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  ت   تاملوضوعا فهرس     
 

 الصفحة  الموضوعك  الوحدة 

 بي المتجدد كالفكر العر األولى
 3 )مقالة (

 23 )مقالة (مفاتيح القلوب  الثانية

القدس في قلوب الهاشميين  الثالثة
 38  )قصيدة (

 57 )قصة قصيرة ( قلب نبتة الرابعة 

 73 ) قصيدة ( لغة البيان الخامسة 

 من صفحات الحياة  ) محذوفة ( السادسة 

 95 العروض  السابعة 

 96  الخفيف بحر 

 100 البسيط بحر

 104 الطويل بحر 

 110 القافية والروي 

 الضرورات الشعرية ) محذوفة (
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  2020/  2019العام الدراسي 

 

 

 

 

 

  "   2ف  // 8و  "    أوراق عمل في :

 

 " الفكر العربّي المتجّدد  "
ونصرة النهضة العربيّة المتجّددة : تأييد للحق "

  "للعدل 

 
  ينإعداد المعلم

ب   ي  ج 
حمد ن 

م
 حسن  

ة     ن  مروا و  اطق   طق 
 

  

 إعداد المعلمين: 

 حسن محمد نجيب

 ومروان طقاطقة
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  " املتجديد العربي  الفكر : الثامنة الوحدة 
   ــــــالوحدة نتاجات 

 :أن الوحدة هناية بعد الطيالب  من يتوقيع 
صا إلى تمعيس •

ّ
ما ؤهيقر  لذيا لن ِّ

ّ
 .تماعسل ا نصوص كتّيب من ملعل

 .لتهأس عن ويجيب تماعسل ا نّص  أفكار عّرفيت •

 .ويحاورهم بطالقة زمالئه إلى يتحّدث •

ية صامتة ءةاقر  ءةالقر ا نّص  يقرأ •
ّ
 .بتمّعن متأن

 يحدد الفكرة العامة لنّص القراءة . •

 ا أيقر  •
ّ
ق وتيلصّ ا لتنغيما عًياامر  ليمةس  جهرّية ءةاقر  ّص لن

ْ
ّص ا يهضيقت ما َوف

ّ
 .لن

غوّي ا معجمه إلى يفضي •
ّ
 .لجديدةا تاملفردا من مجموعة لل

 .الحديثة ةضالنه مفهوم يتعّرف  •

 .العنف ونبذ الوطن إلى نتماءال  أهمّية لديه تنمو •

ق ةضالنه أهداف يحّدد •
ْ
 رؤية الشريف الحسين بن علي . َوف

 .الصور الفنية في النص  يتعّرف •

ا مختاًرا مقالة يكتب •
ً
ان  مناسبا لها . عنو

 اإلعراب. حيث من املعدود وحكم أنيث،والت التذكير حيث من العدد حكم يتعّرف •

 .كتابة صحيحة  األعداد يكتب •

 ثالثية . وغير ثالثية أفعال من يصوغ مصادر صريحة •

غة جمال يتذّوق  •
ّ
 .القصيدة في املختارات  بقراءة العربية الل

قبل حلول شهر   مقالـالهذا كتب صاحب السمو امللكّي األمير الحسن بن طالل     النص:  جوي   

يستذكر سمّوه فيه أمجاد الثورة العربية الكبرى التي  م ،     2 015ه /  1436رمضان املبارك عام 

خذت من قيم الحّق والعدل ،  أطلقها املغفور له الشريف الحسين بن علي
ّ
وما واكبها من نهضة ات

ونبذ التعّصب   ،  ويدعو إلى تعزيز ثقافة الحوار والتسامح في املجتمعات اإلنسانّية،  ركيزة لها

 ،   بأشكاله

عنصر مهّم من عناصر التطّور في ظل االستقالل  الثقافّي الذي يؤمن  ويرى أّن التراث الحضارّي 

 . بالتشاركّية وقبول اآلخر ، ويّتخذ من التاريخ جسًرا نحو اإلبداع والتطّور  



 

 5 لغة عربية / الثاني عشر الفصل الثاني                                          مروان طقاطقة     حسن محمد نجيب و/  ينالمعلمإعداد 

 التحليل واملعاين  حسب الفقرات الواردة يف الكتاب املدرسي : 
 .                             مبادئ النهضة وأهدافها   :  الفكرة     :األوىل  الفقرة

     :  الكلمات  معاين
 )حدي ( عقبات وأخطار:   حتدايت  ـ2     احتواء ،وفهم وإدراك ) وعب (  :   استيعابـ    1                      

    وضحت وتكشفت:    جتلت  ــ 4                          التقدم والتجديد :    النهضة  ـ  3                       
 : جعله مكرما وعزيزا ) عزز (    إعزازـــ    6)رنو(                  إىل   يدمي النظر ويتطلع :    يرنوــ    5                    

 

 :  للفقرة  شرح
  //وحتدايته   رروح العص نهضة العربية من خالل فهم واحتواءندرك مرياثنا احلضاري والرتث السياسي وال

//   وصف النهضة أبهنا مباركة// والتقدممساواة  ـو ال  القومّية واحلريّة والوحدة واالستقالل :  قامت النهضة على مبادئ
  //    العمل من أجل احلرية واهلوية القومية  النظرة البعيدة يف هذه النهضة

 .رسوله سّنة وإحياء هللا كتاب ززاوإع ،  العدل ونصرة احلقّ  أتييد :  أهداف النهضة كما يراها الشربف احلسني  

  :  ملحوظات
 اخلري بذور زرعت ألهنا:    مباركة  أبهنا  ف النهضة وصْ  // الفرتات من غريها  عن زمنّية  فرتة مييِّّز ما:  )  الَعْصر  روحداللة )  

 .سبيله يف كبرية اتر انتصا وحققت إىل االستقالل، يسعى لوطنه، انتمائه يف صادق عربّ  كلّ  نفس يف

 علي بن الحسين الشريف  عند ؤية الر وحدة :  وهو يرنو مع أبنائها إىل مستقبل مشرق ألميتنا العربيية  داللة عبارة

 .هراز  بمستقبل العربّية األمة وأبناء
 والـمشاركة واإلبداع واإلنجاز .  وتعزيز ثقافة العمل ،ميادين ـالتجّدد في مختلف ال

   النهضة بإنسان يشق الطريق أمامه للعمل: شبه   طريق العمل النهضة الـمباركة وهي تشقي 
  : شبه املستقبل بالشمس املشرقة .  ألمتنا  مستقبل مشرق            

ندرك ما لدينا من ميراث حضارّي وتراث   ،ستيعاب روح العصر وتحّدياته في محاولة ا          

ونهضة عربّية  تأّسست في القرن الـماض ي على مبادئ القومّية والحرّية والوحدة  سياس يّ 

ت النظرة البعيدة نحو الـمستقبل في هذه النهضة ـو ال والستقالل
ّ
مساواة والتقدم . كما تجل

ة القومّية . فكانت هذه مطالب أّمة  طريق العمل من أجل الحرّية والُهويّ  الـمباركة وهي تشّق 

ريف
ّ
وهو يرنو مع أبنائها إلى مستقبل مشرق  -طّيب هللا ثراه  -الحسين بن علي  حملها جّدي  الش

