من الجاهلين الضعفاءكما / الَغرب وشجر الن بع  

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَح َمن ِطقد د أَنت رد د الَعَرِبيه . 27  إَلى َدِخيل  ِمَن اأَلل فممَممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِ  مدغ َتِربِ   السهم 
 ِلَمن  يدَميصزد َبي َن الد رص والس مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدبِ   ممممممممممممماِجِم َكن ز  اَل َنَفاَد َل د َوفي الَمَعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم. 21
 /كل كلمة أددخلت في كلم العرب وليست من : دخيل/ كلم : منطقه/ / السهل: الّسمح: المفردات* 
 ، مفردها ِسخاب: السُُّخب /واحدت  در ة، وهي اللؤلؤة الكبيرة: الّدرّ  /ال فناء ل : ال نفاد له  /غريب: ُمْغَتِربِ    
  .يخلو من جواهر، وهو العقد من الخرز ونحوه   
 الد خيل والغريب من لغات أخرى لنتكل م  خل هل نتر  اللف  العربي  اليوم ونجري : يتساءل الشاعر: الشرح* 
 من المفردات باشتقاقها وتصريفها وأصالتها، لمن يمي ز بين ألفا  ال يفنى ب ، وفي المعاجم العربي ة كنز ثمين    
  اللغة  
  صو ر حال َمن يمي ز بين مفردات اللغة العربي ة وألفا ها في المعاجم، بحال من يمي ز بين: الصورة الفنّية* 
 .صو ر كلمات المعاجم العربي ة بالكنز الثمين كما /اللؤلؤ وغيره من الحل ي التي تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر  

ردَها. 22 ِهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَدت  ِمم ا ندَكرص  التهَعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ َحت ى َلَقد  َلَهَثت  ِمن  ِشد ِة   َكم  َلف َ ة  جد
ِ  مد  ِلَمة  . 10 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َوَلف َ ة  سدِجَنت  ِفي َجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو   ممممَن مدرَتِقبِ َلم  َتن  دِر الش م سد ِمن َها َعي 
 : باطن، والجمع: َجوف/ أخرج لسان  تعباً : لهث/ لتعبا هاأصاب: ُجِهدت/ خبري ة تفيد التكثير: كم: المفردات* 
َوا       .حفرة عميقة م لمة: ُمظِلَمة/ َأج 
رونها كثير مم ن يستخدمون اللغة العربي ة يرك زون على األلفا  الش ائعة:  الشرح*   ، ويتركون الروائع من ويكر 
 .غير مستعملةكثير من األلفا  العربي ة األصيلة  ل ت  يوجدوفي المقابل  .األلفا  الكامنة في معاجم العربي ة   
رة في االستعمال بفتاة تله  من شد ة التعبصو ر اللف ة : 91البيت : الصورة الفنّية*   .المكر 
 في حفرة عميقة مد لمة ال يقربها بسجينة أهملها أصحابها  التيالعربي ة األصيلة للف ة صو ر ا: 60البيت    
 .ضوء الش مس   
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما َوَلم  َتؤدبِ َفَلم  َيؤدوَبا ِإلى الد ن يممممممممممممممممممممممممممممم  َكلنهما َقد  َتَول ى الَقاِرَ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِن ِبَها. 12
 رجلن من بني َعَنزة خرجا في طلب الَقَر  فلم : القارظان/ ، وجذرها َوِليَ تقلهَد األمر وقام ب : توّلى: المفردات* 
 .وجذرها َأِوبَ يعود، : يؤوب/ وهو ورق من شجر يدد بغ ب ، واحدت  َقَر ة، والَقَرظ، يرجعا   
 تلثر الش اعر بالترا  القديم، إذ ذكر القار ي ِن اللذي ِن أصبحت حكايتهما مضرب المثل عند العرب، : الشرح* 
 وهما رجلن من بني َعَنَزة خرجا يبحثان عن ورق شجر  يستخدم للد باغة وهو الَقَر ، ولم يعودا بطائل، وهذا    
 .عربي ة التي بحثنا عنها ولم نجدهااللف ة السجينة في لغتنا الحال    
 القار ين اللذين لم يعودا يبح  عن اللف ة الصحيحة ولم يجدها بحال هذين صو ر حال َمن  :الصورة الفنّية* 
 .بشيء بعد عناء بحثهما   
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَرى مدَخلصَدة  . 11 اِد َوالذ ك   هدَنا يدَؤسهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسد َما َتب ندوَن ِلل َعِقممممممممممممممممممممبِ   َيا ِشيَخَة الضه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممًدا َما َجَرى َقَلم  . 13 َهمممممممممممم  هدَنا َتخدط وَن َمج   ممممممممممممممممممممماِر والِحَقمممممممممممممممممممممممممممممممممممبِ ِبمثِلِ  في َمَدى األد 
اد. وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة، مفردها َشي : ِشيَخة: المفردات*   علماء اللغة : وِشيَخَة الضَّ
 / األجيال اللحقة العاقبة التي تلتي بعدكم، وجمعها أعقاب: الَعِقب /اللغة العربي ةكناية عن : الّضادِ/ العربي ة   
 : المجد/ تكتبون: َتُخّطونَ / العصور: مفردها ِحق بة، وهي المد ة ال وقت لها أو الس نة، والمقصود: الِحَقب   
 . مفردها الد هر وهو الز مان الطويل: األدهار/ َطوال: َمَدى/ والش ر الرفعة    
 األمل بتجديد عليهم لش اعر شيوخ اللغة العربي ة وعلماءها في مجمع اللغة العربي ة، ويعقد يخاطب ا: الشرح* 
 في حف  أمجاد اللغة العربي ة في معاجمها ومواكبة تطو ر  دورهممكانة العربي ة في نفوس األجيال، مشيرًا إلى    
 .  العصور على مر  اللغة    
 .مكتوبصو ر المجد بشيء : الصورة الفنّية* 
 
 
 

 المعجم والّداللة                                     حفظ                                              
 :أضف إلى معجمك الّلغويّ  -9

 .َصَرَف  عن: طحا بك -    
ناجة -     ن ج: الصَّ ِن رنين شعره وكان، وهو آلة موسيقية، اللعب بالصه  .األعشى يلق ب بصن اجة العرب لحس 
 .الل غة العربي ة نسبة إلى يعرب بن قحطان الذي ينتسب إلي  العرب القحطانيون: اليعربّية -    
 .ميل إلي : نازعة من البيان -    
َرب -      .العسل: الضَّ
 .من السصنة وهي النوم، النائمة: الَوْسنى -    
 .وهي الخيمة، مفردها الِخباء، خيامال: األخبية -    
 .الس يو : الُقُضب -    

جاباتها  أسئلة الكتاب المقّرر وا 
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 .نق  الث وب: الَوْشي -    
 .يتغي ر لونها: َتْنُصل -    
 .الس حاب المدطل  : العارض -    
 ويدطلق في بلد الشام ، ينمو على ضفا  الماء واألنهار، ضرب من شجر تدسو ى من  الس هام: الَغَرب -    

 .َغَربة: واحدت ، على شجر الحور              
 .يخلو من جواهر، وهو العقد من الخرز ونحوه، مفردها ِسخاب: السُُّخب -   
 وهو ورق من ، واحدت  َقَر ة، والَقَر ، رجلن من بني َعَنزة خرجا في طلب الَقَر  فلم يرجعا: القارظان -   

بغ ب                   .شجر يدد 
 :واستخرج معاني الكلمات اآلتية، معاجم الّلغة العربّيةُعْد إلى أحد  -6

 .سكَت حزًنا: َوَجم -    
 .المرض أو التعب: الَوَصب -   
 .اختلط األصوات: الصََّخب -   
 .الوقت حين تصفر  الشمس لمغربها، أصيل: مفردها: األصائل -   
 .ئاسةوهو ذو المكانة من علم أو فضل أو ر ، شي : مفردها: ِشيخة -   
 :ما الجذر الّلغوّي لكّل من -3

 .َوِليَ : توّلى -    
 .َهَرقَ : ُمهرق -    
 .َأِوبَ : يؤوب -    
 :فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحَتهما خّط في كّل مجموعة مّما يأتي -7

ُق َبْيَن   َأْزرى ِبِبْنِت ُقَرْيش  ثُّم َحارَبها -أ      الَغَربِ وَ  النَّْبعِ َمْن اَل ُيَفرِّ
 .شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال: النهب ع       
 :قال جبران خليل -     

 ينهُل إاّل أنَت والنَّْسرُ   من حيُث ال النَّْبعأنهل ماَء         
 .عين الماء: النبع       

 ِلْلَعِقبِ ُهَنا ُيَؤسَُّس َما َتْبنوَن   َيا ِشيَخَة الّضاِد والّذْكرى ُمَخلَِّدة   -ب   
 .األجيال اللحقة العاقبة التي تلتي بعدكم: الَعِقب       
ر الّساق َفْوق  -        .الَعِقبالُعْرُقوب َعَصبة في ُمَؤخَّ
ر القدم: الَعِقب         .ع م مؤخه
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 الفهم والّتحليل                                   حفظ                                        
 أو بانتزاع الّشاعر ، يعَمد بعض الّشعراء في مطالع قصائدهم إلى الّتجريد؛ باستحضار اآلخر ومخاطبته -9

 :شخًصا آخر من نفسه يناجيه    
 ل؟ وعالَم يحّثه الّشاعر؟َمن المخاَطب في البيت األوّ  -أ    

 .ومد حها، ويحث ها على التغن ي بالل غة العربي ة، يخاطب الشاعر نفس        
 لماذا وصف الّشاعر نفسه بصّناجة األدب؟ -ب    

 ووص  الشاعر نفس  ، لقب للعشى ميمون بن قيس الش اعر لحسن رنين شعره( صن اجة العرب)        
 .ومنزلة اللغة العربي ة في وجدان ، ليدل  على مكانة شعره وحسن ( بصن اجة األدب)        

 .اذكر ثالثًا منها، تغّنى الّشاعر بسمات العربّية ومزاياها -6
 صوت حروفها أحلى و  ،األغراض صالحة لجميعصلى اهلل علي  وسل م، وسعة معجمها، و دعا بها رسول اهلل     
  ،االسلم حف محمي ة في و  وفصاحتها وبلغتها، لغة القرآن الكريم أن ها، وتفو قت على اللغات في من العسل    
  .وقوة ألفا ها وبيانها    
 .حّدد األبيات التي تضّمنت ذلك، سّجل الّشاعر عتًبا على أبناء العربّية الذين خذلوها -3

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممديِ  ِمن  َبَلد  َنطيرد للهف ِ   َتج  ثالد د ِمن ا َعلى َكثَمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َنس   مِب ناء  َوَأم 
ه رِق الماِء في  ممممممممممممممممممممممممراِء حيَن بَداَكم  ح   ِلَعي ِنِ  باِرق  ِمن  عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِرض  َكِذِب   الص 

رى ِبِبن ِت قدَري    ثدم  حممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماَربَ  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِع َوالَغممممممممممممممممممممممممممَرِب   هاَأز   َمن  ال يدَفرصقد َبي َن النهب 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَح َمن ِطقد د  َتِرِب إَلى َدخيل  ِمَن األَل فمممم  أَنت رد د الَعَرِبيه السهم   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِ  مدغ 
ردَها ِهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَدت  ِمم ا ندَكرص  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِب َحت ى َلَقد  َلَهَثت  ِمن  ِشد ِة التهعممممممممممممممممممممممممممممم  َكم  َلف َ ة  جد
ِ  مد  ِلَمة   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَن مدرَتِقبِ   َوَلف َ ة  سدِجَنت  ِفي َجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو   َلم  تَن  در الش م سد ِمن َها َعي 

