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 ة) الفن أو النوع األدبي ( مقال المتجّدد الوحدة األولى : الفكر العربّي    

 ) الّنهضة العربّية المتجّددة : تأييد للحّق ونصرة للعدل (   
 تتأّسس عربّية ةونهض ّيسياس ثاوتر ارّيحض ثاريِم من لدينا ما ندرك وحتّدياته ، العصر روح استيعاب حماولة يف

 لنظرةا جتّلت كما.  لتقدماو ةااواملسو تقاللسالاو لوحدةاو حلرّيةاو لقومّيةا مبادئ على ياملاض لقرنا يف

 فكانت .لقومّيةا هُلويةاو حلرّيةا أجل من لعملا طريق ّقتش وهي ملباركةا ةالنهض هذه يف تقبلاملس حنو لبعيدةا

 تقبلمس إىل أبنائها مع يرنو وهو - هاثر هللا طّيب - علي بن نياحلس ريفالّش جّدي هامحل أّمة مطالب هذه

 "ولهرس ّنةس وإحياء هللا كتاب زاوإعز ، لعدلا ونصرة حلّقا أييدلت قامت إّنما تنانهض إّن : " قائاًل لعربّيةا ألّمتنا رقمش

 لعربّيةا للّثورة ْينَياألساس ْينملنطلَقا زاعتزا بكّل تذكرنس زلنا ما ، لّدعوةا هذه على عام ملئةا يقارب ما مرور وبعد 

 تغاللاس ملظاهر لثورةا هذه تصّدت لقد.  اميةالّس لنبيلةا ماإلسال بقَيم كالتمّسو لعروبةا مةاكر حفظ:  لكربىا

 نظام بتطبيق تطالب كما ، يفرتقان ال ناْنوِص لتقّدماو الماإلس أّن ، هنفس لوقتا يف ؤكِّدةم ؛ كافة حلنيفا لّدينا

 لعربّيةا للمنطقة انّياإلنس ارّياحلض لبعدا وأوَلت ، ّيالّسياسو جتماعّيالا إلصالحا ائلوس أهّم من يلةكوس ورىالّش

 . وعنايتها  هتمامهاا ُجّل باألمة حمليقةا ألخطارا جهةامو يف حلضارّيةا الةصألاو ثابالّتر كالّتمسُّو أكملهاب

 فيه يتحّقق تقبلمس إىل يتطّلع كان لذيا ، تانّيالبس ليمانس لتغيرياو حلرّيةا إىل قنياالتّو ألّمةا أبناء من وكان

 تورالّدس قبل لعثمانيةا لدولةا أو ذكرى وعربة " كتابه يف بّين كما داتبدسالا تفكيك فيه ويتّم ، وداملنش إلصالحا

 يف لّتفكريا على خليالا حتّفُز ربةوِع ذكرى هو إّنما ، ةردّيس ريورةس لّتاريخا يعّد ال:  أقول وهنا. 1908 ،" وبعده

 . حدود أو قيود دون من ملمكنا

 حترتُم ليتا خصوصّيته من نطالًقاا ؛ آلخرا على ملنفتحا لعربّيا لعقِلا جتديَد عيُدُي لثقايّفا تقاللناباس كالتمّس إّن

 تااراحلض أّن ىننس وال.  رتكاملش العيش وممفه عن حلديثا إىل تقودنا ليتا لثقافّيةا لتعّددّيةاو كالهبأش لتنّوعا

 أوج يف الميةاإلس ارةاحلض كانت كذلك. ا عاًرش " للجميع امحالّتس " من وتّتخُذ للتنّوع جملاَلا ُحتفس لعظيمةا

 قّوةلا مكامن من لّتنّوعا فكان ، خمتلفة وأمٍم ٍقاألعر ينتمون اًداأفر ّموتض  متباينة وثقافات لديانات عتّتُس زدهارهاا

 ، ختالفالا طبيعة ريتفس عن لعقولا تعجز وحينما.  لوجودا هاأساس على قام ليتا لكونّيةا َننالسُّ أحد ختالفالاو

 أتنش ما رعانُس لعقيدةا أو للطائفة بلتعّصا ىويتفّش ، حلياةا يف نظرته تيعابواس آلخرا تقبُّل لقلوبا ْأبىوت

 . اناإلنس أخيهب اناإلنس لعالقة لّطبيعّيةا زناتالّتوا تّلوخت ، حدالوا معجملتا ئحارش بني لّتباعُدا ُداويزد جزاحلوا
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 ملعاناةا من باملزيد إاّل تنبئ ال رذمالّتشو لفرقةا روروش لطائفّيا خلطاباو يمالّتقس تاودعو حلروبا أخطار إّن

 ليتا ملفارقاتا ومن. األرض  يف  تخلفهاسو تعاىل هللا كّرمه لذيا اناإلنس حلقوق افرالّس نتهاكالاو انّيةاإلنس

 . كائن هو وما يكون أْن ينبغي ما بني لفجوةا المّياإلسو لعربّيا قعنااو منها يعاني

 رتكةاملش انّيةاإلنس لقَيما مع جمتنس كما ، حلكمِةاو لعقلا تغليب عن تنفصُل ال ؤولةاملس حلّرةا  لعربّيةا دةاإلرا إن

 لوجها فكش يف هُميس رتكةاملش لقيما هذه يف لبحثا إّن.  للجميع منألا حتقيق إىل بها كالتمّس ؤّديي ليتا

 وتفعيل إلقليمّية،او لعاملّيةا رتكاتشمُلا على لّتركيزا إىل حباجة حنن ، عىاملس اهذ إطار ويف ، للّتطّرف حلقيقيا

 تقبلمس أّن يف ريب وال. ةتقلمس بصورة معاملها وحتّدد أولوّياتنا حتمل ليتا ، لعربّيةاو إلقليمّيةا اتاملؤّسس دور

 اِضأعر من ليوما نعانيه فما ، عوبهشو إلقليما دول بني لّتكاملاو لّتعاونا يدعم اٍءفض يف يكمُن لعربّيا لعملا

 اركةاملشو لعملا ثقافة وتعزيز ، مليادينا خمتلف يف لتجّددا إىل حلاجةا ؤكِّدي ارّياحلض لصعيدا على لَوْهنا

 .إلجنازاو عابداإلو

 أهلي إىل ملباركةا بةاملناس بهذه لّتهنئةا زجيُأ إنينف يل،الفض انرمض هرش بقدوم قليلة أيام بعد حنتفي وإذ

 ألمناو المالّس حّل وقد علينا يعيده أْن لقديرا لعليا ملوىلا ائاًلس ؛ المّيةاإلسو لعربّيةا ألّمتنياو وطين وأبناء

 عن اناإلنس مةالكر ارخةّصلا نتهاكاتالاو ملعاناةا كاُلأش وُرفعْت ، كافة لكبريا لعربّيا وطننا ربوع يف راتقرسالاو

 . انّيةاإلنس يف إخوتنا أبنائه من لالجئنياو مُلهجَّريناو مُلقتَلعنيا

 نقف لمني؛ملسا بني التللّص وتوثيق وتوجيه وتربية عبادة هرش يكون أن ملباركا انرمض هرلش تعاىل هللا داأر لقد

 صندوق أسيست أهمّيةب أذّكر أْن إاّل ملقاما اهذ يف عينيس وال. هودروس معانيه من تفيدنسو ، وِعَبره عظاته عند

 بها لّتذكريا عن يوًما أتوقف مل ، ونّيف عقود ثالثة قبل لّدعوةا هذه أطلقُت أْن فمنذ ، لّتكافلاو للّزكاة عاملّي

 مانوض ، امنوًّ ألقّلا المّيةاإلس ناللبلد ةلتنموّيا فاألهدا حتقيق بيلس يف لّزكاةا نظام من تفادةسالا أهميةوب

 .  انّيةاإلنس مةالكراو ألخالقّيةا لطةالّسو لغريّيةا قَيم وتعزيز ، المّيةاإلس جملتمعاتا يف دافرلأل لكرميةا حلياةا

 ينلذا أولئك ِقَبل من ويهالّتش كالأش أقصى إىل تتعّرض المّياإلس للّدين محةالّس  حلقيقيةا لصورةا لاتز ال

 لّرمحةا مثل انّيةاإلنس لقيما على لّزكاةا خالل من لّتركيزا إّن.  لدينا مباس لّتطّرفاو نالعدواو إلرهابا ونارسمي

 همسُيس تماعّيجالا لّتكافلا وتعزيز ، انإنس هو حيُث من اناإلنس وتفويض بيلالّس بناو حملتاجا إىل اناإلحسو

 . لرُّهاباو إلرهابا ّمياتمس عن بها أىوين ، المّسلاو للعْدا ىعل ملبنّيةا حلّقةا الماإلس الةرس اعةإش يف

 ( لغدا صحيفة ، طالل بن ناحلس ألمريا مللكّيا الّسمو صاحب)                                                                              
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 ) حفظ ( . ّصــنــال ّوــج

 هـ1436 عام ملباركا انرمض هرش حلول قبل ملقالا اهذ طالل بن نساحل ألمريا مللكّيا الّسمّو صاحب كتب

 . م2015

 

 : فيه ّوهمس تذكريس *

 . علي بن نياحلس ريفالّش له ملغفورا أطلقها ليتا لكربىا لعربيةا لثورةا أجمادــ 1 

 . هلا ركيزة لعدلاو حلقا قيم من ّتخذتا ةنهض من كبهااو وماــ 2 

 

 : إىل ويدعو *

 . انّيةاإلنس جملتمعاتا يف امحالّتسو راحلوا ثقافة زتعزيــ 1

 . كالهبأش لّتعصبا ونبذـ 2

 وقبول اركّيةبالّتش ؤمني لذيا الثقايّف تقاللسالا ظّل يف لّتطّورا عناصر من مهّم عنصر ارّياحلض ثالّترا أّن ويرى 

 . لّتطوراو عاإلبدا حنو اًرجس لتاريخا من ويّتخذ ، آلخرا
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 ألوىل :الفقرة ا

 تأّسست عربّية ونهضة سياسّي وتراث حضارّي ِمرياث من لدينا ما ندرك ، وحتّدياته العصر روح استيعاب حماولة يف

 النظرة جتّلت كما.  والتقدم واملساواة واالستقالل والوحدة واحلرّية القومّية مبادئ على املاضي القرن يف

 . القومّية واهُلوية احلرّية أجل من العمل طريق تشّق وهي املباركة النهضة هذه يف املستقبل حنو البعيدة

 إىل أبنائها مع يرنو وهو - ثراه اهلل طّيب - علي بن احلسني الّشريف جّدي محلها أّمة مطالب هذه فكانت

 وإحياء اهلل كتاب وإعزاز ، العدل ونصرة احلّق لتأييد قامت إّنما نهضتنا إّن: "  قائاًل العربّية ألّمتنا مشرق مستقبل

 ". رسوله سّنة

 املعنى                       الكلمة املعنى                           الكلمة

 نيل الّسيادة الكاملة  االستقالل جذرها وَعب استيعاب

 وضحت جتّلت جذرها حَدي حتّديات

 صالتهامعاملها وَخصائُصها امُلميَّزة وأ القومّية اهُلوّية جذرها ورث ، تراث مرياث

 مجلة دعاء وترّحم ، والثرى هو  ثراه اهلل طّيب الوْثبة يف سبيل التقّدم االجتماعي نهضة

 الّندي الرتاب

 يتطّلع إىل يرنو املئة سنة القرن

 صلة اجتماعية عاطفّية تنشأ من االشرتاك القومّية

 واجلنس واللغة واملنافع  يف الوطن 

 حمّبة  إعزاز

 

   .العربّية  النهضة عليها قامت  مبادئ ثالثة ذكرا ( 1 الفهم والتحليل) 

 والتقدم . واملساواة واالستقالل والوحدة واحلرّية القومّية

 .علي  بن احلسني الّشريف له املغفور رؤية وفق النهضة أهداف حّدد( 2 الفهم والتحليل) 

 رسوله . سّنة وإحياء اهلل كتاب وإعزاز ، العدل ونصرة احلّق تأييد 
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 :  اللة ما حتته خّط يف العبارتني اآلتيتني( : وّضح د 2التذّوق اجلمالي ) 

 عربّية . ونهضة سياسّي وتراث حضارّي ِمرياث من لدينا ما ندرك ، وحتّدياته العصر روح استيعاب حماولة يفأ ( 

 تكميلي ضع دائرة ( . 2019) وز  ما ميّيز عصرنا احلالي من غريه .

 إىل أبنائها مع يرنو وهو - ثراه اهلل طّيب - علي بن احلسني الّشريف جّدي محلها ّمةأ مطالب هذه فكانتب ( 

 . العربّية ألّمتنا مشرق مستقبل

 وحدة الرؤية عن الشريف احلسني بن علي وأبناء األمة العربّية مبستقبل زاهر .

 : الفقرة الثانية

 العربّية للّثورة األساسيْين املنطلقْين اعتزاز بكّل نستذكر زلنا ما ، الّدعوة هذه على عام املئة يقارب ما مرور وبعد

 استغالل ملظاهر الثورة هذه تصّدِت لقد.  الّسامية النبيلة اإلسالم بقَيم والتمّسك العروبة كرامة حفظ:  الكربى

 نظام بتطبيق البتط كما ، يفرتقان ال ْنوانِص والتقّدم اإلسالم أّن ، نفسه الوقت يف مؤكِّدة ؛ كافة احلنيف الّدين

 العربّية للمنطقة اإلنسانّي احلضارّي البعد وأوَلت ، والّسياسّي االجتماعّي اإلصالح وسائل أهّم من كوسيلة الّشورى

 .وعنايتها  اهتمامها ُجّل باألمة احمليقة األخطار مواجهة يف احلضارّية واألصالة بالّتراث والّتمسُّك بأكملها

 عنىامل الكلمة املعنى الكلمة

 التشاور يف األمور الشُّورى خصائص اجلنس العربي ومزاياه العروبة

 أعطت باهتمام أولت الفضائل ، ومفردها قيمة ، وجذرها قَوم قيم

 العراقة ، وجذرها أصل األصالة العالية الرفيعة الّسامية

 احمليطة ، وجذرها حيق امُلحيقة منعت تصّدت

 معظم جّل هو اإلسالمالصحيح املستقيم و الّدين احلنيف

   واحدهما الصِّْنو ، وهو امِلْثل والّنظري ِصْنوان

 الكربى ؟ العربية الّثورة منهما انبثـقــت اللذان املنطلقان ما (3) الفهم والتحليل 

 الّسامية . النبيلة اإلسالم مبقي والتمّسك العروبة كرامة حفظ
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 : الفقرة الثالثة

 فيه يتحّقق مستقبل إىل يتطّلع كان الذي ، البستانّي سليمان والتغيري احلرّية إىل اقنيالتّو األّمة أبناء من وكان

 الّدستور قبل العثمانية الدولة أو وعربة ذكرى"  كتابه يف بّين كما االستبداد تفكيك فيه ويتّم املنشود، اإلصالح

 يف الّتفكري على اخليال حتّفُز وِعربة ذكرى هو إّنما ، سردّية سريورة الّتاريخ يعّد ال:  أقول وهنا. 1908 ،" وبعده

 . حدود أو قيود دون من املمكن

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 االنفراد بالرأي من غري مشورة  االستبداد مفردها التّواق ، وهو النازع إىل التغيري التّواقني

 االمتداد واالستمرار سريورة ينظر يتطّلع

   ه برغَبة ُمِلحَّةامَلطلوب حتقيُق املنشود

 .ذلك  وّضح العربّية ، النهضة مبادئ مع منسجمة البستاني سليمان تطلعات جاءت (4) الفهم والتحليل 

 فيه يتحّقق مستقبل إىل يتطّلع كان الذي ، البستانّي سليمان والتغيري احلرّية إىل التّواقني األّمة أبناء من وكان

 الّدستور قبل العثمانية الدولة أو وعربة ذكرى"  كتابه يف بّين كما االستبداد كتفكي فيه ويتّم ، املنشود اإلصالح

 .1908 ،" وبعده

 .التاريخ  تعّلم من الغرض بّين ( 5) الفهم والتحليل 

 أو قيود دون من املمكن يف الّتفكري على اخليال حتّفُز وِعربة ذكرى هو إّنما ، سردّية سريورة الّتاريخ يعّد ال

 . حدود

 ( :وّضح مجال الّتصوير يف العبارة اآلتية : 1التذّوق اجلمالي  )

 . االستبداد تفكيك فيه ويتّم املنشود، اإلصالح فيه يتحّقق مستقبل إىل يتطّلع كان الذي

 صور االستبداد شيئًا معّقدًا متشابكًا يتم تفكيكه . 
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 : الفقرة الرابعة

 حترتُم اليت خصوصّيته من انطالًقا ؛ آلخرا على املنفتح العربّي العقِل يَدجتد ُيعيُد الثقايّف باستقاللنا التمّسك إّن

 احلضارات أّن ننسى وال.  املشرتك العيش مفهوم عن احلديث إىل تقودنا اليت الثقافّية والتعّددّية بأشكاله التنّوع

 أوج يف اإلسالمية احلضارة انتك كذلك.  شعاًرا"  للجميع الّتسامح"  من وتّتخُذ للتنّوع اجملاَل تفسُح العظيمة

 القّوة مكامن من الّتنّوع فكان ، خمتلفة وأمٍم ألعراٍق ينتمون ًدااأفر وتضّم  متباينة وثقافات لديانات تّتُسع ازدهارها

 االختالف، طبيعة تفسري عن العقول تعجز وحينما.  الوجود أساسها على قام اليت الكونّية السَُّنن أحد واالختالف

 احلواجز تنشأ ما ُسرعان العقيدة أو للطائفة التعّصب ويتفّشى احلياة، يف نظرته واستيعاب اآلخر تقبُّل القلوب وتْأبى

 . اإلنسان بأخيه اإلنسان لعالقة الّطبيعّية الّتوازنات تّلوخت الواحد، اجملتمع شرائح بني الّتباعُد ويزداُد

 املعنى                الكلمة املعنى                                            الكلمة

 ينتشر يتفّشى العلّو أوج

 التَّعنُّت التعصُّب خمتلفة متباينة

 اسم فعل ماِض مبعنى َسُرع سرعان أصول أعراق

 طبقات شرائح مفردها َمْكمن ، وهو موِضع ُيْخَتفى فيه مكامن

 تضطرب ختتّل اب وقواننيمفردها سّنة ، وهي ما أودعه اهلل يف الكون من أسب السُّنن

   تستعصي وترفض تْأبى

 .ذلك  بّين العظيمة ، للحضارات منوذًجا اإلسالمّية احلضارة ناحلس األمري مسّو جعل (6) الفهم والتحليل  

 لديانات تّتُسع ازدهارها أوج يف اإلسالمية احلضارة كانت كذلك.  شعاًرا"  للجميع الّتسامح"  من ألنها تّتخُذ

 خمتلفة . وأمٍم ألعراٍق ينتمون أفرًدا وتضّم  متباينة توثقافا

التنّوع من مكامن القّوة ، ألنه يقود  )  . ذلك وّضح ، الّشعوب قّوة مصادر أهم من الّثقايف التنّوع (7) الفهم والتحليل 

التعددّية الثقافّية ، إىل العيش املشرتك انطالقًا من اخلصوصّية واالستقالل الثقايف اليت حترتم التنّوع بأشكاله و

 .( فتقود إىل العقل املنفتح على اآلخر خبرباته املختلفة 

 0( وّضح داللة ما حتته خّط يف العبارة اآلتية  2) التذّوق اجلمالي 

ر ، البعد عن التعّصب ، وتقّبل اآلخ)   . اآلخر على املنفتح العربّي العقِل جتديَد ُيعيُد الثقايّف باستقاللنا التمّسك إّن

 .( واالنفتاح على الثقافات املتعّددة 
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 ( : 3) التذّوق اجلمالي 

 .معاٍن  من حتمله ما وّضح داللتها ، يف عميقة كلماتها يف موجزة ، "للجميع  الّتسامح : "اآلتية  العبارة 

 .التساهل والتيسري يف التعامل مع اآلخرين ، وتقّبلهم على اختالف أديانهم أو أجناسهم أو أصوهلم 

 الفقرة اخلامسة :

 املعاناة من باملزيد إاّل تنبئ ال والّتشرذم الفرقة وشرور الطائفّي واخلطاب الّتقسيم ودعوات احلروب أخطار إّن

 اليت املفارقات ومن.  األرض يف  واستخلفه تعاىل هللا كّرمه الذي اإلنسان حلقوق الّسافر واالنتهاك اإلنسانّية

 . كائن هو وما يكون أْن ينبغي ما بني الفجوة واإلسالمّي العربّي واقعنا منها يعاني

 املعنى                 الكلمة املعنى                  الكلمة

 املكشوف الواضح الّسافر متعّصب لطائفة ذات مذهب معّين اخلطاب الطائفّي

 مفردها مفارقة وهي الّتناقض املفارقات التفّرق ، جذرها شرذم الّتشرذم

 املّتسع بني شيئني الفجوة ذهاب احلرمة نتهاكاال

 الفجوة واإلسالمّي العربّي واقعنا منها عانيي اليت املفارقات من: "اآلتية  بالعبارة املقصود ما (8والتحليل  ) الفهم 

 النّص ؟ فهمك َوْفق" كائن هو وما يكون أن ينبغي ما بني

عاىل استخلف اإلنسان يف األرض وكّرمه ودعاه إىل اإلعمار ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ، فاهلل ت

واخلري فهناك مفارقة بني دور اإلنسان يف اإلعمار والبناء ، وما هو كائن اليوم من أخطار احلروب ودعوات التقسيم 

 واخلطاب الطائفي وشرور الفرقة والّتشرذم واالنتهاك الّسافر حلقوق اإلنسان .

 الفقرة الّسادسة :

 املشرتكة اإلنسانّية القَيم مع تنسجم كما واحلكمِة، العقل تغليب عن تنفصُل ال املسؤولة احلّرة  العربّية رادةاإل إن

 الوجه كشف يف يسهُم املشرتكة القيم هذه يف البحث إّن.  للجميع األمن حتقيق إىل بها التمّسك يؤّدي اليت

 وتفعيل واإلقليمّية، العاملّية امُلشرتكات على الّتركيز إىل حباجة حنن املسعى، هذا إطار ويف ، للّتطّرف احلقيقي

 مستقبل أّن يف ريب وال. مستقلة بصورة معاملها وحتّدد أولوّياتنا حتمل اليت ، والعربّية اإلقليمّية املؤّسسات دور

 أعراِض من اليوم نعانيه فما ، شعوبهو اإلقليم دول بني والّتكامل الّتعاون يدعم فضاٍء يف يكمُن العربّي العمل
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 واملشاركة العمل ثقافة وتعزيز امليادين، خمتلف يف التجّدد إىل احلاجة يؤكِّد احلضارّي الصعيد على الَوْهن

 تكميلي ( . 2019) وز  .واإلجناز واإلبداع

 املعنى                     الكلمة املعنى                          الكلمة

 خيتفي يكُمن تقديم تغليب

 ما اّتسع من األرض وجذرها فضو فضاء تتوافق تنسجم

 جزء من األرض جتتمع فيه صفات طبيعّية  اإلقليم يشرتك يْسهم

 اجتماعّية جتعله وحدة خاّصة  أو

 الضَّْعف الَوْهن جتاوز حّد االعتدال التطّرف

 كل ما أحاط بالّشيء من اخلارج واملقصود  إطار

 جمال

 ها ُصُعٌدوجه األرض ، ومجع الّصعيد

  مفردها أولوّية وهي األسبقّية ، واألفضلّية أولوّياتنا

 تكميلي ( . 2019) وز 

 تقوية تعزيز

 إجياد الشيء من عدم اإلبداع تكميلي ( . 2019) وز  ال شّك ال رْيب

 اختالف على للبشر املشرتكة اإلنسانّية بالقيم التمّسك ضرورة إىل ناحلس األمري مسّو أشار (9والتحليل  ) الفهم

 .ذلك  أهمّية بّين ، وأصوهلم وطوائفهم أجناسهم

إّن التمّسك بالقيم اإلنسانّية املشرتكة يؤدي إىل حتقيق األمن للجميع ، والبحث يف هذه القيم املشرتكة يسهم 

ور يف كشف الوجه احلقيقي للتطّرف ، فال بّد من الرتكيز على املشرتكات العاملّية واإلقليمّية ، وتفعيل د

  املؤسسات اإلقليمّية والعربّية ، اليت حتمل أولوياتنا وحتّدد معاملها بصورة مستقّلة . 

 تكميلي ( . 2019) وز  .وّضحها العربّي ، العامل واقع حتسني يف مستقبلّية نظرة لسمّوه (10والتحليل  ) الفهم

واإلجناز ، ودعم التعاون والتكافل بني  التجّدد يف خمتلف امليادين ، وتعزيز ثقافة العمل واملشاركة واإلبداع

 دول اإلقليم وشعوبه .
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 وّضح مجال الّتصوير يف العبارة اآلتية : ( : 1) التذّوق اجلمالي 

 . التجّدد إىل احلاجة يؤكِّد احلضارّي الصعيد على الَوْهن أعراِض من اليوم نعانيه فما

 ِه .ض تظهر على صاحبة مرضًا له أعراصّور الّضْعف الذي ُيصيب أبناء األّم

 ( : وّضح داللة ما حتته خّط يف العبارة اآلتية :  2) التذّوق اجلمالي 

 تكميلي ( . 2019) وز  . للّتطّرف احلقيقي الوجه كشف يف يسهُم املشرتكة القيم هذه يف البحث إّن

 إظهار حقيقة التطّرف الذي يتسّتر وراء رداء آخر ال ميّثله .

 : إالَم ُيؤّدي التمّسك بالقيم اإلنسانّية ؟تكميلي (  2019) وز 

 تكميلي ( : كيف تكون اإلرادة العربّية حّرًة ومسؤولًة ؟ 2019) وز 

 الفقرة الّسابعة :

 أهلي إىل املباركة املناسبة بهذه الّتهنئة أزجي فإنين الفضيل، رمضان شهر بقدوم قليلة أيام بعد حنتفي وإذ

 واألمن الّسالم حّل وقد علينا يعيده أْن القدير العلي املوىل سائاًل واإلسالمّية؛ العربّية واألّمتني وطين وأبناء

 عن اإلنسان لكرامة الّصارخة واالنتهاكات املعاناة أشكاُل وُرفعْت كاّفة، الكبري العربّي وطننا ربوع يف واالستقرار

 . اإلنسانّية يف إخوتنا أبنائه من والالجئني وامُلهجَّرين امُلقتَلعني

 املعنى               الكلمة املعنى              الكلمة

 أرجاء ، مفردها َرْبع ربوع حنتفل ، جذرها حفو حنتفي

 فادحة تستوجب اإلغاثة الّصارخة أقدِّم أزجي

 املنتزعني  املقَتَلعني  

 ( :وّضح مجال الّتصوير يف العبارة اآلتية : 1) التذّوق اجلمالي 

صور أشكال املعاناة )   وامُلهجَّرين . امُلقتَلعني عن اإلنسان لكرامة الّصارخة واالنتهاكات املعاناة أشكاُل وُرفعْت 

 .( ثقاًل يرفع عن صاحبه ، وصّور االنتهاكات إنسانًا يصرخ ، وصّور املهّجرين من بالدهم شجرًا مقتلعًا عن األرض 
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 بني للّصالت وتوثيق وتوجيه وتربية عبادة شهر يكون أن باركامل انرمض لشهر تعاىل اهلل أراد لقد  الفقرة الّثامنة :

 بأهمّية أذّكر أْن إال املقام هذا يف يسعين وال. ودروسه معانيه من ونستفيد وِعَبره، عظاته عند نقف لمني؛املس

 عن يوًما وقفأت مل ، ونّيف عقود ثالثة قبل الّدعوة هذه أطلقُت أْن فمنذ والّتكافل، للّزكاة عاملّي صندوق تأسيس

 منوًّا، األقّل اإلسالمّية للبلدان التنموّية األهداف حتقيق سبيل يف الّزكاة نظام من االستفادة وبأهمية بها الّتذكري

 والكرامة األخالقّية والّسلطة الغريّية قَيم وتعزيز ، اإلسالمّية اجملتمعات يف لألفراد الكرمية احلياة وضمان

 . اإلنسانّية

 املعنى الكلمة ىاملعن الكلمة

 امَلوضع املقام تقوية وإحكام توثيق

 العشرة والعشرون إىل التسعني عقود مفردها عظة وهي الّنصيحة والّتذكري بالعواقب ، وجذرها وعظ عظاته

 عّي ؟االجتما والّتكافل للّزكاة عاملّي صندوق تأسيس أهمّية ما (11والتحليل  ) الفهم 

 احلياة وضمان موًّا،ُن األقّل اإلسالمّية للبلدان التنموّية األهداف حتقيق سبيل يف الّزكاة نظام من االستفادة

 .اإلنسانّية والكرامة األخالقّية والّسلطة الغريّية قَيم وتعزيز اإلسالمّية ، اجملتمعات يف لألفراد الكرمية

 ِقَبل من الّتشويه أشكال أقصى إىل ضتتعّر اإلسالمّي للّدين الّسمحة  احلقيقية الصورة تزال ال الفقرة الّتاسعة :

 اإلنسانّية القيم على الّزكاة خالل من الّتركيز إّن. الدين باسم والّتطّرف والعدوان اإلرهاب ارسونمي الذين أولئك

 الّتكافل وتعزيز ، إنسان هو حيُث من اإلنسان وتفويض الّسبيل وابن احملتاج إىل واإلحسان الّرمحة مثل

 اإلرهاب مسّميات عن بها وينأى ، والّسالم العْدل على املبنّية احلّقة اإلسالم رسالة إشاعة يف همسُيس االجتماعّي

 . والرُّهاب

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 يبتعد ينأى فيها ُيْسٌر وسهولة . واجلمع : ِسماٌح الّسمحة

 سلوك سبيل العنف لتحقيق أهداف  اإلرهاب تقبيح ، جذرها شوه الّتشويه

 سياسية

 اخلوف املرضّي الرُّهاب فّوض له األمر أْي وّكله به وجعل له حرّية التصّرف تفويض

   انتشار إشاعة
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 :اإلسالم  مساحة عن حقيقّية صورة يقّدم الزكاة نظام (12والتحليل  ) الفهم

 .هذا  اشرحـ  أ

إىل احملتاج وابن السبيل وتفويض إّن الرتكيز من خالل الزكاة على القيم اإلنسانية مثل الرمحة واإلحسان 

اإلنسان من حيث هو إنسان ، وتعزيز التكافل االجتماعي سيسهم يف إشاعة رسالة اإلسالم احلّقة املبنّية على 

 العدل والسالم ، وينأى بها عن مسّميات اإلرهاب والّرهاب . 