 
ً

ما قامت لتأييد الحّق ونصرة العدل ألّمتنا العربّية قائال
ّ
 نهضتنا إن

ّ
و إعزاز كتاب هللا وإحياء  ،: " إن

ة رسوله
ّ
 ص 1992والثورة العربية الكبرى، علي بن موسى ،الحسين سليمان (1)                                                             .(  1)  "سن

131 . 
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 .                             املنطلقات اليت قامت عليها الثورة العربية الكربى   :  الفكرة    : الثانية الفقرة

 الفضائل ، مفردها قيمة )قوم (:    القيم ـ  2                       )عزز (افتخار  :     اعتزازـ    1  :  الكلمات  معاين
   )صدي(واجهت وعارضت :      تصدت  ــ 4                             العالية ،الرفيعة ) مسو (:   السامية  ـ  3
ــْنو، واحدهما  صنوان:ــ    5 ل وهو الّصِّ

ْ
ث   املحيطة )حيق(:  الـمـحيقةــ 7  (ويل)   أعطت واهتمت:   أولتـــ    6والنظير املِّ

 

 الّسامية النبيلة اإلسالم بقَيم والتمّسك العروبة مةراك حفظ ــــ من املنطلقني:  انبثقت الثورة العربية :  للفقرة  شرح
والتقدم   على أن اإلسالم مؤكدةالتصدي ملظاهر استغالل الدين :  من األمور اليت .قامت الثورة العربية الكربى بـــها 

اهتمت ،  اهتمت بالبعد الحضاري واإلنساني للمنطقة العربية،  طالبت بتطبيق مبدأ الشورى،  مثيالن ال يفترقان

 الشورى :والسياسيمن أهم وسائل اإلصالح االجتماعي  //  بالتمسك بالتراث واألصالة الخضارية
    من أجل مواجهة األخطار احمليقة . سبب اهتمام الثورة العربية ابلبعد احلضاري والتمسك ابلرتاث

نْوان ال يفرتقان :  ملحوظات التقّدم في تنوير األذهان البشرية برسالة ألّن اإلسالم يدعو إلى ـــ اإلسالم والتقدم صيِّ

 مـإلى النهضة والرقّي اإلنسانّي ومواجهة األخطار ال اإلسالم الّسْمحة التي تدعو 
 
 حيقة.ـ

 

                            الغرض من تعلم التاريخ . :  الفكرة    :الثالثة  الفقرة
 املطلوب ) نشد(  :  املنشود  ـ2إىل التغيري ) توق (        النازعالتواق  مفردها    :  التواقني  ـ    1  :  الكلمات  معاين

 االمتداد واالستمرار   :    السريورة  ــ 4      ) بدد (   مشورة غري نم أير ابل ادر االنف:  االستبداد  ـ  3        

 مُ ـلاز اعتز اتذكر بكّل سما زلنا ن ، لّدعوةامئة عام على هذه ـلاوبعد مرور ما يقارب             
َ
 ْيننطلق

ورةساسأل ا
ّ
 .(2) ميةّسالالنبيلة االم اإلسك بقَيم ّس لتمالعروبة و امة ا: حفظ كر  لكبرى ا لعربّيةا يْين للث

دة في ؛  لحنيف كافةالّدين ا تغاللاس مظاهر ـلثورة لالقد تصّدت هذه  ِّ
ّ
 ، هسلوقتِّ نفا مؤك

ّ
و  مسال إل ا أن

و صِّ  تقّدم ال
ْ
 لاكما طالبت بتطبيق نظام  ، يفترقان ن ل ان

 
 صالحاإل ائل سأهّم و  يلة منسكو  يور ش

ت ،يّ س ياسلاجتماعّي و ل ا
َ
 العربّية بأكملها و اانّي للمنطقة سإلنا ارّي ضلحا لبعدا وأول

ّ
ر  كمسلت

ّ
ث ابالت

 . هاـهتمامها وعنايتامحيقة باألمة ُجّل ـلاخطار أل اجهة الحضارّية في مو االة صأل او 
         22ص 1992جريدة القبلة  خالل من للثورة العربية الكبرى ــ د.سهيلة الريماوي،االتجاها الفكرية2

 

ع، ا ( 3)تانيسلباليمان سلتغيير الحرّية و ا إلى قينا لتوّ ا ألّمة ا أبناء وكان من         
ّ
 إلى لذي كان يتطل

ق فيه سم
ّ
 أو  د كما بّين في كتابه "ذكرى وعبرةاتبدالس ويتّم فيه تفكيك،  وداملنشالح صإل اتقبل يتحق

اريخ ايعّد  : ل  . وهنا أقول  1908،  تور وبعده"سلّد ا لعثمانية قبلا لدولةا
ّ
ما،ردّيةسيرورة س لت

ّ
 إن

ز 
ّ
فكير في الخيال على اهو ذكرى وعبرة تحف

ّ
 حدود.مكن من دون قيود أو ـمـلالت
 أتقنولمعارف" ائرة اارك في تاأليف "دش، و يستغل بالتدراشأديب لبناني،م( 1925 –م   1856 )تاني سبالمان خاطر ــ سلي3

 لمصرية". الجامعة ا" س في مجل  او  ض نتخب عا،  اعر  ش إللياذة ار لغات، قام بتعريب عشأكثر من                                                   
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 كان سليمان البستاين يتطلع إىل  //من النماذج اليت كانت تشتاق إىل احلرية والتغيري  سليمان البستاين    للفقرة  شرح
 تفكك االستبداد كما جاء يف كتابه ) ذكرى وعربة (  .يتحقق فيه اإلصالح و يمستقبل  

كان من أبناء األّمة التواقين ـ فقد جاءت تطلعات سليمان البستاين منسجمة مع مبادئ النهضة العربية    ملحوظات

ع إلى مستقبل يتحقق فيه
ّ
اإلصالح املنشود، ويتّم فيه تفكيك االستبداد كما بّين في  إلى الحرّية، فقد كان يتطل

 .1908 كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده"

ما هو ذكرى وعبرة تحّفز الخيال على الّتفكير في ـــ م التاريخ.من تعلي  ضالغر 
ّ
ال يعّد التاريخ سيرورة سردّية، إن

 من دون قيود أوحدود. ممكنـال
 

                            .  العيش املشرتك والتسامح للجميع   : الفكرة    :الرابعة  الفقرة
 تطورها )زهر (:  ازدهارها ــ2                                                                                      العلو  :أوج  ــ1  :  الكلمات  معاين

)  فشو (          : ينتشر    يتفشىــ  5     (مواضع يختفى فيها ) كمن : مكامن  ــ 4                            : مختلفة.متباينة 3
ّنة، مفردها :لسُّننا ـــ 7        التشدد واملبالغة يف فعل ما:   التعصيب  ــ6  .وقوانين أسباب من الكون  في هللا أودعه ما وهي س 
 : تفسد وتضطرب    ختتلي  ــ  9          : طبقات )شرح (          رائحشــ  8

ه يقود إلى العيش ال :القوية الثقايف من مصادر  التنويع ــ   :  الفقرة  شرح
ّ
واالستقالل   مشترك انطالقا من الخصوصية ـألن