 َفَلم  َيؤدوبا ِإلى الد ن يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما َوَلم  َتؤدبِ   الَقاِر مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِن ِبهاَكلنهما َقد  َتَول ى 
 .وّضح ذلك، وس أبنائهاذكر الّشاعر بعض مظاهر تراجع الّلغة العربّية في نف -7

لون األلفا  الد خيلة من الثقافات األخرى، ويبتعدون عن معاجمها، يهملون العربي ة الفصيحة      ال ، ويفض 
 .يمي زون بين ألفا  العربي ة    
 كيف نستطيع بعث اللغة العربّية ، استخدام المفردة األجنبية أحد الّصعوبات التي تواجهها الّلغة العربّية -5

 من جديد في رأي الّشاعر؟     
 .كتابة ونطًقا وتو ي  ألفا ها الفصيحة حبيسة المعاجم، لعربي ةبالر جوع إلى معاجم اللغة ا    
ّنما في أبنائها، العيب ليس في الّلغة -2  .وّضح ذلك، وا 

 أم ا ، فهي أتم  اللغات وأكملها، نزل بها القرآن الكريم بنعجازه وبيان  وبلغت ، اللغة العربي ة لغة البلغة والبيان    
ون في حق ها      .بها وتحد ثهمواستعارتهم ألفاً ا من لغات أخرى ، بابتعادهم عنها، أبناء العربي ة فهم مقصر 
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 :من القصيدة في ضوء قراءتك البيتْين األخيرْين -4
 ما الدور الذي يضطلع به علماء الّلغة العربّية لحفظها في رأيك؟ -أ    

 والترجمة ، والس عي إلى توحيد المصطلحات، وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة       
 (.ويتر  للطااب . ) والتللي  والنشر في موضوعات اللغة العربي ة وقضاياها       

 .بّين داللة تفاؤل الّشاعر في هذين البيتْين -ب    
 .لوجود علماء يغارون على العربي ة ويعملون على إحيائها بما يبذلون من جهود في مجامع اللغة العربي ة         

 .بّين ذلك، ( المقارنة بين حالين عاشتهما العربّية) تقوم فكرة القصيدة في مجملها على  -8
 فهي األحسن صوًتا واألكثر ، ذكر الش اعر صفات العربي ة( 22-2)من القصيدة  ألولالنصف افي  -    

 .وتغن ي الشعراء بها، ومناسبتها لكل  حال ن ًما ونثًرا، وأشار إلى فصاحتها وأصالتها، عطاء      
 ، دخيلة كلمهم ألفاً ا غريبة استعملوا فيوص  حال العرب اليوم وقد ( 12-21)النصف الثاني وفي  -    

 .أو بين ألفا ها عامة، فما عادوا يفر قون بين الفصيح والعامي، وأهملوا لغتهم األصيلة  
 وّضح ذلك ، ثّمة مظاهر كثيرة في هذا النّص تمّثل العودة إلى الّشعر العربّي القديم في معانيه وألفاظه -1

 .بثالثة أمثلة     
 .صن اجة األدب، أخبية، قري ، الَغَرب، الن ب ع، القار ان: استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل     
 :الّلغة العربّية لغة القرآن الكريم -90

 .بّين أثر القرآن الكريم في عالمّية الّلغة العربّية -أ      
 فجعل لها الصدارة والعالمي ة؛ ألن كثيًرا من ، وبالقرآن ذاعت وانتشرت، حف  القرآند الكريم اللغة العربي ة         
 .غير العرب دخلوا االسلم وتعل موا العربي ة         

 .وّضح هذا، الّلغة العربّية خالدة بخلود القرآن الكريم -ب     
 .فاكتسب القدسي ة والخلود، وباقية ببقائ ، فهي محفو ة بحف   وحمايت ، ألنها لغة القرآن الكريم         

ًرا: "قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم -99  .بّين عالقة النّص بمضمون الحديث الشريف، "إن  ِمَن البياِن لِسح 
 :ركقول الشاع، وجمال أسلوبها، جمال اللغة العربي ة وتلثيرها نابع من بلغتها وبيانها      
َيت  كممممممممممممممممممله نازعة          مَن البممممممممممممممممممممممممممممياِن وآتت  كله مدطهَلبِ   روح  من اهلِل أح 
ماِح والقدضدبِ   تكلهَمت  سدَورد القرآِن مدف ِصمممممممممممممممممممممممَحةً        َكَتت  َصَخَب اأَلر   فَلس 
ل  َوَلم  َتِغبِ   ش ي لو ندِسَجت  ِبَمن طق  هاِشمي  الوَ         ِمن  د األصممممماِئلد لم  تَن صد
 .اقترح سباًل للنهوض بالّلغة العربّية ُتعيد إليها ألقها ومكانتها التي تليق بها -96

 (الرجوع إلى المعاجم وكتب الترا  العربي)استخراج كل ما هو بديع وجميل من معاني اللغة وألفا    -     
 .تعمال اللغة الفصيحة بداًل من اللهجة العامي ة وال سي ما في المدرسة والجامعات ووسائل االعلماس -     
 .الوقو  على األخطاء الشائعة في استعمال اللغة وتصحيحها -     

 (ويتر  أيضًا للطالب )        
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 :ما رأيك في كّل مّما يأتي -93
 .كتابة الكلمات العربّية بحروف أجنبّية في وسائل التواصل المختلفة -أ      
 .استخدام مسّميات أجنبّية في كثير من اليافطات التجارّية اإلعالنّية -ب      
 أو استخدام اللغة المزدوجة بين ، التحّدث باإلنجليزّية في مواقف ينبغي فيها استخدام العربّية -ج      

 .العربّية واإلنجليزّية           
 (يتر  لتقدير المعل م والطالب )           

 .ناقش هذا القول، االعتزاز بالّلغة العربّية ال يعني إهمال تعّلم لغات أخرى -97
 المساعدة في الس فر ومخاطبة ، تعل م لغات أخرى يفيدنا في االطلع على حضارات الثقافات األخرى       
 ألن  العلم ال يقتصر على أصحاب لغة ، ومواكبة أحد  التطورات في العالم وفهمها، اآلخرين بلغتهم      
 ليست عيبًا على صاحبها، أم ا العيب ( معرفة لغات أخرى إلى جانب العربية ) ثنائية اللغويةلبعينها، فا       
 (.الكلم  الخلط بين العربية وغيرها في) ففي ازدواجي ة اللغة       

 .بّين رأيك، التحّدث بالّلغة العربّية ال يعني التقّعر في الّلفظ والتصّنع في الخطاب -95 
 أن  أتكل م باللغة الفصيحة ال يعني هذا أن  أبح  عن الغريب في اللغة أو أن  أتصن ع ألفاً ا ال تليق بمقام       
 .ة وفصيحة في الوقت نفس فيمكن إيصال األفكار بلغة سهلة سليم، التحد        
 (ويتر  أيضًا للطالب )       
 :بدا الّشاعر في قصيدته متأثرًا ببائّية أبي تّمام التي مطلعها -92

 في حّدِه الَحدُّ بيَن الِجدِّ واللَّعبِ  السَّْيُف َأْصَدُق ِإْنباًء ِمَن الُكُتبِ      
 .في رأيكَ ، بّين أوجه هذا التأّثر     
وي أيًضا، تلث ر الجارم موسيقًيا بقصيدة أبي تم ام فكلهما من بحر البسيط       ( بائية)فتل  ، وبنفس حر  الر 
 .الجارم( بائي ة)وهذه ، أبي تمام     
 .اذكر جوانب من تقصيرك تجاه لغتك العربّية -94

 (يتر  لتقدير المعل م والطالب )       
 .ألعاجم بالّلغة العربّية تأليًفا وتصنيًفا شعرًا ونثرًا ودراسةعالَم يدّلك إبداع كثير من ا -98

 فوضع العرب وغير ، ألن ها لغة القرآن الكريم الذي دعا الناس إلى التفك ر والت دبر في أمور الكون والحياة      
 هذه الثقافة ، ةخاصة عند اتصال األعاجم بالثقافة العربي  ، العرب المصن فات والبحو  والكتب بهذه اللغة      
 .ما دعا األعاجم إلى تعل مهاواهتمامهم بالحضارة العربي ة إسلمي ة في آدابها وفنونها وعلومها       
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 الّتذّوق الجمالّي                                       حفظ                                             
 :يأتيوضح الّصورة الفنّية في ما  -9

 وْحي  مَن الشَّْمِس أو هْمس  من الشُُّهبِ   َوْسنى بأخبيِة الّصحراِء يوقُظها -أ    
 صو ر اللغة العربي ة فتاة نائمة في خيمتها في الص حراء يوق ها ضوء الش مس في الصباح أو الشهاب        

 .الس اطع       
 ُه األصاِئُل لْم َتْنُصْل َوَلْم َتِغبِ ِمنْ   ِبَمْنطق  هاِشميِّ الَوْشِي لو ُنِسَجتْ  -ب    

 صو ر منطق اللغة العربي ة الذي تكل م ب  الر سول الهاشمي  الكريم بنقِ  ثوب  منسوج  من خيوط قوي ة  ال         
نعد منها نق    .تفسد وال يتغير لونها عبر الزمن          .لثوبهذا اوصو ر األصائل خيوًطا يدص 

 َوَخرَّ ُسْلطاُنها َيْنهاُر ِمْن َصَببِ   ها اللَّيالي في َفرائِدهاَحّتى َرَمتْ  -ج    
 صو ر الليالي بصي اد رمى نفائس اللغة العربي ة بسهام ، وصو ر قو ة اللغة العربي ة ونفوذها بسلطان ضعد          
 .وسقط من منحدر        

 َوَأْمثاُلُه ِمّنا َعلى َكَثبِ ناء    َنطيُر للَّْفِظ َنْسَتْجديِه ِمْن َبَلد   -د    
 صو ر الشاعر أبناء العربي ة بطيور تطير للبح  عن اللف  الدخيل ويطلبون  محتاجين إلي  من بلد بعيد،             
         . رغم أن  لديهم مثل ، وهو قريب في متناول األيدي        

 ِلَعْيِنِه باِرق  ِمْن عاِرض  َكِذبِ  َكُمْهرِق الماِء ِفي الّصْحراِء ِحيَن َبدا -ه    
 ويبتعد عن اللغة العربي ة بحال من ، صو ر حال من يستخدم هذا اللف  الدخيل في كلم  من لغات أخرى        
 . حين  هر ل  سحاب ذو برق مطل  في األفق ال مطر في ، صب  الماء في الص حراء واستغنى عن         

 :ي األبيات اآلتيةما داللة ما تحته خّط ف -6
َربِ   َمْوِقُعها األمِل الَبّسامِ أزهى مَن  -أ      وَجْرُس ألفاِظها أحلى من الضَّ

 .أثرها الجميل في الن فوس       
 ِمن الَبيةةةةةةةةةان َوَحْبل  َغْيِر ُمْضَطِربِ   َفاَزْت بُرْكن  َشديد  َغْيِر ُمنَصِدع   -ب   

تها          .؛ ألنها لغة القرآن الكريمبلغة اللغة العربي ة وقو 
 َلْم َتْنُظر الّشْمُس ِمْنها َعْيَن ُمرَتِقبِ   ُسِجَنْت ِفي َجْوِف ُمْظِلَمة  َوَلْفَظة   -ج   