 . نظرك وجهة من احلقيقّية ، اإلسالم ورةص إبراز يف ُتسهم أن ميكن أخرى ُسباًل هاتب ـ 

 ــ أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود .                   ــ نهى اإلسالم عن قتل األطفال والنساء والشيوخ والعجزة .

 : رأيك يف يأتي ما عّلل ( 13) الفهم والتحليل

 . باملباركة النهضة ناحلس األمِير مسّو وصفـ أ

 انتمائه لوطنه ، يسعى إىل االستقالل ، وحّققت انتصارات ألّنها زرعت بذور اخلري يف نفس كل عربّي صادق يف

 كبرية يف سبيله .

 .يفرتقان  ال نِصنوا والتقدم اإلسالم ـ  ب

ألّن اإلسالم يدعو إىل التقّدم يف تنوير األذهان البشرّية برسالة اإلسالم الّسْمحة اليت تدعو إىل النهضة والرقي 

 اإلنسانّي ومواجهة األخطار احمليقة .

 .واحلكمة العقل تغليب  عن تنفصل ال املسؤولة احلّرة العربّية اإلرادة إّن ـجـ 

األمن  حتقيق إىل بها التمّسك يؤّدي اليت املشرتكة اإلنسانّية القَيم مع ، وتنسجم كن إىل العقل وتعتمد عليهْرألّنها َت

 واالستقرار وتقّبل اآلخر ونبذ التطّرف . 

 النّص ؟ فهمك ضوء يف اآلخر على واالنفتاح الثقايف االستقالل بني العربّي اإلنسان وفِّقُي كيف( 14) الفهم والتحليل

االستقالل الثقايف ال يعين منع االنفتاح على ثقافات اآلخرين ، بل يعين هوّية ثقافّية مستقّلة بذاتها ، ويف الوقت 

 ّية والتنّوع وحتتكم إىل العقل .نفسه تتقّبل اآلخر وتنفتح على ثقافاته ، وحترتم التعّددية الثقاف
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 والّداللة املعجم

 : الّلغوّي معجمك إىل أضفـ 1

                              . واالستمرار االمتداد:  الّسريورة -                . والنظري امِلْثل وهو ، الصِّْنو واحدهما:  ْنوانالصِّ -

 . املرضي اخلوف:  الرُّهاب -                                                                                       . الّتفرق:  الّتشرذم -

 : يأتي مّما كّل معنى واستخرج ، العربّية الّلغة معاجم أحد إىل عْدـ 2

 . إىل يتطّلع ، إىل الّنظر ُيديم:  إىل يرنو ـ

 . العلّو:  األْوج ـ

 . مشورة غري من بالرأي االنفراد:  االستبداد ـ

 : فيه وردت الذي الّسياق َوْفق خّط حتتها اليت املفردات معاني استخرجـ 3

 . الوجود أساسها على قام اليت  الكونّية السَُّنن أحد واالختالف ، القوة مكامن من التنّوع فكانـ أ

 . وقوانني أسباب من الكون يف اهلل أودعه ما وهي ، سّنة مفردها:  السَُّنن

 . البستاني سليمان والتغيري احلرّية إىل التّواقني األّمة أبناء من وكانـ  ب

 . التغيري إىل النازع وهو ، التّواق مفردها:  التّواقني

 . اإلنسان حلقوق الّسافر واالنتهاك اإلنسانّية املعاناة من باملزيد إاّل  تنبئ الـ  جـ

 . املكشوف الواضح:  الّسافر

       . وطين وأبناء أهلي إىل املباركة املناسبة بهذه نئةالته ُأْزجي إّنينـ  د

 . أقدِّم:  ُأْزجي
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 الكتابة : عنوان املقالة

 االنفعال منها الغاية ليس احلياتّية ، الّشؤون يف موضوًعا أو فكرة تتناول نثرّي ، َفّن املقالة أّن سابًقا عرفت

 .واخلامتة  والعرض املقدمة نوتتضّم شائق ، بأسلوب الفكرّي اإلقناع بل الوجدانّي

 وتتوفر الهتمامه ، ومثرًيا الفًتا يكون أْن فينبغي القارئ ، يطالعه ما أول ألنه موضوعها ؛ على يُدلُّ عنوان مقالة ولكّل

 : اآلتية  الّسمات ناالعنو يف

 .واالبتكار  ّدةباجل يّتصف -1

 .فقط  واحدة فكرة يعاجل -2

 .لأللفاظ  تكرار غري من يوجز -3

 .العامّية  اللهجة يتجّنب -4

 .غموض  وال فيه تعقيد ال الذي بالوضوح يتمّيز -5

 .والغريبة  املهجورة العبارات يتجّنب -6

 :تليها  اليت األسئلة عن أجب ثم اآلتية ، املقالة اقرأ

 وثورة ثروة الّشباب

 قابل غرَي يعّدوه نأ حّد إىل العيش ، من منًطا يألفون  أّنهم هي جّددالت إىل الّناس طريق يف عقبة أكرب لعّل

 اوخطًر ، حياتهم بنيان يف وتصّدًعا الّنظام ، على خروًجا فيه تغيري كّل يعّدوا أن حّد إىل بل والّتحسني ، للّتغيري

 من قّلة ولوال ، خلّيَتها لّنحلةاو قفصه ألفي لعصفورا حال لقبيلا اهذ من فحاهلم.  وبقائهم حتهمار على يًماجس

 . ألماما إىل حدةاو خطوة رّيةالبش خطت ملا ، أقفاصها ناعيد من أبعد ىلإ اأبًد تتطّلع الّناس

  اهداملش راتكر من ملللا بريقهما ختطفا ما بعينني حلياةا على ُيِطّل لذيا بابالّش من لغالبا يف هي لقّلةا تلك

 . هلزميةاو لالفش من خلوفا ّلهماش وال
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 لقيودا وعلى ، جلموداو لّركودا على ثورته ويف ، عزميته اءمض ويف ، وبصريته بصره صفاء يف هي بابالّش ثروة إّن

 بدوال راد وال حبر، يف مركب جرى ما هالوال ليتاو ، غريهم من بابالّش متّيز ليتا هي لصفاتا وهذه ، دودالّسو

 لذينا ، خيوالّشو لكهولا بعض يف جتدها أن يندر ال هذه بابالّش فاتوص. كتاب كان وال حرف كان وال ، رََّب يف

 وال ، قيودهم األفو فما ، وبصائرهم أبصارهم على لكثيفةا تااوالغش دلتس أن من عفأض وأثقاله لعمرا كان

 طفالقس ، ريةالبش جتديد من طبقس اقامو وإن أنهم إال الّناس بركة فهم ، دودهموس حدودهم منض اوانكمش

 . ّكش غري من بابالّش به يقوم ألكربا

 إلخاءاو لنظاماو بالعدل إميان من قلبه يف وما ، ناّتزا من عقله يف وما ، رةاحر من بابناش مد يف ما أّن ويقيين

 فيه نعيش  عامل من صوًتا وأعذب ، أفًقا حوأفس ، اجًو ألطف عامل حنو ابعيًد اشوًط بنا يقطع أنب لكفيل حلرّيةاو

 . آلنا

 ؟ ملقالةا يف لعامةا لفكرةا ما -1

 مل فيه احلياة البشرّية مجيع معداتها ومقّوماتها ، بالتجّدد والتقّدم .الشباب هو الدور الذي تستك

 نعم ، فقد جاء منت املقالة موافقًا لعنوانها ، ُمفّسرًا لُه .   . رأيك بّين ؟ مونهامض ملقالةا ناعنو فقاو هل -2

 تجّدد مرتهن بالّشباب .عزمية الّشباب ، ال                              . للمقالة ًبامناس آخَر ًنااعنو عض -3

 : هلا ًبامناس ًنااعنو قرتحاو ، آلتينيا وعنياملوض من حداو يف كلمة نيومخس مئة عن يقّل ال مبا مقالة كتبا

 .اهتمامه بشبابه  مبدى تقاس ملعاصرا جملتمعا يف لتقّدما درجةــ 1

 . هبهمامذ ختالفا على فئاته بني لّتكافلا مبدى يتجّلى جملتمعا كــ متاس2

 : أّنين من أّكدأت ملقالةا كتابيت بعد     :   الذاتّي التقويم

 . بطةاومرت لةمتسلس تافقر يف تهاوعرض ألفكارا رّتبتــ 1

 . ةللغوّيا ألخطاءا من وحّررتها مقاليت نّقحتــ 2

 . هلا ًبامناس ًنااعنو خرتتــ ا3
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 (  الكلمة الحلوة)   الوحدة الثانية : مفاتيح القلوب

 ) الفن أو النوع األدبي ( مقالة
 بالّتأنيب إاّل ُنكافأ ، وال الليل وبعض الّنهار سحابة نعمل! ُتطاق  ال حياة هذه: "بالبكاء  خيتنق وصوُتها تقول امِسْعُته

 لبيِتا فتاة ختاطُب أمّية ، عاملة املتكلِّمُة  كانت"  !ُتطاق  ال حياٌة إّنها ، ُحْلوة كلمًة  أحٍد من نسمُع ال واالنتهار،

 مبثِل أمطَرْتها قد كانت لبيِتا رّبَة أّن ويظهر.  جٍباو ِءاأد يف رتقّص ألّنها ؛ لّلوما ليهاع وصّبْت ، ْتهاانتهَز ليتا

 بركاُن ، لربكاُنا فتفّجَر ، بقس لذيا اءاملس يف صوَته يوفِّر مل  لبيِتا رّب وأّن لباكر،ا لصباحا يف بِلالوا اهذ

 . وٍففيلس غةبل ألمّيةا خلادمةا  وتكّلمت ، مطالبها طأبس يف يةاناإلنس

 ٍفتلطُّ كلمة ،ثناٍء أو كٍرُش كلمَة إّن!  ناقلوَب أحوَج ما بل ، إليها اَعنامس أ أحوَج ما ، للطيفُةا لكلمُةا ، حُلْلوُةا لكلمُةا

.  روءةمُلاو هلّمةا وحترِّك ، ِبَعْتمُلا عرق ُحومتس حلزين،ا لقلَبا فُتفرُح ْحر،السِّ َلفْع تفعل ، حينها يف ُتقال ، دعاٍء أو

 كِلفض من ، لك اأجرًي كان أو مقاًما دونَك كان ولو ، حاجٌة عنده لَك ملْن تقول حني أنتف ، لقلوبا مفاتيح إّنها

 أو كِرالشُّ بكلمِة أَتُهكاف متى ثم ، مبحّبة ؤّديهسي ألنه ؛ وجٍه خري على لعملا ؤّديسي أّنه ثًقااو كْن ، معروًفا عمْلا أو

 . ائكإرض على اًصْروِح ، بك ًقاتعلُّ َتهْدِز ، لّدعاءا أو لّثناءا

 ألجَرا ألّن ؛ َدوتقتص منه تنتقَص أْن فتحاوُل ، ابهحس على تكون وال ، ملادّيا ألجرا عن يغِنُت ال ْلوةاحُل لكلمةاو

 ْتلَمَس:  وليق وهو ألجَرا لعمِلا صاحُب يدفُع فحنَي ؛ عطاٌء حُللوَةا لكلمَةا لكّن ، جبٌةاو خلدمَةا أّن كما ، جٌباو

 َةكلم نفيتبادال ثنانالا وِجُزُي أو ، عليك هللا عّوَض:  لعمِلا لصاحِب يقوُل وهو أجره لعاملا يقبض ومتى ، كايد

 لقلبْيِنا وأّن ، ْرفةِص مادّيٍة منفعٍة عالقَة ْدُعَت مل باآلخِر ُهعالقَت وأّن ، جِبالوا من أكثَر فعَل أّنه كالهما عُريش ، كركأش

 وَديس أن جيب لذيا لوحيدا لّطابعا هو روحانيًّا انًياإنس طابًعا ترتدي ملادّيةا خلدمُةا اوإذ ، جليبْيِنا ّلحم حاّل

 . هلناءا ُروينش أنينَةالطُّم يُعشُي ألنه ؛ الّناس بني لعالقاتا

 هلا تقوَل أْن إىل حاجٍة يف ْتيسول ، كأمِرب دُعفتص لزيَتاو لوقودا هلا وّفرُت فاآللة ، اناإلنس ياامز من حُلْلوُةا لكلمُةا

 ، آللِةا َمَمَص اَءلصّما الّنفوَس لكّن ، اُناإلنس عنها يعجُز قد  وأمانٍة بدّقٍة لعمَلا ؤّديت وهي ، كركأش أو لكفض من

 ّناِسال بني لّتعاملا فُةفلس بحتصف ، اناإلنس مع لتعامِلا على آللِةا مع لتعاملا ّضُلتف انيتهاإلنس ملتنّكرةا الّنفوس

 يًئاش - ألمّيةا لعاملةا قالت كما - حلياةا وتصبح ، فيه انللس وال للقلِب نصيب ال ُيدَفع وأجٍر ُينَجز عمٍل أساِس على

 ال حنُن.  فاٌقِن أو َزْيٌف هاوُبَيُش ال وإمياٍن إخالٍص عن ادرًةص ، ادقًةص تكون أْن حُلْلوةا للكلمة وينبغي . طاقُي ال
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 فتنقُر ، رةمباش إلينا لتِص ، ُبُتكَت أو ُتقاُل إذ حللوةا لكلمةاو ، لغيوِبا عاّلم عند علمها ألّن ؛ لقلوبا يف ما نعلُم

 وقْد ، هاإخالِص مدى حنّدَد أْن مّرة كل يف لنا تاُحُي ال قْد.  تحّباملس هاادص هلا ويكون قلوبنا أوتار من وتٍر على

 . نفعل ًناوحس ، ذلك يف لّتفكريا حناول ال وقد ، ذلك يف رنفّك

 من ، كركأش"  ِتالعبارا هذِه اَلإرس انَكلس عّودَت إذ كذلك  ، "ا ًداحّد تصبُح دِةاحِلدا ولِةامبز : " ملثُلا يقوُل

 أْن من ّدُب فال ،" فيك هللا بارك ، عليك هللا عّوض ، كايد لمْتس ، عذرَةمَلا أو لعفَوا ألكأس ، لي ْحامس، لكفض

 . تهاذ لوقتا يف هاوتصقُل ،الّنفِس  عن تصدُر لطّيبُةا فالكلماُت ، إلحياِءا َلفْع َكنفِس يف تفعَل

 :داألندا بني لزوًما أقّل تليس فهي ، ملخدوماو خلادماو ،املرؤوِس و الّرئيِس بني زمًةال حُلْلوُةا لكلمُةا كانت وَلِئن

 بل ، حملّبِةا كلمَة نفيَي  لكلفِةا عرْف أّن دأح َبنَّحيس وال ، ديقهوص ديقالّصو ، بنهاو ألباو ، وزوجته لّزوجا بني

 بسماِع ُيَسرُّ ملرُءا كان اوإذ.  قاتادالّص ُبنيان وتُرصُّ أللفِةا رباط ّدتش لتعاطفا  ُتاارفعب ، حيُحالّص هو العكُس

 اعاتس أكثَر معه ونيشعي لذينا أولئك إليه ملقرَّبنيا هأفوا من ماعهابس اروًرُس أكثُر فهو ، لغرباِءا من لّثناِءا كلماِت

 ئًمااد هامُعويس أواًل زوِجه إعجاِبب يفوز َمْن الّناِس عَدأس ولعّل ، هلماأقو إىل طمئنُّوَي بهم ؤمني لذيناو ، حياته

 واليد األرق ، بتصّرف () حممد النّقاش ، م                                                                                            . عليه تثين

 : حفظ بالكاتب ريفالتع

 بني ّميض لذيا م1960عام"  ألرقا ليدامو " كتابه يف كتبها ليتا تهمقاال مجع ، لبنانّي وناقد كاتب النّقاش حممد

 . أيدينا بني ليتا ملقالةا ومنها ، مقالة وثالثني ًعابض دفتيه

 : حفظ النّص جّو

 لة ؟ما املوضوع الذي تناولته املقا

 .الناس  بني أللفةاو حملّبةا اعةإش يف لّتعاملا نوُحْس لطّيبةا لكلمةا أثر ملقالةا تناولتـ 1

 يف للباقةاو ناحلس لكالما أهمية يحبتوض ، انّياإلنس جملتمعا داأفر بني لعالقاتا عليه تكون أْن جيب وماـ 2 

  . لعملا وصاحب لعاملا وبني ، ألصدقاءاو ألهلاو اسالّن بني أللفةا صراأو تقوية ويف ، لقلوبا يف وأثره ، حلديثا
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 يف ؤلالّتفاو ألملا على تبعث بلغة لّتعبرياو لّتفكريا يف خاصًا نهًجا لكاتبا فيها نهج"  حُلْلوةا لكلمةا "  ومقالة

 اعوًرش عروش ، وحميطه جمتمعه حنو لتزًماُم لكاتبا ابد إذ ؛ خلريوا حلّقا بلس حنَو ودْفعهم ،الّناس  بني لّتعاملا

 . لهاوأفض جملتمعاتا أمجل ويصبح ، موويس لينهض يعوزه مبا قويًا

 

 الفقرة األوىل :

 بالّتأنيب إاّل ُنكافأ وال ، الليل وبعض الّنهار سحابة نعمل!  ُتطاق ال حياة هذه: " بالبكاء خيتنق وصوُتها تقول مِسْعُتها

 البيِت فتاة ختاطُب ، أمّية عاملة  املتكلِّمُة كانت! "  ُتطاق ال حياٌة هاإّن ، ُحْلوٌة  كلمًة أحٍد من نسمُع ال واالنتهار،

 مبثِل أمطَرْتها قد كانت البيِت رّبَة أّن ويظهر.  واجٍب أداِء يف قّصرت ألّنها ؛ الّلوم عليها وصّبْت ، انتهَزْتها اليت

 بركاُن ، الربكاُن فتفّجَر سبق، الذي املساء يف صوَته يوفِّر مل  البيِت رّب وأّن الباكر، الصباح يف الوابِل هذا

 . فيلسوٍف بلغة األمّية اخلادمة  ،وتكّلمِت مطالبها أبسط يف اإلنساّنية

 املعنى             الكلمة املعنى            الكلمة

 غري متعّلمة عاملة أمّية العمل طوال اليوم نعمل سحابة الّنهار وبعض الّليل

 الَعْذل الّلوم يف الّتوبيخ والّتعنيفاملبالغة  الّتأنيب

 صاحبة وسّيدة ، مجعها أرباب رّبة البيت الّزْجر االنتهار

 املطر الّشديد الوابل ال ُتحتَمل ال ُتطاق

 حكيم ، جذرها فلسف فيلسوف  

 :قاسية  معاملة اخلادمة البيت فتاة عاملت ( 1) الفهم والتحليل 

 .( التأنيب واالنتهار واللوم وغياب الكلمة احللوة )     .املعاملة  هلذه صوًرا أــ هات

 .( تقصري اخلادمة يف أداء الواجب )       املعاملة ؟ هذه سبب ب ــ ما

 .رأيك  بّين املعاملة ؟ هذه تستحّق أّنها تظّن جـ ــ هل

 ب . ) يرتك للطالب ( .ال أظّنها تستحق هذه املعاملة بدل تقصريها ؛ إذ ميكن ألهل البيت توجيهها باللفظ الطّي

 .( كلمة حلوة )          عملها ؟ مقابل البيت أهل من العاملة تتوّقعه كانت الذي د ــ ما
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 :يأتي  ما يف الفنّية الصور وّضح(  1) التذّوق اجلمالي 

 .الباكر  الصَّباح يف الوابِل هذا مبثل أمطَرْتها قد كانت البيت رّبة أّن هرأــ ويظ

 التأنيب واالنتهار الذي صّبته رّبة البيت على العاملة مطًرا شديًدا .صّور كالم 

 :اآلتية  كل عبارة من العبارات داللة وّضح(  2) التذّوق اجلمالي 

 .( شّدة الّضيق واحلزن )                 .بالبكاء  خيتنق وصوُتها أ ــ تقول

   .فيلسوف  بلغة األمّية اخلادمة ب ــ تكّلمت

  .(  ا جعلتها تتكّلم كاحلكماء رغم أمّيتها ، داللة على قهرها وضعف احتماهلا جتربته) 

 .( العمل طوال اليوم )                 .الّليِل  وبعَض الّنهاِر سحابَة جـ ــ نعمُل

  .اإلنسانيِة  بركاُن الربكاُن ، د ــ فتفّجَر

 . ارت واضطربْت داللة على أّن اخلادمة مْل تعد حتتمل هذه املعاملة  ، فث

 الفقرة الّثانية :

 تلّطٍف كلمة ثناٍء، أو ُشكٍر كلمَة إّن!  قلوَبنا أحوَج ما بل ، إليها مساَعنا أ أحوَج ما ، اللطيفُة الكلمُة ، احُلْلوُة الكلمُة

.  وامُلروءة اهلّمة كوحترِّ ، املتعِب عرق ومتسُح احلزين، القلَب ُحفُتفر السِّْحر، فْعَل تفعل ، حينها يف ُتقال دعاٍء، أو

 فضِلك من ، لك أجرًيا كان أو مقاًما دونَك كان ولو ، حاجٌة عنده لَك ملْن تقول حني فأنت القلوب، مفاتيح إّنها

 أو الشُّكِر بكلمِة كافأَتُه متى ثم ، مبحّبة سيؤّديه ألنه ؛ وجٍه خري على العمل سيؤّدي أّنه واثًقا كْن ، معروًفا اعمْل أو

 . إرضائك على وحرصا ، بك تعلًقا ِزْدَته الّدعاء، أو الّثناء

 املعنى                  الكلمة املعنى                  الكلمة

 كمال الّرجولّية املروءة آذاننا ، مفردها َسْمع أْسماعنا

 الدَّرجة واملنزلة مقاًما مدح واجلمع : أثنية ثناء

 . واجلمع : ُأَجراء من يعمل بأجر أجرًيا ُمالعزم القويُّ . واجلمع : ِهَم اهلّمة
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 .العّمال  حقوق من حقًّا الّنّص من استنتج ( 3) الفهم والتحليل 

 محاية كرامة العّمال ، احلّق يف الراحة ، حتديد ساعات العمل ومناسبتها لألجر . ) يرتك الطالب ( .

 خرين ؟اآل نفوس يف اللطيفة املعاملة أثر ما ( 4) الفهم والتحليل 

 تفعل فْعل الّسحر ، فتفرح القلب احلزين ، ومتسح عرق املتعب ، وحتّرك اهلّمة واملروءة .

  :يأتي  ما يف الفنّية الصور وّضح( : 1) التذّوق اجلمالي 

 .القلوب  مفاتيح إّنها ، ...اللطيفة ، الكلمة ْلوةاحُل الكلمة إىل مساَعنا أ أحوَج جـ ــ ما

 ، وصّور الكالم الطّيب مفاتيح هلذه القلوب . صّور القلوب أبواًبا

 ( 2019) وز  الفقرة الّثالثة :

 األجَر ألّن ؛ وتقتصَد منه تنتقَص أْن فتحاوُل ، حسابه على تكون وال ، املادّي األجر عن ُتغِني ال احُلْلوة والكلمة

 َسلَمْت:  يقول وهو األجَر العمِل صاحُب دفُعي فحنَي ؛ عطاٌء احُللوَة الكلمَة لكّن ، واجبٌة اخلدمَة أّن كما ، واجٌب

 كلمَة فيتبادالن االثنان ُيوِجُز أو ، عليك اهلل عّوَض:  العمِل لصاحِب يقوُل وهو أجره العامل يقبض ومتى ، يداك

 القلبْيِن وأّن ، ْرفةِص مادّيٍة منفعٍة عالقَة َتُعْد مل باآلخِر عالقَتُه وأّن ، الواجِب من أكثَر فعَل أّنه كالهما يشعُر ، أشكرك

 يسوَد أن جيب الذي الوحيد الّطابع هو روحانيًّا إنسانًيا طابًعا ترتدي املادّية اخلدمُة اوإذ ، اجليبْيِن حمّل حاّل

 .اهلناء وينشُر الطُّمأنينَة ُيشيُع ألنه الّناس؛ بني العالقات

 نىاملع              الكلمة املعنى                      الكلمة

 خيتصر ُيوِجز ال تكفي ال تغين

 اخلالص مل خيتلط بغريه ِصْرفة ال تسرف وال ُتقرّت تقتصد

 ينتشر يشيع ما ُيعَطى . واجلمع : َأْعِطيٌة و أعطيات عطاء

 الفرح والّسرور اهلناء أعطاَك ِعَوًضا عنها ) مجلة تفيد الّدعاء ( عّوض اهلل عليك

 :لإلحباط  طريًقا والَقْسوة العمل ، يف لإلخالص سبياًل الّثناء بالكات جعل ( 3) الفهم والتحليل 

 ( 2019) وز  .النّص  يف وردت كما والّتعزيز الّثناء صور بعض أــ اذكر
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 :العمِل لصاحِب يقوُل وهو أجره العامل يقبض ومتى ، يداك َسلَمْت:  يقول وهو األجَر العمِل صاحُب يدفُع حنَي"

 كان ولو ، حاجٌة عنده لَك ملْن تقول حني أشكرك " . فأنت كلمَة فيتبادالن االثنان ُيوِجُز أو ، عليك اهلل عّوَض

 ألنه ؛ وجٍه خري على العمل سيؤّدي أّنه واثًقا كْن ، معروًفا اعمْل أو فضِلك من ، لك أجرًيا كان أو مقاًما دونَك

 إرضائك " . على وحرصا ، بك تعلًقا ِزْدَته الّدعاء، وأ الّثناء أو الشُّكِر بكلمِة كافأَتُه متى ثم ، مبحّبة سيؤّديه

 .خمالًفا  أو موافًقا الكاتب إليه ذهب ما يف رأيك ب ــ بّين

 أوافق الكاتب يف أّن كلمات التعزيز تقود اآلخر إىل اإلخالص يف العمل وحمّبته . ) يرتك للطالب ( .