 .مختلفة ـته الرااآلخر بخبعلى  الثقافي التي تحترم التنّوع بأشكاله والتعددية الثقافية، فتقود إلى العقل املنفتح

احلضارة اذج على احلضارات العظيمة "مالنمن   : تسمح بالتنوع وشعارها " التسامح  للجميع // مسات احلضارات العظيمة //
سع لديانات وثقافات  كانتألنها:  " اإلسالمية

ّ
وشعارها " التسامح  وتضّم أفراًدا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة  مختلفة تت

من اآلاثر السلبية لعدم تقبل العقل   //. على أساس االختالفقام الوجود ف،القويةمواضع التينويع من  يعد// للجميع 
وختتّل الّتوازانت الطّبيعّية لعالقة  ، اجملتمع فئات ويزداد التّباعد بني ،  تنشأ احلواجز : وتفشي التعصب للطائفة لالختالف
 . إلنسان اإلنسان اب

 التّمسك باستقاللنا الثقافّي يعيد تجديد العقل العربّي الـمنفتح على اآلخر            
ّ
ا من ؛إن

ً
 انطالق

خصوصّيته التي تحترم التنّوع بأشكاله والتعّددّية الثقافّية التي تقودنا إلى الحديث عن مفهوم العيش 

 الحضارات العظيمة تفسح 
ّ
سامح للجميع" شعاًرا . الـمشترك . ول ننس ى أن

ّ
خذ من "الت

ّ
الـمجال للتنّوع وتت

سع لديانات وثقافات متباينة وتضّم أفراًدا ينتمون 
ّ
كذلك كانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدهارها تت

نّوع من مكامن القّوة  ،  ألعراق وأمم مختلفة
ّ
ن الكونّية التي قام على  ،فكان الت

َ
والختالف أحد الُسن

ل اآلخر أساسها الوج واستيعاب  ود . وحينما تعجز العقول عن تفسير طبيعة الختالف، وتأْبى القلوب تقب 

ى التعّصب للطائفة أو العقيدة سرعان ما تنشأ الحواجز  ،نظرته في الحياة 
ّ

باعد بين   ويتفش 
ّ
ويزداد الت

بيعّية لعالقة اإلنسان بأخيه 
ّ
وازنات الط

ّ
ائح املجتمع الواحد ، وتختّل الت  اإلنسان .شر
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التساهل والتيسير في التعامل مع اآلخرين، وتقّبلهم،  ــ:كثريا من املعاين منها"التيسامح للجميع" حتمل عبارة  :  ملحوظات

إني التمسيك ابستقاللنا الثقايفي يعيد جتديد العقل العربي   "عبارة   داللة //.أصولهم على اختالف أديانهم أو أجناسهم أو
 البعد عن التعّصب، وتقّبل اآلخر، واالنفتاح على الثقافات املتعّددة.ــ " املنفتح على اآلخر

 

                            أخطار احلروب ودعوات التقسيم   :  الفكرة    :  اخلامسة  الفقرة
 الـمكشوف والوضح :  السافر  ــ2                                          )شرذم (التفرق  : التشرذم ــ1  :  الكلمات  معاين

 : الـمتسع بين شيئين   الفجوةــ  4                         التناقضات                             رقات :ااملف ــ3                                    
   املزيد من املعاانة اإلنسانية  ، انتهاكات حقوق اإلنسان:   من اآلاثر السلبية للحروب والتقسيم والتشرذم   :  الفقرة  شرح

 الفجوة بني الطموح والواقع.  واإلسالميمن املشاكل اليت يعاين منها واقعنا العرب 

الفجوة بني ما ينبغي أن   : "من املفارقات اليت يعاين منها واقعنا العربي واإلسالميي  املقصود ابلعبارة اآلتية ــ ملحوظات

وكّرمه  ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب، فاهلل تعالى استخلف اإلنسان في األرضـــ  يكون وما هو كائن

وما هو كائن اليوم من أخطار  ودعاه إلى اإلعمار والخير، فهناك مفارقة بين دور اإلنسان في اإلعمار والبناء،

شرذم واالنتهاك الّسافر لحقوق اإلنسان الحروب ودعوات التقسيم والخطاب الطائفي وشرور
ّ
 .الفرقة والت

 

                           : الفكرة    :  السادسة  الفقرة

 : يساعد ويشرتك  يسهمــ    3: تتوافق           تنسجمــ  2             : تقدمي   تغليبــ  1:الكلمات  معاين
 : نقاسيه ونتحمل تعبه   نعانيهــ    6: يتمثل ويظهر      يكمنـــ5: جتاوز حد االعتدال                   التطرفـ  4
 : الضعف   الوهنــ    7

           
ّ

شرذم ل تنبئ إل
ّ
قسيم والخطاب الطائفّي  وشرور الفرقة والت

ّ
 أخطار الحروب ودعوات الت

ّ
مزيد ـبال إن

في األرض . ومن  معاناة اإلنسانّية والنتهاك الّسافر لحقوق اإلنسان الذي كّرمه هللا تعالى واستخلفهـمن ال

اقعنا العربّي واإلسالمّي الفجوة بين ما ينبغي أنـال  يكون وما هو كائن . مفارقات التي يعاني منها و

 

 

القَيم   كما تنسجم مع، إن اإلرادة العربّية الحّرة الـمسؤولة  ل تنفصل عن تغليب العقل والحكمة          

 البحث في هذه
ّ
القيم الـمشتركة يسهم  اإلنسانّية الـمشتركة التي يؤّدي التمّسك بها  إلى تحقيق األمن للجميع . إن

طّرف 
ّ
ركيز على الـمشتركات العاملّية ن ،وفي إطار هذا الـمسعى  ،في كشف الوجه الحقيقي للت

ّ
حن بحاجة إلى الت

التي تحمل أولوّياتنا وتحّدد معالـمها بصورة مستقلة.  ،وتفعيل دور الـمؤّسسات اإلقليمّية والعربّية ،واإلقليمّية 

 مستقبل العمل العربّي 
ّ
كامل بين دول اإلقليم وشعوبه  ول ريب في أن

ّ
عاون والت

ّ
ا فم ،يكمن في فضاء يدعم الت

د الحاجة إلى التجّدد في مختلف ال نعانيه اليوم من أعراض ِّ
ّ
وتعزيز   ،ميادين ـالَوْهن على الّصعيد الحضارّي يؤك

 والـمشاركة واإلبداع واإلنجاز . ثقافة العمل
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  تنسجم معو  ألهنا تعتمد على العقل العقل واحلكمة ،تنفصل عن تغليب  رادة العربيية احلرية الـمسؤولة الاإل  الفقرة  شرح
يؤّدي إلى أجناسهم وطوائفهم  تالفخعلى ا مشرتكة للبشر ـ التمسيك ابلقيم اإلنسانية الأمهية  // القَيم اإلنسانيية الـمشرتكة

 التركيز على  ويتحقق ذلك من خالليسهم في كشف الوجه الحقيقي للّتطرف،  هاتحقيق األمن للجميع، والبحث في

مها بصورة ـأولوّياتنا وتحّدد معال مشتركات العاملّية واإلقليمّية، وتفعيل دور املؤّسسات اإلقليمّية والعربّية، التي تحملـال

 //مستقلة.