همالها         .تر  األلفا  الفصيحة واي
 .ةاستخرج من القصيدة ثالث كنايات كّنى بها الّشاعر عن الّلغة العربيّ  -3

اد، عدنان، ابنة العرب، اليعربي ة، بنت قري        الض 
 :ما الغرض البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في البيتين اآلتيين -7

 َهاّل َشَدْوَت ِبَأْمداِح اْبَنِة الَعَربِ   ماذا َطحا ِبَك يا َصّناَجَة اأَلَدبِ  -أ    
 .التعج ب       

 إلى َدخيل  ِمَن اأَلْلفةةاِظ ُمْغَتِربِ   سَّْمَح َمْنةةةِطُقهُ أَنْتُرُك الَعَرِبيَّ ال -ب    
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 .االنكار        
 :استخرج من القصيدة ما يقارب معنى كّل مّما يأتي -5

 :قول الّشاعر     
 ِإذا ما القةةةةةةةةةةةةةةةةاِرُظ الَعَنِزيُّ آبا  َفَرّجي الَخْيَر َواْنَتِظري ِإيابي -أ    

 َفَلم  َيؤدوبا ِإلى الد ن يمممممما َوَلم  َتؤدبِ   َكلنهما َقد  َتَول ى الَقاِر مممممماِن ِبها       
ُق بين الَغّث والّسمين -ب      .فالن  ال يفرِّ

رى ِبِبن ِت قدَري    ثدم  حممممماَرَبها         َمن  ال يدَفرصقد َبي َن النهب مِع َوالَغمممَربِ   َأز 
 .دّلل على ذلك بأبيات، برزت الّطبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في القصيدة -2

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحراِء يدوِق دها ي  مَن الشهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممِس أو هم س  مَن الش هدبِ   َوس نى بلخبيِة الصه  َوح 
ِي لو ندِسَجت  ِبَمن طق   ل  َوَلم  َتِغبِ   هاِشممممممممممممممممممممممممممممممممممميص الَوش   ِمن  د األصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِئلد لم  تَن صد

ممممممممممممممممممممممممراِء حيَن بَدا ح  ه رِق الماِء في الص   ِمن  عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِرض  َكِذِب ِلَعي ِنِ  باِرق    َكم 
ِ  مد  ِلَمة   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َوَلف َ ة  سدِجَنت  ِفي َجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو   ممممممممممممممممَن مدرَتِقبِ َلم  تَن  در الش م سد ِمن َها َعي 

 .اذكر مثالين له، ورد الّطباق غير مّرة في األبيات -4
ًوا( ) مدقتِرب ، ناء  ) (  كثب، ناء  )  ( تكل م، أسكتت  )      ًوا ، َشج   ( السخب، الدر  )  (يوق ها ، َوس نى( ) َشد 
 (:الّشمس)، (الّصحراء)مثل ، تكّررت في النّص ألفاظ -8

 ما داللة هذا الّتكرار؟ -أ    
اد القديم: وردت مرتين الّصحراء         .داللة على أصالة اللغة العربي ة وموطن الض 
 وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر التعبير عن  في إيقا  ، تددل  على الوضوح: وردت مرتين الّشمس       
 لم تن ر الشمسد منها عيَن ... ولف ة : وقول ، من الشمس يدوق ها وحي: في قول ، العربي ة من جديد       
 .بمعنى أن  الش اعر و  َ  الش مس رمًزا الحياء اللغة العربي ة من جديد، مرَتِقبِ        

 هل وّفق الّشاعر فيه؟ -ب    
 للغة العربي ة فالش اعر يتحد   عن ا، نعم وف ق الش اعر في ؛ ألن   جاء منسجًما مع تجربت  الشعري ة         
حيائها من جديد مت خًذا ، (الص حراء)الضاربة في القدم وموطنها           .رمًزا لهذا االحياء( الش مس)واي

 
 
 
 
 
 

 ضبط بعض الكلمات المهّمة 
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 الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة

 َكثَممممِب  َخِصممممِب  َدَأِب  الَوَصممب

 َكِذِب  َفَراِئِدها الَوش ي َجر س

ممَرب  الَغمممَرِب  َصَببِ  َتن صدل الضه

ِب  َكمده ِرقِ  ِحَمى َوس نى  الس مخد

ِهممَدت   مدق تَممِرب َكَن    الش هدب  جد

 َتخدط ونَ  َعِقممممِب  ِشيَخة مد  ِلَمة  

  َصَخب القدضدب ِحقَممممِب 

 
 قضايا لغوّية

 المنقوص والمقصور والممدود
ذا كان ( الداِعي، القاِضي، الهاِدي)مثل ، مكسور ما قبلها، اسم معرب ينتهي بياء الزمة: االسم المنقوص -9  واي

 مجر ًدا من أل واالضافة تحذ  ياؤه ويعو ض عنها بتنوين كسر على ما قبل الياء المحذوفة في حالتي الر فع      
 ، والكسرة جر ا، قاض  جاَء : مثل، رفًعا( لضمةا: )فيعرب بالحركتي ِن المقدرتي ِن على الياء المحذوفة، والجر       
تد : مثل       ، أم ا في حالة النصب فنن  الياء تثبت وتكون علمة نصب  الفتحة ال اهرة على الياء، بقاض  مرر 
 :مثل قول المتنب ي     
 وَحس بد الَمنايا أن  َيكدنه أمانيا  اشافيً كفى بَ  داًء أن  ترى الموَت      

 ويعرب بالحركات المقد رة ( الكبرى)، (الد نيا: )مثل، اسم معرب ينتهي بلل  الزمة مقصورة: المقصور االسم -6
 .في جميع حاالت  رفًعا ونصًبا وجًرا، على آخره    
 سواء أكانت هذه الهمزة أصلية نحو ( أل  زائدة وهمزة)اسم معرب ينتهي بلل  ممدودة : االسم الممدود -3

 إال إذا كان ، ويعرب بحركات  اهرة، (نجلء)أو زائدة نحو ، (بناء/رجاء)قلبة عن أصل نحو أم من( إنشاء)    
 فنن  يجر  بالفتحة عوًضا من الكسرة ألن  يكون عندئذ  ، االسم الممدود نكرة غير مضافة والهمزة في  زائدة    
 .وعلماء، حمراء: نحو، ممنوًعا من الص ر     
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 تدريبات                                        مهمة                                               
 .في قول أبي الفتح البستيّ ( راضي)حذف ياء االسم المنقوص : عّلل -9

 وصاحُب الِحْرِص إْن أثرى َفَغضْبانُ  وذو الَقناَعِة راض  من َمعيَشِتهِ      
 (.ذو)خبر مرفوع لم ، ألن   جاء مجر دًا من أل واالضافة وهو في حالة رفع     

 :اضبط ما تحَته خّط في ما يأتي -6
 :قال َطَرفة بن العبد -أ    

 َواَل َأْهُل َهذاَك الطِّراِف الُمَمدَّدِ  اَل ُيْنِكروَنني غبراءرَأْيُت َبني        
 غبراءَ        

 :قال الُحَطْيئة -ب   
 اإلخاءوَبْيَنُكُم الَمودَُّة و   َأُك جاَرُكْم ويُكوَن َبْيني أَلمْ        
 .االخاءد        

 :واسًما ممدوًدا من األفعال اآلتية، واسًما منقوًصا، هاِت اسًما مقصورًا -3
 .المصطفي       اصطفاء/ مدصَطفى      مصط   : اصطفى -     
 .ي              افتداءالمفتدِ /  ى          مفتد  مدفتدَ : افتدى -     
 .ي          ارتضاءالمرتضِ / ى       مرَتض  مدرَتضَ : ارتضى -     

 :أعرب ما تحته خّط في ما يأتي -7
 ".وكّلكم مسؤول عن رعّيته راع  كّلكم : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -أ    

 .ألن   اسم منقوص، المقد رة على الياء المحذوفةخبر المبتدأ مرفوع وعلمة رفع  الضمة : راع         
 .ما ستَر الجسَد ووقى من الَحّر والبرد الكساءِ خيُر  -ب   

 .مضا  إلي  مجرور وعلمة جر ه الكسرة ال اهرة على آخره: الكساءِ         
 .أساس الحكم الّصالح الشُّورى -ج   

 .منع من  هورها التعذ ر، لمقدر ة على األل مبتدأ مرفوع وعلمة رفع  الضمة ا: الش ورى       
 .وعلماُء وشعراءُ  أدباءُ تخّرَج في الجامعِة  -د   

 .فاعل مرفوع وعلمة رفع  الضمة عوًضا عن التنوين ألن   ممنوع من الصر : أدباءد        
 .واحترامهم ظاهرة حضارّية سامية العلماءِ تقديُر  -ه   

 .مضا  إلي  مجرور وعلمة جر ه الكسرة ال اهرة على آخره: العلماءِ        
 .إلى الخير كفاعلهِ  الّداعي -و   

 .منع من  هورها الثقل، مبتدأ مرفوع وعلمة رفع  الضمة المقدرة على الياء: الد اعي       
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 .اسًما ممدوًداو ، واسًما مقصورًا، ُعْد إلى القصيدة واستخرج منها اسًما منقوًصا -5
 .الد نيا، الذكرى، مدى، حمى، وسنى، أزهى، أندى: المقصور -     
 .الصحراء: الممدود -     
 .الليالي، ناء  : المنقوص -     
 .ليس اسًما ممدوًدا؛ ألن  قبل آخره أل  أصلية وليست زائدة، الماء: مالحظة     

 
 الخاطرة: الكتابة 

فَممن  نثممري  حممدي  يعب ممر عممن وجهممة ن ممر الكاتممب وانطباعاتمم  تجمماه  مماهرة ممما أو  الخةةاطرةتعل مممت سممابًقا أن   
ممن الت صمموير والت عبيممر، بااليجمماز وتّتسةةم، حادثممة طارئممة أو فكممرة ممما فممي  ومةةن أبةةرز كتّابهةةا، وصممدق العاطفممة، وحس 

 .وأحمد أمين، وجبران خليل جبران، مي زيادة: العصر الحدي 
 

 نموذج خاطرة
 :ثم أجب عن ما يليها، (حرًصا على الوهج)اآلتية بعنوان اقرأ الخاطرة  
قد ترد  الس َلم الذي تسب ب  أزمات الس ير أحياًنا بالت طل ع إلى ما يحلو لسائقي بعض المركبمات كتابتم  خلم  " 

" لمر ب راعيهماسمارحة وا"أو " قاهرة البمراري"من  مثل ، وال سيما أمام عبارات، وي ل  األمر يت سمد بالط رافة، مركباتهم
صمل ي "التمي تكتمب دائمما " صمل  علمى النبمي: "وهمي ، إلى أن تصل إلى الجملة األكثر شيوًعا بينها كل هما، وغيرهما

 ...بثبوت الياء " على النبي
وحين تفك ر في أنه طلبتنا يتعل مون في مدارسهم وفي أثناء حصص الل غمة العربي مة وجموب حمذ  اليماء فمي  

يخرجممون إلممى الش ممارع لَيممَروا رجممااًل عريضممي المناكممب وبشمموارب كثيفممة وعضمملت مفتولممة  ثممم  ، (صممل  )فعممل األمممر 
تصممل إلممى نتيجممة مفاددهمما أنه هممؤالء الس ممائقين قممد ... يقممودون قلبممات  أو حممافلت  ويتحك مممون فممي مركبممات  ضممخمة 

وي ممة مممن مدر سممهم ل  هممو تمملثير مع ممم اليافطممات التممي وكممذ، يبممدون للطلبممة أشممده إقناًعمما فممي ممما يتعل ممق بالقاعممدة النهح 
 .تخال  قواعد العربي ة أحياًنا