 :عطاء  احُلْلوة والكلمة واجب ، للعامل األجر عملال صاحب دفع أّن إىل الكاتب أشار ( 6) الفهم والتحليل 

أوافق الكاتب يف أّن دفع األجر للعامل واجب ، وأخالفه يف أّن الكلمة    وملاذا ؟ ذلك ؟ يف الكاتب تؤّيد أــ هل

 احللوة عطاء وليست واجبًا .

 بينهما ؟ العالقة على العطاء هذا يضفيه الذي ب ــ ما

 . روحانّي إنسانّي بطابع ، جيبْيهما حمّل حال قلبْيهما عد عالقة مادّية ِصْرفة ، وأّنإّن العالقة بينهما مْل ت

 ج ــ بّين أثره يف اجملتمع اإلنسانّي .

العالقة اإلنسانّية تطغى على  : اجليبْيِن حمّل حاّل القلبْيِن وأّن( : ما املقصود بقول الكاتب :  10) الفهم والّتحليل 

 . ( 2019وز  ) العالقة املادّية .

 الكلمة احللوة ال تغين عن األجر املادّي .أ ــ ( : عّلل :  2019) وز 

 . الّناس بني العالقات يسوَد أن جيب الذي الوحيد الّطابع هو الروحاني اإلنساني الطابعب ــ 

 ( : اضبط حرف ) الصاد ( يف كلمة ) صرفة ( . 2019) وز 
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 ( 2019) وز  الفقرة الّرابعة :

 هلا تقوَل أْن إىل حاجٍة يف وليسْت ، بأمِرك فتصدُع والزيَت الوقود هلا ُتوّفر فاآللة ، اإلنسان مزايا من احُلْلوُة لمُةالك

 ، اآللِة َصَمَم الصّماَء الّنفوَس لكّن ، اإلنساُن عنها يعجُز قد  وأمانٍة بدّقٍة العمَل تؤّدي وهي ، أشكرك أو فضلك من

 الّناِس بني الّتعامل فلسفُة ّفتصبح ، اإلنسان مع التعامِل على اآللِة مع التعامل تفّضُل نيتهاإلنسا املتنّكرة الّنفوس

 شيًئا - األمّية العاملة قالت كما - احلياة وتصبح ، فيه للسان وال للقلِب نصيب ال ُيدَفع وأجٍر ُينَجز عمٍل أساِس على

 . ُيطاق ال

 املعنى                 كلمةال املعنى                        الكلمة

 ال تسمع ، مؤنث أصّم ، اجلمع ُصّم الّصماء بها على غريه  مفردها امِلزية وهي الفضيلة ميتاز مزايا

 املتغّيرة على حاهلا املتنّكرة ( 2019) وز  ُتنفذه فتصدع بأمرك

   ال يقوى يعجز عنها

 . ذلك وّضح حياته ، يف كبرية قيمة للعاطفة وإنسان مادّي، إنسان بني الكاتب فّرق(  7) الفهم والتحليل 

 فيه  للسان وال للقلِب نصيب ال ُيدَفع وأجٍر ُينَجز عمٍل أساِس ــ اإلنسان املادّي يتعامل مع اآلخرين يف أموره على

 ــ اإلنسان الذي يقّدر قيمة الكالم الطّيب ، فالكلمة احللوة من مزاياه ، وهي طبٌع فيه .

 :يأتي  ما يف الفنّية الصور وّضح( : 1جلمالي ) التذّوق ا

 .اآللة  مع الّتعامل تفضِّل اليت هي اآللِة صمَم الصماَء الّنفوَس د ــ لكّن

  صّور الّنفوس اجلاّفة اليت تفّضل التعامل مع اآللة آلًة صّماء ال تشعر .

 ( : مَب ختتلف اآللة عن اإلنسان ؟ 2019) وز 

 قول الكاتب : ) الّنفوس الصّماء صَمَم اآللة ( ؟( ما املقصود ب 2019) وز 

 ( بّين نتيجة تنّكر الّنفوس إلنسانيتها . 2019) وز 
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 : الفقرة اخلامسة

 يف ما نعلُم ال حنُن.  ِنفاٌق أو َزْيٌف َيُشوُبها ال وإمياٍن إخالٍص عن صادرًة ، صادقًة تكون أْن احُلْلوة للكلمة وينبغي 

 من وتٍر على فتنقُر ، مباشرة إلينا تِصل ، ُتكَتُب أو ُتقاُل إذ احللوة والكلمة ، الغيوِب معال عند علمها ألّن القلوب؛

 ذلك يف نفّكر وقْد ، إخالِصها مدى حنّدَد أْن مّرة كل يف لنا ُيتاُح ال قْد.  املستحّب صداها هلا ويكون قلوبنا أوتار

 . نفعل وحسًنا ، ذلك يف الّتفكري حناول ال وقد ،

 املعنى                    الكلمة املعنى                    لمةالك

 تضرب وتعزف تنقر َيلزم ينبغي

 رْجع الصَّوت ، واملقصود : أثُرها ( 2019)وز  صداها ُيخالطها يشوُبها

 يتهيَّأ ، وجذرها تيح يتاح الباطل الّرديء من الشيء َزْيف

 املسافة والغاية مدى إظهاُر املْرِء ِخالَف ما ُيْبِطن  نفاق

 :اآلتية  كل عبارة من العبارات داللة وّضح( :  2) التذّوق اجلمالي 

 .( األثر اإلجيابي للكلمة الطّيبة يف الّنفوس )               . قلوِبنا أوتاِر من وتٍر على فتنقُر - هـ

 ( : كيف ينبغي أن تكون الكلمة احللوة ؟ 2019) وز 

 عبارة : تصل إلينا مباشرة ؟ ( ما داللة 2019) وز 

   : الفقرة الّسادسة

 من ، أشكرك"  العباراِت هذِه إرساَل لسانَك عّودَت إذ كذلك  ،"  ًداحّدا تصبُح احِلدادِة مبزاولِة: "  املثُل يقوُل

 أْن من ُبّد فال ،" فيك اهلل بارك ، عليك اهلل عّوض ، يداك سلمْت ، امَلعذرَة أو العفَو أسألك ، لي ،امسْح لكفض

 . ذاته الوقت يف وتصقُلها ، الّنفِس عن تصدُر الطّيبُة فالكلماُت ، اإلحياِء فْعَل نفِسَك يف تفعَل

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 تهّذبها تصقلها ممارسة مزاولة

   اإلمياء واإلهلام اإلحياء
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إذا عّود املرء نفسه     ( . ًداحّدا تصبُح حِلدادِةا مبزاولِة) ( : ما املقصود بقول الكاتب : 10) الفهم والّتحليل 

 . يعتادهممارسة فعل ما فإّنه 

 . ذاته الوقت يف وتصقُلها ، الّنفِس عن تصدُر الطّيبُة فالكلماُت( : ما املقصود بقول الكاتب :  10) الفهم والّتحليل 

 ط وإّنما يف نفسه أيًضا .عندما يصدر املرء الكالم الطّيب فإّنه ال يبث الّسرور يف متلقيه فق

 ؟ "فيك  اهلُل بارَك " و" عليك  اهلل عّوض : "مثل  من مجل يدهتف الذي املعنى ما( :  3) التذّوق اجلمالي 

 الّدعاء .

 الفقرة الّسابعة :

 األنداد بني لزوًما أقّل ليست فهي ، واملخدوم واخلادم ، واملرؤوِس الّرئيِس بني الزمًة احُلْلوُة الكلمُة كانت وَلِئن

 بل ، احملّبِة كلمَة َينفي  الكلفِة رْفع أّن أحد حيسَبنَّ وال ، وصديقه والّصديق ، وابنه واألب ، وزوجته الّزوج بني

 بسماِع ُيَسرُّ املرُء كان وإذا.  الّصداقات ُبنيان وتُرصُّ األلفِة رباط تشّد التعاطِف  فعباراُت ، الّصحيُح هو العكُس

 ساعات أكثَر معه يعيشون الذين أولئك إليه املقرَّبني أفواه من بسماعها ُسروًرا أكثُر فهو ، الغرباِء من الّثناِء كلماِت

 دائًما ويسمُعها أوًلا زوِجه بإعجاِب يفوز َمْن الّناِس أسعَد ولعّل ، أقواهلم إىل وَيطمئّن بهم يؤمن والذين ، حياته

 . عليه تثين

 املعنى            لكلمةا املعنى                الكلمة

 تضّم بعَضها إىل بعض تُرصُّ امِلثل والّنظري ، مفردها النِّد  األنداد

 ما ُبِنَي بنيان تْرك اجملاملة رفع الكلفة

 مفردها فاه ، وهو الفم أفواه االجتماع وااللتئام األلفة

 .رأيك  بّين اجمّلتمع، يف غريها دون ّددةحم مجاعة على الّطّيب بالكالم الّتعامل يقتصر ال( 8) الفهم والتحليل 

مبعنى أّن التعامل بالكلمة الطّيبة واستخدامها ، أو تلّقيها ليس حكرًا على أحد ، إذ يشمل كل فئات اجملتمع ،بني 

 أفراد العائلة أو أفراد العمل أو اخلادم أو املسؤول أو صاحب العمل وغريهم .
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 :يأتي  ما يف لفنّيةا الصور وّضح(  1) التذّوق اجلمالي 

 .  الّصداقات ُبنيان تُرصُّ الّتعاطف ب ــ عبارات

 صّور الّصداقات بناًء تقّويه عبارات التعاطف .

 الفهم والتحليل :

 .إجابتك  وّضح فطرّي ؟ أم مكتسٌب أهو إجيابّي ، اجتماعي سلوك بلباقة اآلخرين ــ معاملة9

ة وطْبع فيهم ، فال يبذلون يف هذه املعاملة عناء ومشّقة . ولكن بلباقة عند بعض الّناس سجّي اآلخرين معاملة

اإلنسان متى ما عّود لسانه ونفسه على املعاملة الطّيبة ــ كما قال الكاتب : " مبزاولة احلدادة تصبح حّداًدا " 

 ستصبح عندئٍذ طبعًا مكتسبًا فيه ويعتادها .

 .نظرك  وجهة من النّص  متلقي يف الّتأثري الكاتب استطاع مدى أّي إىل ــ وّضح11

النّص إىل حدٍّ كبري بسوقه أمثلة من الواقع املعيش ، وسرده قّصة وقعت على   متلقي يف الّتأثري الكاتب استطاع

 مسامعه بنى عليها النّص ، وافتتح بها مقالته تشويًقا للقارئ وتأثريًا فيه .

 خاصة ، ومنافع مآرب لتحقيق ِرياء أو متّلًقا الرقيقة الكلمات يستخدم فالًنا أّن الّناس بعص ألسنة على يشّيعــ 12

 ) يرتك للمعلم والطالب ( . .النّص  َفْهمك ضوء يف الكالم هذ يف رأيك بّين

 .حياتنا  واقع من الّطيب للكالم أّمثلة ثالثة أعِطــ 13

 جزاك اهلل خرًيا ، وّفقك اهلل ، بارك اهلل فيك .

 .اإلنسانّية  القيم على املادية العالقات فيه غىتط جمتمع مصري توّقْعــ 14

ستطغى فيه املصاحل املادّية على الروابط اإلنسانّية ، وستضعف فيه االهتمامات املعنوّية واألخالقّية ليغدو جمتمعًا 

 جاًفا يف عالقاته ، ويشعر أفراده بالغربة والضياع ، والصراع بني قيمهم األخالقّية ومصاحلهم املادّية .

 .رأيك  يف ذلك ّضح و ، كسرها أو قلوبهم كسب يف أثر اآلخرين مع تعامله يف اإلنسان ألسلوبــ 15
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الكلمة الطّيبة هي مفتاح لقلوب اآلخرين ، وهي عنوان املتكّلم ودليله ، فعلى املرء أن ينتقي ألفاظه يف خطابه 

 كلمة أضاءت الدنيا أو أظلمتها . كانت ، فربَّمع اآلخرين ويتجّنب كْسر خواطرهم ، فال يستهني أحد بالكلمة مهما 

 املعجم والّداللة :

 :الّلغوّي  معجمك إىل ــ أضف1

 بغريه  خيتلط مل اخلالص: ــ الصِّْرف     .ُتَنفِّذه : بأمرك  ــ تصدع      .خيالطها : ــ يشوبها       .الّشديد  املطر: ــ الوابل 

 :اآلتية  املفردات معاني واستخرج ، العربّية الّلغة معاجم أحد إىل ــ عد2

 ــ الزَّْيف : الباطل الرديء من الشيء .          : الزَّْجر . ــ االنتهار          : مفردها النَّد ، وهو امِلثل والّنظري . ــ األنداد

 :  من لكّل لّلغويُّا جلذُرا ماــ 3

 . تُرصُّ : رصَّ                                    ( . 2019) وز  . الطُّمأنينة : طْمأن

 . : َوَحَي إلحياءا                                                                    . : َأِلَف أللفةا

 : أتيي ما يف خّط حتتهما للتنيا لكلمتنيا بني ملعنىا يف فّرْقــ 4

 .(  دى : رجع الّصوت ، واملقصود : أثرها الص)       ". تحّبامُلس هااصد هلا حُلْلوةا لكلمةا "ــ 

 : جلارما علي قالــ 

 .( الّصدى : العطش الّشديد )      .هااصد َحرُّ َحّرَقها َأْن َبْعَد               ُهًدى َيْنُبوُع ْرِضاأل يف َوَجرى

 ( . ّد) يش: لفعلا وفاء ،يعجز (  يقبص،: )  لفعلنيا عني كلبالّش بْطاضو ملعجما إىل عدــ 5

 يقِبض ، يعَجز ، وفاء الفعل : يُشّد .

 تعماهلااس من وحتّقق ، لعربّيةا لّلغةا معاجم أحد إىل عد ، ملرأةا على لةللّدال ( زوج)  كلمة لكاتبا تخدمــ اس6

زوج يستوي فيها املذّكر واملؤنث ، زوج املرأة : بعلها . وزوج الرجل : امرأته ، فيقال )             . لصورةا بهذه

 .(  هما زوجان  لالثنني :
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 ؟ رأيك يف لنّصا يف"  تطاق ال حياة : " عبارة راتكر لةدال ماــ 4

 تأكيد أّن هذه املعاملة مْل تعد ُتحَتَمل ، وقد جتاوزت احلّد .

 االجتماعية املقالة

 جتماعّيةا وأ قتصادّيةا أو علمّية ألةمس أو ، عامة وفكرة اخاًص رأيًا حتوّض نثري أدبّي فّن ملقالةا أّن ابًقاس تدرس

 هرابظو لةمّتص اوأفكاًر حقائق لكاتبا فيها يتناول جتماعّيةالا ملقالةاو. هنيابالرب ؤّيدّهاوي لكاتبا رحهايش

 ، لطولا طةمتوس أو قصرية ؛ باإلجياز غالًبا موتّتس ، لتَّعقيدا عن أىوتن ، يطةالبس للغةا على وتعتمد ، جتماعّيةا

 . بطهااوتر معانيها وحووض ، قعّيةالوا ياةحلا من وقربها ،  أللفاظا هولةوبس

 : تليها ليتا ئلةاألس عن أجب ثم ، آلتيةا ملقالةا قرأا

 بالُعْنف يدرُكُه ال ما بالرِّفِق املرء يدرُك

 : اعرالّش قال

 َوْكِرها ِمْن حَليََّةا َتخرِجَيْس                           أْمِرِه يف بالرِّْفِق َتِعْنيس َمْن

 إلينا تميلهموتس ، حولنا مّمن حمبوبني جتعلنا أن تطيعتس ليتا ألخالقّيةا لقاعدةا هي"  امِتَكبابتس تريُد ما طلْبا"

 وقد ْحر،السِّ فعل وسلنفا يف يفعل كالّرفق يءش لّدنياا يف فليس ، مجيًعا هموإخالص الّناس حمّبة بها وجنتذُب ،

 من متّكن له يلةوس ّتخذها فمن ، لّرفقا طريق عن إاّل حّله إىل يصل فال اناإلنس على ألمورا من أمر تعصييس

 وقد ، وجيّلونه الّناس حيرتمه رجاًل حياتنا يف صاَدْفنا ورّبما. لطلبا عّز ولو يطلب مبا وفاز ، ملصاعبا ّدأش تذليل

 يف يضمن وحني ، ذلك غري أو جاه أو منطق، أو مال، أو علم من ذلك يربِّر ما - نظرنا يف - حنن جند ال

 وتغدو النفوس أمامه تعنَو وأْن ، لعقولا على تولَييس أْن تطيعيس لّرفيقا فالّرجل ؛ لّرفقا جنده ببالّس افاستكش

 نظره، بوجهة لعقولا أصلب يقنع أن تطيعيس ؤونهش معاجلة يف لّرفقا على اناإلنس يعتمد وحيث. دتهاإر طوع

 عنف ال ، لّين رقيق لوببأس ولكن ملنطق،ا قانوني دفاعهم يكون أن إىل فعاتهمامر يف يعمدون حملامنيا فبعض

 أْن يعجز ال للَِّبقا انفاإلنس ، باوَصلا رأيهم يف ترى باحملكمة اوإذ ، للحدود جتاوز وال ، بالّتطاول إمياء وال فيه

 . جبانبه حلّقا أّن هولةالّس مبنتهى يثبت

 



                                                      0797020016  إعداد املعلم  :  مهند عفانه                                             ةـيـربـعـة الـغـلـي الــان فـــرّيـــال 

29 
 

 من باب العامود () رسالة  القدس في قلوب الهاشمّيينالوحدة الثالثة : 

 للّشاعر األردني : حْيَدر حممود                      الفن األدبي : قصيدة عامودّية                     

 اُبـــيــغــــاَل الــــــْد طــــَقـــُب فــحاريــمــوال اُبــــبـِقــَك الـــادْتـــدِس نــُقــَب الــيــبــيا ح

 اُبــــــضــِخــفِّ الــــَكـــــُم وللـــَوْشــِدَك الـــَزْن يـــــــــــَك وفـــــْيـــَنـــْيـــرَُّة عـــــــــــا ُقــــهـــــإّن

 اُبـــــبــش –ُد ــْعـــب –وى ـــهــــوُه والـــعـــَطــق ذيــــِد الــــْهـــَعــى الــــلـــــاُء عــــــّبـــــواألح

 اُبـــــتــــٌف وكــــْيـــَك ســــُمــــواْس ــــــــــٌةراي ْمـــِهـداِبـــى أهــلـالي عــــغــــلَك اـــــُمــــَرْس

 اُبــــرِّكــَك الــــاِوْعـــطــَر ُيـــْهـــُمــِرِج الـــــأْس ْمـــــُهـــــاِرَســــــــا فـــــيــــُل َفــــــُم األْهــــــوُه

 اُبـــــــضــواٌج ِغـــــــى وأمــصــدي األقــَتـْفــَي ٌجــــــــائــــــــٌر هـــــْحــَك َبـــَفـــــْلــــــْر َخِســـوَي

 اُبـــــــحــاَد َســـــــْم جــــوكْت ــــاحــــوردٌة ف ْمــِهــاِســفــْن أْنــاِت ِمــاحــّســى الــلــْم عـــك

 اُبــــــــــهــــعَّ ِشـــــْم شـــــْت وكــــــّرٍة َدقَّـــــُح ٍدــــْن يـــْم ِمــى كـلــــُعـــاِب الـــــــى بــلــــوع

 اُبـــــــــــعــشِّــي والـــرَّوابــو الـــْزهــــْم َتــِهــوِب مــــــهـــــى لـــــصـــاُل واألقــــطـــُم األبـــــوه

 اُبــــــــجِد إهــمــا الـــنـــن َســـــها ِمـــيــلـــوع ًدىـــــراُس فــــــُر أعـــــْمــسُّــاُه الــــبـــجـــوال

 اُبـــــــــــــِة بـــجنَّــُر للـــــْسُّمــاُه الـــبــجــالـــــف اــــــوالِت َدًمـــطـــبــاُب الــــــْن بـــــكـــــإْن َي

 اُبـــــــــــَبــــــَاُح يــــــــّســـــالـــــَك فّلاٍذ إــِقــْنــُم ْنـــــــْدِس ِمــُقـا للــــْدِس مـــُقــَب الـيـبــيا ح

 اُبــــســازي ِحـغـِر الـَظـي َنــــا فــــهـــــا لـــــــم دىـــــمــــْلُء الــــــــي ِمــتــُن الـيـــاليـــمــال

 واـــــــــابـــــــُل غــــرٌة واألهــــــَدها صابــــَوْح هاــــــِتـــنــْحــِم يـــــدَس فـــــقــــَر أنَّ الـــيـــغ

 واُبــــــــــكْن ال جـــــَت لـــْعــمــْم أســـكــــول ًدىـــــكْن ال َصـــــَت لـــــادْيــــْم نــــــُكـــــوَل

 رِّحاُبـــــــا الـاهـــقــْلــا ونــــانـــقـــْلـــوَف َتـــس اـــــهـــَرَقــــيـــا بـــــدِس يـــقـــَب الـــيــبـــيا ح

 آُبــــــــى مـصـِد األقـــجــســــَمــلـًدا لـــــــــوغ ٌعــــَِتمــْجـــمى ُمــِحــــُل الــــْمـــًدا َشـــــــوغ

 ) حيدر حممود (                                                                                                                               
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 : حفظ اعربالّش التعريف

 . م1942 عام َحْيفا يف ولد ، معاصر أردنّي اعرش حممود حيدر

 أذكر أهم األعمال اليت قام بها ؟

 . للثقافة اوزيًر ثّم ،تونس  يف للمملكة افرًيس ُعّين ثم ، لفنوناو لثقافةا ئرةالد امديًر ثّم ، إلعالما يف عمل

 .  يقالّرش لوبهوأس لعذبا هوحبّس ، لوطنّيةا ائدهبقص ُعرف مباذا ُعرف ؟

 أذكر دواوين الشاعر ) حيدر حممود ( ؟ 

 هذه أخذت ومنه ( راألخض لفرحا تاعباءو )  ( ألخريا اهدالّش لاأقومن و ) يغّني ( لّنهرا على لّدفلىا جر)ش 

 .دةلقصيا

 حفظ : النّص جّو

 حتفالا يف - هاثر هللا طّيب - طالل بن نياحلس مللكا له ملغفورا جاللة يدي بني لقصيدةا هذه اعرالّش ألقىـ 

 . م1970 عام ملعرجاو ءاراإلس ذكرى بةمبناس لعربّيا اجليش - ألردنّيةا ّلحةاملس تاللقو

  .كبريين هتماًمااو عناية ينّيةلدا اتاملقدسو القدس الوأو لذينا ينياهلامش ناوجد يف القدس مكانة فيها وعرضـ 

 . بالقدس ينياهلامش تربط ليتا بالعالقة زاعتزالاو لفخرا اعرمش لقصيدةا هذه يف ظهرت وقدـ 

 ، أجلها من ءاهدالّش ّحى،ض المالّسو حملّبةا بةابو فهي ، عميق دييّن رمز من متثّله مبا بتصويرها اعرالّش فاحتفىـ 

 . رهااوأس على حياتهتض لعربّيا اجليش وقّدم
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 ات :ـــيـرح األبـــش
 اُبـــــــــيـغـــال اَلــــــط ْدــَقــف واحملاريُب اُبــبـِقــال َكـــنادْت الُقدِس حبيَب ـ يا1

 .: املقصود امللك احلسني بن طالل  حبيب القدس:  املفردات* 

: مفردها ِمْحراب وهو مقام اإلمام يف احملاريب * .       دير مقّوس جموَّف وهي بناء مست: مفردها ُقّبة  القباب* 

 امَلسِجد .

يا حبيب القدس ، فقد نادتك خياطب الّشاعر جاللة املغفور له امللك احلسني بن طالل ، ويقول له :  : الشرح* 

 القدس مبحاريبها وِقبابها مستغيثة بك .

صّور الّشاعر القدس حمبوبة تنادي جاللة  : يف ما حتته خط يف البيت  الفنّية الّصورةوّضح  ( 1) التذّوق اجلمالي 

 تكميلي ( : وّضح الّصورة الفنّية يف عبارة ) ناَدْتَك الِقباُب ( . 2019) وز  امللك ، وتستغيث به .

 داللة ما ثراه ، هللا طّيب طالل بن احلسني امللك القصيدة مطلع يف واحملاريب الِقباب نادت(  1) الفهم والتحليل 

 القصيدة ؟ يف وردت كما واحملاريب الِقباب

 داللة دينّية ، ما متّثله املقّدسات من رمز ديين أوالها اهلامشيون الرعاية .

 من املخاطب يف البيت األول ؟ تكميلي ( 2019) وز 

 بّين داللة تكرار عبارة : ) يا حبيَب القدس ( . تكميلي ( 2019) وز 

 اُبـــضـــِخـــال فِّــــوللَك َوْشُمــــــال ِدَكـــــَزْن يـــــــــوف َكــْيـعْيَن رَُّةــــُق اـــهـــإّن ـ2

 .: موصل طرف الّذراع يف الكّف  َزْنِدك.                     : مبعث سرورك ورضاك  قّرة عينيك:  املفردات* 

 .                  ها ُوُشوم : ما يكون من َغْرز اإلبرة يف البدن ، ومجع الوْشُم

 . : ما ُيخَضب وُيَتلوَّن به من حّناء وحنوه اخلضاب .                                                     : الّراحة مع األصابع الكّف 
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 زندك ومُشها بك ، فقد ارتسم يفويتابع خماطًبا جاللته : القدس مبعث الّسرور والّرضا واالطمئنان يف قل : الشرح * 

 وختّضب يف كفِّك لونها ، داللة على ثبات العالقة بني جاللته والقدس .

 صّور القدس بقّرة العني والوشم يف الزند واخلضاب يف الكّف . الّصورة الفنّية :* 

 ومكانة ، ثراه اهلل طّيب طالل بن احلسني امللك عند الّرفيعة القدس مكانة الّشاعر عن عّبر(  2) الفهم والتحليل 

 . ذلك بّين ، أهلها عند احلسني

حظيت القدس مبكانة رفيعة عند احلسني بن طالل ؛ إذ تعّهدها بالرعاية واالهتمام منذ توّليه سلطاته الدستورّية ، 

وهذا شاهد على عالقته الّروحّية مبدينة القدس ، فهي قّرة عينْيه ، وهي كالوشِم يف َزْنِده ، وكاخلضاب الذي 

 ده ، وأهله يبادلونه هذا احلّب أّنهم باقون على العهد معه يف الدفاع عنها .يلّون ي

 : ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟ ( 2) التذّوق اجلمالي 

 وللَكفِّ اخِلضاُب : ثبات العالقة بني جاللة امللك والقدس .                   قّرة عيَنْيك : مبعث سرورك ورضاك .

 اُبـــــبــش ـــ ُدــــْعـــب ـــ وىـــهـــوال وُهـــَطعــق ذيــــــــــال ِدــْهـَعــال ىــلـــع اُءـــّبـــواألح ـ3

 : احلب والعشق . اهلوى .     : الوعد  العهد .    : املقصود أهل القدس األحّباء :  املفردات* 

لّدفاع عنها ، وهواهم ما زال فتيًّا ، فيهم : أهل القدس الذين حيّبون جاللته باقون على عهدهم معه يف االشرح * 

 ُعنفوان الّشباب واندفاعه .

صّور حّب أهل القدس بالّشباب القوي يف  :يف ما حتته خط يف البيت  الّصورة الفنّيةوّضح  ( 1) التذّوق اجلمالي 

 ُعْنفوانه واندفاعه .

 َشباُبـــ بْعُد  ـــ واْلَهوى َقطعوُه                 اّلذي لعْهِدا على واألحـّباُء       :الّشاعر  قول يف ( 3) الفهم والتحليل 

 أهل القدس الذين حيّبون جاللته وينتمون ملدينتهم .         األحّباء ؟ هم أــ من

يف ــ طّيب اهلل ثراه ــ الوفاء واالنتماء لبين هاشم ميّثلهم امللك احلسني بن طالل      قطعوه ؟ الذي العهد ب ــ ما

 الّدفاع عن القدس ، ورفض اخلضوع للعدو الغاضب .
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 اُبـــــتـــوك ٌفــــْيـــس َكـــــــُمـــواْس ٌةـــــــــراي  ْمـــِهــداِبـــــأه لىــع اليـــغـــال َكــَرْسُم ـ4

 : الَعَلم . رايٌة .      : مفردها اهُلْدب وهو عْشُر أجفاِن الَعْين  أهداب .     : صورتك  َرْسُمك:  املفردات *

: وصورتك الغالية راية مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلتك عند أهل القدس وأحبائها ، وامسك بكّل الشرح  *

 ما فيه من قّوة سيف يدافعون بهم ، وحكمتك وحنكتك كتاب يتعّلمون منه .