للخروج من أعراض الوهن   // والّتكامل بين دول اإلقليم وشعوبه فضاء يدعم الّتعاون  يف  يتمثل مستقبل العمل العربي  
 .  اإلجنازو اإلبداعو الـمشاركةو وتعزيز ثقافة العمل،  التجّدد يف خمتلف الـميادين :حنتاج إىلوحتسني الواقه العرب  احلضاري 

 . مثّلهـ اء رداء آخر ال ير ر و ـ الّتطّرف الذي يتستإظهار حقيقة (   كشف الوجه احلقيقيي للتيطرف  داللة عبارة)  :  ملحوظات
صّور الضعف الذي  :اض الوهن على الصيعيد احلضاري يؤكيد احلاجة إىل التجديدر فما نعانيه اليوم من أع :ةنيالف  الصورة

 اض تظهر على صاحبه. ر يصيب أبناء األمة اليوم مرًضا له أع
 

 

                             املبارك  رمضان  شهر  بقدوم  واالستقرار  األمن  حيل  أبن  الدعاء:  الفكرة    :   السابعة  الفقرة

 : املتنزعني   الـمقتلعنيـ  3: أقدِّم               أزجي ــ2: حنتفل ) حفو (                    حنتفي ــ  1:الكلمات  معاين

    رمضان بداية لرفع أشكال املعاانة واالنتهاكات اليت تـمس كرامة اإلنسانشهر أبن يكون  الدعوة  الفقرة  شرح   
 . مقتلعني واملهجرينـامة اإلنسان عن الر املعاانة واالنتهاكات الصارخة لكرُفعت أشكال  -ب    :  الفنية  الصورة

 يرفع عن صاحبه، و االنتهاكات إنساًنا يصرخ، و املهّجرينـــ 
ً

                    .مقتلًعا عن األرض ارً من بالدهم شج صّور أشكال املعاناة ثقال
 

  كرمية  حلياة  والتكافل  للزكاة  عاملي صندوق  أتسيس  إىل  الدعوة:  الفكرة     :    الثامنة  الفقرة

              مفردها عِّظة وهي نصحه وإرشاده ) وعظ (:   عظاته ــ2(             وثق)    وتثبيت: تقوية  توثيق ــ  1:الكلمات  معاين

الـمباركة إلى  و إذ نحتفي بعد أيام قليلة بقدوم شهر رمضان الفضيل ، فإنني أزجـي الّتهنئة بهذه الـمناسبة         

أبناء وطني واألّمتين العربّية واإلسالمّية   يعيدهأهلي و
ْ
 الـمــولى العلي القدير أن

ً
علينا وقد حّل الّسالم   ؛سائــــــال

الـمعاناة و النتهاكات الصارخة لكرامة   واألمن و الستقرار في ربوع وطننا العربّي الكبير كافة، وُرفعت أشكال

رين والالجئين من أبنائه عين والـُمهجَّ
َ
 إخوتنا في اإلنسانّية. اإلنسان عن الـُمقتل

 

 

 

بين  املبارك أن يكون شهر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للّصالتلقد أراد هللا تعالى لشهر رمضان        

َبره ، ونستفيد من معانيه ودروسه. ول يسعني في هذا ال    مقامـالـمسلمين ؛ نقف عند عظاته وعِّ
ّ

  إل
ْ
ر  أن

ّ
  أذك

كافلبأهمّية تأ
ّ
  فمنذ ، سيس صندوق عاملّي للّزكاة والت

ْ
 لم ، فعقود ونيّ  أطلقت هذه الّدعوة قبل ثالثة أن

ذكير 
ّ
هداف التنموّية األ  سبيل تحقيق لستفادة من نظام الّزكاة فياوبأهمية  بها  أتوقف يوًما عن الت

ا وتعزيز قَيم  ، اإلسالمّية فراد في املجتمعاتل وضمان الحياة الكريمة ل ، للبلدان اإلسالمّية األقّل نموًّ

 .اإلنسانّيةلطة األخالقّية والكرامة الغيرّية والّس 

 

 

الـمباركة إلى  و إذ نحتفي بعد أيام قليلة بقدوم شهر رمضان الفضيل ، فإنني أزجـي الّتهنئة بهذه الـمناسبة         

أبناء وطني واألّمتين   يعيدهأهلي و
ْ
 الـمــولى العلي القدير أن

ً
علينا وقد حّل الّسالم   العربّية واإلسالمّية ؛سائــــــال

الـمعاناة و النتهاكات الصارخة لكرامة   واألمن و الستقرار في ربوع وطننا العربّي الكبير كافة، وُرفعت أشكال

رين والالجئين من أبنائه عين والـُمهجَّ
َ
 تنا في اإلنسانّية.إخو  اإلنسان عن الـُمقتل
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نقف عند عظاته  جيب أن لذلك  عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للصالت بني املسلمنيرمضان شهر شهر     الفقرة  شرح   

االستفادة  ـــ :  لألسباب اآلتية أتسيس صندوق عاملي للتكافل والزكاة مهية التذكري أب  //   وعِّرَبه ، ونستفيد من معانيه ودروسه
اد في ر وضمان الحياة الكريمة لألف،  من نظام الزّكاة يف سبيل حتقيق األهداف التنمويّة للبلدان اإلسالمّية األقل  منًوا

 .مة اإلنسانّيةراوالّسلطة األخالقّية والك وتعزيز قَيم الغيرّية،  اإلسالمّيةاملجتمعات 

                      
    وآاثرها  اإلسالم  مساحة  عن  الزكاة  تقدمها  اليت  اإلنسانية  القيم:  الفكرة    :    التاسعة  الفقرة

 )فوض( .  فِّيهِّ   التََّصرُّفِّ   يفِّ   ُحرّاً   َجْعُلهُ :    تفويض  ــ2: اليسرية السهلة            السمحة ــ  1:الكلمات  معاين
 : نشر وإظهار ) شيع ( .   إشاعةــ    4: يساعد ويشارك               يسهم ـ3                     
 : اخلوف املرضّي              الرُّهابــ  6                      : يبتعد    ينأىــ   5                    

 .   ن ميارس اإلرهاب والعدوان والتطرف ابسم الدينمم: اإلسالم دين مسح لكنه يتعرض ألشكال من التشويه   الفقرة  شرح
  التركيز على القيم اإلنسانّية مثل الّرحمة واإلحسان إلى  من خالل  مصورة حقيقيية عن مساحة اإلسال مالزكاة يقدي  منظا

سهم في إشاعة رسالة الذي االجتماعّي  إنسان، وتعزيز التكافلمحتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث هو ـال سي 

هاب مبنية على العدل والسالم،ـاإلسالم الحّقة ال  هم في نشر رسالة اإلسالم () ما الذي يس.وينأى بها عن مسّميات اإلرهاب والرُّ

 واالبتعاد عن اإلرهاب والرهاب .  العدل والسالم،:    قائمة علىالصحيحة رسالة اإلسالم 