قمم  الخطممل فممي الل غممة، كلنمما يخطممي  ومممن َيعدممد  الخطممل أمممًرا هامشممي ا ال ، لكممن  يبقممى الفممرق خطيممًرا بممين مممن يؤر 
 .يستحق  االلتفات إلي  أو محاولة تصحيح 

يمنمع تمرخيص أي مة ، وي  متخص ص في دائمرة الس ميرأترانا نرنو نحو مثالية زائدة إذا حلمنا بوجود لغ، وعلي  
 .مركبة تحمل عبارات مكتوبة بطريقة خطل  هذا إذا اتفقنا على ضرورة وجودها أصًل 

نحوهمما : وهممل نحلممم بمملال  يدممرخهص للخط مماطين وشممركات االعمملن إال  بعممد امتحممان فممي أصممول الل غممة العربي ممة 
ملئها  !لعامية منًعا بات امع منع استخدام اللهجة ا، وصرفها واي

سحر خاص  ووهج جميل نتمن ى أن نعمل بحزم وجدي ة على ... لغة الهدوي ة والوجود ، فلل غة العربي ة، وبعدد  
 ".استمراره وبهائ 
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 .هل تؤيِّد الكاتبة في ما ذهبت إليه؟ وّضح رأيك -9
 ة ولغوي ة ألح ها في االعلنات واليافطات وأوافقها الرأي في وجود أخطاء كثيرة؛ إملئية ونحوي  ، نعم أؤي دها    
 .وغيرها    
 .غير ما ورد في النّص " نحو لغة خالية من األخطاء: "اقترح سباًل أخرى لمقولة -6

 التعاقد مع متخصصين في محلت الدعاية واالعلن وكتابة اليافطات لمراجعة االعلنات وتنقيحها بلغة      
 .سليمة      

 
 :ا ال يقّل عن خمسين كلمة في واحد من الموضوعين اآلتييناكتب خاطرة بم 

 لغتي هدوي تي. 
 كي  نطو ع  للت عبير عنها ، الل غة أداتها الل سان 
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 األسئلة الوزارّية

 أكاديميّ / م 6098صيفي 

 :                    ، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها(العربّية في ماضيها وحاضرها ) اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( أ
مممممممممم. 2 َت ِبَلم  َنممماذا َطمممممممَحا ِبَ  يا َصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن اَجَة اأَلَدِب           َهله َشَدو   ممممممممممممممممممِة الَعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَرِب مداِح اب 
ثا. 1 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِديِ  ِمن  َبَلد             َناء  َوَأم  َتج   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِب لد د ِمن ا َعَلى َكثَممممممممممممممممممممممممممممممممممممَنطيرد للهف ِ  َنس 
رى ِبِبن ِت قدَري    ثدم  حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماَرَبها            َمن  ال يدَفرصقد بَ . 3 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِع َوالَأز   َغممممممممممممممممممممممممممَرِب ي َن النهب 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَح َمن ِطقد د            إَلى َدخيل  ِمنَ . 4  ِرِب  األَل فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماِ  مدغ تَ أَنت رد د الَعَرِبيه السهم 
ردَها           َحت ى َلَقد  َلَهثَ . 4 ِهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَدت  ِمم ا ندَكرص  ِمن  ِشد ِة التهعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِب  ت  َكم  َلف َ ة  جد
ممممممممممممممممممممم َوَلف َ ة  سدِجَنت  . 1 ِ  مد  ِلَمة             َلم  تَن  در الش م سد ِمن َها َعي   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممَن مدرَتِقبِ ِفي َجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممو 
 
 في البيت األول؟(  صن اجة األدب) لَم وصف الشاعر نفسه بةةةة  -9

 بصن اجة )ووص  الشاعر نفس  ، لقب للعشى ميمون بن قيس الش اعر لحسن رنين شعره( صن اجة العرب)    
 .ومنزلة اللغة العربي ة في وجدان ، ليدل  على مكانة شعره وحسن ( األدب    
 .وّضح العتب الذي سّجله الشاعر على أبناء العربية في البيت الثاني -6

 صار أهل العربية يطلبون في كلمهم ألفا ًا أخرى من الدخيل والمترجم في اللغات األخرى وهم ال يعلمون     
 .أن  العربية غني ة باشتقاقها وتصريفها    
 في البيت الثالث؟( الَغَرب ) ما معنى كلمة  -3

 .ينمو على ضفا  الماء واألنهار، ضرب من شجر تدسو ى من  الس هام    
 ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام في البيت الرابع؟ -7

 االنكار    
 .وّضح الصورة الفنّية في ما تحته خّط في البيت الخامس -5

 .شب   اللف ة بكائن حي  يله     
 الواردة في البيت السادس؟( ُسِجَنْت ِفي َجةةةةةْوِف ُمْظِلَمة  )ما داللة عبارة  -2

همالها أو تر  اللغة العربيةتر   األلفا        .الفصيحة واي
 . استخرج من األبيات كنايتين كّنى بهما الشاعر عن اللغة العربية -4

 .           ابنة العرب، بنت قري     
 ما المناسبة التي ألقى فيها الشاعر هذه القصيدة؟ -8

 .م2234ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللغة العربية المصري عام     
 . للشاعر حيدر محمود(  رسالة من باب العامود) اكتب أربعة أبيات شعرّية من قصيدة ( ب
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 الَعروض: الوحدة السابعة
 

 بحر الخفيف
 :وتفّهم معانيها، اقرأ األبيات اآلتية

ِ م  بِ  ِمن  َعناءِ   قل بمممممممممممممممممممممي يدِحب  َمن  ال أدَسم يإنه    في َعناء  َأع 
بيممممممممممممممممممممممممممممممممممممِع في َري عاِن      َوِبَلن وارِه وِطيممممممممممممممممممممممممممممممِب َزماِن   َمر حًبا بالر 
ِر َيم ش  َي اأَلميِر في بدستاِن     يَنَزَل السهه َل ضاِحَ  الِبش   فيِ  َمش 

 :الّتقطيع العروضّي لألبيات الّسابقة
 من  َع نا ئي/ أع  ِ م  ِب هي / في َع نا ئن   ال أد َسم  مي/ يد ِحب  بد َمن  / إن  َن قل  بي 

-  -ب -/  -ب - -/  - -ب -  - -ب -/  -ب -ب/  - -ب -
 ِب َز ما ِن   / ِر هي َو طي / َو ِب أن  وا   ِن    َري عا/ َر بي ِع في / َمر  َح َبن  ِبر  

 - -ب ب /  -ب -ب/  - -ب ب-    - -/  -ب -ب/  - -ب -
 بدس  تا ِن   / َأ مي ِر في / مممِ  َم   َيل   يف ِب   ِر يم  شي/ َل ضاِح َكل  / َن َز َلس  َس   

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

 :ثم أجب عن الّسؤالين اآلتيين، في تقطيع األبيات الّسابقةأنعم النظر 
رتا في اآلبيات  -2  ما التفعيلتان الرئيستان اللتان تكر 
ور الفرعية لهاتين التفعيلتين  -1  ما الص 
رتا في األبيات     :هما، لعل  تلح  أن التفعيلتين الرئيستين اللتين تكر 
 (  - - -فاالتدن  ) و( - -َفِعلتدن  ب ب) ها الفرعيتان وصورتا(  - -ب –فاِعلتدن  ) تفعيلة  

َتف ِعلدن  ) وتفعيلة      (. -ب -مدَتف ِعلدن  ب) وصورتها الفرعية (  -ب - –مدس 
  إال في الَعروض والض رب(  - - -فاالتن ) ال تلتي. 
  في بحر الخفي (  -ب ب –مستعلن ) ال تلتي صورة. 

و اآلتي، ثل  منها في كل  شطر، ست  تفعيلت كما تلح  أن  البيت يتكو ن من  :على الن ح 
تَف ِعلدن  فاِعلتدن   تَف ِعلدن  فاِعلتدن    فاِعلتدن  مدس   فاِعلتدن  مدس 

-  -ب  -/  -ب - -/  - -ب - - -ب -/  -ب - -/  - -ب -
 :هو، ومفتاح بحر الخفي 

تَف ِعلدن  فاِعلتد فاِعلتدن    يا خفيًفا خفهت  بِ  الحركاتد   مدس 
 :وبي ن تفعيلت ، قط ع البيت اآلتي

بيِع َأو  َأل حاِن     َنَغم  في الس ماِء واألرِض َشت ى  ِمن  َمعاني الره
...........................  ......................... 
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 مجزوء الخفيف
 :ماثم أجب عن الّسؤال الذي يليه، انظر في تقطيع البيتين اآلتيين

بي َولم  أنم     ِمن  خيال  بنا َأَلم    ناَم َصح 
 ِب نا َأ َلم  / ِمن  َخ يا ِلن    َو َلم  َأ َنم  / نا َم َصح  بي  

- ب -ب/  - -ب -  -ب -ب/  - -ب -        
 
س ند َقد  َأَمر    قدل  ِلمن  الَم في الَهوى   هكذا الحد
 ند َقد  َأ َمر  / س  ها َ  َذل  حد  َم ِفل  َه وى/ قدل  ِل َمن  ال  

- ب -ب/  - -ب -  -ب -ب/  - -ب -       
رت في البيتين الس ابقتين   ما عدد الت فعيلت التي تكر 

لعل  الح ت تكرار أربع تفعيلت في كل  بيت بحذ  الت فعيلة األخيرة من كل  شطر من بحر الخفي  
 .وهذا مجزوء الخفي ، الت ام

 
 :نستنتج أن  

   يلتي تام ا ومجزوًءابحر الخفي. 
 هو، وزن الخفي  الت ام: 

َتف ِعلدن  فاِعلتدن           تَف ِعلدن  فاِعلتدن   فاِعلتدن  مدس   فاِعلتدن  مدس 
  هو، وزن مجزوء الخفي: 

َتف ِعلدن           تَف ِعلدن    فاِعلتدن  مدس   فاِعلتدن  مدس 
 هما، بحر الخفي  ل  تفعيلتان رئيستان: 

 (. - - -فاالتدن  ) و( - -َفِعلتدن  ب ب)وصورتاها الفرعيتان ( - -ب –لتدن  فاعِ ) -2
َتف ِعلدن  ) -1  (-ب -مدتَف ِعلدن  ب)وصورتها الفرعية ( -ب – -مدس 

 
 الّتدريبات

 :ممّيزًا الخفيف التّام من مجزوئه، واذكر تفعيالتها، قّطع األبيات اآلتية -9
باِح الَوليدِ   َقِرًياَردِّدي اللَّْحَن راِئًعا َعبْ    َيَتهادى َمَع الصَّ

-  -ب-/-ب-ب/--ب ب--  ب-/-ب-ب/--ب -
 فاعلتن/ متفعلن / َفِعلتن  فاعلتن/متفعلن / فاعلتن  
 .الخفي  التام 
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 ناَزَعْتني إَلْيِه في اْلُخْلِد َنْفسي َوَطني َلْو ُشِغْلُت ِباْلُخْلِد َعْنهُ  
-- ب-/-ب-ب/- -ب- - -ب-/ -ب-ب/ - -ب ب 
 فاعلتن/ متفعلن / فاعلتن  فاعلتن/ متفعلن / َفِعلتن  
 .الخفي  التام 
ذا  كاَنِت النُّفوُس ِكبارًا   َتِعَبْت في ُمراِدها اأَلْجسامُ   وا 
-  - -/-ب-ب/--ب ب-- ب ب/-ب-ب/- -ب ب 
 فاالتن/ متفعلن / َفِعلتن  َفِعلتن/ متفعلن / َفِعلتن  
 .الخفي  التام 
 وحياة  ِمَن السَِّيرْ   َلْم َيُمْت َمْن َلُه أَثرْ  