ّور صورة امللك راية على أهداب أهل ص :يف ما حتته خط يف البيت  الّصورة الفنّيةوّضح  ( 1) التذّوق اجلمالي 

 القدس .

 القّوة واحِلْنكة .    ( ؟  وكتاُب سْيٌف واْسُمَك: ما داللة ما حتته خط يف البيت ) ( 2) التذّوق اجلمالي 

 اُبـــرِّكــال َكــــطاِوْعــــُي َرــــْهـــُمـــال ِرِجــــــأْس ْمــــُهــاِرَســـــــــف اـــــيــَف ُلــــــاألْه ُمـــوُه ـ5

 .                               : وضع عليها السرج ) الرْحل ( أْسرج املْهر .      : املقصود أهل القدس  وهم:  املفردات *

:  : أول ما ُينَتج من اخليل واحُلُمر األهلّية وغريها .واجلمع : أمهار ، وِمهاُر ، وِمهارة . وهي ُمْهَرة . واجلمع امُلْهر

 : حلقة من حديد ُتعّلق يف السَّْرج ، يضع فيها الفارس قَدمه . الّركاب*                              ُمَهر .

: صّور الّشاعر جاللته فارًسا متى يسرج خيله للدفاع عن القدس ، سيطاوعه أهل القدس وحمّبوها ويسريون  الشرح* 

 يدين له .ومعه 

 ة امللك فارًسا ُمطاع . صّور جالل الصورة الفنّية :* 

 : الّشاعر  قول يف (4) الفهم والتحليل 

 . الرِّكاُب ُيطاِوْعَك امُلْهَر َأْسِرِج                      فـاِرَسُهْم َفـيا ْهــُلألا َوُهـُم

 امللك احلسني بن طالل رمحه اهلل .             الّشاعر ؟ عنه يتحّدث الذي الفارس أــ من

 أهل القدس .                                                   هل ؟األ ب ــ من

 الفروسية والقيادة ..                           ؟ "امُلهر  أسِرْج : "داللة  جـ ــ ما

                    ؟ "الرِّكاُب  يطاوعَك : "داللة  د ــ ما

 لدفاع عنها .جلاللته وسريهم معه لداللة على تأييد أهل القدس 



                                                      0797020016  إعداد املعلم  :  مهند عفانه                                             ةـيـربـعـة الـغـلـي الــان فـــرّيـــال 

34 
 

 ضاُبـــــِغ واٌجـــــــــوأم صىــــاألق ديـــَتــْفــَي ائٌجــــــــــــــــه ٌرــــْحــَب َكـــَفــْلــَخ ْرــــِســـوَي ـ6

  .                              : املسجد األبَعُد . واجلمع أقاٍص األقصى.        : مجع كبري ثائر  حبر هائج: املفردات * 

 ومفردها غضبان وغِضب .: غاضبة  ِغَضاب

: صّور أهل القدس وحمّبيها من العرب حبًرا هائًجا يسري خلف جاللته لفداء األقصى ، كما صّورهم أمواًجا  الشرح* 

 شديدة تتالطم غاضبة من عدّوها .

 مواًجا شديدة تتالطم غاضبة .صّور أهل القدس وحمّبيها من العرب حبًرا هائًجا ، كما صّورهم أ الّصورة الفنّية :* 

 َجْمع كبري ثائر .    : ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟ ( 2) التذّوق اجلمالي 

 سحاُب اَدـــــــج ْمــــــــــوك احْتـــــــــف وردٌة                  أْنفاِسِهْم ِمْن اِتــــاحــّســال ىـــلــع ْمـــك ـ7

 : سخا وبذل . جاد .                 رائحتها  : انتشرت فاحت:  املفردات *

: يتحّدث الّشاعر عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطني ، وصّور الشهداء وروًدا فاح أَرُجها ، وصّور  الشرح* 

 دماءهم اليت ُبذلت غيوًما ماطرة تسقي األرض .

 . األرض تسقي ماطرة غيوًما ُبذلت اليت دماءهم وصّور أَرُجها فاح وروًدا الشهداء وصّور الّصورة الفنّية :* 

 الّضمري يف كلمة ) أنفاسهم ( يعود على الشهداء .* 

 الّشهيد .  : ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟ ( 2) التذّوق اجلمالي 

 ِشهاُب شعَّ وكْم َدقَّْت ُحّرٍة يٍد ِمْن كْم الُعلى باِب وعلى ـ8

 . : خربّية تفيد التكثري  كم                   .     مفردها الُعليا : الرفعة والشرف و الُعلى:   * املفردات

 . ُشُهب: ِجْرم مساويٌّ يْسبُح يف الفضاء أو الّنجم املضيء ومجعها ِشهاب  .       : تفّرق وانتشر  شّع 

 اء العال .معة يف مس، فكانوا كالّنجوم املضيئة الال : كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامًة للقدس * الشرح

تدّق عليه يف  باًبا وأيادي الّشهداء صّور العال :يف ما حتته خط يف البيت  الّصورة الفنّيةوّضح  ( 1) التذّوق اجلمالي 

  .سبيل حرّية القدس 
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 :شوقي  أمحد قول ومعنى يتوافق ما النّص من هاِت ( 8) الفهم والتحليل 

 ُيـَدقُّ ُمضرََّجٍة ـٍدــــي لِّــبُك                          اٌبـــــــب راِءـــمـاحَل وللُحرّيِة

 ِشهاُب شعَّ وكْم َدقَّْت ُحّرٍة                        يٍد ِمْن كْم الُعلى باِب وعلى

 اُبـــعــشِّــوال يــــرَّوابـــال وــــْزهــــَت ْمـــِهـــوِب مــــهـــل ىــصــواألق اُلــــطـــاألب ُمــــوُه ـ9

 .الروابي : مفردها الّرابية وهي ما ارتفع من األرض                   .    : تزهو : تفتخر  *املفردات 

 الشِّعاب : مفردها الشِّعب وهو انفراج بني جبلني . 

 : القدس يف جباهلا وشعابها تفتخر وتزهو بأبطاهلا الذين يدافعون عنها . * الشرح

 وابي والشِّعاب بأشخاص يفتخرون باألبطال .صّور الّر * الّصورة الفنّية :

 اُبـــــإه ِدــجــمــال اـــنــَس نـــــــِم اــــهــليــوع ًدىــــف راُســــــأع ُرــــسُّْمــال اُهــبــجــوال ـ10

 يش العربّي .: مفردها اجلْبهة وهي ما بني احلاجبني إىل الناصية ، ويقصد باجلباه الّسمر اجلاجِلباه :  * املفردات

 : اجِلْلد . واجلمع : ُأُهْب . اإلهاب .     : النُّْبل والشَّرف  اجملد .   : الّضوء الّساطع  َسنا.      : مجع فدية  فًدى

 : الّشرح*

يشيد الّشاعر باملواقف البطولّية اليت قّدمها اجليش العربّي على أرض القدس ، والتضحيات اليت سّطرها على 

 ها أعراسًا أبطاهلا الّشهداء الذين زّينت جباههم بنور اجملد والّشرف .ثراها ، وصّور

 * الصورة الفنّية :

 . صّور املواقف البطولّية والتضحيات أعراًسا أبطاهلا الّشهداء الذين ُزّينت جباههم بنور اجملد والّشرف

   : ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟ ( 2) التذّوق اجلمالي 

 . اجليش العربّي
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 اُبـــــب ِةـــنَّــلجـــل ُرـــــْمــسُّــال اُهـــــبـــجــالـــــف َدًما والِتـــــطـبــال اُبــــــب ْنـــكـــَي ـ إْن11

بذرف دماء األبطال من اجليش العربّي ، فجباههم الّسمراء  إّلا: إذا كانت الّطريق إىل البطولة ال تتحّقق  * الشرح

 فعة والّشرف والّشهادة هي طريقهم إىل اجلّنة . اليت أضاءت بنور الّر

 صّور البطوالت ببناء بابه من دم ، وصّور اجلباه الّسمر بالباب الذي يقودهم لطريق اجلّنة . * الّصورة الفنّية :

 ) اجَلْبهة (                        ( .ما مفرد كلمة ) اجِلباه  تكميلي ( : 2019) وز 

كَ  ٍذــــِقُمــــْنــــــ ِمْن للُقْدِس اــــم ْدِســُقــلا حبيَب اـــــ ي12  اُبـــــــــَبــــــــي الّساُحــــــــــف إّلا

 .: مجع ساحة الّساح              .  : املقصود امللك احلسني بن طالل  حبيب القدس:  * املفردات 

 لمة ؟تكميلي ( : ما معنى الك 2019) وز  .: األرض اخلالية  اليباب

 : يستنجد الشاعر جباللته إلنقاذ القدس ، فما هلا من منقذ سواه ، وساحاتها تنتظر من حيميها ويدافع عنها . * الشرح

 صّور الشاعر امللك احلسني حببيب القدس واملنقذ الوحيد هلا .* الّصورة الفنّية : 

 : ة يف البيت الوارد معنى كلمة : َيباب تكميلي (  2019) وز  

 خالية                       ب ( واسعة                               ج ( ضّيقة                            د ( متعّرجةأ ( 

 ِحساُب ازيــــــغــال ِرــــَظــَن يــــف اــــهــــل اــــم املدى ْلُءـــــــِم يـــتـــال نُيــاليــــمـــ ال13

 . نظر : بصر  .             : العدو واجلمع ) ُغزاة (  الغازي .           سافة والغاية : امل : املدى * املفردات

 : ال يعتّد العدو باملاليني من العرب وال خياف منهم . ِحساُب الغازي َنَظِر يف ماهلا

 .: يأسف الشاعر حلال األمة العربية على الرغم من عددها الكبري الذي ال ُيخيف العدّو  * الشرح

 رأيك ؟ يف حتقيقها إىل الّطريق ما العربّية ، الوحدة غياب إىل الّشاعر أشار ( 9) الفهم والتحليل 

 ِحساُب الغازي َنَظِر يف هلا ما                  املدى ِمْلُء اليت املالينُي  يف قوله : 
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عرب الذين يقّدر عددهم باملاليني ، ال بّد من التجسيد العملي ملشروع الوحدة العربّية وحتقيقه ، وتوحيد كلمة ال

 ومجع مشلهم ، بوحدة العناصر املشرتكة بينهم مجيًعا .

 تكميلي ( وّضح حال األّمة العربّية الوارد يف البيت ؟ 2019) وز 

 ابواــــــــغ ُلــــــــواأله ابرٌةــــــص َدهاــــــَوْح هاــِتـــنــْحـِم يــــــف دَســـقـــال أنَّ َرـــْيــــ غ14

 تكميلي ( وّضح املقصود بكلمة ) امِلحنة ( . 2019) وز  : ِمْحنة : البالء والشِّــدَّة . واجلمع : ِمَحٌن . املفردات *

 القدس ستبقى صابرة أمام أعدائها ، وصّور القدس فتاة صابرة على حمنتها وقد غاب عنها أهلها .:  * الشرح

 . أهلها عنها غاب وقد حمنتها على صابرة اةفت القدس صّور * الّصورة الفنّية :

 واُبـــــج ال كْنــــــل َتــــْعـــمـــأس ْمــــكــــول ًدىـــَص ال ْنـــكـــل َتـــادْيـــن ْمــــُكـــــ وَل15

 : َرْجع الّصوت ، واجلمع أْصداٌء .صًدى :  * املفردات

 األعداء ، وتستنهض ِهَمم العرب. فك الثابتة على أن ترّد كْيد: خياطب الّشاعر جاللته : وكم حرصتم مبواق * الشرح

 : ) ولكم ناديَت ( الوارد يف البيت على :يدل قول الّشاعر تكميلي (  2019) وز  

  أ ( الّتقليل                       ب ( الّنفي                               ج ( االستفهام                د ( الّتكثري  

 الرِّحاُب اـــــاهـــقــــْلـــون اـــانـــــقـــْلـــَت وَفـــس اــــهــرَيَقـب اــــــي دِســــقــال َبـــيــحب اـــــ ي16

 : مفردها الّرْحبة ، وهي األرض الواسعة . الرِّحاب .         : الَعَلم الكبري . واجلمع : بيارق  بريق:  * املفردات

لته الذي أحّب القدس ودافع عنها فكان كالعلم مبواقفه الثابتة آمًلا رجوع القدس احلبيبة : خياطب جال * الشرح

 ، وحتّقق الّنصر مبالقاة ساحات األقصى .

 صّور احلسني بن طالل وساحات األقصى بشخصني يلتقيان . * الّصورة الفنّية :

 ما معنى كلمة ) الرِّحاُب ( ؟ تكميلي ( : 2019) وز 
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 آُبــــــــــم ىــــصـــاألق ِدـــــمسجــلــل ًداــــــوغ ِمٌعــَتــْجــُم مىـــِحــال ُلــــْمَشـــ ًداــــــ وغ17

 : املرجع . املآب .                : الوطن  احِلمى .          : ُمْجَتَمع َشْمُل :  * املفردات

د فيه ديار القدس إىل أهلها ، ويعود فيه األقصى حرًّا : الّشاعر متفائل باملستقبل ، ويتطّلع إىل غٍد تعو* الشرح 

 بإذن اهلل تعاىل .

 رأيك ؟ يف ذلك ، يف الّشاعر يعتمد عالَم باملستقبل ، متفائًلا الّشاعر بدا ( 7) الفهم والتحليل 

 ، يقول : بدا الشاعر متفائاًل يف نهاية القصيدة

 . مآُب قصىاأل للمسجِد وغًدا ُمْجَتِمٌع احِلمى َشْمُل وغًدا

 ويعتمد على همة اهلامشيني، وعلى وحدة العرب لنصرة القدس ومجع مشلهم حتت راية واحدة .

 املعجم والداللة :

 :الّلغوّي  معجمك إىل ــ أضف1

 . وحنوه ِحّناء من به وُيتَلوَّن ُيْخضب ما: اخِلضاب  -

 .قَدمه  رسالفا فيها يضع السِّْرج ، يف ُتعّلق حديد َمن حلقة: الرِّكاب  -

 .جبلني  بني انفراج وهو الشِّعب ، مفردها :الشِّعاب  -

 .اخلالية  األرض :اليباب  ـــ

 .الواسعة  األرض وهي الّرْحبة ، مفردها :الرِّحاب  -

 .املرجع : املآب  -

 :اآلتية  الكلمات معاني واستخرج املعجم ، إىل ــ ُعد2

 : اجِلْلد . اإلهاب:الّضوء الّساطع                    ــ  الّسناــ              : موصل طرف الذراع يف الكّف . الزَّْندــ 
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 :من  كّل مفرد ــ ما3

 : الّرابية .الّروابي ــ                  : اجلبهة . اجلباهــ                    : اهُلْدب . األهدابــ                      : الـُقـبَّة . الِقبابــ 

 : يأتي  مّما جمموعة كّل يف خّط حتَته ما يف املعنى يف قــ فّر4

 .(  صورتك)        اُبـوكــت ســْيٌف واْسـُمَك رايــٌة                       أهــداِبـِهْم عـلى الغـالي َرْسـُمَكأــ 

 :نواس  أبو ــ قال

 .(  األثر الباقي من الدِّيار)  وعنائي بها تــْردادي طـاَل وقــد                            بكائي الّدياِر َرْسِم يف طاَل لقد

 اخِلضاُب لَكفِّـلو ُمـَوْشـال َزْنـِدَك                  وفـي عـــيـَنــْيــَك ُقـــــرَُّة ب ــ إنَّــــهــا

 الّراحة مع األصابع .

 واألمر ، الّسالم ورّد ، األذى وكّف البصر، َغّض "صّلى اهلل عليه وسّلم  الّرسول بّينها كما الّطريق حقوق ــ من

 ( . مْنع ، صْرف)                        ".املنكر  عن والّنهي ، باملعروف

 .( الوعد )             باُبش – بْعُد - هلوىاو َقَطعوُه             لــذيا لَعــْهـِدا عـلى ألحــّبـاُءاوجـ ــ 

 .( زمن )                                                         . ألموّيةا لّدولةا عهد يف خرةالص قّبُة يدْتــ ُش

 : فويًاش أكمل ، ْرجالسَّ من َرَجوأْس ، ّلجامال من أجَلَم:  حنو ، جلامدةا اءاألمس نم أفعااًل لعرُبا تقتــ اش5

 من وأصحَر ،اخلشب  من َبختّشالّذهب ،  من ذّهَب ، احلجر من تْحَجَراْس البحر ، من أحَبَر ، اخليمة  من خّيَم

 البّلْور . من وبْلَوَر الصحراء

 :ليلوالتح الفهم

 . ذلك عن اعرالّش عّبر كيف حوّض ، هادةالّشو لبطولةا أرض هي القدس أّن إىل اعرالّش ارــ أش5

هداء هم األبطال، ، فهؤالء الش ( حتدث الشاعر عن تضحيات الشهداء يف سبيل فلسطني 9،  8، 7األبيات  )

 ، وتفتخر بهم القدس جبباهلا وشعابها . ، واألقصى رمزهم الديين والقدس بلدهم
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 :القدس  أجل من لعربّيا اجليش حياتتض عن اعرالّش حتّدثــ 6

 . 11،  10البيتان                                   . لقصيدةا يف ذلك موطن حّددــ أ

 . لقصيدةا يف ترد مل حياتضالّت هذه من اصوًر ذكرــ ا  ب

 . 1948، وباب الواد،  قدم اجليش العربي تضحياته يف معارك القدس، كمعركة اللطرون

 .للقدس  ءافد حياتهتض على تقف عندما لعربّيا اجليش عن به خترج لذيا نطباعالا ماجـ ــ 

، التفاني،  قدرة وكفاءة عالية ، ما يتمتع به اجليش العربي من الدور العظيم الذي يضطلع به اجليش العربي

  الشجاعة .

 هللا طّيب نياحلس مللكا خطاب يف ( أصمْعَت ، نادْيَت ، منِقذ ):  مثل من تاوعبار كلمات اعرالّش تخدمــ اس10

 ؟ ذلك من تنتجتس اماذ ، هاثر

عنها ، وحرصه على  يه الدائم إىل الدفاعْعوَس ــطّيب اهلل ثراه ــ مكانة القدس عند امللك احلسني بن طالل 

 توحيد العرب من أجلها .

 بّث الّشاعر احلياة يف املكان ، فظهرت القدس يف القصيدة صامدة تستغيث مبحّبيها :  ــ11

 على استمرار صمودها وثباتها على أرضها .تأكيًدا               أــ ما داللة بعث الشاعر احلياة يف القدس ؟

 تكمن قّوة صمودها يف أهلها ، وإميانهم بقضّيتهم .          ب ــ أين نكمن قّوة صمودها يف رأيك ؟

 ــ ما هي أهم األخطار اليت تتعّرض هلا املقّدسات يف بيت املقدس ؟12

 االعتداء على املسجد األقصى واملصّلني فيه ، واالعتداء على اآلثار اإلسالمّية باحلفريات وإنشاء األنفاق .

 ؟س القد جتاه لعربّيةا ألّمةا جباو ماــ 13

، وإبراز القضية  ، وااللتزام حنوها بتوحيد الصفوف العربية وتكاتفها الدفاع عنها بكل ما أمكن من وسائل

 مام العامل .ة واحلق الشرعي للعرب يف فلسطني أالفلسطيني
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 ؟ "القدس  " لفظة كنفس يف تثريها ليتا ملعانيا ماــ 14

 ، أرض الشهداء . سطني، القدس عاصمة فل ، األرض الطاهرة األرض املباركة

 التذّوق اجلمالي

 ؟(  مرالّس جلباه) ا و ،القدس (  حبيب يا) : اعرالّش قول يف رالّتكرا لةدال ماــ 3

 داللة على تأكيد عالقة احملّبة اليت تربط جاللة امللك بالقدس . ــ يا حبيب القدس :

 فلسطني .ــ اجلباه الّسمر : تأكيد دور اجليش العربي وتضحياته على أرض 

 . لنّصا من طفالعوا هلذه مّثل اعر،الّش ناوجد يف حةاضو لوطنّيةاو لقومّيةاو لدينّيةا طفالعوا برزتــ 4

 الغياُب طاَل فَقْد واحملاريُب               الِقباُب نادْتَك الُقدِس حبيَب ــ يا         الدينّية مثل :

 سجد األقصى مآُب .ــ وغًدا للم                                                         ــ سوف تلقاها ونلقاها الّرحاب .

 الوطنّية مثل :

 الرِّكاُب ُيطاِوْعَك امُلْهَر أْسِرِج                     اِرَسُهْمــــــــــف اـــيــَف األْهُل ــ وُهُم

 يَباُب  الّساُحـــــــف إّلاَك ٍذـــِقــْنـُم                     ِمْن للُقْدِس ما الُقْدِس حبيَب ــ يا

 والشِّعاُب الرَّوابي ْزهوـــَت وِبِهْم                     مــهــل واألقصى بطاُلاأل ُمـــــ وه

 القومّية مثل :

 إهاُب اجملِد َسنا ِمن وعليها                    ًدىـف أعراُس السُّْمُر ــ واجلباُه

 باُب للجنَِّة ُرالسُّْم اجلباُهـــــــف                    َدًما البطوالِت باُب َيكْن ــ إْن

 ِحساُب الغازي َنَظِر يف هلا ما                    دىـامل ِمْلُء اليت ــ املالينُي

 غابوا واألهُل صابرٌة َوْحَدها                    اـــِمْحنِته يف القدَس أنَّ ــ غرَي



                                                      0797020016  إعداد املعلم  :  مهند عفانه                                             ةـيـربـعـة الـغـلـي الــان فـــرّيـــال 

42 
 

  مآُب ىاألقص للمسجِد وغًدا                    ُمْجَتِمٌع احِلمى َشْمُل ــ وغًدا

 

 ة :ــــابــتــكــال

 األسلوب

 األفكار ألداء وتأليفه الكالم نظم أو املعاني ، عن بها ُيعّبر اليت والّتعبري والّتصوير الّتفكري طريقة هو األسلوب

 والرواية واخلطابة ، والقصيدة ، املقالة ، من فلكّل املوضوع ، باختالف األسلوب اخليال ، وخيتلف وعرض

 أفكاره بّث يف الكاتب طريقة األسلوب أيًضا وقيل "  . املوضوع هو األسلوب" :  قيل حتى خاص ، أسلوب

 .نفسه  املوضوع يف غريه أساليب عن تلفخت بطريقة معّين موضوع يف اخلاصة وتشبيهاته ومعانيه

 : لوباألس صفات أهم ومن

 . لثقايفا هماتومس رفعو ئهاقّر إفادة إىل يرمي مفهوًما لكاتبا لوبأس يكون أن:  وحــ الوض1

 لذيا فالكاتب. ملتلقيا نفس يف تنفعاالالاو طفالعوا وإثارة ، ةاحلماسو عورالّش وبعث ، لعقولا إيقاظب:  لقّوةــ ا2

 بل ، لتصّنعاو بالتقليد تكون ال قّوة وهي ، ذلك صدى عبارته يف جتد ، بصدق ويعتقدها ، وحبوض حلقائقا يدرك

 . رهاأغو وبعد لفهما صحة من هي

. تهااوأصو ، حركاتها فتمثل للثانية حكاية ألوىلا تكون حتى ملعانياو أللفاظا بني لطبيعيةا ملالءمةا:  اجلمالــ 2

 من بها يّتصل وما عمق من ملعانيا يف ما يدرك ملصّورا فاخليال ، وذوقه ألديبا خيال عن تصدر صفة جلمالاو

 . جلميلا خليالا ابهذ وأليقها  تالعبارا أصفى خيتار لّذوقاو ، ئًعاار احادًّ ًكااإدر مجيلة رارأس
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 لب ( .ـالق ُمْس) َر  ـٍةَتـْبـَن ُبْلـَق الوحدة الرابعة :
 للقاّص األردنّي : مجال ناجي                                        : قّصة قصرية( األدبّي أو النوع الفن ) 

 بها عالقيت ساءت ملاذا وأعرف حياتي ، اقتحمتو وحدتي حتدَّت اليت الّنبتة بتلك صدري ضاق ملاذا أعرُف

 ، مرضي من شفائي مبناسبة أحضرها الذي )حسين ( ، صديقي أبرِّئ أن من لي بّد ال. امُلخجل  احلّد ذلك إىل

 .افة الّشّف بلفافتها النبتة ، تلك مصطحًبا بييت ، يف ، وزارني معي تعاطف الذي الّصديق ذلك بسبب أكرهها مل فأنا

 والشََّبر، الورق لفافة عنها نزع أن بعد فيه ووضعها الغرفة ، جدار أسفل املكان ذلك هلا اختار الذي هو ّنهأ صحيح

 يكن مل أّنه إال بعد ، ما يف أتعبتين اليت رعايتها مهاّم اإلمالء ، يشبه ومبا املعهود ، حبرصه لي شرح أّنه وصحيح

 .القلب  رسم تشبه اليت بأوراقها النبتة تلك وبني بيين منا الذي العداء يف سبًبا

 موجودات من واحدة جمّرد فيها رأيت قد وبينها ، بيين بغض أو حّب عالقة وجود بضرورة أشعر مل البداية يف

 .اجلدار  على ورّصال إطارات حّتى أو واخلزانة ، وامِلْدفأة ، والّطاولة ، الكرسي ، مثل الغرفة ،

 مثل مََّرةُمس نبتة جمرد إىل جيذبين لذيا ما ، ينفس يف َأملسَّا من صمتها يثريه ما إىل تنّبهُت أيام ، بعد أّنين غري

 يف رمبا أو ، رةامُلتقشِّ َفّرةامُلص ناجلدرا يف أو ، لقامتا لغرفةا قفس يف ُتحملُق ، تيكّيةالبالس أو ّيةالّنحاس لّتماثيلا

 ؟ خدي ويف جبهيت يف ملتقاطعةا ألخاديدا تلك ّيماس وال ، وجهي تقاطيع

 كلَّ ترغمين أنها كما ، ميكالس ببطنها تنمو كي يومّية عناية إىل حتتاج وهي ، مًعا آن يف وُمْقِلقة  ُمتِعَبة نبتة إّنها

 ميدهاتس ثم لغبار،ا من قهااأور وتنظيف ، رّيها على وجتربني ، هااير أو لّنورا ترى كي تائرالّس حةاإز على باحص

 . كرهتها نيأب أجزم ، وأخرى مّدة بني

 ميبتس من إىل حتتاج لبيوتا خلاد تعيش ليتا لنباتاتا أّن من ، حفلّصا إحدى يف قرأته ما هو ، غيظي أثار ما

  . عروقها يف حلياةا يبعث لذيا وءّضلا كما ، امةبتسالا تتلّقف حّية كائنات ، ةساحّس تخملوقا ألنها ؛ أحياًنا هلا

 ( ين) حس. فةاطر ألمورا أكثر أمام فيّتش أرخي أكاد ال أناف ، طبعي من يسل امبتسالا إّن ثم ، ينقصين ماا  هذ

 خارج عهاأض أْن هو حّل لأفض ؟ بليدة نبتة جملّرد امبتسالا ميكنين فكيف ، حلقيقةا هذه يعرف بها جاء لذيا
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 إىل ؤّديسي موقعها ريتغي ألّن ؛ مكانها من أنقلها أاّلب أوصاني ( ينلكن ) حس ، لعمارةا درج ويةاز عند ، لغرفةا

 . ومتوت فتذبل ، بهايناس ال وقد ، جلديدا ملكانا مع للّتكّيف رهااطراض

 مل اهذ ولكن ، صمتها عيوب من لتخّلصا يف برغبتها يوحي مبا ومنت ، لنبتةا تلك تتعشنا ، راآذ هرش خالل

 ، يومياتي يف ويتدّخل ، وحدتي خيرق ، حياتي يدهم كائن حال أية على فهي ، معها امتلّصا عياصر يوقف