َبل أقس ى إلى محة للّدين اإلسالمّي تتعّرضورة الحقيقية الّس ل تزال الصّ           شويه من قِّ
ّ
أولئك  أشكال الت

طّرف باسم 
ّ
ركيز من خالل الّزكاة الدينالذين يمارسون اإلرهاب والعدوان والت

ّ
 الت

ّ
على القيم اإلنسانّية  . إن

ابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيثـمثل الّرحمة واإلحسان إلى ال كافل  إنسان هو  محتاج و
ّ
، وتعزيز الت

ة ال ُيسهم فيستماعّي جل ا
ّ
مسّميات الم، وينأى بها عن والّس  مبنّية على العدلـإشاعة رسالة اإلسالم الحق

هاب  .اإلرهاب والر 

 

 



 

 11 لغة عربية / الثاني عشر الفصل الثاني                                          مروان طقاطقة     حسن محمد نجيب و/  ينالمعلمإعداد 

 والدللة املعجم

 :الليغويي  معجمك إىل  أضف ـــ  1
نوان ــْنو، واحدهما  :الصيِّ ل وهو الّصِّ

ْ
ث  والنظير. املِّ

 . االمتداد واالستمرار  :  السريورة
 الّتفرق .  :التيشرذم

  .الخوف املرض يّ :  الرهاب

 :اآلتية تاملفردا معاني واستخرج  املعجم، إلى ُعد 2

ع إلى، النظر يديم:   يرنو إىل  
ّ
 .إلى يتطل

 . العلّو :   األْوج

 .مشورة غير من أي رّ بال داالنفر ا  :االستبداد  

 خ تحتها التي املفردات معاني رجخاست ـ 3
ّ
 وَ  ط

ْ
 :فيه وردت الذي الّسياق قف

 .الوجود أساسها على قام التي الكونّية السَُّنن  أحد واالختالف القوة، مكامن من التنّوع فكان - أ

ّنة، مفردها :السُّنن                             .وقوانين أسباب من الكون  في هللا أودعه ما وهي س 

 .البستاني سليمان والتغيير الحرّية إلى التوياقني األّمة أبناء من وكان - ب
 .التغيير إلى النازع وهو التّواق، مفردها:  التواقني

  تنبئ ال- ج
ّ

 .اإلنسان لحقوق  السيافر واالنتهاك اإلنسانّية املعاناة من باملزيد إال

 .الواضح مكشوفـال :السيافر

ني-د
ّ
 . وطني وأبناء أهلي إلى املباركة املناسبة بهذه التهنئة ُأزجي إن

 .أقّدم  :ُأزجي

حليل الفهم   
ّ
    ....والت

 .العربية النهضة عليها قامت مبادئ ثالثة اذكر  ـ1 

 .والتقدم واملساواة واالستقالل والوحدة والحرّية القومّيةــــ 

  .  علي بن الحسين الشريف له املغفور  رؤية وفق  النهضة أهداف حدد ـ 2

 .رسوله سّنة وإحياء هللا كتاب زازوإع العدل، ونصرة الحّق  تأييد  ـــ
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 .؟الكبرى  العربية الثورة منهما انبثقت اللذان منطلقانـال ما ــ 3

 . الّسامية النبيلة اإلسالم بقَيم والتمّسك العروبة مةراك حفظ ــــ

 .ذلك وّضح  العربية، النهضة مبادئ مع منسجمة البستاني سليمان تطلعات جاءت 4

ع إلى مستقبل يتحقق فيهــ 
ّ
اإلصالح املنشود، ويتّم فيه  كان من أبناء األّمة التواقين إلى الحرّية، فقد كان يتطل

 .1908 تفكيك االستبداد كما بّين في كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده"

  من ضالغر  بين ـ5
ّ
 التاريخ. م تعل

ما هو ذكرى وعبرة تحّفز الخيال على الّتفكير في الـــ 
ّ
 أوحدود.من دون قيود  ممكنـال يعّد التاريخ سيرورة سردّية، إن

 .ذلك نـيّ ـب العظيمة، تراللحضا نموذًجا اإلسالمّية ارةالحض الحسن األمير  سموّ  جعل ــ6

 من "التسامح للجميع" شعاـــ 
ّ
سع لديانات وثقافات  وكانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدهارها، ًراألنها تتخذ

ّ
تت

 ق وأمم مختلفة.راا ينتمون ألعرادً أف  متباينة وتضّم 

قافي التنّوع ــ7
ّ
 ذلك. وّضح   ، الشعوب قوة مصادر  أهم  من الث

 ــ 
ّ
واالستقالل الثقافي التي   قا من الخصوصيةمشترك انطالـه يقود إلى العيش الالتنّوع من مكامن القّوة، ألن

 مختلفة.ـته الراعلى اآلخر بخب تحترم التنّوع بأشكاله والتعددية الثقافية، فتقود إلى العقل املنفتح

اقعنا منها يعاني  التي املفارقات "من : اآلتية بالعبارة املقصود ما ــ8  واإلسالمّي   العربّي  و

 ؟   كائن" هو  وما يكون   أن ينبغي ما بين الفجوة

وكّرمه ودعاه إلى اإلعمار  ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب، فاهلل تعالى استخلف اإلنسان في األرضـــ 

وما هو كائن اليوم من أخطار الحروب ودعوات  والخير، فهناك مفارقة بين دور اإلنسان في اإلعمار والبناء،

شرذم واالنتهاك الّسافر لحقوق اإلنسان التقسيم والخطاب الطائفي وشرور
ّ
 .الفرقة والت

  فتال خا على للبشر  املشتركة اإلنسانية بالقيم التمّسك إلى الحسن األمير  سمو  أشار  ــ9

ائفهم أجناسهم  ـــ  .ذلك أهمّية بّين وأصولهم، وطو

هذه القيم املشتركة يسهم في  إّن التمسك بالقَيم اإلنسانّية املشتركة يؤّدي إلى تحقيق األمن للجميع، والبحث في

املؤّسسات مشتركات العاملّية واإلقليمّية، وتفعيل دور ـال كشف الوجه الحقيقي للّتطرف، فال بّد من التركيز على

 أولوّياتنا وتحّدد معاملها بصورة مستقلة. اإلقليمّية والعربّية، التي تحمل

اقع  تحسين في مستقبلّية نظرة لسمّوه  10  وّضحها. العربي، العالم و

الّتعاون والّتكامل بين  اع واإلنجاز، ودعميز ثقافة العمل واملشاركة واإلبدالتجّدد في مختلف امليادين، وتعز ـــ 

 .دول اإلقليم وشعوبه
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كافل للّزكاة عاملي صندوق  تأسيس أهمية ما  ــ11
ّ
 ؟ الجتماعيّ  والت

نمًوا، وضمان الحياة   االستفادة من نظام الّزكاة في سبيل تحقيق األهداف التنموّية للبلدان اإلسالمّية األقلـــ 

 .مة اإلنسانّيةراوالّسلطة األخالقّية والك الغيرّيةاد في املجتمعات اإلسالمّية، وتعزيز قَيم ر الكريمة لألف

 : ماإلسال  سماحة عن حقيقّية  صورة  ميقّد  الزكاة منظا  ــ12

 اشرح هذا.  -أ
محتاج وابن السبيل وتفويض ـال  إن التركيز من خالل الزكاة على القيم اإلنسانّية مثل الّرحمة واإلحسان إلىــــ 

سهم في إشاعة رسالة اإلسالم الحّقة ال وتعزيز التكافلاإلنسان من حيث هو إنسان،  مبنية على ـاالجتماعّي سي 

هاب. العدل والسالم،  وينأى بها عن مسّميات اإلرهاب والرُّ

 نظرك.  ، من وجهة از صورة اإلسالم احلقيقيية ر مكن أْن تسهم يف إبـسبالا أخرى ي هاتِّ  -ب 
 أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود.ـــ                    . شيوخ والعجزةنهى اإلسالم عن قتل األطفال والنساء والـــ 

اعاة حقوقهم ر إلى م  يوص ي بأهل الذمة واملستأمنين وسائر املعاهدين ويدعو صلى هللا عليه وسلم كانـــ 

 وإنصافهم واإلحسان إليهم وينهى عن إيذائهم.