- ب-ب/--ب ب-   ب-ب/--ب -     
 متفعلن/ َفِعلتن   متفعلن/ فاعلتن  
 .مجزوء الخفي  
 يا َمالكي وُكلُّ َشْيء  َلَدْيكِ  أيَّ َشْيء  في العيِد ُأهدي إَلْيكِ  

-  -ب-/-ب-ب/- -ب-- -ب-/-ب- -/- -ب -
 فاعلتن/ متفعلن / فاعلتن  فاعلتن/  مستفعلن/ فاعلتن  
 .الخفي  التام 
 وّلى النِّظامُ فإذا وّليا تَ   وَعْدل  وِنظاُم اأُلموِر َعْقل   
-  -ب-/-ب-ب/ - -ب ب-  -ب-/-ب-ب/- -ب ب 
 فاعلتن/ متفعلن / َفِعلتن  فاعلتن/ متفعلن / َفِعلتن  
 .الخفي  التام 
  
 :األبيات اآلتيةافصل بين شطري كلِّ بيت من  -6
 الَهوى والشَّباُب واألَمُل الَمْنشوُد ُتوحي َفَتْبَعُث الشِّْعَر َحّيا 
 شودد تدوحي َفَتب َع د الشصع َر َحي ا الَهوى والشهبابد واألَملد الَمن   
 َقْد َتِرفُّ الَحياُة َبْعَد ُذبول  َويليُن الزَّماُن َبْعَد َجفاءِ  
 َويليند الزهماند َبع َد َجفاءِ    َبع َد ذدبول  َقد  َتِر   الَحياةد  
ْلِح َواْحَتَسبْ    َرِحَم اهلُل َمْن َأعاَن َعلى الصُّ
َتَسب     َرِحَم اهللد َمن  َأعا  ل ِح َواح   َن َعلى الص 
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 :امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي في األبيات اآلتية -3
 وال َأْنَت َفْرَقدْ ........... ما َأنا  ِمْل ِبَوْجِهَك َعّنييا َأخي ال تَ ( 9)    
َمة   -أ      َتِل            د -اَلَغريبد         ج -ب          َفح   َع يم   -مدخ 
 َفإذا َوّليا َعِن اَلَمْرِء وّلى َوَشباب  ...... آَلُة اْلَعْيِش ( 6)    
ة   -بَسعاَدة            -أ       مال   -ضح             د -ج          ِصحه
 داخلُ ....... وْهَو في   َكْيَف َأْنجو ِمَن الهوى( 3)            
شاءِ  -أ      الن فوسِ  -د  ال َقل ِب  -ج     َخيالي -ب         اأَلح 

 

 بحر البسيط
 :وتفّهم معانيها، اقرأ األبيات اآلتية

ممممممممممممممممممممممممممممملها  َوَأهمممممممممممممممواهاالَقي تدها َوه َي َته واني   َفما أدَحي لى َتلقينا َوَأح 
بيعد المدَغن ي َوه َي َبه َجتد د   َوه َي الَحياةد َوَمع نى الحدبص َمع ناها  َفه ي الره
ِن َرقهَمها س  با وِحممممممممممممموارد   َوِفت َنة  ِمن َشبمممماِب الحد  الحبص غن اها َفن  الصص

 

 :التقطيع العروضي لألبيات السابقة
 ال ها/قي نا َو َأح  /لى َت ال/َ  ما أد َحي    وا ها/وا ني َو َأه  /َوه م َي َت   /ال َقي  تد ها

-  -/  -ب- -/  -ب-/  -ب-ب--  /  -ب- -/  -ب-/  -ب- -
 نا ها/َنل  حدب  ِب َمع  / ةد َو َمع  /َح يا َوه  َيل   َج تد هدو/ني َوه  َي َب   /عدل  مد َغن  /َف   َير  َر بي

-  -/  -ب- -/  -ب ب/  -ب- -  -ب ب/  -ب- -/  -ب-/  -ب- -
 نا ها/ ردل  حدب  ِب َغن  / َو ِح وا/ َفن  نص ِص با ِبل  حدس  ِن َرق  َم ها/ ِمن  َ  با/ َو ِفت  َن تدن  

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

 :ثم أجب عن األسئلة اآلتية، أنعم النظر في األبيات الّسابقة
رتا في األبيات  -2  ما التفعيلتان اللتان تكر 
 ما عدد التفعيلت في كل  بيت  -1
ورة نفسها  -3 رت التفعيلتان في األبيات جميعها على الص   هل تكر 
َتف ِعلدن  ): هما، لعل  الح ت تكرار تفعيلتين رئيستين في األبيات الس ابقة  و ( -ب- -: مدس 
 .وصورهما الفرعية أربع مرات لكل  منهما في البيت الشعري( -ب-: فاِعلدن  )

 :وترتيبهما في البيت على الن حو اآلتي        
تَف ِعلدن  فِعلدن     َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس  تَف ِعلدن  فِعلدن    مدس  َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس   مدس 
 :األبيات بصورتي هما الر ئيسة أو الفرعية وقد وردتا في عموم 
َتف ِعلدن  ) َتِعلدن  )و( -ب-ب: مدتَف ِعلدن  : )وهما، ولها صورتان فرعيتان( -ب- -: مدس   (.-ب ب -: مدس 
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، وهي األكثر شيوًعا( -ب ب: َفِعلدن  : )وهما، ولها صورتان فرعيتان( -ب-: فاِعلدن)و 
لدن  )و  .ب فقطوتلتي في العروض والض ر ( - -:َفع 
 :ومفتاح  هو، وهذا وزن بحر البسيط 
تَف ِعلدن  فِعلدن    إن  الَبسيَط َلَديدِ  يدبَسطد اأَلَملد    َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس   مدس 
 :واكتب تفعيلت ، قط ع البيت اآلتي عروضيها 
داِن َمرآكا   َرَق ِفي الَوج  ددن  َأش  لِد َأه دت  َبعَض َمع نا  أدر   كاَوَجنهةد الخد
  ........................   ............................. 
 

 مجزوء البسيط
 :وتفّهم معانيهما، اقرأ البيتين اآلتيين

َتعِجمِ    َماذا وقدوفي َعلى َرب ع  َعفا  ِلق  داِرس  مدس  َلو   مدخ 
لمممموبد    َوكدل  ذي ِإِبل  َممممممممممممممممممورو      َوكدل  ذي َسَلب  َمس 

 :الّتقطيع العروضّي للبيتْين
 مدس  َتع  ِج مي/ دا ِر ِسن  / مد   َلو  ِل ِقن    َرب  ِعن  َع فا/ في َع لى/ َما ذا ود قو

- ب- -/  -ب-/  -ب- -   -ب- -/  -ب-/  -ب- -
 َمس  لو بو/ َس َل ِبن  / َوكدل  لد ذي  َمو  رو ثدن  / ِإ ِب ِلن  / َو كدل لد ذي

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

 :ثم أجب عن اآلتي، ان ر في الت قطيع العروضي  للبيتين الس ابقين
 ما عدد الت فعيلت في كل  بيت  -2
َتف ِعلدن  )استخرج صورة فرعية جديدة لم  -1  .وردت في األبيات( مدس 
كل  بيت ست  إذ ترد دت في ، لعل  الح ت أن  البيتين السابقي ن جاءا على وزن بحر البسيط 

وهذا مجزوء ، تفعيلت بداًل من ثماني تفعيلت بحذ  التفعيلة األخيرة من كل شطر من البسيط الت ام
َتف ِعلدن  )ووردت فيهما صورة جديد لم . البسيط تَف ِعل  )تختص  بالمجزوء هي ( مدس   (.---: مدس 

 

 :نستنتج أنّ 
 بحر البسيط يلتي تام ا ومجزوًءا. 
 وزن  تام ا: 

تَف ِعلدن  َفِعلدن  مدس   تَف ِعلدن  فِعلدن    َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس  َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس   مدس 
 وزن  مجزوًءا: 

تَف ِعلدن   َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس  تَف ِعلدن     مدس  َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس   مدس 
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 هما، بحر البسيط ل  تفعيلتان رئيستان: 
َتف ِعلدن  ) -2 َتف ِعلدن  : )منها، ووردت في صور فرعي ة( -ب- -: مدس   أو ( -ب-ب: مد

َتِعلدن  )     َتف ِعل  )أو ( -ب ب-: مدس   (.- - -: مدس 
لدن  ) و( -ب ب: َفِعلدن  : )هما، ووردت في صورتين فرعي تين( -ب-: فاِعلدن  ) -1  (.- -: َفع 
 

 الّتدريبات
 :ممّيزًا التّام من المجزوء، واذكر تفعيالتها، حر البسيطقّطع األبيات اآلتية من ب -9
 وَهْل ُتطيُق وداًعا أيُّها الرَّجلُ   ودِّْع ُهرْيرَة إنَّ الرَّْكَب ُمْرَتِحلُ  

-  ب ب/-ب- -/-ب ب/-ب-ب- ب ب/-ب- -/-ب ب/-ب-  -
 َفِعلن/ مستفعلن / َفِعلن / متفعلن  َفِعلن/ مستفعلن / َفِعلن / مستفعلن  
 .البسيط التام 
 َمن َسرَُّه َزَمن  ساَءْتُه أْزمانُ   ِهَي اأُلموُر َكما شاهْدَتها ُدول   
-   -/-ب- -/-ب ب/-ب- - -ب ب/-ب- -/-ب ب/-ب-ب 
لن/ مستفعلن / َفِعلن / مستفعلن   َفِعلن/ مستفعلن / َفِعلن / متفعلن    َفع 
 .البسيط التام 
 هذا الَجماُل َوهذا السِّْحُر تاجاكَ  َوَطنيَنِسْيُج َوْحِدَك َأنَت الُحْسُن يا  

--  /-ب- -/-ب ب/-ب- - -ب ب/-ب- -/-ب ب/-ب-ب
لن/ مستفعلن / َفِعلن / مستفعلن   َفِعلن/ مستفعلن / َفِعلن / متفعلن    َفع 
 .البسيط التام 
 الَخِشنِ َمْن كاَن َيْأَلُفُهْم ِفي الَمنزِل   إنَّ الِكراَم إذا ما أْيَسروا َذَكروا 

-  ب ب/-ب- -/-ب ب/-ب- - -ب ب/-ب- -/-ب ب/-ب- -
 َفِعلن/ مستفعلن / َفِعلن / مستفعلن  َفِعلن/ مستفعلن / َفِعلن / مستفعلن  
 .البسيط التام 
 ِفي الُحسِن يا ُشْعَلَة اأَلْكوانِ    قالْت أاَل إّننا ِسّيانِ  

-   - -/-ب-/-ب- -   - - -/-ب-/-ب-  -
 مستفعل/ فاعلن / مستفعلن   مستفعل  / ن فاعل/ مستفعلن  
 .مجزوء البسيط 
ْن َتْفِطْمُه َيْنَفِطمِ  والنَّْفُس َكالطِّفِل إْن ُتْهِمْلُه َشبَّ َعلى   ُحبِّ الرَّضاِع وا 