 ؟ غرفيت يف عهابوض حياتي على آمرت قد ( ين) حس يكون أن ميكن أال ؟ منها أختّلص ال املاذ

 من أكثر ألمرا تغرقيس لْن:  فّكرُت ، وتهااطر مع نةخش إّنها ، اقالّس تلك ُتحتّسس ، اقهاس من يدي قرتبْتا حني

 . منها وأرتاح حدةاو حركة ، اقالّس أقصفف ، يدي أدير ، حدةاو ثانية

 ،الّنفس  قتل ئماجر لةسلس إىل تنتمي فعلة رتكابا على مِدْقُم أّنين إىل رعةبس لتفتوّص ، يرأس يف لفكرةا قّلبت

 رأيتها للحظةا تلك يف.  وقلق حبرية حمّدًقا فكي فلأس كّفي ووضعت ، ملقعدا على ُتوجلس ، وتنهدُت ، جعُتاتر

 غري امةابتس عن ناتفرّت فيّتبش فوجئت ، حبذر قبيناتر أخذت كثرية عيون ، عيون هاقاألور دتوتوّل ، رئّبتش

 . لي بةبالنس ألقلا على ، مفهومة

 وكيف ، جلديدةا قهااأور تتفّتح كيف جملّردةا بعيين أرى كْدُت حتى ، اعةس كّل ، يوم كّل ريعالّس منّوها قبتار

 ، وتهاص عُتمس ما اوكثرًي ، جلديدةا عمالرباو قاألورا أتفّقد ، احبلّصا يف أصحو وحني ، آدمية كفٍّ مثل طتتبّس

 فرًحا أعماقي يف وتّصلا ذلك أيقظ ولقد.  لباكرةا باحاتالّص يف تفّتحها أثناء يف قارلألو خلافتةا لطقطقةا وتص

 . هلا مأبتس وأّنا مرة تاذ ينفس وضبطُت ، طفوليًّا

 دّب ر،اجلدا فمنتص بلغت حنيراق جديدة ، أوراق خضراء يانعة ، وويف األيام الالحقة ، منت وتوالت هلا أو

 ، أريد ما غري إىل فتوّجهْت هي أما ر،اجلدا اريس وتكس كي لبابا حنو توجيهها أردُت أناف ، جديد من بيننا خلالفا

 . لنافذةا حنو

 ، لبابا ناحية برفق ُعُنقها لويتو ، لعزيزةا أيتها هنا من : مرأةا خياطب كمن قلُت ، هارأس كُتأمس ، ينفس هدأْت

 إىل تنظر أّنماك فبدْت ، لنافذةا حنو يتوّجه هارأس عاد ، مأّيا وبعد . لبابا ذلك حبافة لمتَّص خبيط ربطته ثم

 .ءالورا
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 نتباهيا لفت تلك حبركتها دتاأر أنها قّدرت حني ّيماس وال ، مبهًما ًىأس ينفس يف أثار هداملش أن صحيح

 إّن ثم ، بها هتماميال ًمااإكر ألقلا على ؟ لرغبيت تجيبتس ال املاذ ، لكن ، بيننا حصَل لذيا اهمبالّتف وتذكريي

 .بالصور ىمأل فهي ، دهاامتداو منّوها توعبتس ال لنافذةا حتى راجلدا من ملَتبّقيةا احةاملس

 وحني ، لنافذةا حنو لتوّجها علىا ًراروإص البةص أكثَر بدت ملّرةا هذه لكّنها ، ميموتص برفق ُعُنقها لّي حاولُت

 . مّرتني رجتفتا لقد ، أجل ، ترجتف بُعُنقها ُتأحسْس ، قلياًل عليها ابعيأص تقس

 اًرارإص ازَدْدُت ، حّية كةمس مثل ابعيأص بني رجتفتا لُعُنقا تلك لكن ، حدث ما ّدقأص أو أفهم أن عبالّص من

 . رتنكس بها إذ ر،اربإص لبابا حنو ثنيها أحاول وبينما ، بدأُته ما تنفيذ على

 من غفلة يف ارًمج رتكبا من عورش ودهمين ،بشرّية  عظمة ركس بصوت بهأش حلظتئٍذ عتهمس لذيا لصوتا كان

 تلّفتُّ ، به أفعل اماذ أدِر مل ، ابعيأص بني فظّل هارأس أّما ، يدي خلّط رالكس مكان من نّز لذيا ائلالّسو ، الّناس

 فتحُت ، يدي من الرأس قطس وإْذ ، تّتهمين عيوًنا قاألورا يف رأيت ، ءالورا حنو قدماي جعتاتر ، بُذعر حولي

 . لبيتا وغادرُت ، لبابا

 ، ملبلولا القماش من بقطعة اماتهامس نّظفُت ، إنقاذها حاولُت ، قهااأور ذبلت حتى قليلة أيام وىس متِض مل

 . موجع بصمت حياتي من حابنسالا يريد بعزيز بهشأ كانت لكن ، فذالنواو تائرالّس فتحت ، حبرص رويتها

 وّدت،اس ليتا أغصانها وىس يبَق مل ، قطوتس جتّف ثم ، جديدة قاأور تصفّر يوم كّل ، قهااأور صفّرتا رويًد ارويًد

 أّيار، ليالي إحدى يف أةفج األرض على قطيس ثّم ، راجبد ثيتشّب يفاخر لعنكبوت ءاودس أذرع مثل وبدت

 ذلك ؤيةبر  مفهومة غري ، جاحمة رغبة دهمتين فقد أنا اأّم ، وعاريًا ،ا مصفرًّ اًرمتقّش ، كان مثلما راجلدا فيعود

 ؟ارّيأ من  لليلةا تلك كونس يف لعنكبوتا قطس حني  إليه تْقُتاش املاذ ،(  ين) حس ديقّصلا

 ) مجال ناجي ، ما جرى يوم اخلميس ، بتصّرف (                                                                                
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 حفظ التعريف بالكاتب :

 ؟ عّرف بالكاتب

 عّدة نال األردنيني ، الكّتاب لرابطة سابق ورئيس العرب الكّتاب اّتحاد عضو أردنّي ، وقاّص روائّي ناجي مجال

 الثاني اهلل عبد امللك وجائزة األردن ، / م2015 لآلدب التقديرية الدولة جائزة آخرها كان وعربية حملية جوائز

 .م 2016 األدبّي لإلبداع

 .أجنبّية  لغات إىل منها عدد ُترجم  األدبّية األعمال من جمموعة له  ؟ األدبّية ذكر أعمالها

 ؟ رواياته من ذكر عدًداا

 . ( الذئاب تشيخ ) عندما و األخرية ( ، بعاالزو خمّلفات)  و بلحارث ( إىل ) الطريق 

 ؟ القصصية  جمموعاتهعّدد 

 . القصة هذه منها أخذت اليت اخلميس (  يوم جرى و) ما تفاصيل ( ، بال و )رجل الّذهن ( ، خالي ) رجل 

 ( : اذكر اجملموعة القصصّية اليت ُأخذت منها القّصة . 2018) وز 

 : حفظ النّص جّو

  صديقه  إليه هااأهد لقلبا مرس بهتش  نبتة وبني  بينه أتنش ليتا لعالقةا ( لقلبا مرس ) قصة يف لقاّصا يصّور

  ملتكّلما مريبض لقاّصا قّدمها  حبكة يف  لنبتةاو لقاّصا بني  عارلّصا عنصر لقصةا يف ويربز ،املرض  من لشفائِه

 اناإلنس يرتك أن يف تتمثل ليتا  عادةالّس تلك ، حوله وملن هلنفس الّسعادة   قيقحت يف اناإلنس  ؤوليةمس فلتكش

 . تهاراقر ّتخاذا يف  ّرعيتس وال ، معهم ويتكّيف ، آلخرينا يقبل وأن ، حّريتهم ونميارس آلخرينا
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 ( 2018) الفقرة األوىل وز  :والثانية األوىل الفقرتان 

 بها عالقيت ساءت ملاذا وأعرف ، حياتي واقتحمت وحدتي حتدَّت اليت الّنبتة بتلك صدري ضاق ملاذا أعرُف

 مرضي، من شفائي مبناسبة أحضرها الذي ،(  حسين) صديقي أبرِّئ أن من لي بّد ال.  امُلخجل احلّد ذلك إىل

 . الّشفافة بلفافتها ، النبتة تلك مصطحًبا ، بييت يف وزارني ، معي تعاطف الذي الّصديق ذلك بسبب أكرهها مل فأنا

 والشََّبر، الورق لفافة عنها نزع أن بعد فيه ووضعها ، الغرفة جدار أسفل املكان ذلك هلا اختار الذي هو أّنه صحيح

 يكن مل أّنه إال ، بعد ما يف أتعبتين اليت رعايتها مهاّم ، اإلمالء يشبه ومبا ، املعهود حبرصه لي شرح أّنه وصحيح

 . القلب رسم تشبه اليت بأوراقها النبتة تلك وبني بيين منا الذي العداء يف سبًبا

 املعنى                          الكلمة املعنى                      الكلمة 

 الغطاء املزّين الشََّبر َضِجْرُت وِصْرُت مهموًما ضاق صدري

 املعروف واملعتاد املعهود لفائفما ُيَلّف على الرِّْجل وَغْيَرها ، واجلمع  لفافتها

 يكتبوَنَينِطُق بالَكِلماِت واجُلَمِل واآلخرون  اإلمالء أزال نزع

 ( 2018) وز  : والّرابعة الثالثة  الفقرتان

 موجودات من واحدة جمّرد فيها رأيت قد ، وبينها بيين بغض أو حّب عالقة وجود بضرورة أشعر مل البداية يف

 . اجلدار على ورّصال إطارات حّتى أو ، واخلزانة ، وامِلْدفأة ، والّطاولة ، الكرسي مثل ، الغرفة

 مثل ُمسمََّرة نبتة جمرد إىل جيذبين الذي ما ، نفسي يف السََّأم من صمتها يثريه ما إىل تنّبهُت ، أيام بعد أّنين غري

 يف رمبا أو ، امُلتقشِّرة امُلصَفّرة اجلدران يف أو ، القامت الغرفة سقف يف ُتحملُق ، البالستيكّية أو الّنحاسّية الّتماثيل

 ؟ خدي ويف جبهيت يف املتقاطعة األخاديد تلك سّيما وال ، وجهي تقاطيع

 املعنى                           الكلمة املعنى        الكلمة

 املنزوع عنها قشُرها املتقشِّرة اجلدران ُكْره بغض

 مالمح ، مفردها تقطيع تقاطيع حيّرك يثريه

 طيل يف األرض ، احلفرةاألْخدود : الشَّقُّ املست األخاديد ( 2018) وز  امَلَلْل والضََّجْر الّسَأم

 ما بني احلاجبْين إىل الناصية . واجلمع : ِجباٌه جبهيت  
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 النبتة ؟ إىل األولّية القاّص نظرة اّتسمت مَب ( 3) الفهم والتحليل 

 إطارات حّتى أو ، واخلزانة ، وامِلْدفأة ، والّطاولة ، الكرسي مثل ، الغرفة موجودات من واحدة جمّرد فيها رأى

 اجلدار ، ومل يشعر بضرورة وجود عالقة حّب أو بغض بينه وبينها . على راّلصو

 ما داللة كل من :(  2) التذّوق اجلمالي 

 .( سوء األوضاع املادّية للقاّص )    أـ حتملق يف سقف الغرفة القامت ، أو يف اجلدران املصفّرة املتقّشرة .

 . ( التقّدم يف الّسن.              )  ( 2018 ) وز ب ـ األخاديد املتقاطعة يف جبهيت ويف خّدي .

 ج ـ اجلدران املصفّرة املتقّشرة .

 :والّسادسة اخلامسة  الفقرتان

 كلَّ ترغمين أنها كما ، السميك ببطنها تنمو كي يومّية عناية إىل حتتاج وهي ، مًعا آن يف وُمْقِلقة  ُمتِعَبة نبتة إّنها

 تسميدها ثم الغبار، من أوراقها وتنظيف ، رّيها على وجتربني ، يراها أو لّنورا ترى كي الّستائر إزاحة على باحص

 ( . 2018) وز  . كرهتها بأني أجزم ، وأخرى مّدة بني

 يبتسم من إىل حتتاج البيوت داخل تعيش اليت النباتات أّن من ، حفالّص إحدى يف قرأته ما هو ، غيظي أثار ما

 .  عروقها يف احلياة يبعث الذي الّضوء كما ، االبتسامة تتلّقف حّية كائنات ، اسةحّس تخملوقا ألنها ؛ أحياًنا هلا

 املعنى            الكلمة املعنى            الكلمة

 إبعاد إزاحة وقت ، ومجعها آونة آن

 سْقيها ، وجذرها روي ( اجلذر اللغوّي 2018) وز رّيها  الغليظ السميك

 غضب شديد غيظي فعل الشيء على ُكْره ترغمين

 تتناول تتلّقف الِعْرق : أصل كل شيء عروق

 .النبتة  من القاّص استياء أثارت أمور ثالثة عدد(  4) الفهم والتحليل 

، كما  ، وتسميدها أوراقها وتنظيف ، ورّيها الّستائر إزاحة على صباح كلَّ ، فرتغمه تنمو كي يومّية عناية إىل حتتاج

 تسم هلا .أّنها حتتاج إىل من يب
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 . ضحهاّو بالنبات ، العلمّية املتعّلقة احلقائق من مجلة إىل القاّص أشار(  8) الفهم والتحليل 

 ــ جتّنب نقلها من مكان إىل آخر .ي ، والتسميد ، وتنظيف األوراق .                      ــ حتتاج إىل الّضوء ، والّر

 :والثامنة الّسابعة  الفقرتان

(  حسين. ) طرافة األمور أكثر أمام شفيّت أرخي أكاد ال فأنا ، طبعي من ليس االبتسام إّن ثم ، ينقصين اما هذ

 خارج أضعها أْن هو حّل لأفض ؟ بليدة نبتة جملّرد االبتسام ميكنين فكيف ، احلقيقة هذه يعرف بها جاء الذي

 إىل سيؤّدي موقعها تغيري ألّن ؛ مكانها من أنقلها بأاّل أوصاني(  حسين)  لكن ، العمارة درج زاوية عند ، الغرفة

 . ومتوت فتذبل ، يناسبها ال وقد ، اجلديد املكان مع للّتكّيف رهاااضطر

 مل هذا ولكن ، صمتها عيوب من التخّلص يف برغبتها يوحي مبا ومنت ، النبتة تلك انتعشت ، آذار شهر خالل

 ، يومياتي يف ويتدّخل ، وحدتي خيرق ، حياتي ميده كائن حال أية على فهي ، معها الّصامت صراعي يوقف

 ؟ غرفيت يف بوضعها حياتي على تآمر قد(  حسين)  يكون أن ميكن أال ؟ منها أختّلص ال ملاذا

 املعنى                      الكلمة املعنى                     الكلمة

 ها وطراَوُتهاتذهب نداوُت تذبل كاد : من أفعال املقاربة مبعنى أقرتُب أكاد

 نِشط وَنَهض انتعشت أسدهلا فتصري مرختية داللة على العبوس والتجّهم أرخي شفيّت

 يفاجئ يدهم مستملحة نادرة طرافة

 َيشّق خيرق ضعيفة الّذكاء وقليلة الّنشاط بليدة

 حاَوَل اإليقاع بشخص تآمر الّتوافق مع البيئة والّظروف  التكّيف

 مّرة ؟ كّل يف الرتاجع إىل دفعه الذي الّسبب ما مرة ، غري النبتة من يتخّلص أن القاّص حاول(  5) الفهم والتحليل 

 ــ حاول وضعها خارج الغرفة ، عند درج العمارة . 1

 املكان مع للّتكّيف اضطرارها إىل سيؤّدي موقعها تغيري ألّن ؛ مكانها من ينقلها بأاّل أن صديقه حسين أوصاه

 . ومتوت فتذبل ، اسبهاين ال وقد ، اجلديد

 ما داللة كل من :(  2) التذّوق اجلمالّي 

 .(  العبوس والتجّهم   )          جـ ـ أنا ال أكاد أرخي شفيّت أمام أكثر األمور طرافة .
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 :والعاشرة الّتاسعة الفقرتان 

 من أكثر األمر يستغرق لْن:  فّكرُت ، طراوتها مع خشنة إّنها ، الّساق تلك حتّسسُت ، ساقها من يدي اقرتبْت حني

 . منها وأرتاح واحدة حركة ، الّساق فأقصف ، يدي أدير ، واحدة ثانية

 ، الّنفس قتل جرائم سلسلة إىل تنتمي فعلة ارتكاب على مقدم أّنين إىل بسرعة فتوّصلت ، رأسي يف الفكرة قّلبت

 رأيتها اللحظة تلك يف.  وقلق حبرية ّدًقاحم فكي أسفل كّفي ووضعت ، املقعد على وجلسُت ، وتنهدُت تراجعتُّ،

 غري ابتسامة عن تفرّتان بشفيّت فوجئت حبذر، تراقبين أخذت كثرية عيون ، عيون ألوراقها وتوّلدت ، تشرئّب

 . لي بالنسبة األقل على ، مفهومة

 املعنى                   الكلمة املعنى                   الكلمة

 ُمْنِعم الّنظر حمّدًقا أكسرها أقصف الّساق

 متد عنقها لتنظر تشرئب اقرتاف ارتكاب

 بدأْت تراقبين أخذت تراقبين تَنفَّّس الصَُّعداء تنهدُت

 الفم ةافرّت: ابتسم وبدْت أسنانه يف ُمقدَّم تفرّتان ، واجلمع : ُفُكوك َمغِرُس األسنان أسفل فّكي

 مّرة ؟ كّل يف الرتاجع إىل دفعه الذي الّسبب ما مرة ، غري النبتة نم يتخّلص أن القاّص حاول(  5) الفهم والتحليل 

 خالل شهر آذار فّكر أْن يقِصف ساقها لريتاح منها .

 الّنفس ، وشعر بأّن الّنبتة تراقبه حبذر . قتل جرائم سلسلة إىل تنتمي فعلة ارتكاب على أيقن أّنه ُمقدم

 :والثانية عشرة احلادية عشرة  الفقرتان

 وكيف ، اجلديدة أوراقها تتفّتح كيف اجملّردة بعيين أرى كْدُت حتى ، ساعة كّل ، يوم كّل الّسريع منّوها تراقب

 ، صوتها مسعُت ما وكثرًيا ، اجلديدة والرباعم األوراق أتفّقد ، الّصباح يف أصحو وحني ، آدمية كفٍّ مثل تتبّسط

 فرًحا أعماقي يف الّصوت ذلك أيقظ ولقد.  الباكرة لّصباحاتا يف تفّتحها أثناء يف لألوراق اخلافتة الطقطقة صوت

 . هلا أبتسم وأّنا مرة ذات نفسي وضبطُت ، طفوليًّا



                                                      0797020016  إعداد املعلم  :  مهند عفانه                                             ةـيـربـعـة الـغـلـي الــان فـــرّيـــال 

51 
 

 دّب اجلدار، منتصف بلغت وحني ، يانعة خضراء أوراق ، جديدة أوراق هلا وتوالت منت ، الالحقة األيام ويف

 ، أريد ما غري إىل فتوّجهْت هي أما اجلدار، يسار تكسو يك الباب حنو توجيهها أردُت فأنا ، جديد من بيننا اخلالف

 . النافذة حنو

 املعنى             الكلمة املعنى                                       الكلمة

 سرى روْيًدا روْيًدا دّب اخلالف بَسط : فَرَش وامتّد تتبّسط

 تغّطيه اجلدار تكسو زهرة الشجرة قبل أن تتفّتح . ومفردها ُبْرعم الرباعم

 اّتجهت توّجهت املنخفضة اخلافتة

   صفة لّلون األخضر ، يَنع الثَّمُر : نضج وطاب وحان قطافه يانعة

 :عشرة  اخلامسةوعشرة  الرابعةوعشرة  الثالثة الفقرات

 ، الباب ناحية رفقب ُعُنقها ولويت ، العزيزة أيتها هنا من:  امرأة خياطب كمن قلُت ، رأسها أمسكُت نفسي، هدأْت

  .الوراء إىل تنظر كأّنما فبدْت ، النافذة حنو يتوّجه رأسها عاد ، مأّيا وبعد. الباب ذلك حبافة متَّصل خبيط ربطته ثم

 انتباهي لفت تلك حبركتها أرادت أنها قّدرت حني سّيما وال ، مبهًما ىأس نفسي يف أثار املشهد أن صحيح

 إّن ثم ، بها الهتمامي إكراًما األقل على ؟ لرغبيت تستجيب ال ملاذا ، لكن ، ينناب حصَل الذي بالّتفاهم وتذكريي

 .بالصور مألى فهي ، وامتدادها منّوها تستوعب ال النافذة حتى اجلدار من املَتبّقية املساحة

 وحني ، النافذة حنو التوّجه على اوإصراًر صالبة أكثَر بدت املّرة هذه لكّنها ، وتصميم برفق ُعُنقها لّي حاولُت

 . مّرتني ارجتفت لقد ، أجل ، ترجتف بُعُنقها أحسْسُت ، قلياًل عليها أصابعي قست

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 إحلاح وثبات إصراًرا ظهرت ، جذرها بدو بدت

 ترتعد وتضطرب ترجتف حزن أًسى

   غامض مبهًما

 :آخر  طريق يف تسري أن النبتة وأرادت طريق ، يف النبتة تسري أن القاّص أرد(  7) الفهم والتحليل 

 رأيه ؟ على منهما كّل أصّر ملاذاأـ 
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القاّص : أراد هلا أن تتوّجه حنو الباب ؛ ألّن املساحة املتبّقية من اجلدار حّتى النافذة ال تستوعب منّوها 

 مو خارجه ، أو أْن ترحل عْنه .وامتدادها ، فهي مألى بالّصور . وكأّنه ال يريدها داخل بيته ، ويريدها أن تن

 النبتة :أرادت التوّجه حنو الّنافذة ؛ حيث الّضوء واهلواء وكأّنها تريد البقاء واحلياة . 

 ما داللة كل من :(  2) املعجم والّداللة 

 دـ املساحة املتبقية من اجلدار مألى بالّصور .

 . ذكريات القاّص الكثرية

 :عشرة  ةالثامنو عشرة والسابعةعشرة  السادسة الفقرات

 إصراًرا ازَدْدُت ، حّية مسكة مثل أصابعي بني ارجتفت الُعُنق تلك لكن ، حدث ما أصّدق أو أفهم أن الّصعب من

 .تنكسر بها إذ بإصرار، الباب حنو ثنيها أحاول وبينما ، بدأُته ما تنفيذ على

 من غفلة يف جرًما ارتكب من شعور همينود ، بشرّية عظمة كسر بصوت أشبه حلظتئٍذ مسعته الذي الصوت كان

 تلّفتُّ ، به أفعل ماذا أدِر مل ، أصابعي بني فظّل رأسها أّما ، يدي لّطخ الكسر مكان من نّز الذي والّسائل الّناس،

 فتحُت ، يدي من الرأس سقط وإْذ ، تّتهمين عيوًنا األوراق يف رأيت ، الوراء حنو قدماي تراجعت بُذعر، حولي

 .البيت وغادرُت ، الباب

 ، املبلول القماش من بقطعة مساماتها نّظفُت ، إنقاذها حاولُت ، أوراقها ذبلت حتى قليلة أيام سوى متِض مل

 . موجع بصمت حياتي من االنسحاب يريد بعزيز أشبه كانت لكن ، والنوافذ الّستائر فتحت ، حبرص رويتها

 املعنى              الكلمة املعنى                  الكلمة

 خوف ُذعر فاجأني دهمين

 منافذ مساماتها قطَر وسال نّز

 حبيب مكرَّم عزيز لّوث لّطخ

 :آخر  طريق يف تسري أن النبتة وأرادت طريق ، يف النبتة تسري أن القاّص أرد(  7) الفهم والتحليل 

 منهما ؟ كّل على التعّنت هذا نتيجة ــ ماب 
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وهو حياول لّي ُعُنقها حنو الباب ، فانكسرت ، مّما أثار يف نفسه خوًفا ، ورأى يف أوراق القاّص : قسْت أصابعه عليها 

 النبتة عيوًنا تتهمه .

 النبتة : انكسر ُعُنقها أواًل ، ومْل متِض سوى أّيام قليلة حّتى ذبلت أوراقها واصفّرت ، ثّم جّفْت وسقطْت .

 :  الفقرة التاسعة عشرة

 اسوّدت، اليت أغصانها سوى يبَق مل ، وتسقط جتّف ثم ، جديدة أوراق تصفّر يوم كّل ، اقهاأور اصفّرت رويًد رويًدا

 أّيار، ليالي إحدى يف فجأة األرض على يسقط ثّم ، جبدار يتشّبث خرايف لعنكبوت سوداء أذرع مثل وبدت

 ذلك برؤية  مفهومة غري ، جاحمة رغبة دهمتين فقد أنا أّما ، وعاريًا ، مصفًرا متقّشًرا ، كان مثلما اجلدار فيعود

 ّأّيار؟ من  الليلة تلك سكون يف العنكبوت سقط حني  إليه اشتْقُت ملاذا ،(  حسين)  الّصديق

 املعنى           الكلمة املعنى          الكلمة

 عارمة مندفعة ال ميكن رّدها جاحمة بتمّهل رويًدا

   متّسك بقّوة يتشّبث

 ما داللة كل من :(  2) املعجم والّداللة 

 .( موت النبتة )           هـ ـ حني سقط العنكبوت يف سكون تلك الليلة من أّيار .

 مب يوحي استخدام القاص لفظة ) عنكبوت ( يف نهاية القصة ؟ :(  3 ) التذّوق اجلمالي

 ر ، ثّم هوى وسقط .التشّبث باحلياة ، فقد كانت النبتة مقاومة ، متشّبثة باحلياة كعنكبوت يتشّبث باجلدا
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 املعجم والّداللة :

 : لّلغوّيا  معجمك إىل فأض -1

 .لنظرا  منعم:  حمدِّق -                                                        .لتنظر عنقها متّد:  رئبَتْش -

 . الوس قطَر:  نـزَّ -                       . لفما ُمقدَّم يف ليتا نانهسأ وبدت َمسبتا:  فـرّتا -

 . بقوة كمتّس:  ّبثتش -

 : آلتيةا لكلماتا معاني تخرجاسو ، لعربّيةا لّلغةا معاجم أحد إىل ُعْدــ 2

 يفاجئ . يدهُم :ــ 

 : أبادُل أو أعاوُض . ُضأقايــ 

 : تنظر بشّدة . ُتَحْملقــ 

 ) مهم ( . : آلتيةا لكلماتا من كلمة كلَّ ملعنىا يف يقارب ما منها تخرجاسو ، ةالرابع لفقرةا إىل عدــ 3

 حُلَفر : األخاديد .اــ                                              : تقاطيع . مالمحــ 

 : مسمّرة . ثابتةــ 

 : من لكّل  لّلغويا جلذرا ماــ 4

 : َسَحَب . حابنساالــ                                                   : َسِئَم . أَمالّســـ 

 : َسِوَد . وّدتاســ 

 وتبّين ، لعربّيةا لّلغةا معاجم أحد إىل ُعد ، ألخضرا للونا فةص:  ليانعاو ،(  يانعة ءاخضر)  عبارة لنّصا يف وردــ 5

 : آلتيةا لصفاتا تعملتس ناأللوا أليِّ

 .) األسود (  حلالكا ، األزرق ( ) لصايفا ،) األمحر (  لقانيا ، ) األبيض ( لناصعا ،) األصفر (  علفاقا
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 : والتّحليل الفهم

 ( . 2018) وز  ؟ قصته ناعنو لقاّصا توحىاس مّمــ 1

 من شكل النبتة اليت أهداها إليه صديقه ، ألّنها تشبه رْسم القلب .

 . ذلك على دّلل ،(  ين) حس ديقهبص لقاّصا يربط متني وّد رباط مّثةــ 2

ملفوفة  وقت مرضه ، وزيارته . وإحضار حسين هدّية ) نبتة تشبه رْسم القلب ( تعاطف حسين مع القاّص خاصة

 ر لصديقه .بالورق والّشَب

 حتّول إجيابّي واضح حنو النبتة مع تطّور أحداث القّصة :ــ بدا على القاّص 6

 أ ( بّين مالحمه . ) الفقرة العاشرة واحلادية عشرة ( .