أيك في يأتي ما علل 13   :  ر

ألنها زرعت بذور الخير في نفس كّل عربّي صادق في انتمائه  ــ       احلسن النهضة ابملباركة. وصف مسوي األمري  -أ

 ت كبيرة في سبيله.ااالستقالل، وحققت انتصار  لوطنه، يسعى إلى

نْوان ال يفرتقان. -ب  اإلسالم والتقدم صيِّ
إلى النهضة والرقّي  اإلسالم الّسْمحة التي تدعو ية برسالة ان البشر ألّن اإلسالم يدعو إلى التقّدم في تنوير األذهـــ  

 مـاإلنسانّي ومواجهة األخطار ال
 
 حيقة.ـ

 .دة العربيية احلرية املسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل واحلكمةاإن اإلر  -ج

إلى تحقيق األمن  بها  ألنها تركن إلى العقل وتعتمد عليه، وتنسجم مع القيم اإلنسانية املشتركة التي يؤّدي التمّسكــ 

 ار وتقّبل اآلخر ونبذ التطّرف.ر واالستق

ق كيف 14-
ّ
 ؟ النّص  فهمك ضوء في ر خاآل  على والنفتاح الثقافي لالستقال  بين العربي اإلنسان يوف

الوقت ، وفي  بذاتها االستقالل الثقافي ال يعني منع االنفتاح على ثقافات اآلخرين، بل يعني هوّية ثقافّية مستقلةـــ 

 العقل. ويترك أيًضا للطالب. نفسه تتقّبل اآلخر وتنفح على ثقافاته، وتحترم التنّوع والتعّددية الثقافّية وتحتكم إلى

 

 

ذّوق 
ّ
 الجماليّ  الت
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صوير  جمال  وضح  ـ  1
ّ
 اآلتية:   العبارات  في  الت

 االستبداد. الذي كان يتطليع إىل مستقبل يتحقيق فيه اإلصالح املنشود ويتم فيه تفكيك  -أ
 صّور االستبداد شيًئا معقدا متشابكا يتّم تفكيكه.ـــ 

 . مقتلعني واملهجرينـامة اإلنسان عن الر رُفعت أشكال املعاانة واالنتهاكات الصارخة لك -ب 

 يرفع عن صاحبه، و االنتهاكات إنساًنا يصرخ، و املهّجرينـــ 
ً

 .مقتلًعا عن األرض ارً من بالدهم شج صّور أشكال املعاناة ثقال

 اض الوهن على الصيعيد احلضاري يؤكيد احلاجة إىل التجديد. ر فما نعانيه اليوم من أع   -ج
 اض تظهر على صاحبه. ر صّور الضعف الذي يصيب أبناء األمة اليوم مرًضا له أعــ 

 خ  تهتح  ما  دللة  وّضح    ــ2
ّ
 اآلتية:   تراالعبا  في  ط

 وهنضة عربيية.  اث سياسيي ر اث حضاريي وت وحتديايته، ندرك ما لدينا من مري روح العصر يف حماولة استيعاب -أ
 أي ما يمّيز عصرنا الحالي عن غيره.ــ 

 يف كشف الوجه احلقيقيي للتيطرف.إني البحث يف القيم اإلنسانيية املشرتكة يسهم -ب
له.اء ر إظهار حقيقة الّتطّرف الذي يتستر و ـــ 

ّ
 رداء آخر ال يمث

أبنائها  وهو يرنو مع - اهر طييب هللا ث– فكانت هذه مطالب أمية محلها جديي الشريف احلسني بن علي  -ج
 .إىل مستقبل مشرق ألمتنا العربية

 .اهرز وحدة الرؤية عند الشريف الحسين بن علي وأبناء األمة العربّية بمستقبل ــــ 

 . العقل العربي املنفتح على اآلخر إني التمسيك ابستقاللنا الثقايفي يعيد جتديد  -د

 البعد عن التعّصب، وتقّبل اآلخر، واالنفتاح على الثقافات املتعّددة.ــ 

سامح : اآلتية العبارة  ــ3
ّ
 معاٍن.  من  تحمله  ما  وّضح   دللتها،  في عميقة  كلماتها   في موجزةللجميع"، "الت

 .أصولهم التساهل والتيسير في التعامل مع اآلخرين، وتقّبلهم، على اختالف أديانهم أو أجناسهم أوــ 

 

 

 لغوية قضايا

 العدد واملعدود
   ( إضافة غري مذكورة يف الكتاب :)   والتأنيث التذكير  في املعدود يطابقان  واثنان واحد   العدد : أوال
 واحدة امرأة      -                                                واحد رجل     

 اثنتان  امرأتان      -                                             اثنان رجالن     
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   املثنى فيرفع باأللف اثنان ،اثنتان // وينصب ويجر بالياء اثنين ، اثنتين" يعامل معاملة  2مالحظة : العدد " 
 :  امؤنث فالعدد مذكرا املعدود كان فإذا ،  والتأنيث التذكير  في املعدود تخالف   العشرة إلى الثالثة من األعداد:  اثنيا

   مقاعَد  خمسة ـ             مقاالٍت   عشر ـ                 فتياٍت   سبع  حضرت       -              طالع زيٌد ثالثة كتب وأربع قصٍص 
                                     مؤنث      مذكر                                                               مؤنث      مذكر    مذكر     مؤنث                         

 ....  مجرور إليه مضاف معدودالعدد حسب موقعه في الجملة ، ويعرب الـ يعرب:  ملحوظة
 

  ، ويأتي تمييزهما مفردا منصوبايطابقان املعدود في التذكير والتأنيث(   12ــــ   11)  العدد اثلثا

  ( مذكر واملعدود     مذكر وعشر       مذكر فأحد)            كتاًباأحد عشر قرأت ــــ               ( 11العدد )  

 إحدى عشرة  قرأت  ـــ                                     
ً
  ( ؤنثم واملعدود     ؤنثم ةوعشر     ؤنث م ىحدإف)     رواية

 اثنتي عشرة امرأة             أو            أثنتا عشرة امرأة                  رجال اثني عشَر     أو          عشَر رجال اثنا          (  12العدد  )   