-  ب ب/-ب- -/-ب ب/-ب- -  -ب ب/-ب- -/-ب-/-ب- -
 ِعلنفَ / مستفعلن / َفِعلن / مستفعلن  َفِعلن/ مستفعلن / فاعلن / مستفعلن  
 .البسيط التام 
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 :افصْل بين شطري كلِّ بيت من األبيات اآلتية -6
يُد َوالثُّواُر والرُّسلُ    ِمْن هذِه الدَّْوَحِة الَخْضراِء قْد َطلَع اأَلحراُر والصِّ
راِء قد  َطلَع الم  َحِة الَخض  يدد َوالث وارد والر سلد        ِمن  هذِه الدهو   َأحرارد والصص
 لََّق في َضاِحي َمناِبِته فاْزداَد ِمنُه الضُّحى ِفي الَعيِن إشراقاَورد  تأ 
داَد ِمن د الض حى ِفي الَعيِن إشراقا        َورد  تللهَق في َضاِحي َمناِبِت    فاز 
 َهْل َتذكروَن غريًبا َعاَدُه َشَجُن ِمْن ِذْكِرُكْم وَجفا َأجفاَنُه الَوَسنُ  
ِركدم  وَجفا َأجفاَن د الَوَسند        َعاَدهد َشَجند َهل  َتذكروَن غريًبا    ِمن  ِذك 
 
 :امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي في األبيات اآلتية -3

 حِفْظَت َشْيًئا وغاَبْت عنَك أشياءُ   في العلِم َفلَسفةً ...... فقْل ِلمْن ( 9)    
 يدت ِقند  -د  ييدهع -ج  َي ن   -ب  َيرى -أ        

وِض أْبِكي فْقَد ُمشِبههِ ( 6)      َأعُيُن الزََّهرِ ....... حتَّى َبكْت  َوقفُت ِفي الرَّ
ِتجاًجا -د  ِلَمر آيَ  -ج  بددموِعي -ب  َهم ا -أ          اح 

 َعَلْيِه فإنَّ اهلَل يْنَزُعهُ ........   وَمْن َغدا الِبًسا َثْوَب الّنعيِم بال( 3)    
ل   -ب نقو    -أ          شكر -د  احتراس   -ج  تفض 

 

 بحر الّطويل
 :وتفّهم معانيها، اقرأ األبيات اآلتية

فانِ  مممممممممممممممانِ   ِقفا َنبِ  ِمن ِذك رى َحبيب  َوِعر   َوَرب ع  َخَلت  آياتد د مدن ذد َأز 
ِم تَلتي اَلَعزاِئمد  ِر أه ِل اَلَعز   كاِرمد مَ ِر اَلِكراِم ال  ل تي َعلى َقد  َوتَ   َعلى َقد 
 َوَده ًرا َتَول ى يا بدثَي َن َيعممممممممممممممممممممممممودد   َأال لي َت َري عمممممممممممممممممماَن الشهباِب َجديدد 

 :الّتقطيع العروضّي لألبيات السَّابقة
 ذد َأز  ما ني/تد هدو مدن/ياَخ َلت  آ /َو َرب  عن    َوِعر  فا ني/ ِح بي ِبن  / ِ  ِمن  ِذ   رى/ِق فا َنب  

-  - -ب/  - -ب/  - - -ب/  - -ب-   - -ب/  - -ب/  - - -ب/  - -ب
 َم كا ِر مو/ ِ  را ِمل  / َع لى َقد  ِرل/َو َتل  تي  َع زا ئمِ مو/ ِم تَل  ِتل  / ِر أه م ِلل  َعز  / َع لى َقد  

- ب-ب/  - -ب/  - - -ب/  - -ب-   ب-ب/  - -ب/  - - -ب/  - -ب
 َي عو دو/ بد َثي  نَ / َت ول  لى يا/ َو َده م َرن    َج دي دو/ َ  با بِ / َت َري  عا َن   / َأ ال َلي  

-  -ب/ ب -ب/  - - -ب/  - -ب-    -ب/ ب -ب/  - - -ب/  - -ب
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 :ثم أجب عن األسئلة اآلتية، أنعم الن  ر في تقطيع األبيات الس ابقة
رتا -2  في البيت األول  ما الت فعيلتان اللتان تكر 
 ما عدد الت فعيلت في كلص بيت  -1
ورة نفسها  -3 رت التفعيلتان في األبيات جميعها على الص   هل تكر 
أربع ( - - -ب: َمفاعيلدن  )و( - -ب: َفعولدن  : )هما، لعل  الح ت تكرار تفعيلتين في األبيات الس ابقة 

و اآلتيمرات لكل  منهما في البيت الش عري الواحد على الن    :ح 
 َفعولدن  َمفاعيلدن  َفعولدن  َمفاعيلدن    َفعولدن  َمفاعيلدن  َفعولدن  َمفاعيلدن   
ل  وقد وردت التفعيلتان في عموم ، وقل ما ترد هذه الت فعيلت جميعها بصورتها الر ئيسة كما في البيت األو 

 :األبيات بصورتيهما الرئيسة والفرعية
( - - -ب: َمفاعيلدن  )و، (ب-ب: َفعولد )هي ، ت على صورة فرعي ة واحدةالتي جاء( - -ب: َفعولدن  ) 

وال يلتي بحر الطويل إال  ، (- -ب: َمفاعي)أو ( -ب-ب: َمفاِعلدن  : )هما، التي جاءت على صورتين فرعيتين
 :هو، ومفتاح ، تام ا

 َفعولدن  َمفاعيلدن  َفعولدن  َمفاعلد   طويل  ل د دوَن البدحور َفضاِئلد 
 :واكتب تفعيلت ، ع البيت اآلتي عروضًياقط  

 َفلم ا ان َقضى ما َبيَننا َسَكَن الدهه رد   َعِجب تد ِلَسع ي الدهه ِر َبيني َوَبي َنها
..............................  .............................. 

 

 :نستنتج أن  
 بحر الط ويل ال يلتي إال  تام ا. 
  وزن: 

 َفعولدن  َمفاعيلدن  َفعولدن  َمفاعيلدن    َمفاعيلدن  َفعولدن  َمفاعيلدن  َفعولدن  
 هما، بحر الط ويل ل  تفعيلتان رئيستان: 

 (.ب-ب: فعولد : )هي، ولها صورة فرعي ة واحدة( - -ب: فعولن) -2
هذه الت فعيلة و ( - -ب: َمفاعيَ )و( -ب-ب: َمفاِعلدن  : )هما، ولها صورتان فرعيتان( - - -ب: َمفاعيلدن  ) -1

 .ال ترد في هذا البحر إال  في عروض  وضرب 
 

 الّتدريبات
 :واذكر تفعيالتها، قطِّع األبيات اآلتية من بحر الّطويل -9
ُدها قلبي َو َيدعو َلها َفمي  بالدي َهواها في ِلساني َو في َدمي   ُيَمجِّ
- ب-ب/- -ب/- - -ب/ب-ب-  ب-ب/- -ب/- - -ب/- -ب 
  مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولد   مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولن  
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 ِبِسْقِط اللِّوى َبْيَن الدَّخوِل َفَحْوَملِ    ِقفا ِنْبِك ِمن ِذْكرى َحِبيب  َوَمْنِزلِ  
- ب-ب/ب -ب/- - -ب/- -ب-  ب-ب/- -ب/- - -ب/- -ب

 فاعلنم/ فعول / مفاعيلن / فعولن   مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولن  
 َأكاَن َسخاًء ما َأتى أْم َتساِخيا   وللّنْفِس َأْخالق  َتُدلُّ َعلى الَفتى 

- ب-ب/- -ب/- - -ب/ب-ب-  ب-ب/ب-ب/- - -ب/- -ب
 مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولد   مفاعلن/ فعولد / مفاعيلن / فعولن  
 الَحْسناَء لْم ُيْغِله الَمْهرُ َوَمن َخَطَب    َتُهوُن َعَلْينا ِفي الَمعالي ُنفوُسنا 
-  - -ب/- -ب/- - -ب/ب-ب-  ب-ب/- -ب/- - -ب/ب-ب 
 مفاعيلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولد   مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولد  
نِّي َلَتعروني ِلذْكراِك ِهزَّة     َكَما اْنَتَفَض الُعصفوُر بلََّلُه الَقْطرُ    َوا 

-  - -ب/ب-ب/- - -ب/ب-ب-  ب-ب/- -ب/- - -ب/- -ب
 مفاعيلن/ فعولد / مفاعيلن / فعولد   مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولن  
 َتلوُح َكباِقي الَوْشِم في َظاِهِر اليدِ     ِلَخْوَلَة أْطالل  ِبُبرَقِة َثهَمدِ  

- ب-ب/- -ب/- - -ب/ب-ب-   ب-ب/ب-ب/- - -ب/ب-ب
 مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولد   مفاعلن/ فعولد / مفاعيلن / فعولد  
 

 :افصْل بين شطري كلِّ بيت من األبيات اآلتية -6
ْن ُمدَِّت اأَليِدي ِإلى الزّاِد لْم ُأُكْن ِبَأْعَجِلِهم إْذ أْجَشُع الَقوِم َأْعَجلُ    َوا 
ن  مددهِت اأَليِدي ِإلى الز اِد لم  أدكدن    َجلد    َواي َشعد الَقوِم َأع  َجِلِهم إذ  أج   ِبَلع 
 أِفْق َقد َأفاَق العاِشقوَن وَفاَرقوا الَهوى واْسَتَمرَّْت بالرِّجاِل الَمرائرُ  
َتَمرهت  بالرصجاِل الَمرائرد   أِفق  َقد َأفاَق العاِشقوَن وَفاَرقوا الم   َهوى واس 
 َتَرْكُت السُّرى َخْلفي ِلَمْن َقّل َماُلُه َو أنَعْلُت أْفراسي بَنْعماَك َعْسَجدا 
َجدا   تد الس رى َخل في ِلَمن  َقل  َمالد د َتَرك     َوأنَعل تد أف راسي بَنع ماَ  َعس 
 

 :امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي في األبيات اآلتية -3
ْد ِمَن ( 9)      إَذا َجنَّ ليل  َهل َتعيُش إلى الَفجرِ   فإنََّك ال َتدري...... َتزوَّ

بارِ  -د  الت قوى -ج  الطهعامِ  -ب  المالِ  -أ   األخ 
 سوى أْن َيرى الّروَحيِن َتْمَتِزجانِ   ليَس َيْشفي َغلْيَلهُ ....... َكأنَّ ( 6)    

 َسَقمي -د  االنت ارَ  -ج  فدؤادي -ب  الَقلبَ  -أ        
  فليَس َلُه إاّل الِفراَق ِعتابُ   إاّل َماللةً ..... ِإذا الِخلُّ َلْم ( 3)    

 َيه جر  َ  -د  يدجاِف َ  -ج  يدعِط َ  -ب  يدفارق  َ  -أ 
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 تدريب عامّ 
 :واسم البحر في كّل منها، واذكر تفعيالتها، قّطع األبيات اآلتية -
با وأّياَم ُأْنسي         اختالُف النَّهاِر والّليِل ُيْنسي   اْذُكرا لي الصِّ

-  -ب-/-ب-ب/- -ب-  - -ب-/-ب-ب/--ب-
 فاعلتن/ متفعلن / فاعلتن          اعلتنف/متفعلن / فاعلتن  
 .الخفي  التام 
 أضَحْت ِقفازًا كَوْحي الواحي  ما َهيََّج الشَّْوَق ِمْن أطالل   