 غري مفهومة جتاه الّنبتة . ـ فوِجئ بشفتيه تفرّتان عن ابتسامة

ـ أخذ يراقب منّوها الّسريع كّل يوم؛ كيف تتفّتح أوراقها اجلديدة ، وكيف تتبّسط مثل كفًّ آدمّية ، ويف الّصباح ، 

كان يتفّقد األوراق والرباعم اجلديدة ، وكثرًيا ما كان يسمع صوتها ، صوت الطقطقة اخلافتة لألوراق يف أثناء 

 حات الباكرة .تفّتحها يف الّصبا

 فرًحا طفوليًّا ، وضبط نفسه ذات مّرة وهو يبتسم هلا .ـ أيقظ ذلك الّصوت يف أعماقه 

 ـ لوى عنقها برفق ناحية الباب .

 ب ـ ما سببه يف رأيك ؟

 أّن القاّص أخذ يعتاد على وجودها ، ويرغب يف بقائها . ) ُيرتك أيًضا للطالب ( .

 ج ـ ما أثره يف الّنبتة ؟

  مو سريًعا بعد أن توافرت هلا أسباب العناية اليومّية .أخذت تن
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 . ثاألحدا ومنطق ؤيتكر مع تّتفق للقصة أخرى نهاية قرتحاــ 9

 منو النبتة وانتعاشها .

 ؟ رأيك يف ذلك يُدّل عالَم ،(  ين) حس ديقهص رؤية إىل ةصلّقا نهاية يف لقاّصا تاقاشــ 10

 ــ أسفه وندمه على موت النبتة .

 شعوره بالّذنب ملا حّل بالنبتة .ــ 

 . لقصةا فهمك وءض يف لعبارةا هذه ناقش ، " انلإلنس  طبيعّي حّق حلرّيةا "ــ 11

 ترك اآلخرين ممارسة حّريتهم كما يشاؤون ، وعدم الضغط عليهم  .

 . رأيك يف ملّقولةا هذه لقاّصا مالتزا مدى بّين ، حياتنا يف روريض يءش آلخرا تقّبلــ 12

، فكان جياول التخّلص منها ؛ ألّنها تزعجه ، وقد اخرتقت يكن القاّص ملتزًما يف تقّبله النبتة وفق أحداث القّصة  مْل

 حياته .

 . إجابتك حوض ؟ لتكّيفا بطيء انسإن أم  حمليطا لعاملا مع لتكّيفا ريعس انسإن:  برأيك أجنح ماــ أي13ُّ

 ) ُيرتك للطالب ( .

 : قصصّي قالب يف لغريك فكرة ّدمتق أن أردت َكْبَهــ 14

 ؟ عنها لتعبريا وتريد ، غلكشت ليتا لفكرةا ماــ أ

 ؟ معلًّال ، فكرتك إليصال يلةوس ختتاره لذيا لّرمزا ماب ــ 

 . ) ُيرتك للطالب (
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 التذوق اجلمالي .

 حها .، ووّض أربعًا من الصور الفنية أبدى القاص يف القصة براعة يف التصوير، هاِتــ 1

 صّور النبتة إنسانة تنظر بشّدة إىل سقف الغرفة القامت . ــ نبتة حتملق يف سقف الغرفة القامت :

 صّور النباتات أشخاًصا يستقبلون االبتسامة . ــ كانت حّية تتلّقف االبتسامة :

 صّور النبتة إنسانة تنظر إىل الوراء . ــ فبدت كأّنما تنظر إىل الوراء :

 صّور النبتة إنسانة على خالف مع القاّص . جلدار دّب اخلالف بيننا من جديد :ــ حني بلغت منتصف ا

 صّور النبتة إنسانة جتربه على سقايتها . ــ جتربني على رّيها :

 ، والصوت ، واللون يف القصة : ـ وّظف القاص عناصر احلركة4

 أـ هات مثااًل لكل منها .

عل املقعد ، لويُت ُعُنقها ، توّجهت إىل غري ما أريد ، سقط الرأس  احلركة : انتعشت تلك النبتة ومنت ، جلسُت* 

 من يدي ، تشرئب ، حتّسسُت تلك الّساق .

الّصوت : كان الّصوت الذي مسعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرّية ، كثرًيا ما مسعت صوتها ، صوت الطقطقة *

 اخلانقة لألوراق .

 سوّدت ، يعود اجلداُر مصفرًّا ، يف اجلدران املصفّرة . الّلون : اصفّرت أوراقها ، أغصانها اليت ا*

 ب ـ بني القيمة الفنية هلا يف النص .

 تقريب املعنى يف نفس املتلّقي والتأثري فيه ، ونقل أفكار القاّص بصورة أوضح وأصدق .

 ـ أشر اىل املواضع اليت ظهرت فيها املشاعر اآلتية :5

 ، تراجعُت ، تنهدُت وجلسُت على املقعد . الرتّدد : " قّلبُت الفكرة يف رأسي*
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 ُتحملُق ، البالستيكّية أو الّنحاسّية الّتماثيل مثل  ةُمسمرَّ نبتة جمرد إىل جيذبين الذي الّدهشة واالستغراب : " ما*

 ألخاديدا تلك سّيما وال ، وجهي تقاطيع يف رمبا أو ، امُلتقشِّرة امُلصَفّرة اجلدران يف أو ، القامت الغرفة سقف يف

 ؟ خدي ويف جبهيت يف املتقاطعة

 فكيف ميكنين االبتسام جملّرد نبتة بليدة ؟ "

 ."  حياتي من االنسحاب يريد بعزيز أشبه كانت ، إنقاذها حاولُت" الّندم : *

 . " ودهمين شعور من أْن أرتكب جرًما يف غفلٍة من الّناس ، والّسائل الذي نّز من مكان الكسر لّطخ يدي "

 ح : " ولقد أيقظ ذلك الّصوت يف أعماقي فرًحا طفوليًّا ، وضبطُت نفسي ذات مّرة وأنا ابتسم هلا " .الفر*

 المة " . اذكر ما يدل على ذلك من القصة .ي الّسدامة ويف التأّن: " يف العجلة الّن ـ قيل6

املّرة األخرية قسْت أصابعه  العجلة واضحة يف موقف القاّص من النبتة ، فقد أراد التخّلص منها غري مّرة ، ويف

على عنقها فانكسرْت ، والّندم ظهر واضًحا عندما دهمه شعور من ارتكب جرًما يف غفلة من الّناس بعد أْن كسرها ، 

 ثّم حاول إنقاذها بتنظيف مساماتها بقطعة من القماش املبلول ، ورّيها ، وتعريضها للّضوء .

، وغريها من عناصر  ، وحدث ، وشخوص ، ومكان فال بد له من زمان ، ـ الصراع يف أي قصة ال حيدث يف فراغ7

 ، وضح هذه العناصر يف القصة . أخرى

 الّزمان : من شهر آذار إىل شهر أّيار .*

 املكان : منزل القاّص .*

 حسين صديق القاّص .الشخوص : النبتة ، القاّص ، *

وحتّوالت كثرية ، إذ تبدأ العالقة متوازنة بني القاّص  العالقة بني القاّص والنبتة اليت مّرت مبراحلاحلدث : *

والنبتة ، فعالقته بها متاثل عالقته باألشياء من حوله ، مثل الكرسي أو الطاولة أو اخلزانة، ثّم تتحّول العالقة إىل 

ها حتتاج إىل رّي إذ تفرض النبتة عليه تغيرًيا يف الّسلوك اليومّي ، ألّن ‘إىل حالة عدائّية حالة من عدم التوازن 

 وتسميد وتنظيف .
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فّكر يف هذه املرحلة أن ينقلها من مكانها ويضعها خارج الغرفة ، ألّنه يريد التخّلص منها فقد تدّخلت يف حياته 

خاّصة عندما انتعشت واخرتقت وحدته ، لكّنه يرتاجع عن ذلك وتبدأ العالقة يف التحّول إىل حالة من التوازن 

هر آذار ، ثّم تعود العالقة إىل حالة عدم التوازن مّرة أخرى فحاول التخّلص منها مّرة أخرى ، يف ش لياًلالنبتة ق

لكّنه تراجع ، ورأى أّنها تراقبه ، فعادت العالقة متوازنة بعدها ؛ إذ أخذ يراقب منّوها ويتفّقد أوراقها ويسمع صوت 

، فكسر عنُقها ، وهنا بدأت مأساة ة على التوّجه حنو الباب تفّتحها ، لتعود العالقة إىل حالة التأّزم عندما أجرب النبت

 القاّص ، إذ أحّس باقرتافه جرمية ، وحاول أن ينقذ النبتة .

 ذروة التأّزم : انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوّجه حنو الباب .*

 احلّل : موت النبتة ، واشتياق القاّص إىل رؤية صديقه حسين .*

 ة إىل شخصيات نامية وثابتة .ف شخصيات القصـ صّن8

 الشخصّيات النامية : القاّص ، النبتة .

 الشخصّيات الثابتة : ) حسين ( صديق القاّص .

 ـ ضع يدك على مواضع التأزم يف القصة .9

عندما فرض القاّص على النبتة التوّجه برأسها حنو الباب ، لكّنها رفضت ، وتوّجهت حنو النافذة ، وعندما حاول 

 ه جرمية ، وحاول أن ينقذ النبتة ، إذ أحّس باقرتافا على ما يريد انكسرت ، وهنا بدأت مأساة بطل القّصة إجباره

 ـ استخدم الكاتب القصة لعرض أفكاره :10

 من وجهة نظرك ؟ أـ هل جنح القاص يف عرض أفكاره بهذا األسلوب

إّن االنسان مسؤول عن حتقيق الّسعادة ال قّدم القاّص أفكاره يف قالب قصصي مجيل أراد من خالله أن يقول : 

 لنفسه حسب بل ملن حوله أيًضا ، وأرى أّنه جنح يف عرض أفكاره يف هذا الّشكل الفّنّي . 

 ، استخدم أسلوبًا فنيًا لنصحه غري القصة . وعلى اآلخرين  صديقك بالصرب على حاله ك أردت أن تنصح ْبب ـ َه

 . يتضّمن احلكمة أو اخلواطرالذي  ضرب األمثال واحلكم أو الشعر
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 ) العربّية في ماضيها وحاضرها (: لغة البيان  الوحدة الخامسة

 لألديب املصرّي : علي اجلارم                                               : قصيدة عامودّية( األدبّي أو النوع الفن ) 

 َرِبــــَعــــَة الـــَنـــداِح اْبـــــــَأْمــــَدْوَت ِبــَش هَّلا َة اأَلَدِبــــــاَجـــنَّــا صــــــــَك يـــا ِبــَحــماذا َط

 َوَصِبــــــــــــــّم والــَهـــَن الــْيـُخ َبـــُفـــْنــفِبتَّ َت اــــهـــْت َلـــَمــداٌث َوَجـــَك أْحـــْوَمــاَر َنـــــأط

 ْدًوا ِمَن الطََّرِبـــُحْزِن َأْو َشـَن اْلـــــًوا ِمــْجــَش ِهـــــَت بـْثـَعـا َبـــــــــدى َمــــــــُة َأْنـــيَّــُرِبـــْعــََوالي

 َلِبـــــــــطَّـــلَّ ُمـــــــْت ُكـــــاِن وآَتــــيــَن الَبـــم ٍةــــــازَعـــلَّ نــــــْت كــَيــن اهلِل أْحـــــــــم روٌح

 الضََّرِب َنـــــــلى ِمــــــاِظها َأْحــفــْرُس ألــــوَج اـــهـُعــْوِقـاِم َمـــّســِل الَبــــَن األمـــــــى ِمــــأزه

 ِبـــُهــَن الشَُّن الشَّمِس أو هْمٌس ِمــٌي مـــَوْح اـهــُظــْوِقــراِء ُيـــحــصَّـِة الــَيــِبــأْخـــى بـــنــَوْس

 ِبـــُضــُقـاِح والـــــَب اأَلْرمــَخــْت َصــَتـَكــفَأْس ًةـــَحـــِصـــْفــرآِن ُمـــُقـــَوُر الــــــــــــلََّمْت ُســَكـَت

 ي َعْزٍم ويف َدَأِبــــــــى اهلِل فـــــْدعو إلــــــــَي اـهـِتاَدــُن ســـــــــــٍش وابـــَرْيــُر ُقـــيــاَم خـــــوق

 ْم َتِغِبـــــْل َوَلــُصــْنــْم َتــُل َلــــــــُه اأَلصاِئـــْنــِم ِي لو ُنِسَجْتاِشميِّ الَوْشــــــــــٍق هـــطـْنــَمــِب

 ٍل َغْيِر ُمْضَطِرِبــــْبــــاِن َوَحـــــيــَبــن الـــــــــــِم ٍد َغْيِر ُمْنَصِدٍعـــــديــٍن َشــُرْكـــــــاَزْت بــــــــــف

 زٍَّة يف َمْنِزٍل َخِصِبـــــــْن ِعـــــــــــٍل وِمـــْهــَس ِحمى اإِلْسالِم يف َكَنٍفْن ـــــَزْل ِمــــــْم َتــَوَل

 ْن َصَبِبــْنَهاُر ِمـا َيــــــَهــــــاُنــــَطـــْلـــرَّ ُســــــَوَخ َفراِئِدها ي يفــــــالــيــــا اللَّــــهــْتــى َرَمـــّتـــَح

 ْن َناٍء َوُمْقَتِرِبـــــــْوِن ِمــــَكــــَع الــــــاِمـــــســـَم ُهـــُعــَداِئـــَب أْلـــْمــْم َتــاَن َلـــــــــــْدنـــأنَّ َعــــــك

 ى َكَثِبــــــَلـــا َعــــّنــــُه ِمـــــــاُلــــثـــْمأاٍء َوــــــــن ْن َبَلٍدــــــــــــديِه ِمــــــْجـــْسَتــُر للَّْفِظ َنـــيــــطــَن

 اِرٍض َكِذِبــــــــــْن عــــــاِرٌق ِمــــــــــِه بـِنــْيــَعــِل ي الصَّْحراِء حنَي بَداــــــاِء فــمــِرِق الــْهـُمـَك

 َرِبــــــَغــِع َوالـــْبــَنــْيَن الَّــرُِّق َبــــَفــْن ال ُيــــــَم اــــهـــاَرَبـــــــــمَّ حـــــَرْيٍش ُثــــــــِت ُقـِبْنـأْزرى ِب

 ِرِبـــــَتــْغــاِظ ُمـــفــَن اأَلْلــــــٍل ِمـــيــى َدخــــإَل ُهـــــُقــــِطــــْنـــَح َمــــْمــسَّــَرِبيَّ الـــَعــُرُك الـــْتــأَن

 ُخِبـــــــسُّـدُّرِّ والـــــــَن الــْيــُز َبـــيِّــَمــْن ُيـــَمــِل ُهـــــــاَد َلـــفـــٌز ال َنــــْنــَك ِمــــاِجـــعــَي املـــــَوف

َــّتــــَح رُِّرهاــَكــا ُنـــــّمـــَدْت ِمـــــِهـــٍة ُجـــَظــْفــْم َلــــَك  دَِّة التََّعِبــْن ِشـــْت ِمـــَثـــَهــْد َلـــَقــى َلـ

 َن ُمْرَتِقِبــْيــا َعــــهــْنـــر الشَّْمُس ِمــُظــْنــْم َتـــَل ي َجْوِف ُمْظِلَمٍةــــــــــْت ِفــَنــِجــٍة ُســـَظــْفــَوَل

 ُؤِبــــْم َتـــدُّْنيا َوَلـــــى الــــــــُؤوبا ِإلــــْم َيـــَلــَف اـــــهــــى القاِرظاِن ِبــــَولَّــْد َتـــــــــا َقـــمـأّنـــــك

 ُهــــنــــا ُيــــَؤسَُّس مــــــــــــا َتــْبــنــــون ِلْلَعِقِب ُمَخلََّدٌة ّذْكرىـــوال اِدــــّضـــال َةــــَخــيــِش اـــــَي

 دى األْدهاِر واحِلَقِبـــــــــــي مــــــِه فـِلـثـمــب قَلٌم َجرى اـــــــــم ًداــْجــَم ّطوَنــُخـــَت اــــنــه
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 حفظالتعريف باألديب : 

 ؟ (  1949-1881اجلارم )  عليعّرف باألديب 

 األعضاء أحد وهو العلوم ، لدار وكياًل ثم مبصر، العربّية الّلغة مفّتشي كبري كان التعليم ،عمل يف  ، مصرّي أديب

 وقد ، اإلجنليزية عن مرتمجة إسبانيا ( يف العرب ) قصة وله ، شعر ديوان لهمصر،  يف غويالّل للَمْجمع املؤّسسني

 . أدبية كتب تأليف يف شارك

 أذكر الكتب األدبّية لألديب علي اجلارم ؟

 الواضحة ( . البالغة )و الواضح ( ،  ) الّنْحوو ،  ( املفّصل ( و ) اجململ )

 : حفظ جّو النّص 

  األبيات ، هذه منها اختريت ، بيت مئة يف القصيدة هذه تقع* 

 فيها الّشاعر هذه القصيدة ؟ صيفي ( : ما املناسبة اليت ألقى  2018) وز 

           . م1934 عام املصرّي العربّية الّلغة جملمع الثالثة الدورة افتتاح حفل يف اجلارم ألقاها وقد

 ) حفظ ( . موضوعات القصيدة :

 ألجيال .ا يف وبعثها ، العربية اللغة إحياء يف دورهم على ويثين ، امَلْجمع اءأعض فيها حيّييــ 1

 جبماهلا . والتغّني العربّية  الّلغة على احلفاظ يف الّسامية امَلْجمع رسالة إىل ويشريــ 2

 لقديم . ا الّضاد موطن عن يتحّدثــ 3

 . احلديث العصر إىل اجلاهلي العصر من العربّية اللغة تطّور فيها ويستعرضــ 4

 الم .اإلس حفظها اليت الكريم القرآن لغة بأّنها ويفخرــ 5

 وبيانه . صّلى اهلل عليه وسّلم  الّرسول فصاحة عن كذلك ثيتحّدو ــ 6

 .  راحلاض لوقتا يف لعربّيةا لّلغةالتحّديات اليت تتعّرض إليها ا إىل رييش ثمــ 7
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 َرِبــَعـال َةاْبَن داِحــــَأْمـــــــِب َدْوَتـــــَش َّلاــــــه            اأَلَدِب نَّاَجَةصـ اـــــي َكــــِب َحاـــَط اذاــــ م1

 .     : َصرفك عن  طحا بك : *املفردات

 .ب بصنَّاجة العرب حلْسِن رنني شعره هو آلة موسيقّية وكان األعشى ُيلّق: الالعب بالصَّْنج ، و الصنَّاجة*

 : اللغة العربّية  بابنة العر .   : مفردها مْدح وهو الّثناء  أمداح .   : أنشدت  َشَدْوَت .     : كلمة حتضيض وحّث  هَّلَ*

عن تقصريه مع العربّية بانصرافه عنها وهو خري من تغّنى بها ، فيحّث نفسه  خياطب الشاعر نفسه متسائاًل الشرح : *

. وعمد الّشاعر يف هذا البيت إىل التجريد ؛ بانتزاعه شخًصا آخر من نفسه يناجيه ،  ، ومدحها على التغّني جبماهلا

 بصنَّاجة العرب حلسن رنني شعره . بيمون بن قيس الّشاعر ، الذي لقِّنفسه باألعشى م مشّبًها

 شّبه الشاعر نفسه باألعشى ميمون بن قيس . * الصورة الفنّية :

  بانتزاع أو وخماطبته ، اآلخر باستحضار الّتجريد ؛ إىل قصائدهم مطالع يف بعض الّشعراء يعمد ( 1) الفهم والتحليل 

 :يناجيه  سهنف من شخًصا آخر الّشاعر

 ؟ الّشاعر حيّثه وعالَم األّول ؟  البيت يف  اَطباملخ أـ َمن

 خياطب الّشاعر نفسه ، وحيثُّها على التغّني باللغة العربّية ، ومدحها .

 صيفي ( . 2018) وز  األدب ؟ بصّناجة نفسه  الّشاعر  ملاذا وصف -ب

رنني شعره ، ووصف الشاعر نفسه ) بصّناجة األدب ( ( لقب لألعشى ميمون بن قيس الّشاعر حلسن األدب )صّناجة 

 . ليدل على مكانة شعره وحسنه ، ومنزلة اللغة العربّية يف وجدانه

 . ( 2019) وز ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف البيت ؟   التعّجب .  ( : 4) التذّوق اجلمالي 

 

 َوَصِبــــــوال ّمــــَهــال َنــــْيـــَب ُخـــُفـــْنــَت تَّــِفب  اـهــَل ْتــَمــَوَج داٌثـــأْح َكــــْوَمــَن اَرـــــ أط2

          ( 2019) وز  .: سكت حزًنا وجم                       .       : نوائب ، ومفردها َحَدث أْحداٌث :  املفردات *

 ( 2019) وز  : املرض أو التعب .الَوَصب                               . : احلزن  اهلّم           . : ترسل نفًسا طوياًلتنفخ   

 : ما يقلق الّشاعر هو ما آلت إليه حال العربّية اليوم حّتى كأّنه راح يتقّلب بني احلزن واملرض . الشرح *

 صّور الّنوم بإنسان يطري بسبب اهلّم والتعب . * الصورة الفنّية :
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 الطََّرِب ِمَن َشْدًوا َأْو ْزِنـــُحـاْل َنــــِم ًواـــْجــَش ِهــــــب َبَعْثَت اــــــَم دىـــــَأْن ُةــــُرِبيَّــْعــــَـ َوالي3

 .: اللغة العربّية نسبة إىل يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيون  اليعربّية:  * املفردات

 : ِخفٌَّة وِهزٌَّة تثري النَّْفس . الّطرب .        : غناء  َشْدًوا .     احلزن  : الّشْجو .    : أحسن صوًتا وأكثر عطاء  أندى

: يفتخر الّشاعر باللغة العربّية وما تتميز به من قدرة على التأثري ؛ بثراء معجمها اللغوّي ، فهي أحسن صوًتا  * الشرح

  تها .بألفاظها وأكثر مالءمة للتعبري عن الفرح واحلزن يف معانيها وأصوا

 َلِبـــــطَّــُم لَّـــــُك ْتــــــوآَت اِنــــيـــَبــال َنـــــِم ازَعٍةـــــــن لَّــــك ْتـــَيــأْح اهلِل َنـــِم ـ روٌح4

 : مطلوب ، أصله متطّلب . ُمطََّلِب .           : أعطت  آتْت .            : ميل إليه  نازعة من البيان:  املفردات *

: اللغة العربّية لغة البيان والفصاحة ، ولغة القرآن الكريم ، ومن عظمة اللغة العربّية أّنها أطلقت كّل ميل  الشرح *

 فأصبحت العربّية بالنسبة للنّص كالروح للجسد لبالغتها وفصاحتها . إىل البيان عند الناطق بها وأحيته ،

 مة الروح إىل اجلسد .صّور قيمة اللغة العربّية للنّص بقي الصورة الفنّية : *

 الضََّرِب َنــِم ىــلــَأْح اــهــاِظـــفــأل ْرُســـــوَج  هاـــُعــَمْوِق اِمـــَبّســال ِلـــــاألم َنــــِم ىــــ أزه5

 : العسل . الّضَرب .                : صوت  ْسَجْر .      : أكثر عظمة وإشراق  أزهى:  * املفردات 

 ا ذات إيقاع موسيقي حلو رّنان أحلى من العسل .: لكلمات اللغة العربّية تأثري على سامعها ، وألفاظه * الشرح

 صّور ألفاظ اللغة العربّية مبوسيقا ذات إيقاع أحلى من العسل . * الصورة الفنّية :

 ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟  مكانة اللغة العربّية وأثرها يف الّنفوس . :(  2) املعجم والّداللة 

 الشُُّهِب مَن هْمٌس أو شَّمِســال َنـــِم ٌيـــَوْح  اــهـُظـِقْوــُي ّصحراِءــال ِةـــَيــِبـأْخـــب نىــَوْس ـ6

 .               : خيام ، مفردها خباء وهي اخليمة  أْخِبَيِة .      : نائمة ، من السِّنة ، وهي النوم  َوْسنى:  املفردات *

مجع شهاب وهو :  الّشهب .    مع : الكالم اخلفي الذي ال يكاد ُيس َهْمس .   : كل ما ألقيَتُه إىل غريك ليعَلمه  َوْحٌي

 مع .الّنجم املضيء الال
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: يشري الّشاعر إىل موطن اللغة العربّية األصيل يف الصحراء ، ويقول إّنها اليوم حتتاج إىل من يوقظها من الشرح  *

لتغّني هذا الوحي الذي يلهم األدباء والشعراء ل قلب الصحراء ، وحيييها بوحي وإهلام من الّشمس أو الّشهب ،

 ويطلق قرائحهم للقول بها . جبمال العربّية ،

صّور الّشاعر العربّية فتاة نائمة يف خيمتها يف الصحراء يوقظها ضوء الّشمس يف الصباح أو  الصورة الفنّية : *

 الّشهاب الّساطع .      

استخرج من البيت  ( : 2019) وز        ( ؟الّصحراِء  بأْخِبَيِة من املوصوف يف قول الّشاعر : )َوْسنى ( : 2019) وز 

 مثااًل على الّطباق .

 ِبـــُضــوالُق اِحـــــاأَلْرم َبــــَخــَص ْتــَتــفَأْسَك ًةـــَحــِصــْفــُم رآِنــــُقـــال َوُرـــــُس لََّمْتــَكـــ َت7

 .    : اختالط األصوات  الّصَخب                         .                               : ُموّضحة ُمفصحة :  املفردات *

 ومفردها قضيب . : الّسيوف ، الُقُضب .                : مجع رمح ،وهو قناة يف رأسها ِسنان ُيطَعن به  األرماح 

: استطاعت اللغة العربّية اليت نزل بها القرآن الكريم بفصاحتها وبيانها أن حتّقق ما عجزت الّسيوف  الشرح *

 كّل األرجاء ، ونبذ القرآن الكريم عصبّية اجلاهلّية والّرماح عن حتقيقه ، فنشرت تعاليم الدين احلنيف يف

 صّور سور القرآن الكريم بإنسان يتكّلم بفصاحة . * الصورة الفنّية :                       وخالفاتها وقتاهلا .

 َدَأِب يـــــــوف ْزٍمـــــَع يــف اهلِل إىل ْدعوــــَي اـــــهــِتساَد ُنــــواب َرْيٍشـــــُق ُرــيـخ اَمـــــ وق8

 .: أشرف القوم ، ومفردها سّيد  الّسادة .                           : الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم  خري قريش: * املفردات

 : ِجّد . دأب.                : الصَّْبر واجِلدُّ  عْزٍم

الم أن : لقد كانت العربّية معجزة القرآن الكريم وسيلة عظيمة استطاع بها رسولنا الكريم عليه الّصالة والّس* الشرح 

 يؤدي بها رسالته بالدعوة إىل اإلسالم بعزمية وهّمة عالية .