  ةعشر  اثنتافي األردن )
ً
: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى ، عشر :   اثنتايعرب العدد   (محافظة

  جزء"  وعشر  ،  جزء " أحد( " مبني على الفتح ال م 

 : الجزأين في املعدود يطابق العدد 

 (  مؤنث اكله)  طفلة عشرة إحدى             اكوكبً  عشر أحد:  مثال

 (  مؤنث عينا ،  مؤنث  عشرة,    مؤنث اثنتا)  عينا عشرة اثنتا منه فانفجرت           

 

ا تبعا ملوقعه في الجملة . 11العدد )  : ظةو حمل  ( يبنى على فتح الجزئين رفًعا ونصًبا وجرًّ

بنى عن الفتح .       في الجملة تبعا ملوقعه املثنى جزؤه األول إعراب يعرب (  12)   العدد  ، وجزؤه الثاني ي 

 طالبة  عشرة اثنتا و  طالبا عشر اثنا جاء:             باأللف  فيرفع  

 . طفلة عشرة اثنيت و  طفال  عشر اثين على   سلمت:  بالياء ويجر وينصب 

 

 : ( عشر تسعة...  عشر أربعة/  عشرة ثالث)  جزأين من مركب هو 19_  13 من األعداد ثالثا :

ويأتي تمييزها مفردا  (   عشر )  الثاني  الجزء في ويطابقه "  9... 5 / 4 /3 " وهو  األول  الجزء في املعدود يخالف  العدد

 . منصوبا

ا  أين رفًعا ونصًبا وجرًّ  تبنى على فتح الجز

 اشترك في الرحلة خمس ــــ
َ
َر  ة

َ
                              محل رفع فاعل () خمسة عشر : عدد مبني على فتح الجزأين في      طالًبا عش

 مذكر       مذكر           مؤنث                                                   

  ثماني  ــــ                 معلمةا  رةَ ــعشْ يف مدرسة اإلانث تْسَع   ـــ
َ
  عشرة

ً
  ــــ           طفلة

َ
 . امقعًد   عشَر  ثالثة

            مذكر       مذكر       مؤنث                     مؤنث        مؤنث       مذكر                                 مؤنث        مؤنث    مذكر                                                         
 
  

ابعا   (  90....  /40/  30/  20 ) العقود ألفاظ: ر
 :ـــ ملحقة جبمع املذكر السامل فتعرب إعرابه تبعا ملوقعها يف اجلملة 1

 تسعين    ...عشرين ، ثالثين .. :  وتنصب وجتر ابلياء   ،عشرون ، ثالثون ،أربعون ,, :   فرتفع ابلواو
 : ال تتأثر بالتذكير والتأنيث تلزم صورة واحدة مع معدودها ، سواء أكان مذكرا أم مؤنثا ) ألفاظ العقود (   2

    عشرون شاركت في الحوار  ــــ  
ً
 ) عشرون : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع املذكر السالم (   طالبة

 ) ثالثين : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثنى ( .بيًتا من الشعر  ثالثنيـــــ  حفظت  
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                                                                                  األعداد ) مئة ، ألف ، مليون ( : خامسا 

 في مئةِّ كلمٍة .
ً
 ـــ يأتي معدودها مفردا مجرورا باإلضافة : مثال : كتبت  فقرة

 سادسا : األعداد الترتيبية على وزن فاعل 

بع من الرواية 
ّ
 تطابق املعدود ، نحو قرأت الفصل الرا

 سابعا : يلحق بالعدد كلمة ) بضع ( :
ب ( وقد 9ــ   3املفردة من) تسعة ، وتستعمل استعمال األعداد  يزيد على وال ثالثة عن يقّل  ال مبهم عدد على تدّل  وهي

ّ
 ترك

ا يكون  وقد مزجًيا، تركيًباتركيبا مزجيا  شرةالع مع
ً
 والتأنيث التذكير  حيث من وحكمها العقود، عليها أحد ألفاظ معطوف

 :نحو  ،(  9ــ   3)  من األعداد كأحكام اإلعراب أو

 ــ  1
ُ
ضْ  القدس في أقمت  بِّ

َ
  ــ 2                                                                     .أعواٍم  عة

ُ
  في مكثت

َ
ة
ّ
ضْ  مك  .سنواٍت  َع بِّ

          مؤنث    مذكر                                                                                                                                                                   مذكر     مؤنث                                                           
 ــ  3

ُ
ضْ  شاهدت  بِّ

َ
  َعة

َ
 رُج  َر َعش

ً
                                                                                                                                                                       .ال

 ــ  4
ُ
مت

ّ
ضْ  كل   َع بِّ

ْ
 عش

َ
 .امر  َرة

ً
 أة

 ــ  5
ُ
 بضْ  صافْحت

ً
  وعشريَن  عة

ً
  .رجال

 :  النيف (ثامنا : كلمة ) 

الثة، ول ا حد إلىالو الَعقد، وتدّل على عدد من ائد على ا لزّ ا
ّ
 ست لث

ّ
لف، األ ملئة و ا لعقود وبعدا بعد تعمل إل

 رْ أ)نحو:
ٌ
ّيف

َ
 ون

ٌ
ف

ْ
، أل

ٌ
ّيف

َ
 ون

ٌ
، مئة

ٌ
ّيف

َ
 ون

َ
ذكير و احدة من حيث احالة و  :أكثر من، وزيادة على. وتلزم أي ( َبُعون

ّ
لت

أنيث، نقول: جاء ا
ّ
 لت

ُ
ت

ْ
،أنفق

ٌ
 ونّيف

ً
 رجال

َ
 عونيّ ا ريَن دينارً شع ثالثون

ُ
ت

ْ
ا، حفظ

ً
ا.صريَن قشف

ً
 ونّيف

ً
 يدة

   

 

 

 

 

 

 تدريبات 

 كلمات:  إلى  قوسينِّ   بين  التي  األرقام  حّول   ـــ1

 ألٍف ــ                                                      .م  (1962  )ست اجلامعة األردنية سنةسِّي أُ   -أ
َ
 . وستيَن  واثنتينِّ  وتسعمئٍة  سنة

ــ   يوم (. 18و)  شهر( 2سنة (و)  23ن الرشيد في الخالفة ) مكث هارو -ب َر يوًماـ
َ
 َعش

َ
 وشهريّنِّ وثمانية

ً
ا وعشريَن سنة

ً
 . ثالث

 . وخمسيَن  وسّتٍة  وثمانمئٍة  عاَم ألٍف ـــ                                                    م.  (  1856  )  ُولد سليمان البستايني عام-ج

 ــ                                         .من احلجم املتوسط  صفحةا   (11)يقع الديرس يف  -د
ْ
 رَ إحدى عش

ً
 صفحة

َ
 . ة

 ـــ    عاماا.  (    87  )  ُعمر جديي-ه
َ
 وثمانون

ٌ
                                                            مئتا كتاب. -     .كتاب  (  200  )  يف مكتبة بيتنا -  و.سبعة
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 يأتي:  ما في  طخ  تحته  ما  أعرب  ــ2