-   - -/-ب-/-ب- -   - - -/-ب-/-ب- -
 مستفعل/ فاعلن / مستفعلن   مستفعل/ فاعلن / مستفعلن  
 .مجزوء البسيط 
 َوَيْبقى ِمَن الماِل األحاِدْيُث َوالذِّْكرُ   َورَائح  َأَماِويَّ ِإنَّ الماَل َغاد   

-  - -ب/- -ب/- - -ب/- -ب- ب-ب/- -ب/- - -ب/- -ب
 مفاعيلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولن  مفاعلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولن  
 .بحر الطويل 
ْق قلوَبها األهواءُ   حّبذا العيُش حيَن أهلي جِميع     لْم ُتفرِّ

--- /-ب-ب/--ب  - --  ب-/-ب-ب/--ب-
 فاالتن/ متفعلن / فاعلتن   فاعلتن/متفعلن / فاعلتن 

 .الخفي  التام
 ِبرَْأِي نصيح  َأْو نصيَحِة حاِزمِ   ِإذا َبَلَغ الرّْاُي الَمشوَرَة َفاسَتِعنْ  

- ب-ب/ب-ب/- - -ب/ب-ب-  ب-ب/ب-ب/- - -ب/ب-ب
 مفاعلن/ فعولد / مفاعيلن / فعولد  مفاعلن/ فعولد / مفاعيلن / فعولد  
 .بحر الطويل 
 ثّم يأتي َرخاُؤهُ    شّدُة الدَّْهِر تنقضي 

- ب-ب/--ب -    -ب-ب/--ب-
 متفعلن/ فاعلتن    متفعلن/ فاعلتن 

 .مجزوء الخفي 
 عن عاِجل  ُكلُُّه متروكُ    ما أطَيَب العيَش لوال أنَّهُ  

-   - -/-ب-/-ب- -   -ب- -/-ب-/-ب- -
 مستفعل/ فاعلن / مستفعلن   مستفعلن/ فاعلن / مستفعلن  
 .مجزوء البسيط 
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 َوَتَرّفْعُت َعْن َجَدا كلِّ ِجْبسِ   ُصْنُت َنْفسي َعّما ُيَدنُِّس َنْفسي 
-  -ب-/-ب-ب/- -ب ب--  ب ب/-ب- -/- -ب-

 فاعلتن/ متفعلن / َفِعلتن   َفِعلتن/ مستفعلن / فاعلتن 
 .الخفي  التام

 ُمَتيَّم  إْثَرها لم ُيْفَد مْكبولُ   ُد َفَقْلبي الَيْوَم َمْتبولُ باَنْت ُسعا 
-   -/-ب- -/-ب -/-ب-ب-   -/-ب- -/-ب ب/-ب- -

لن/ مستفعلن / َفِعلن / مستفعلن   لن/ مستفعلن / فاعلن / متفعلن  َفع   َفع 
 .البسيط التام 
 ِرداء  َيْرَتِديِه َجميلُ َفُكلُّ   إذ الَمْرُء َلْم ُيْدَنْس ِمَن اللُّْؤِم ِعْرُضهْ  

-  -ب/- -ب/- - -ب/ب-ب- ب-ب/- -ب/- - -ب/- -ب
 مفاعي/ فعولدن / مفاعيلن / فعولد  مفاِعلدن/ فعولدن / مفاعيلن / فعولدن  
 .بحر الطويل 
 لكُم السِّرُّ والَعَلنْ    لكُم الّروُح والَبَدنْ  

- ب-ب/- -ب ب-   ب-ب/- -ب ب
 متفعلن/ َفِعلتن     متفعلن/ َفِعلتن 

 .مجزوء الخفي 
 

 القافية
وي   القافية   .من الش عر هي مجموعة من الحرو  في آخر البيت الش عري  وأهم ها حر  الره
من آخر حر  في البيت إلى أول ساكن يسبق  مع ، َوفق تعري  الخليل بن أحمد تحديد القافيةويمكن  

 .المتحر   الذي قبل الس اكن
 :اآلتيةتلم ل األبيات  
م تلتممممي الَعزاِئمد   ِر أه ِل الَعز  ِر الِكراِم الَمكمممممممممممممممممممارمد   َعلى َقد   َوتلتي على َقد 

غيِر صغاردها غممممممممدرد في َعين الَع يِم الَع اِئمد   َوَتع  دمد في َعيِن الص   َوَتص 
َلِة الجممممممممميَ  َهم  د   َعِجَزت  عن د الجيو د الخضارمد َوقد   يدَكل  د سي د الد و 
َراِغمد   َوَيطلدبد عنممممَد الن اِس ما عنَد نفِس   َوذلَ  ما ال َتد عمممممممممممممممممممممممممممممممميِ  الض 

  ما الن غم الذي تشتر  في  نهايات هذه األبيات 
تشتر  ب  نهايات  ولو رد دنا هذا الص وت الذي، لعل  الح ت أن  األبيات تشتر  في صوت تنتهي ب 

 :األبيات لوجدناه كما يلتي
 (راغمد )الضم، (ضارمد )الخم، ( ائمد )العم ، (كارمد )المم 
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، (ضم ة الميم)وهي في البيت األول الميم المضمومة ، والحرو  التي بين األقواس في ما سبق هي القافية
. لس اكن؛ وهو حر  الكا  في البيت األولثم المتحر   الذي قبل هذا ا، ثم أول ساكن يسبقها وهو األل  الس اكنة

 :ولعل  أدركت حدود القافية في المخط ط اآلتي للبيت األول
 آخر حر  في البيت  أول ساكن   المتحر  الذي قبل الساكن 

 مد    ا      َ      
ما في البيت وقد تكون كلمة واحدة ك، فالقافية قد تكون جزًءا من كلمة كما مر  ب  في األبيات الس ابقة 

 :اآلتي
برد   رد ) َأما للَهوى َنه يٌّ عليَ  وال   أَراَ  َعِصيه الد مِع ِشيَمتدَ  الص   (َأم 
 :كقول الش اعر، وقد تكون كلمتين 
َطت ني وَ     ر مت ني كل  حادثة     (َلم  تدِصبِ )فلخ 
 

ويّ   الرَّ
 :وتفه م معانيها، اقرأ األبيات اآلتية

 :قال الشهن َفرى
تَقلهتِ  َأالَ   َمَعت  فاس   وما َودهَعت  ِجيممممراَنها ِإذ  َتَولهتِ    أدم  َعم رو  َأج 

ممممممممممممرو  بَلمِرها ناِق الَمِطيص َأَ لهتِ    وقد َسَبَقت َنا أدم  َعم   وكانت بَلع 
 :وقال الن ابغة

 إذا طلعت  لم َيب دد منمممهنه كوكبد   بلن َ  شمس  والملو  كواكب  
َتبق  أًخا ال َتلدم  د  ولستَ   على َشَع   أي  الرصجاِل المدَهذهبد   بمدس 

ر في آخر البيت تسم ى ب  القصيدة  فبيتا ، لعل   الح ت أن  في كل  بيت من األبيات الس ابقة حرًفا تكر 
، (بائي ة)تسم ى القصيدة ف، وبيتا النابغة انتهيا بحر  الباء، (تائي ة)فتسم ى القصيدة ، الشهن فرى انتهيا بحر  التاء

وي  ، وهكذا  .وهذا الحر  يسمى الره
ويّ  ر في نهاية أبياتها، هو الحر  الذي تدبنى علي  القصيدة: فالرَّ : نحو، وتسم ى ب  القصيدة، ويتكر 

 .ويكون ساكًنا أو متحر ًكا، سيني ة أو رائي ة أو حائي ة
وتكون الهاء روي ا إذا سبقها ساكن ، د  الس اكنةما عدا حرو  الم، وجميع الحرو  تصلح أن تكون روي ا 

 :نحو قول أبي العتاهية، أم ا إذا سبقها متحرص  فل تكون روي ا، سواء أكانت أصلي ة أم زائدة
لد ال َين َف   الئمد د   الجودد ال َين َف   حاِمددهد     والبدخ 
 (.الميم)والروي  حر  ، فالهاءد في هذا البيت ليست روي ا 
 :أم ا في قول الش اعر 
 تدب َتَذلد في  الوجوهد   أفَضلد المعروِ  ما َلم    
؛ ألن   من أصل الكلمة وما قبل  ساكن( الهاء)فحر     .هو الروي 
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 :وفي قول الش اعر 
ت ِعب رًة واتصعاً ا    فازجرد الَقل َب َعن  هواَ  وَدع  د  إنه في الَمو 

 .روي  أيضًا؛ ألن   زائد وما قبل  ساكن( الهاء)حر         
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 عروض الفصل الثاني -تلخيص

 البحور المطلوبة: 
 :   الخفيف -1

َتف ِعلدن  فاِعلتدن   1: الخفي  الت ام -    َتف ِعلدن  فاِعلتدن           تفعيلت      فاِعلتدن  مدس   فاِعلتدن  مدس 
تَف ِعلدن   4: مجزوء الخفي  -    َتف ِعلدن             تفعيلت    فاِعلتدن  مدس   فاِعلتدن  مدس 
 :البسيط -2

تَف ِعلدن  َفِعلدن   1: البسيط التام -    َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس  َتف ِعلدن  فاِعلدن    تفعيلت     مدس  تَف ِعلدن  َفِعلدن   مدس   مدس 
تَف ِعلدن   1: مجزوء البسيط -    َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس  تَف ِعلدن    تفعيلت   مدس  َتف ِعلدن  فاِعلدن  مدس   مدس 
 :الطويل -3

 لدن  َفعولدن  َمفاعيلدن  َفعولدن  َمفاعي  َفعولدن  َمفاعيلدن  َفعولدن  َمفاعيلدن                      :تفعيلت 8   
 

  تفعيالت 5تدور البحور حول: 

                     1                  2                 3                 4                   5 

                                    
 لمعرفة اسم البحر نن ر إلى المقطعين الثال  والرابع   :  طريقة مبتكرة

-  -البحر الخفي   * 
- البحر البسيط  ب* 
 ب ب/ ب  –بحر الط ويل * 
ن تد َنف سي َعم ا يدَدنصسد َنف سي: مثال    َوَتَرف ع تد َعن  َجَدا كلص ِجب سِ   صد

-  -ب -/-ب -ب/- -ب ب-   -ب ب/-ب --/- -ب -      
 .إذن البحر الخفي  - -الح  أن  المقطعين الثال  والرابع      

َتِحلد ودصع  هدري رَة : مثال    وَهل  تدطيقد وداًعا أي ها الرهجلد  إنه الرهك َب مدر 
-  ب ب/-ب - -/-ب ب/-ب -ب- ب ب/-ب - -/-ب ب/-ب - -     
 .إذن البحر البسيط -الح  أن  المقطعين الثال  والرابع ب      

 
 

-  - -مفاعيلن ب -  -فعولن ب - ب  –فاِعلن - ب  - -مستفعلن -  -ب  –فاِعالتن  التفعيالت الرئيسة

ت 
عيال

التف
عية

لفر
ا

 

- ب  –مفاِعلن ب  ب -فعولد ب – َفِعلن ب ب – ب  –متفعلن ب -  -فِعلتن ب ب 
-  -مفاعي ب  -  -فع لن – ب ب  –مستعلن -  - -فاالتن 

   -  - -مستفعل   
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 (دقيقة  65يخّصص له ) عالمات                         90 –التعبير 

  ثلثة موضوعات ، نختار المقالة غالباً  فهي أسهل من القصة والحوار والرسالة والخاطرة تطرح الوزارة. 
  اكتب ست فقرات، كل فقرة أربعة أو خمسة سطور، وتحتوي الفقرة على فكرة واحدة فقط ، وتبدأ الفقرة  بفراغ