 ( : اذكر صفتني للرسول ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ وّظفهما يف دعوته وردتا يف البيت ؟ 2019) وز 
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ــْمـــَل ُلــــــصاِئاأَل ُهــــْنــِم ُنِسَجْت لو الَوْشِي اِشميِّــــه طٍقـــْنــَمـــ ِب9  َتِغِب َوَلْم ْلـــُصــْنــَت ـ

.                                                              : حاَك َجنَس.         : نقش الثوب  الوشي .     : كالم  َمْنطق:  املفردات *

     : يتغّير لونها . َتنُصل                .   : مجع أصيل الوقت حني تصفر الّشمس ملغربها األصائل

فعربّيته متّيزت حببكة منطقها وقّوتها يف  اللغة العربّية خري حّجة يف دعوته ،: كان حديث الرسول الكريم ب *الشرح

 فهي كالّثوب املنسوج من خيوط ال تفسد وال يتغّير لونها عرب الزمن . خماطبة العقل واإلقناع ،

سوج من خيوط صّور منطق اللغة العربّية الذي تكّلم به الرسول اهلامشي الكريم بنقِش ثوٍب من *الصورة الفنّية :

 ه عرب الّزمن .نع منها نقٌش لثوٍب ال يتغّير لوناألصائل خيوًطا ُيص وصّورالزمن ،  عرب لونها يتغّير وال تفسد قوّية ال

 ُمْضَطِرِب ِرـــْيـــَغ ٍلــــْبـــَوَح اِنــــيــَبــال َنــــــِم ُمْنَصِدٍع ِرــــْيـــَغ َشديٍد ُرْكٍنــــب اَزْتــــفـ 10

 .َيسَتنُد إليها الشيء ويقوم بها ، واجلمع أركان  : جدار قوي وأحد اجلوانب اليت ركن:  * املفردات

 : غري خمتل أو مهتّز . غري مضطرب.          : البالغة الواضحة  البيان .             : منشق منصدع 

: لقد تفّوقت اللغة العربّية على غريها بالبيان والبالغة ، فهي جدار قوي ال ميكن أن تتخلله التشّققات عرب *الشرح 

 وهي حبل مستقيم مكني ال حييد عن طريقه أبًدا . لّسنني ،ا

 صّور اللغة العربّية باجلدار القوي واحلبل املستقيم املكني .:  *الصورة الفنّية

 ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟   :(  2) املعجم والّداللة 

 بالغة اللغة العربّية وقّوتها . 

 اعر : ) وحْبٍل َغْيِر مضّطِرِب ( .بّين املقصود بقول الّش :(  2019) وز 

 حبل مستقيم مكني ال حييد عن طريقه أبًدا .
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 َخِصِب َمْنِزٍل يــــف زٍَّةـــــــِع ْنــــــوِم ٍلــــْهــَس َكَنٍف يف اإِلْسالِم ِحمى ِمْن َتَزْل ـ َوَلْم11

.   : القّوة والغلبة  زٍَّةِع.       : الّظلُّ واجلمع أكناف  كَنف .      : محاية والوطن حيميه أهله ِحمى:  * املفردات

 : كثري فيه العشب والكأل واجلمع أخصاب . خصب.                : ديار  منزل

: اللغة العربّية حممّية يف ظّل اإلسالم ؛ ألّنها اللغة اليت نزل بها القرآن الكريم، كإنسان نزل بديار خصبة  * الشرح

 حتميه وترعاه وتعّزه .

 نزل لغة القرآن الكريم كإنسان وصّورر اإلسالم بشجرة واللغة العربّية بإنسان يستظّل حتتها ، صّو * الصورة الفنّية :

  . وتعّزه وترعاه حتميه خصبة بديار

 َصَبِب ِمْن اُرــــــَهـــْنــَي اـــَهـــاُنــــَطــْلــُس رَّـــــَوَخ   َفراِئِدها يــــف اللَّيالي اـــهــْتــَرَم ىـــّتــَح ـ12

 .: سقط  خّر .                    : مجع فريدة وهي اجلوهرة الثمينة  ئدفرا .        : النوائب الليالي :  املفردات *

 من األرض واجلمع أصباب .: ما احندر  صَبب              .     : ينهدم ينهار .                         : عرشها وقّوتها سلطانها 

ارنها باحلال املؤسف الذي آلت إليه اليوم ، فانهار بعد أن بّين الشاعر مكانة اللغة العربّية قدمًيا راح يق : الشرح *

 عرشها وسقطت فرائدها بعد أجماد عريقة ، من إهمال أهلها هلا .

صّور الشاعر اللغة العربّية ملكة جتلس على عرشها ، ولكّن ملكها قد سقط بطول الليالي من التعب  * الصورة الفنّية :

 واملرض .

 

 ِرِبـــَتــْقــَوُم اٍءــــَن ْنـــــِم َكْوِنــــال َعـــــاِمــســَم ُهَداِئُعـــَب ألـــــْمــَت ْمــــَل ْدناَنــــَع أنَّـــــــ ك13

 .     : روائع ، ومفردها بديع  بدائع .              : جّد العرب ، كناية عن اللغة العربّية  عدنان:  *املفردات

 : قريب . مقرتب .               بعيد  : ناٍء .                                                     : آذان ، ومفردها َمسمع  مسامع 

 : بَدت اللغة العربّية جمهولة ، وكأّن العربّية مل ميأل مجاهلا وبديع أسلوبها أقصى األرض وأدناها . *الشرح

 صّور الكون بإنسان يسمع . *الصورة الفنّية :
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 ٍدـــــَلـــَب ْنــــــِم ِهــــَنْسَتْجدي للَّْفِظ طرُيـــ َن14

 بَدا حنَي الصَّْحراِء يف املاِء ْهِرِقـ َكُم15

 َكَثِب ىــــَلـــَع اــــّنـــِم ُهــــــاُلــــــثــــَوأْم اٍءـــــــن

 َكِذِب اِرٍضـــــع ْنــــــِم اِرٌقــــــــب ِهــــِنـــْيـــَعــِل

 . : قرب  كثب .         : قاٍص او بعيد  ناٍء .      : نطلبه وجذرها جدو نْستجديه :  املفردات *

 : سحاب ُمِطّل . عارض : سحاب ذو برق  .           بارق   .: ظهر بدا  .            : كمن يصّب املاء  كمهرق املاء

: يتأّلم الشاعر ملا آل إليه حال العربّية اليوم ، فصار أهلها يستعريون يف كالمهم ألفاًظا أخرى غريها ، من  الشرح *

ها وتصريفها . وحاهلم هذا غنّية يف اشتقاقالّدخيل واملرتجم يف اللغات األخرى ، وهم ال يعلمون أّن العربّية 

قصد أّن أهل اللغة كحال من صّب املاء يف الصحراء ، حني ظهر له سحاٌب ذو برٍق ُمطّل يف األفق ال مطر فيه . 

 يف كالمهم حّتى وإن كان ال يؤدي املعنى كما تؤّديه اللغة العربّية . ة ختّلوا عنها عندما وجدوا بدياًلالعربّي

 * الصورة الفنّية :

 َكَثِب َعَلى ِمّنا َوأْمثاُلُه َبَلٍد           ناٍء ِمْن َنْسَتْجديِه للَّْفِظ َنطرُي

 صّور الّشاعر الّلفظ شيًئا نستعريه من بلد بعيد ، رغم أّن لدينا مثله ، وهو قريب يف متناول األيدي .

 َكِذِب عاِرٍض ِمْن باِرٌق ِلَعْيِنِه                 بَدا حنَي الصَّْحراِء يف املاِء َكُمْهِرِق

صّور حال من يستخدم هذا الّلفظ الّدخيل يف كالمه من لغات أخرى ، ويبتعد عن الّلغة العربّية حبال من صبَّ 

 املاء يف الّصحراء واستغنى عنه ، حني ظهر له سحاب ذو برق مطّل يف األفق ال مطر فيه .

 أبناء العربّية يف البيت الرابع عشر ؟صيفي ( : وّضح العتب الذي سّجله الّشاعر على  2018) وز 

 

 َوالَغَرِب ِعــــْبــَنـــال َنــــْيــَب رُِّقــــــَفـــُي ال ْنــــَم حاَرَبها مَّــــــُث َرْيٍشــــــُق ِتــْنــِبــِب ـ أْزرى16

 .         : الّلغة العربّية  بنت قريش .                                  : أهان وعاب  أزرى: املفردات  *

 .و على رؤوس اجلبال شجر صلب ينم : الّنبع   

    : ضرب من شجر تسّوى منه الّسهام ، ينمو على ضفاف املاء واألنهار ، وُيطلق يف بالد الشام على شجر  الَغَرب 

 صيفي ( . 2018) وز  واحدته : َغَربة .، احلور 

 ق بني ألفاظها .: من حيارب الّلغة العربّية اليوم ويعيبها اجلاهل الّضعيف بعربّيته الذي ال يفّر الشرح *

 صّور الّلغة العربّية بإنسان ُمحاَرب من اجلاهلني الّضعفاء . الصورة الفنّية : *
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 ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟ ( : 2) التذّوق اجلمالي 

 العيب ليس يف اللغة العربّية وإّنما العيب يف الذين ال يتقنونها من العرب وال مييزون بني ألفاظها .

 ُهـُقـــِطـَمْن َحــــــْمـــسَّــال َعَرِبيَّـــال ُكُرــــْتـــ أَن17

 َلُه اَدـــــفــَن ال ٌزـــْنـَك ِمــاِجــــعــَمــال يــــَوف ـ18

 َتِرِبــْغــُم اِظــــفــْاأَلل َنـــــِم ٍلــــيــــَدخ ىــــإَل

 ِبـــوالسُُّخ دُّرِّــــــال َنــــْيــَب ُزــــيِّـــَمــُي ْنــــَمــِل

.             رب وليست منه: كل كلمة أدخلت يف كالم الع دخيل     . : كالمه منطقه .      : الّسْهل  الّسمح:  املفردات *

 . : واحدته دّرة وهي اللؤلؤة الكبرية الّدر .                         : ال فناء له ال نفاذ له

 : مفردها ِسخاب ، وهو العقد من اخلرز وحنوه ، خيلو من اجلواهر . الّسُخب 

لغريب من لغات أخرى لنتكّلم به الّدخيل واوجنري وراء : يتساءل الّشاعر : هل نرتك الّلفظ العربّي اليوم  الشرح *

 .ويف املعاجم العربّية كنز مثني من املفردات باشتقاقها وتصريفها وأصالتها ، ملن ميّيز بني ألفاظ الّلغة 

أّن الذي ميّيز بني اللؤلؤ وغريه من احُللي اليت ختلو من اللؤلؤ واجلوهر يستطيع أْن ميّيز بني مفردات  واملعنى :

وهذه الصورة تقابل صورة من ال ميّيز بني شجر الّنْبع  العربّية وألفاظها يف املعاجم ، وملثله ُوِضعت املعاجم ،الّلغة 

 وشجر الغرب فحارب العربّية لَضْعف قدرته على التمييز بني ألفاظها .

 صّور كلمات املعاجم العربّية بالكنز الّثمني . * الصورة الفنّية :

 صيفي ( . 2018) وز (  ؟    17ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف البيت )  : ( 4) التذّوق اجلمالي 

 النفي . 

 

 اـــــــُنَكرُِّره ّماـــِم ُجِهَدْت ٍةـــَظـــْفــَل ْمـــــ َك19

  ُمْظِلَمٍة َجْوِف يـــِف َنْتــِجــُس ٍةـــَظــْفـــ َوَل20

 ِبــالتََّع ِشدَِّة ْنــــــِم ْتـــَثـــَهــَل ْدـــَقــَل تَّىـــَح

 ُمْرَتِقِب َعْيَن اــهــْنـــِم ْمُســشَّـــال ُظرـــْنـــَت ْمــــَل

 .: أخرج لسانه تعًبا  هلث .    : أصابتها املشّقة  ُجِهدت .  : خربّية تفيد التكثري  كم:  املفردات *

 : حفرة عميقة مظلمة . ُمظلمة .            : باطن واجلمع َأْجواٌف َجوف  

على األلفاظ الشائعة ، ويرتكون الروائع من األلفاظ الكامنة كثري مّمن يستخدمون الّلغة العربّية يرّكزون  : الشرح *

 يف معاجم العربّية حّتى باتت هذه األلفاظ تشكو من كثرة استعماهلا .
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ويف املقابل هناك كثري من األلفاظ العربّية األصيلة ظّلت حبيسة املعاجم مل ينظر إليها أحد ، إذ حكم عليها بالبقاء 

 يقربها ضوء الّشمس .مسجونة يف حفرة مظلمة ال 

وقد أهملها أصحابها مسجونة يف حفرة عميقة ُمظلمة ال يقربها ضوء صّور األلفاظ العربّية األصيلة  الصورة الفنّية : *

  الّشمس .

 صيفي ( . 2018) وز  ما داللة ما حتته خط يف البيت ؟ ( : 2) التذّوق اجلمالي 

 ترك األلفاظ الفصيحة وإهماهلا . 

 

 َتُؤِب ْمـــــَوَل دُّْنياـــــال ىـــــِإل اــــــُؤوبـــَي َلْمــــَف اـــهــِب اِرظاِنــــقـــال َولَّىـــَت ْدــــَق اأّنمـــــ ك21

 .              : تقّلد األمر وقام به  توّلى:  املفردات *

َرظة ، وهو ورق من شجر : رجالن من بين َعَنزة خرجا يف طلب الَقَرظ فلم يرجعا ، والقَرظ ، واحدته َق القارظان  

 : َيرجع ، يعود ، وجذرها َأِوَب . يؤوب                    ُيدبغ به .      

 :  الشرح *

إذ ذكر القارَظْين اللذْين أصبحت حكايتهما مضرب املثل عند العرب ، وهما رجالن تأثر الّشاعر بالرتاث القديم ، 

، وهذا حال من يّدعي ومل يعودا بطائل ظ ، ق شجر يستخدم للّدباغة وهو الّقرمن بين َعَنزة خرجا يبحثان عن ور

أّنه توّصل إىل الّلفظ الّصحيح يف لغتنا العربّية ومل يصل إليه ، ويف احلقيقة حاله كحال هذين القارظني اللذين 

 مل يعودا بشيء بعد عناء حبثهما .

 

  الصورة الفنّية : *

 اللذين القارظني هذين ، كحال هإلي يصل ومل العربّية لغتنا يف الّصحيح الّلفظ إىل توّصل أّنه يّدعي من صّور حال

 . حبثهما عناء بعد بشيء يعودا مل
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 ُمَخلََّدٌة ّذْكرىـــوال اِدالّض َةـــيَخــِش اــــــ َي22

 ٌمـقَل َجرى ما َمْجًدا ّطوَنـــــُخــَت اـــنــــ ه23

 ِقِبــْلَعـــِل نوَنــْبـــَت اـــــــَم ُســــَؤسَّـــُي اـــــــنــــه

 واحِلَقِب اِرـــــاألْده دىــــــم يـــــف ِهــِلثــمــب

 وِشيخة الّضاد : علماء الّلغة العربّية  .   : مفردها شيخ وهو ذو املكانة من علم أو فضل أو رئاسة  ِشيَخة:  املفردات *

  . : األجيال الالحقة العاقبة اليت تأتي بعدكم ، ومجعها أعقاب  الَعِقب.                          : الّلغة العربّية  الّضاد

                   : طوال  مدى            .     : الرفعة والّشرف  اجملد       .                      : تكتبون  ختّطون

 : مفردها الّدهر وهو الّزمان الّطويل . األدهار

 .                 وهي املّدة ال وقت هلا أو الّسنة ، واملقصود العصور : مفردها ِحْقَبة  احِلَقب

عربّية وعلماءها يف جممع الّلغة العربّية ، ويعقد األمل عليهم بتجديد مكانة : خياطب الّشاعر شيوخ الّلغة ال الشرح *

العربّية يف نفوس األجيال ، مشرًيا إىل أثرهم يف حفظ أجماد الّلغة العربّية يف معامجها ومواكبة تطّور الّلغة عرب 

 العصور .

 صّور اجملد بشيء مكتوب . الصورة الفنّية : *

 :القصيدة  من األخريْين البيتْين قراءتك ضوء يف ( 7) الفهم والتحليل 

 حلفظها يف رأيك ؟ العربّية ما الّدور الذي يضطلع به علماء الّلغة -أ

وضع معاجم ملصطلحات اآلداب والعلوم والفنون احلديثة ، والّسعي إىل توحيد املصطلحات ، والرتمجة والتأليف 

 والنشر يف موضوعات اللغة العربية وقضاياها .

 .البيتْين  هذين يف الّشاعر تفاؤل داللة بّين - ب

 لوجود علماء يغارون على العربّية ويعملون على إحيائها مبا يبذلون من جهود يف جمامع اللغة العربّية .
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 املعجم والّداللة :

 :الّلغوّي   معجمك إىل أضف ـ1

 .عن  صَرفَك: بك  طحاـ 

 .شعره  رنني حلْسِن العرب بصنَّاجة يلّقب األعشى وكان موسيقية ، آلة وهو بالصَّْنج ، الَلاعب :الصَّناجة  ـ

 . لقحطانيونا لعربا إليه بينتس لذيا قحطان بن يعرب إىل بةنس لعربّيةا لّلغةا : ليعربّيةا ـ

 . إليه ميل:  لبيانا من نازعة ـ

 . لالعس:  بَرلّضا ـ

 . لنوما وهي نةالسِّ من ، لنائمةا : نىالَوْس ـ

 .خليمةا وهي ، خِلباءا مفردها ، خلياما : خبيةألا ـ

 . يوفالّس : بُضالُق ـ

 . وبالّث نقش:  يالَوْش ـ

 . لونها يتغّير : لَتْنُص ـ

 مُلطل .ا حابالسَّ: العارض  ـ

 جرش على امالّش بالد يِف وُيطلق،  األنهارو ملاءا ضفاف على ينمو ، هامالّس به ُتسّوى جرش من ضرب : لَغَربا ـ

 . َغَربة:  حدتهاو ور،حلا

 . هراجو من خيلو ، وحنوه خلرزا من لعقدا وهو ، خابِس مفردها:  ُخبالسُّ ـ

 جرش من ورق وهو ، ظةَقَر حدتهاو ، لَقَرظاو رجعا،ي فلم  لَقَرظا طلب يف خرجا ةَعنَز بين من رجالن : لقارظانا ـ

 . به ُيْدبغ
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 : آلتيةا لكلماتا معاني رجستخاو ، لعربّيةا  لّلغةا  معاجم أحد إىل ْدُع ـ2

 ــ َوَجَم : سكَت حزًنا .

 : املرض أو التعب .  بــ الَوَص

 : اختالط األصوات . َخبــ الصَّ

 : مفردها : أصيل ، الوقت حني تصفر الشمس ملغربها . ائلــ األص

 : مفردها : شيخ ، وهو ذو املكانة من علم أو فضل أو رئاسة . يخةــ ش

 .) أوب (  ؤوبي  ،) هرق (   ُمهرق ،) ولي (   ىتوّل                   : من ّللك غويللَّا جلذرا ماـ 3

 : أتيي مّما جمموعة كّل يف خط حتَتهما للتنيا لكلمتنيا بني ملعنىا يف فرق -4

  َرِبلَغاَو  لنَّْبِعا َبْيَن ُيَفرُِّق ال َمْن            َحـارَبها ُثـّم ُقَرْيـٍش  ِبِبـْنِت َأْزَرى -أ

 النَّْبع : شجر صلب ينمو على رؤوس اجلبال .

 ــُرالنَّــــْسو أنــَت إاّل يــنــهـُل                    ال حــيُث من لنَّـْبـعا مـــاَء أنـِهـل  : خليل ناجرب قال

 النَّبع : عني املاء . 

 ِلْلَعـِقِب  َتْبـنوَن َماُيَؤسَُّس  ُهـَنا               ُمَخلَِّدٌة  لّذْكرىاَو اِدلضَّا يَخَةش َيا ـ ب

 العقب : األجيال الالحقة العاقبة اليت تأتي بعدكم .

 . لَعِقبا َفْوق اقالّس خَّرُمَؤ يف بةَصَع لُعْرُقوبا

 الَعِقب : عظم مؤخرة القدم .
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 الفهم والتحليل :

 . منها ثالًثا ، اذكر ومزاياها العربّية  بسمات الّشاعر تغّنى ـ2

معجمها ، صاحلة جلميع األغراض  رآن الكريم حممّية يف ظل اإلسالم ، دعا بها رسول اهلل عليه الّسالم ، َسَعةلغة الق

 صوت حروفها أحلى من العسل ، تفّوقت على اللغات يف فصاحتها وبالغتها ، قّوة ألفاظها وبيانها . 

 .ذلك   تضّمنت اليت األبيات حّدد خذلوها ، الذين  العربّية أبناء على عتًبا الّشاعر ـ سّجل3

 ِبـــــَثــــَك َعَلى اــّنــــِم َوأْمثاُلُه ناٍء                         ٍدــــَلــــَب ْنــــــِم َنْسَتْجديِه للَّْفِظ رُيــطـــَن

 ِذِبـــــــــَك ٍضعاِر ِمْن باِرٌق ِلَعْيِنِه                         بَدا حنَي الصَّْحراِء يف املاِء َكُمْهِرِق

 َرِبــــــَوالَغ الََّنْبِع َبْيَن ُيَفرُِّق ال َمْن                         حاَرَبها مَّـــــــــُث َرْيٍشــــــــُق ِبِبْنِت أْزرى

 َتِرِبــــْغـُم اأَلْلفاِظ ِمَن َدخيٍل ىـإَل                         ُهـــــــــــَمْنِطُق السَّْمَح يَّـــَرِبـــَعـــال أَنْتُرُك

 التََّعِب ِشدَِّة ِمْن َلَهَثْت ْدـَقــَل َحتَّى                         اـــــــُنَكرُِّره اـــــــّمـــِم ُجِهَدْت َلْفَظٍة َكْم

 ُمْرَتِقِب َعْيَن ِمْنها ُسالشَّْم َتْنُظر َلْم                         ُمْظِلَمٍة ْوِفــــــــــَج ِفي ُسِجَنْت َوَلْفَظٍة

 ُؤِبـَت َوَلْم الدُّْنيا ىـــــــِإل َيُؤوبا َفَلْم                         اـــهــــــِب القاِرظاِن َولَّىــــَت ْدــــــَق كأّنما

 .ذلك  وّضح أبنائها ، نفوس يف العربّية  الّلغة تراجع مظاهر بعض الّشاعر ذكرـ 4

لفصيحة ، ويبتعدون عن معامجها ، ويفّضلون األلفاظ الّدخيلة من الثقافات األخرى ، ال ميّيزون يهملون العربّية ا

 بني ألفاظ العربّية .

 من لعربّيةا للغةا بعث  تطيعنس كيف ، لّعربّيةا لّلغةا جههااتو ليتا لصعوباتا إحدى ألجنبيةا ملفردةا ماتخدـ اس5

 ؟ عرالّشا رأي وفق جديد

 جم اللغة العربّية ، وتوظيف ألفاظها الفصيحة ، حبيسة املعاجم ، كتابًة ونطًقا .بالرجوع إىل معا
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 . ذلك حوّض ، أبنائها يف وإّنما ، لّلغةا يف ليس لعيبـ ا6

اللغة العربّية لغة البالغة والبيان ، نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبالغته ، فهي أمّت اللغات وأكملها ، أّما أبناء 

 عربّية فهم مقّصرون يف حّقها ، بابتعادهم عنها ، واستعارتهم ألفاًظا من لغات أخرى وتكّلموا بها .ال

 . ذلك بّين ، لعربيةا تهماعاش حالني بني ملقارنةا على جمملها يف لقصيدةا فكرة تقومـ 8

ًتا واألكثر عطاًء ، وأشار إىل ( ذكر الّشاعر صفات العربّية ، فهي األحسن صو 11 -1ـ يف النصف األول من القصيدة ) 

 فصاحتها وأصالتها ، ومناسبتها لكل حال نظًما ونثًرا ، وتغّني الّشاعر بها .

( وصف حال العرب اليوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاًظا غريبة دخيلة ، وأهملوا  21 -12ـ ويف النصف الثاني ) 

 ، أو بني ألفاظها عامة .  لغتهم األصيلة ، فما عادوا يفّرقون بني الفصيح والعامي

 بثالثة ذلك ح،وّض وألفاظه معانيه يف لقديما لعربّيا عرالّش إىل لعودةا متّثل لنّصا اهذ يف كثرية مظاهر مّثةـ 9

 . أمثلة

 استخدم الّشاعر كلمات تراثّية مثل : القارظان ، الّنْبع ، الَغَرب ، قريش ، أخبية ، صّناجة األدب .

 : لكريما لقرآنا لغة لعربّيةا ةـ الّلغ10

 . لعربّيةا لّلغةا عاملّية يف لكريما لقرآنا أثر بّينا- أ

والعاملّية ؛ ألّن كثرًيا من غري حفظ القرآن الكريم اللغة العربّية ، وبالقرآن ذاعت وانتشرت ، فجعل هلا الّصدارة 

 .خلوا اإلسالم وتعّلموا العربّية العرب د

 .ا هذ حّضو ، لقرآنا خبلود خالدة لعربّيةا لّلغةا - ب

 ألنها لغة القرآن الكريم ، فهي حمفوظه حبفظه ومحايته ، وباقية ببقائه ، فاكتسب القدسّية واخللود .

 . ريفالّش حلديثا مونمبض لنّصا عالقة بّين ، "ا ْحًرلِس لبياِنا ِمَن إّن " صّلى اهلل عليه وسّلم  ولالّرس قالـ 11

 بع من بالغتها وبيانها ، ومجال أسلوبها ، كقول الّشاعر :مجال اللغة العربّية وتأثريها نا

 َلِبــُمطَّ ُكلَّ وآَتْت الَبياِن َنــــــــــم                            نازَعٍة كلَّ أْحَيْت اهلِل نــــــــــم روُح

 والُقُضِب اأَلْرماِح َصَخَب فَأْسَكَتْت                            ُمْفِصَحًة رآِنــــــُقـــــال َوُرــــُس َتَكلََّمْت

 َتِغِب َوَلْم َتْنُصْل ْمــَل ُلــــاأَلصاِئ ِمْنُه                            ُنِسَجْت لو الَوْشِي هاِشميِّ ِبَمْنطٍق
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 . بها تليق ليتا ومكانتها ألقها إليها تعيد لعربّيةا بالّلغة للنهوضباًل س قرتحا -12

 هو بديع ومجيل من معاني اللغة وألفاظها ) الرجوع إىل املعاجم وكتب الرتاث العربي ( ـ استخراج كل ما

 ـ استعمال اللغة الفصيحة بداًل من اللهجة العامّية وال سّيما يف املدرسة واجلامعات ووسائل اإلعالم .

 عة يف استعمال اللغة وتصحيحها . ـ الوقوف على األخطاء الشائ

 : أتيي امّم كّل يف رأيك ماـ 13

 . ملختلفةا صلالتوا ائلوس يف أجنبّية حبروف لعربيةا لكلماتا كتابة -أ

 . إلعالنّيةا لتجاريةا ليافطاتا من كثري يف أجنبّية ّمياتمس ماتخداس -ب

 لعربّيةا بني ملزدوجةا للغةا تخدماس أو ، لعربّيةا تخدماس فيها ينبغي قفامو يف باإلجنليزية لتحّدثا - جـ

 .زيةإلجنلياو

 ) يرتك لتقدير املعّلم والطالب ( .

 . لقولا اهذ ناقش ، أخرى لغات تعّلم إهمال يعين ال لعربّيةا بالّلغة زاعتزالـ ا14

الع على حضارات الثقافات األخرى ، املساعدة يف الّسفر وخماطبة اآلخرين تعّلم لغات أخرى يفيدنا يف االّط

  امل وفهمها ، ألّن العلم ال يقتصر على أصحاب لغة بعينها .يف العبلغتهم ، ومواكبة أحدث التطورات 

 . رأيك بّين ، خلطابا يف لتصّنعاو لّلفظا يف لتقّعرا يعين ال لعربّيةا بالّلغة لتحّدثـ ا15

التكّلم باللغة الفصيحة ال يعين البحث عن الغريب فيها ، أو التصّنع بألفاظ ال تليق مبقام التحّدث ، فيمكن إيصال 

 فكار بلغة سهلة بسيطة وفصيحة يف الوقت نفسه . ) يرتك للطالب أيًضا ( .األ

 :  مطلعها ليتا متام أبي ببائية اأثًرمت قصيدته يف اعرالّش ابدـ 16

  للَّعِباو جِلدِّا بنَي حَلدُّا حدِه يف               لُكُتِبا ِمَن إْنباًء َدُقَأص ْيُفالسَّ

 . َكرأي يف أّثر،الت اذه أوجه بّين
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تأثر اجلارم موسيقيًّا بقصيدة أبي مّتام فكالهما من حبر البسيط ، وبنفس حرف الروي أيًضا ، فتلك ) بائّية ( أبي 

 مّتام ، وهذه ) بائّية ( اجلارم .

 . لعربّيةا لغتك جتاه تقصريك من نباجو ذكرـ ا17

 ) يرتك لتقدير املعّلم والطالب ( .

 . ةاسودر اونثًر اعًرش وتصنيًفا أليًفات لعربّيةا بالّلغة ألعاجما من كثري عاإبد يدّلك عالَمـ 18

، فوضع العرب وغري العرب ألّنها لغة القرآن الكريم الذي دعا الّناس إىل التفّكر والتدّبر يف أمور الكون واحلياة 

الثقافة أّسست هلا  املصّنفات والبحوث والكتب بهذه اللغة ، خاصة عند اّتصال األعاجم بالثقافة العربّية ، هذه

 حضارة إسالمّية يف األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إىل تعّلمها .

 

 التذّوق اجلمالي :

 .لعربّيةا لّلغةا عن اعرالّش بها كّنى كنايات ثالث لقصيدةا من تخرجـ اس3

 بنت قريش ، اليعربّية ، ابنة العرب ، الّضاد .

 : أتيي مّما كّل نىمع يقارب ما لقصيدةا من تخرجاسـ 5

 :  اعرالّش قول

 آبـــــــــا لَعـــَنـــِزيُّا لــقـــاِرُظا مـــــا إذ                     إيـابـي نَتــِظرياَو خَليــــــَرا َفَرّجي ـأ

 َتُؤِب َوَلْم الدُّْنيا ِإىل اــــــُؤوبـــَي ْمــَلـَف                      ِبها القاِرظاِن َتَولَّى ْدـــــــَق أّنماــــــــك

 . منيالّسو الَغّث بني يفرُِّق ال فالٌنب ـ 

 . َوالَغـــَرِب النَّـــــْبــِع َبـْيَن ُيـَفـــرُِّق ال َمـْن           َحارَبــــــَها ُثــّم ُقَرْيــٍص ِبِبْنِت أْزرى
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 . أبياتب ذلك على دّلل ، لقصيدةا يف حةاضو ملختلفةا بعناصرها لّطبيعةا برزتـ 6

 الشُُّهِب مَن هْمٌس أو الشَّمِس مَن َوْحٌي ْوِقُظها                ــــــــُي حراِءالّص أْخِبَيِةــــب َوْسنى

ــََول َتْنُصْل ْمــــَل اأَلصاِئُل ِمْنُه             ُنِسَجْت لو الَوْشِي اِشميِّـــــه ِبَمْنطٍق  ِبـــــِغـــَت ْمـــ

 َكِذِب اِرٍضــــــــع ْنـــــــــِم اِرٌقــــــــب ِلَعْيِنِه             بَدا حنَي الصَّْحراِء يف ملاِءا َكُمْهِرِق

 ُمْرَتِقِب َنـــــــْيـــَع ِمْنها الشَّْمُس َتْنُظر ْمـــــَل             ُمْظِلَمٍة َجْوِف يــــــــــِف ُسِجَنْت َوَلْفَظٍة

 .له  مثالني ذكرا ، ألبياتا يف مّرة غري لّطباقا وردـ 7

 ) ناٍء ، مقرتب ( ) شجًوا ، شْدًوا ( ) َوْسنى ، يوقظها (

 ( ، ) الّشمس ( .ءاحرلّص)ا مثل ، ألفاظ لنّصا يف تكّررتـ 8

 ر؟الّتكرا اهذ لةدال ماأــ 

 الّصحراء وردت مّرتني : داللة على أصالة اللغة العربّية وموطن الّضاد القديم .

ت مرتني : تُدلُّ على الوضوح ، وتنسجم مع املعنى الذي أراد الشاعر التعبري عنه يف إيقاظ العربية من الّشمس ورد

جديد يف قوله : ُيوقظها وحي من الّشمس ، وقوله : ولفظة ..... مل تنظر الشمُس منها عني ُمرتقِب ، مبعنى أّن 

  رمًزا إلحياء اللغة العربية من جديد .مس الشاعر وّظف الّش

 ؟ فيه اعرالّش وّفق هلب ــ 

نعم وّفق الشاعر فيه ؛ ألنه جاء منسجًما مع جتربته الشعرّية ، فالّشاعر يتحّدث عن اللغة العربّية الضاربة يف القدم 

 ، وإحيائها من جديد متخًذا ) الّشمس ( رمًزا هلذا اإلحياء . وموطنها ) الّصحراء (
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 ةـــــــابـــتــكـــال

 رةــــاطــــخـــال

 طارئة حادثة أو ما ظاهرة جتاه نطباعاتهاو لكاتبا نظر وجهة عن يعّبر حديث نثرّي َفّن خلاطرةا أّن سابًقا تعّلمت

 مي:  حلديثا لعصرا يف كّتابها أبرز ومن ، لعاطفةا وصدق لّتعبري،او لّتصويرا نوحْس باإلجياز، موتّتس ، ما فكرة أو

 . أمني وأمحد ن،اجرب خليل ناوجرب زيادة،

 خاطرة منوذج

 :  يليها ما عن أجب ثم ،( الوهج على احرًص) بعنوان تيةاآل اخلاطرة أاقر

 مركباتهم، خلف كتابته ملركباتا بعض ائقيلس حيلو ما إىل بالّتطّلع أحياًنا ريالّس اتأزم ّببهتس لذيا َأمالّس تردُّ قد) 

 "عيهاار لّرباو ارحةس"  أو " ريالربا قاهرة ": مثل من ، تاعبار أمام ماّيس وال ، فةبالّطرا ُميّتس ألمرا ويظّل

 صّلي " ئمااد تكتب ليتا " لنيبا على صّل ": وهي ، كّلها بينها يوًعاش ألكثرا جلملةا إىل تصل أن إىل ، وغريهما

 ... لياءا بثبوت" لنيبا على

 فعل يف لياءا حذف وجوب ةلعربّيا لّلغةا صحص أثناء ويف همارسمد يف يتعّلمون طلبتنا أنَّ يف تفّكر وحني

 يقودون مفتولة التوعض كثيفة رباووبش ملناكبا يعريض رجااًل الَيَرو ارعالّش إىل خيرجون ثّم ، ( صّل)ألمرا

 للطلبة يبدون قد ائقنيالّس ءؤاله أنَّ مفاُدها نتيجة إىل تصل... خمةض مركباٍت يف ويتحّكمون حافالٍت أو قالباٍت

 عداقو ختالف ليتا ليافطاتا معظم أثريت هو وكذلك ، هممدّرس من لنَّْحوّيةا بالقاعدة ّلقيتع ما يف إقناًعا دَّأش

 . أحياًنا لعربّيةا

 تحّقيس ال يًّاهامش اأمًر أاخلط َيُعّد ومن ، لّلغةا يف أاخلط ؤّرقهي من بني اخطرًي لفرقا يبقى لكْن ، خيطئ كلنا

 . تصحيحه حماولة أو إليه تفاتاالل

 مركبة أّية ترخيص مينع ، ريالّس ئرةاد يف متخصص لغوّي بوجود حلمناا إذ ئدةاز  مثالية حنو نرنو نااأتر ، وعليه

  . أصاًل وجودها رورةض على نااّتفق اإذ اهذ ؟ أخط بطريقة مكتوبة تاعبار حتمل

 :  لعربّيةا لّلغةا ولأص يف متحانا بعد اإّل إلعالنا ركاتوش للخّطاطني ُيرخَّص أالب حنلم وهل

 !  باًتا منًعا لعاميةا للهجةا ماتخداس منع مع ، وإمالئها وصرفها حنوها
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 على وجدّية حبزم نعمل أن نتمّنى مجيل ووهج خاّص حرس .. لوجوداو هُلوّيةا لغة ، لعربّيةا فالّلغة ، وبعُد

 . وبهائه رهاتمراس
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 روضـعـال:  الوحدة السابعة
 تفعيالت ( . 6) يتكّون من بحر الخفيف 

 بحر الخفيف التام :مفتاح 

 فاِعالُت ُمْسَتْفِعُلْن فاِعالُتْن                                    احلركاُت بِه خفَّْت يا خفيًفا

 مستفعلن فاعالتن                    التفعيلة الرئيسة

 ــ  ـ ـ ـْن ُمَتـْفـِعـُل - - -/ فاالُتن   - - َفِعالُتن  التفعيلة اجملزوءة

 :معانيها  وتفّهم اآلتية ، األبيات اقرأ

              عناِء ِمْن بِه َأْعِظْم َعناٍء يف                          ّميأسَّ ال َمْن بُّــــــِحــُي قْليب إنَّ

  َزماِنْه وِطيِب وارِهـــــــــَوِبَأْن                           ـاِنْهــَرْيعـ يف ّربيِعــــــبال ًباــــْرحــــَم

 ُبستاِنْه يـف اَلَأمرِي فيِه َمْشَي                           يَيْمش ِرالِبْش ضاِحَك ْهَلالسَّ َنَزَل

 : بقةالسَّا بياتلأل ّيالعروض التّقطيع

 ئي  نا  َع مْن/  هي ِب ِظْم أْع/  ئْن  نا َع يف              مي ْمَس ُأ ال / َمْن ُب ِحْب ُي/  بي قْل َن إْن

 ِنْه اــــم َز  ِب / يــــط َو يـــــه ِر / وا  أْن ِب َو                          ِنْه عا َرْي/  يف  ِع بي َر/  ِبْر َبْن َح َمْر

 ِنْه تا ُبْس/  يف ِر يـــــم َأ/  ْلـــــَي َمْش ـِه يــــف               يش  يْم ِر ِبْش/  َكْل  ِح اض َل/  ْهَس َلْس َز َن

 . - - - ( و) فاالُتْن   - - (  َفِعالُتْن)   لفرعيتانا ورتاهاوص  - -  -( ْنتفعيلة ) فاِعالُت:  *ملحوظة

 .  -  -  ُمَتْفِعُلْن لفرعيةا ورتهاوص  - ب - - َتْفِعُلْنُمْس وتفعيلة

 . ربضَّلاو الَعروض يف إال ( - - - تنفاال)  أتيت ال

 . خلفيفا حبر يف ( -   - تعلن) مس صورة أتيت ال
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 : تفعيالته وبّين ، آلتيا لبيتا قّطع تدريب :

 َأْلحاِنــْه َأْو لرَّبيِعا َمعاني ِمْن              ّتىش األرِضو ماِءالّس يف َنَغٌم

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

 ( تفعيالت . 4مجزوء الخفيف : يتكّون من ) 

 ُمْسَتْفِعُلْن فاِعالُتْن                         فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن                           

 َأَلــــْم ابنــ خيـــاٍل ْنـــــــمـِـ                 ْم                    ـــــأنــ َولــْم صــْحيب نـــاَم

 َلْم َأ اــــن  بـِ/  ِلْن يا َخ ِمْن                 ْم                    ــــَن  َأ  َلْم َو/ بي َم َصْح نا

 َأَمــْر َقـــْد احُلـْسُن هــكـذا                اهَلــوى                      فـي الَم ِلمـْن ُقــْل

 َمْر َأ َقْد ُن/ ُحْس َذل َك ها              َوى                     َهـ ِفْل َم/ ال  َمْن ِل ُقْل

 :جمزوئه  من لّتاما خلفيفا امميًز ، تفعيالتها ذكراو ، آلتيةا ألبياتا قّطع:  ( 1تدريب ) 

 َوليِد     ـــــلا باِحصَّلا َمَع َيَتهادى          َعْبـــَقِريًّا              اـــــــًعـــِئار للَّْحَنا َردِّدي

 يَنْفس ْلُخْلِدا يف إَلْيِه ناَزَعْتين               ُه        ــْنـــَع ِدــْلــِباْلُخ ِغْلُتُش َلْو َوَطين

 ها األجساُمراِدـــــيف م ْتَبِعَت                      ااًرــــبـــِك النُّفوُس اَنِتـــــــــك اإذو

 ـــَيْرسِّــــال ـَنـــــــــِمـ يــــاٌةــــوح      أَثــْر                  ــُهـــــَلـ ْنــــــَم ُمــــْتــــَي ْمــــَل

 ِكدْيــل ٍءشْي يا مالكي وكلُّ           إَلْيِك           ُأهدي لـعيِدا يف ْيٍءش أيَّ

    ظاُملنِّا ىـــــَتوّل وّليـا  اإذــــــــف             ْدٌل          ـــــوَع ٌلــــــْقــــَع ُلُأموِرا ظاُموِن
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 : آلتيةا ألبياتا من بيت كـلِّ طريش بني فصلا ( : 2تدريب ) 

 َحّيــا ْعــَرالشِّ َفَتْبــَعُث ُتــوحي وُدامَلْنـش ألَمُلاو باُبالشَّو هَلوىا

 َجفاِء َبْعَد زَّماُنــــــلا َويلنُي وٍلــُذب َبْعَد اُةـــيـــَحــلا ِرفُّـــــَت ْدـــــَق

 ْبـــــِســــَتـــْحاَو ِحــــــْلـــّصلا ىـــــلَعـ ـاَنــــَأعـ ْنــــــَم هلُلا َمــَرحــِ

 : آلتيةا ألبياتا يف ّيالعروض لوزنا تقيمليس ؛ بةاملناس بالكلمة غالفرامأل ا ( : 3تدريب ) 

 َفْرَقْد َأْنَت وال.......  َأنا ما                       َعّني ِبَوْجِهَك َتِمْل ال َأخي يا (1

 َعظيٌم -  د                                 ُمْخَتِلٌف - جـ                             ريُبالَغ - ب                           َفْحَمٌة - أ

 ىوّل ْلَمــْرِءا َعِن يـاّلَو اإذَف                          باٌبَوَش.......  اْلَعْيِش آَلُة (2

 ماٌل -  د                                   ضْحٌك - جـ                                حٌَّةِص -ب                          عاَدٌةَس - أ

  خُلاد.......  يف وْهَو                              هلوىا ِمَن َأْنجو َكْيَف (3

 النُّفوِس – د                                    ْلَقْلِبا -جـ                                َخيالي -ب                      ِءاْحشاأل - أ
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 تفعيالت ( 8بحر البسيط ) يتكّون من 

 مفتاح بحر البسيط الّتام :

 ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن فاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن                  َمـُلاأل ُيبَسُط َلـَدْيـِه الَبســيَط إنَّ

 فاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن التفعيلة الرئيسة

 ــ  / َفـْعـُلـْن ــ ــ َفـِعـُلـْن  ــ ـ ـ/ ُمـْسـَتـِعـُلـْن  -  ــ ُمـَتـْفـِعـُلـْن  التفعيلة اجملزوءة

 :معانيها  وتفّهم اآلتية ، األبيات اقرأ

 اــــَوَأْحالهـ َتالقينا ُأَحْيلى اــــــمـــَف                       اـــــاهَوَأْهو نياَتْهو ْهَيَو َقْيُتهاال

 َمْعناها حُلبِّا َوَمْعنى حَلياُةا َوْهَي      ُه                 َبْهَجُت َوْهَي مُلَغّنيا لرَِّبيُعا َفْهي

 غّناهــا  حلبِّا ُراوـــــــوِح باصِّلا َفنُّ                    ا    ـهــَرقََّم ِناحُلْس باِبَش ِمن َوِفْتَنٌة

 :السابقة  لألبيات العروضي التقطيع

 ها ال /َأْح َو نا يــــــق /ال  َت ىل /ْيـــَح ُأ اـــم َفــــــــــا                ه وا /َأْهـ َو ني وا  /َتْه  َي َوْه/ ها  ُت َقْي ل

 ها نا /ْعــــــــَم ِب ُحْب َنْل /َمْع َو ُة /يا  َح َيْل َوْهــــو                ُه ُت َج /َبْه  َي َوْه ني /َغْن ُم ُعْل/بي َر َيْر َفْه

 ها اــن/َغْن ِب ُحْب ُرْل /او ِح َو / با ِص نّص َفْن               ها َم َق /َرْق ِن ُحْس ِبْل /با  َش ِمْن/ُتْن َن ِفْت َو

 ــ ( . ـ ـ ُمـْسـَتـِعـُلـْن/  - ـ ـ  ْن ) ُمـَتـْفـِعـُلـْنُمْسَتْفِعُل

 ــ ( . ــ َفـْعـُلـْن/   ــ  فاِعُلْن ) َفـِعـُلـْن

 :تفعيالته  واكتب عروضيَّا ، اآلتي البيت قّطع

 َمْعناكا َبعَض اخُللِد أْهدْت َوَجنَُّة                    َمرآكا الِوْجداِن ِفي َأْشَرَق ُأْرُدنُّ

....................................                       .................................... 
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 تفعيالت ( . 6) يتكون من  مجزوء البسيط :

 :معانيهما  وتفّهم اآلتيني ، البيتني اقرأ

 ْسَتعِجـِمُم داِرٍس َعفا                    ُمْخَلْولٍق َرْبٍع َعلى وُقويف َماذا

 َمْسـلــوُب                         َسَلٍب ذي َوُكلُّ َموروٌث                     إِبـــٍل ذي َوُكــلُّ

 :للبيتْين  العروضّي التّقطيع

 مي ِج َتْع ُمْس / سن ا ِر د/  ِقْن ِل َلْو ُمْخ     فا                 َع ِعْن َرْب/ ىل َع يف /قو ُو ذ َما

 بو لو ْســـَم / ْنـــِب َلـــــْس/  ذي ُل ْلـــُثْن                     َوُك رو َمْو/ ِلْن ِب إ/ ذي ُل لـــــُك َو

 :اجملزوء  من الّتام مميًزا تفعيالتها ، واذكر البسيط ، حبر من اآلتيَة األبياَت قطِّع ( : 1تدريب ) 

 الرَّجـــُل أيُّـها اــــــــودًع ُتطيُق وَهْل       ُل                 ـِحْرَتـــــــــــُم الرَّْكَب إنَّ ُهرْيرَة ودِّْع

 اُنـــــــــــأْزم اَءْتُهس ٌنــــــَزَم سرَُّه َمن        ُدوٌل                  هاــشاهْدَت ماــــَك َي األموُرـــــِه

 َكاــــتاج ْحُرالسِّ اَوهذ ماُلاجَل اهذ                         ينـَوَط يا ُناحُلْس َأنَت َوْحِدَك ْيُجَنس

 ِنشخَلا مَلنزِلا ِفي َيْأَلـُفُهْم كاَن َمْن                         اَذَكُرو اُروأْيس اـــــــــــم اإذ َمالِكرا إنَّ 

 ِناوـــَلَأْكــــا ْعَلَةُش اـــــــــي ِنسحُلا ِفي                        انـّيـــِس  اـــــَنــــإّن أال ــْتــــــــــالــــــــقـ 

 َيْنَفِطِم َتْفِطْمُه وإْن اِعـلرَّضا بِّـــــــُح            َعلى             بََّش ُتْهِمْلُه إْن َكالطِّفِل ُسلنَّْفاو

 : آلتيةا ألبياتا من بيت لِّك طريش بني فصْلا:  ( 1تدريب ) 

 الرُّسُلو ُرالثُّواَو يُدصلاو ُراَلَأحرا َطلَع قْد ِءاخَلضرا لدَّْوَحِةا هذه ِمْن

 قاارــــإش لَعنِيا ِفي الضُّحى ِمنُه َدافاْزد  َمنابِتِه ضاِحْي يف تألََّق رٌدَو

 ُنَسَوــلا ُهـــَأجفاَن وَجفا  ِذْكِرُكْم ِمْن َجُنَش َعاَدُه غَريًبا َتْذكروَن َهْل
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 :آلتيةا ألبياتا يف ّيضلعروا وزنال تقيمليس ؛ بةاساملن بالكلمة لفرغا مألا ( : 2تدريب ) 

 ياُءشأ عنَك وغاَبْت ْيًئاَش حِفْظَت                 فًةلسَف لعلِما يف......  ِلمْن فقْل (1

 ُيْتِقُن -  د                                     يدَّعي -جـ                               َيَظنُّ -ب                                َيرى -   أ

 لزََّهِرا َأعُيُن.....َبكْت حتَّى              ِبهِهشُم فْقَد أْبِكي ِضلرَّوا ِفي َوقفُت (2

 ْحِتجاًجاا  - د                                      ِلَمْرآَي -جـ                          بُدموِعي -ب                               َهمًّا -   أ

 يْنَزُعُه هلَلا إنَّف َعَلْيِه. ..........                 بـال لّنعيِما َثـْوَب اًسِبال اَغد وَمْن (3

   ٍرشك  - د                                    اٍسرتاح -جـ                                 ٍلتفض -ب                              نقوٍش -   أ
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 تفعيالت ( . 8ر الّطويل : ) يتكون من حب

 مفتاح بحر الطويل الّتام :

 َفعوُلْن َمفاِعُل َمفاعيُلْن َفعوُلْن                            َفضاِئُل الُبـحور دوَن لُه طويـــٌل

 َمــفـاعــيــُلــْن َفــُعــوُلــْن التفعيلة الرئيسة

 ــ ــ ــ / َمــفــاِعــي  ــ  َمــفــاِعــُلــْن  ــ  وُل َفــُعــ التفعيلة اجملزوءة

 انــه منذ أزمـــــــــــاتـــــــت آيـــلــــخ ٍعـــــــورب       ان                   ــــــــرفـــــن ذكرى حبيب وعــــــا نبك مـــــفــــق

 يــو رب عن خ لت آ يا ت هو من ذ أز ما ن        ني                  فا َوِعْر/ ِبْن بي َح/ رى ِذْك ِمْن ِك /َنْب فا ِق

 ارمـــاملك كرام ـــدر الـــــى قـلـــي عــــأتـــــوت                   أتي العزائم       ــــــزم تـــعـــل الـــــــدر أهـــــى قــــلــــع

 مو ِر كا َم/ ِمْل را ِك/ ِرل َقْد ىل َع/ تي َتأ َو                  و          ــم ئـِ زا َع/ ْلِت َتْاأ ِم /َعْز ِلْل أْه ِر /ْدــــــَق ىل َع

 ودــا بثني يعــــــــــــــــى يــــــــولــــــــــًرا تـــــــديد                           ودهـــــــــــــــــاب جـــبـــّشـــان الــــعـــت ريـــيـــأال ل

 دو ُعْو َي/ َن َثْي ُب/ َيا  ىل وْل َت/ َرْن َدْه َو                         دو      دي َج/ ِب با َش/ َنْش عا َرْي َت/َلْي ل َأ

 التفعيلتان اللتان تكررتا يف األبيات . - - -ب : و ) َمفاعيُلْن (   - - ب: ) َفعوُلْن (  ملحوظة :

 : تفعيالته تبكاو ، ًاّيعروض آلتيا البيت قّطع

 لدَّْهُرا َكَنّس َبيَننا ما ْنَقضىا َفلمَّا              َوَبْيَنها َبيين لدَّْهِرا ْعيَسِل َعِجْبُت

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

 : تفعيالتها ذكراو ، للّطويا حبر من اآلتية األبيات قطِّع:  ( 1تدريب ) 

 ميـــــــَف َلها َيدعو َو قليب ُدهاُيمجِّ                  َدمي               يف َو انيِلس يف هااَهو بالدي

 َفَحْوَمل لدَّخوِلا َبْيَن للِّوىا ِطِبسق               ْنِزِل                ـــــــَوَم َحِبيٍب ِذْكرى ِمن َنْبِك ِقفا
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 َتساِخيا أْم َأَتى اــم َسخاًء اَنـــــــــأك             لَفتى                 ا  َعلى َتُدلُّ الٌقــــــــَأْخ ْفِسلّنــول

 املهُر ِهِلْغُي ن خطب احلسناء مْلــوم             ا يف املعالي نفوسنا                  ـــــنــيــلــهون عـــت

 ُرقْطــال ُهَلا انتفض العصفور بلَّـــــمــــك             ذكراك هّزُة                   ـــــــل رونيـــعــتــي لــــــوإّن

   ِديف ظاهر الَي ِمكباقي الوْش لوُحــــت        رقة ثهمد                       ـــــــبــالل بـــــــولة أطـــــخــــل

 : آلتيةا ألبياتا من بيٍت كلِّ طريش بني فصْلا  ( : 2تدريب ) 

 َأْعَجُل لَقوِما ُعأْجَش إْذ َأْعَجِلِهمِب ُأُكْن مْل ِدالّزا إىل يِدياأَل ُمدَِّت َوإْن

 ئُرامَلرا لرِّجاِلبا َتَمرَّْتاْسو هَلوىا اوَفاَرقو قوَنِشلعاا اَقــــــَأف َقد ْقــــأِف

 اَجدَعْس بُنْعماَك ياسأْفر نَعْلُتَوأ َماُلُه ّلـــــَق ِلَمْن َخْلفي رىالسُّ ُتــــَتَرْك

 : آلتيةا ألبياتا يف يالعروض لوزنا تقيمليس ؛ بةاملناس بالكلمة غالفرا امأل ( : 3تدريب ) 

 لَفجِرا إىل َتعيُش َهل ليٌل َجنَّ اإَذ                   َتدري ال إنََّكف......  ِمَن َتزوَّْد (1

 ألْخباِرا - د                     لّتقوىا - جـ                       لطَّعاِما -ب                            ملاِلا - أ

 َتْمَتِزجاِن لّروَحنِيا َيرى أْن وىس                      َغلْيَلُه فيَيْش ليَس......  أنََّك (2

 َقميَس  - د                   نتظاَرالا - جـ                       ديؤاُف -ب                            لَقلَبا - أ

 ِعتاُب َقالِفرا اإّل َلُه فليَس                         َماللًة إاّل......  َلْم خِللُّا اذ( إ3

 َيْهجْرَك - د                    ُيجاِفَك - جـ                       ُيعِطَك -ب                           ُيفارْقَك - أ
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 ة :ـيـافـقـال
 .الرَّوّي  حرف وأهمها الّشعرّي البيت آخر يف احلروف من جمموعة هي الّشعر من : القافية

 املتحرك مع يسبقه ساكن أول إىل البيت يف حرف آخر من أمحد ، بن اخلليل تعريف وْفَق القافية حتديد وميكن

                 الّساكن . قبل الذي

 كارُمــــــــامَل الِكراِم َقْدِر على َوتأتي                      الَعزائُم تأتي مالَعْز أْهِل َقْدِر على

 ُمــــــــالَعظاِئ الَعظيِم َعني يف َوَتصُغُر                       غاُرهاــــص الصَّغرِي َعنِي يف َوَتْعُظُم

 اخلضارُم اجليوُش عنُه َعِجَزْت َوقْد َهّمُه                        اجليَش الّدْوَلِة سيُف ُيَكلُِّف

 راِغُمـــــضَّــــــال َتّدعيِه ال اـــــم َوذلـَك                        فِسهــن عنَد ما الّناِس عنَد َوَيطُلُب

 املـ ) كارُم ( ، الـعـ )ظائُم ( ، اخلـ ) ضارُم ( ، الضـ ) راغُم ( . هذه احلروف يف األقواس هي القافية .

 :اآلتي  البيِت يف كما واحدة كلمة تكون وقد الّسابقة ، األبيات يف بك مّر كما كلمة من جزًءا تكون قد لقافيةفا

 ) َأْمُر ( . وال عليَك َنْهٌي للَهوى أَما                الصَّْبُر شيمُتَك الدَّْمِع َعصيَّ أرَك

 :الّشاعر  كقول كلمتني ، تكون وقد

 ُتِصِب ( .  َو) َلْم فأْخَطْتين                حادثٍة كلُّ َرمْتين
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 رَّوّي :ـــال
 أو رائّية أو سينّية: ، حنو لقصيدةا به وتسّمى ، لبيتا آخر يف ويأتي لقصيدة ،ا عليه ُتبنى لذيا حلرفا هو : الرَّوّي

 .متحّرًكا أو ساكًنا ويكون حائّية ،

 ؟ رويًا تأتي ال اليت احلروف هي ما: س

 . رويًا اإلشباع حرف يكون ال( 3.       هاء أو مّد حرف يكون ال( 2.    عّلًة حرف الروي كوني ال( 1  

 : ائدةـــــــــف 

 : ذلك ومثال بساكن ُسِبقْت إذا روّيًا اهلاء تكون أن جيوز  

 قول أبي العتاهية :

 اجلوُد ال ينَفكُّ حامدُه                         والبخل ال ينفك الئـُمـُه

 أّما يف قول الّشاعر :

 تـبـتـذل فــيـه الـوجوُه     أفضُل املعروف ما مْل                       

 ويف قول الشاعر : 

 فازجْر القلَب عْن هواَك وَدْعُه   إنَّ يف امَلْوِت ِعْبرًة واّتعاًظا              

 مثال :

 مــْنـُه ينوبــك مبـــا وأيِقْن وت             املــ ذكرك تدْع ال القلب أيها

 انتهت بحمد اهلل