 .وتنتهي بنقطة 
 .المقدمة وتعري  بالموضوع ، وطرح أسئلة تشويقية :  الفقرة األولى -    
 .أهمية الموضوع والفوائد وااليجابيات :  الفقرة الثانية -    
 .....السلبيات ، األنواع ، المصادر ، األسباب ، المخاطر :  الفقرة الثالثة -    
 ديان دور الحكومة أو دور وسائل االعلم ، أو رأي األ:  الفقرة الرابعة -    
 .النتائج والنصائح والتوصيات :  الفقرة الخامسة -    
 .الخاتمة :  الفقرة السادسة -    
  األمور التي تراعى في موضوع التعبير: 

 .صحيحة ، وشاملة ، ومنطقية ، ومترابطة ، ومتسلسلة ، وجديدة ، ومناسبة للموضوع: األفكار  – 2
 .يال وألوان البديع ، ومراعاة الشكل الفني للموضوع قوة التراكيب ، وتو ي  الخ: األسلوب  – 1
 .سلمة اللغة ، ومراعاة علمات الترقيم ، ووضوح الخط  – 3
 .العنوان المناسب للمضمون  – 4
 ....القرآن الكريم ، الحدي  النبوي ، الشعر ، الحكم ، األمثال : تو ي  الشواهد  – 4
 .يبات ن افة وترتيب الورقة والبعد عن التشط – 1
 ..... (أمر ، نهي ، استفهام ، تعجب ، نداء ) التنويع بين األسلوبين الخبري واالنشائي  – 7
 .االبتعاد عن الكلمات العامي ة  – 1
 .االبتعاد عن التكرار غير المفيد  – 2

 " .جعل الموضوع على شكل فقرات " التفقير  – 20
 

 (حفظ ) شواهد تصلح ألّي موضوع  
 " .وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسول   : "قال تعالى 
 " .وتعاونوا على البر  والتقوى : " قال تعالى 
 "واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفر قوا : " قال تعالى 

 "ال ضرر وال ضرار : "  -صل ى اهلل علي  وسل م  –قال الرسول 
 على قدر أهل العزم تلتي العزائم: وكما قال الش اعر 
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 حفظ                                          (                                                                     مقالة ) موضوع تعبير جاهز  
 (كلمات  7 – 6) العنوان                                          

 
 

 

مما ال شمم   فيمم  أن  موضمموع   أثممر بممارز فممي جميممع منمماحي الحيمماة ،  يشممغل حي ممزًا كبيممرًا مممن تفكيرنمما جميعممًا ؛ لممما لمم  مممن قممد أصممبح( الموضمموع اسممم ) مم 
فمما همي همذه ال ماهرة   وهمل لهما إيجابي مات وسملبي ات   وكيم  يمكمن  وتكمن أهمي تم  فمي أن م  يتنماول قضمية محوري مة لهما آثمار ع يممة علمى األفمراد والمجتمعمات ،

  ( أو الحد  منها ) االرتقاء بها 
 
 
 

، ولم  أسمباب كثيمرة ومتنوعمة ، ال يمكمن حصمرها  لم  جمذور اجتماعيمة وثقافيمة فمي مجتمعنما( اسمم الموضموع ) أن  موضموع  ال يستطيع أحد أن  ينكمرو  
لمدى الكثيمرين ، والجهمل بالعواقمب الوخيممة التمي قمد تنمتج عنهما ، وتقصمير مؤسسمات الدولمة فمي  غيماب  الموعي الثقمافي والفكمري ومنهما، في هذه الصمفحات القليلمة
 .......القيام بدورها البن اء ، و 

 
 
  
 ...ولهذه ال اهرة ايجابيات كثيرة ، منها 
 
 
  
 ...المكونات االجتماعية ، ومنها ومن الجدير بالذكر أن  لهذه ال اهرة أخطار جم ة تمس  جميع  
 
 
 
كافممة     وال بممد  لنمما فممي هممذا المقممام مممن بيممان دور الحكومممة تجمماه هممذا الموضمموع ، ويتمثممل دورهمما فممي القيممام بحممملت التوعيممة والتوجيمم  واالرشمماد ، وحمم 

ممن أجمل نشمر فكممر توعموي  بخطمر همذه اآلفمة بعمد أن باتمت تشممك ل خطمرًا حقيقيمًا علمى الممواطنين ، ولهما دور واضمح فممي  الجهمات الرسممية والشمعبية ذات العلقمة
 (. أو تنمية هذه ال اهرة) حفز الهمم ، وحشد الطاقات، وتفعيل القوانين ، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع لوق  هذه اآلفة 

 
 
 

 فمي كبيمر تملثير لهما الوسمائل فهذه ، والودع ا  الخطباء ومنابر العبادة ودور ، والمقروءة والمسموعة المرئي ة االعلم وسائل على يقع خاص   َدور   وثم ة 
 ( . أو االرتقاء بهذه ال اهرة ) تجاه هذه ال اهرة  منيعاً  سد اً  للوقو  والر سمي   المدني   المجتمع مؤس سات بمشاركة الت وعية بحملت القيام ويمكنها ، العام   الر أي

 
 
، وتجمممع الممديانات السممماوية علممى أهميممة هممذا الموضمموع ، فقممد حث ممت فممي مواضممع كثيممرة علممى ضممرورة االلتممزام بالتشممريعات النا مممة للعمممل المجتمعممي  

ل الكممريم االنسممان هممذا فعلممىواحتممرام كرامممة االنسممان ، والعمممل علممى مواكبممة التغيممرات التممي مممن شمملنها االرتقمماء بممالنفس البشممرية   وآممماالً  أحلممماً  مورسمم ، المموطن عممو 
 .مم ا يعود على الوطن بالخير العميم  جيل   إلى جيل   من أمانةً  والت عل م الِعلم رسالة حمل نحو طاقت  ويوج   في ، يستثمر وشرع كبيرًة،

 
 
 
للوصممول  الي جمماِد حمل  جمذري  لمحوهمما بطدمردق  عقلنيمة، ونسمعى وفمي نهايمة المطما  فممنن ني أرى ضمرورة أن نعممل معممًا للوقمو  فمي وجمم  همذه ال ماهرة  

وقدممل :"   لقولم  تعمالىإلمى أهمدافنا المرجموة ونهضمتنها المنشممودة ، فمما نصمنع  اليموم هممو امتمداد لمما صمنع  األجمداد بمماألمس ولمما سيصمنع  األحفماد بالغممد ، امتثماالً 
 ".اعملوا فسيرى اهللد عمَلكم ورسولد 

 مقدمة

 األسباب

 االيجابيات

 السلبيات

 الحكومة دور

 اإلعالم دور

 األديان رأي

 خاتمة
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 نصائح دراسّية
 

 . أ الدراسة إذا كنت تشعر بالتعب أو الملل أو الجوع أو العط ال تبد -2
 تساعد على الفهم واالستيعاب  الجلوس للستعداد للقراءة يجب أن  تكون جلست  صحية؛ ألن  الجلسة الصحية أثناء الدراسة عند -1
ل، والشايلكن ليس من المنب هات كالقهوة ، بد  من وجود مشروب سائل أثناء الدراسة ال -3  شرب البابونج أو الزعتر أو  بل يفض 

 .الميرمية    
 . صغير كي تستعد  وتتمر ن قبل بداية القراءة عند بداية القراءة استفتح بنشاط كتابي - 4
 . الدراسية حتى ال تشعر باالحباط واليلس وتتر  الدراسة ال تضع أمام  على المكتب جميع الكتب  -4
ل أن يكون القسط خمس دقائق  نيجب أن تلخذ قسطًا م -1  .الراحة بعد كل  ساعة من الدراسة ويفض 
ل أثناء -7  التلخيص يساعد على الحف   ألن  ، قراءت  لمادة معي نة أن تقوم بتلخيص النقاط المهمة التي قمت باستيعابها يفض 

 .وتثبيت المعلومات    
  ألن  إذا بدأت الدراسة بعد تناول وجبة، انت ر نص  ساعة على األقلبل ، بعدها مباشرة  عند تناول  وجبة الطعام فل تدرس -1

 .الطعام مباشرة سو  تشعر برغبة شديدة للنوم    
 .ال تدرس في مكان يشعر  بالنعاس  -2

 .اقرأ الوحدة كاملة قراءة صامتة بتركيز وفهم، ثم اقرأها مرة أخرى بصوت مرتفع، ثم ابدأ بتسميعها -20
 .الفهم في النهار، ومواد الحف  في الليلاقرأ مواد  – 22
 .ال تنَس حل  جميع أسئلة الكتاب، وأسئلة الوزارة لسنوات سابقة  – 21
ر في مواد الحف ، وليس على الملخصات المختصرة  – 23  .اعتمد على الكتاب المقر 
 .البس ثيابًا مريحة ذات ألوان باردة  -24
 .أغلق الهات  الخلوي   -24
 فس  مكانًا معي نًا للدراسة ، تتوافر في  االضاءة الجيدة ، والتهوية المتجد دة ، مزودًا بمقعد وطاولة ، بعيدًا عن وسائل حد د لن -21

 .ألن  كل هذه الوسائل تساعد على تشتيت االنتباه .. وبعيدًا عن الضوضاء .... الترفي  كالتلفزيون والفيديو والتلفون      
 راعِ أن تتناول وجبات  الغذائية بانت ام ، وأن تكون الوجبة متزنة للحصول على السعرات الحرارية الكافية للجسم ، ألن  سوء  -27

 .التغذية يؤدي إلى فقد الجسم للحيوي ة والنشاط       
رة ، واحصر الوقت المتبقي من اليوم حتى بدء االمتحان  -21  ، واحصر عدد الساعات التي يمكن أن احصر المواد الدراسي ة المقر 

 تدرس فيها ، وضع لنفس  خطة متوازنة تستغل فيها الساعات دون إجهاد ، واعر  جيدًا أن  العمل المبني  على التخطيط       
 .أفضل من العمل العشوائي        

ة عدم أهمية المعلوما -22  .ت التي فيها إي ا  ثم إي ا  أن ال تدرس بعض الس طور أو الصفحات بحج 
 .توق   عن الدراسة قبل االمتحان بساعة على األقل  -10
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 أوقات الدراسة المقترح 
 

 
  توزيع العالمات والوقت في امتحان الوزارة  

 ساعتان: الزمن     200 : العالمة 
 دقيقة 30 علمة 200 الدروس
 دقيقة 30 علمة 40 القواعد
 دقيقة 10 علمة 14 العروض
 دقيقة 30 علمة 14 التعبير
 دقائق 20  مراجعة
 (دقيقة  210) ساعتان علمة 100 المجموع

 

 انتهى بحمد اهلل تعالى

 في العطل أثناء الدوام

 دراسة صباًحا 8 –صباًحا  4 دراسة صباًحا 7 –صباًحا  4

 فطور+ استراحة  صباًحا 2 –صباًحا  1 في المدرسة  هراً  1 –صباًحا  7

 دراسة  هًرا 2 –صباًحا  2 غداء+ استراحة  عصًرا 4 – هًرا  1

 غداء+ استراحة  عصًرا 4 – هًرا  2 دراسة مساء 7 –عصًرا  4

 دراسة مساء 7 –عصًرا  4 استراحة مساء 1 –مساء  7

 استراحة مساء 1 –مساء  7 دراسة مساء 22 –مساء  1

 دراسة مساء 22 –مساء  1 نوم صباًحا 4 –مساء  22

 نوم صباًحا 4 –مساء  22  