يّهِّ َيا أ ــ قال تعالى: " ّبِّ
َ
 أل

ُ
اَل ُيوُسف

َ
 ق
ْ
ِّ إِّ إذ

ّ
بت

َ
ي َ رَ أ ِّ

ّ
 أ ن

ُ
  َأَحَد َعَشرَ ْيت

ّ
ًبا َوالش

َ
ْوك

َ
َمَر ك

َ
ق
ْ
ْيُتُهْم ر  ْمَس َوال

َ
ــ أ  "يَن دِّ ي َساجِّ لِّ

 أين في محل نصب مفعول به.ز مركب مبني على فتح الجعدد ـــ  

ْعرُُج الب ـــ  قال تعالى : " 
َ
ئـت

َ
 وَ َمال

ُ
ة
َ
وُح إِّ ك ْيهِّ الر 

َ
 مِّ  ي َيْو ٍم ـفِّ  ل

َ
ان

َ
َداُرُه ك

ْ
ٍة  نيَ ََخْسق

َ
 َسن

َ
ف

ْ
ل
َ
 4آية : املعارج " أ

 ـــ 
َ
 .مضاف السالم، وهوخبر كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع املذكر : خمسين

 نِّ سِّ  ْضعِّ بِّ ي فـ: " ج ـــ قال تعالى 
َ
ِّ  ين

ّ
  ِلِّ

َ
 ْمُر مِّ األ

َ
ْن َبْعُد َوَيْوَمئِّ ْن ق   ٍذ ْبُل َومِّ

ْ
رَُح ال

ْ
مِّ ـُم ـَيف

ْ
 ؤ

َ
ون

ُ
 .4آية : الّروم " ن

 .اسم مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف:  بضعـــ 

مسجد ـال  سواه إل  فيما صال ةٍ  ألفِّ :"صالة في مسجدي هذا أفضل من   صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  -د

 .رواه مسلم ام ".ر الح

 .وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف اسم مجرور : ألفِّ ـــ 

 يأتي:  ما  في  واملعدود  العدد  من  كّل   ر خأوا  اضبط  ـــ3

ابأيت في البادية أعر  : األصمعيّ قال  -أ ا له من العمر مئة وعشرون سنة، وفيه عزٌم وقّوة،فسألته عن سبب ر يًّ

 الحَسَد ، فبقي الجسد.
ُ
ت

ْ
 )                                                   نشاطه، فقال: ترك

ً
 سنة

َ
 وعشرون

ٌ
 .(مئة

اجر ألف دينار ثمن بضاعته. -ب 
ّ
 دينارٍ )                       قبَض الت

َ
 . (ألف

ا في حديقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة.-ج
َ
 )             زَرْعن

ً
 شجر ة

َ
رة

ْ
 . ( أربَع عش

ادي الّصيفّي سبعة أيام.-د
ّ
 في الن

ُ
 أياٍم )                       أمضْيت

َ
 . ( سبعة

قرة  إلى  ُعد  ــ4  :واملعدود،وأعربهما  العدد  منها  رجخءة،واست القر ا  نّص   من  يرةخاأل   قبل  الفِّ

 ونّيف . عقو ٍد  أطلقت هذه الدعوة قبَل ثالثةِّ 

 : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ثالثة

 : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره تنوين الكسر الظاهر على آخره. عقود

 ب.را : حرف عطف، مبني على الفتح، ل محّل له من اإلعالواو

 : اسم معطوف على ثالثة مجرور وعالمة جّره تنوين الكسر الظاهر على آخره. فـيي ـن
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 ريحمصدر الصي ـال 
ّل على    درست  حدث غير مقترن بزمن، سابًقا أّن املصدر الصريح اسم يد 

 :  الفعل الثيالثي املشهورة ن مصادراأوز  ومن  
  غليان: َجَريان،فـََعالنــ    2  ، تجارة ، زراعة                     ناعة: صِّ فِّعالة  ـــ1

 : َمَرض،فـََعلــ   4                                صعوبة ،هولة،س    :فُعولة  ــ3

   ضْرب  : َعْرض،فـَْعل  ــ 6خروج                                      قدوم،  :فـُُعول  ــ  5

راخ    عالس    : فُعال  ــ  8                                                : دبيب،َفعيلــ    7  ، ص 

 :  ن حمديدة اأوز  ا مصادر غري الثالثي، فلها أمي 
ْمأنة.فـَْعَللة ــــ         تعليم ، تسليم: تشديد،تفعيل  ــــــــ  : إعادة    إفالة  ــــــ             إسالم ،: إنتاجإفعال  :  الّرباعيّ   ــ1

َ
      : ط

تال و  ُمفاعلةوفِّعال  ـــــــ      ، تربية ، تزكية        : تهدئةَتفعِّلة  ــــــــ دال ومجادلة، قِّ قا  : جِّ ْس فِّْعالل    ــــــ      لةتم          واس :وِّ

ن،تفاُعل  ـــــــاندفاع                : اندماج،انفعال  ـــــــاستالم              اجتهاد،:  افتعال:  الخماس يّ   ــ2 ر: تباي   تشاج 

م،تفعُّل  
ُّ
م                                              : تعل  : اسوداد.اْفعِّالل  ــــــــتفهُّ

 : اخشيشان.افعيعال  ــــــــ                            : استجابة،تِّفالةاسْ   ــــــــ                تغفار،س: اتِّفعالاسْ :    داس يّ الّس   ــ3

 تدريبات

 :اآلتية  لاألفعا  من  فعل  لكّل   الصريح  املصدر   هاتِّ   ــ1

 : تعليم .  عليمَ : مطالعة .              ـــ  طالعَ  :استيطان              ـــ استْوَطنَ ـــ                     فـَْهم :  َفهِّمَ ـــ 
 . : اهنزام   اهنزمَ  : اْخضرار              ـــ اْخَضري : إشراف                ـــ أشرف:إخراج               ـــ   أخرجَ ـــ 

 يأتي:   ما  في  صريحة  مصادر   إلى  املؤّولة  املصادر   ل  حوّ     ــ2

 . (  استثمار)     أعمال مفيدة. يعجبين أْن تستثمر طاقاتك يف  -أ

 (  مطالعة )                 أحبُّ أْن أطالَع الكتَب العلميية. -ب

ّص   في   الثالثّي   غير و   الثالثي  من  الّصريحة  املصادر   عّين  ـ  3
ّ
 اآلتي:   الن

ب  قال ؟ : بَم يسود الّرجل فيكم ابّي ر "قيل ألع
 
جاعة، وتجن

ّ
از منه، ز الكذب،والشمئ: بالّدين والكرم، والش

اس، باحت والبتعاد عن جلساء الّسوء
ّ
ب إلى الن قر 

ّ
شاور معهم ر إلى آ ام الكبار والستماعر ، والت

ّ
ائهم والت

 ملهوف".ـالحاجة ال ، والعطف على الّصغير، والعتناء بذي تجاربهم والستفادة من

 : الكرم ، الشجاعة  ، الكذب ، العطف . من الثالثي

ب،:  من غري الثالثي
ّ
شاور، الستفادة، العتناء. م، الستماعرا، احت از، البتعاد، التقّربز الشمئ  تجن

ّ
 ، الت

 منها:  رجخواست  ،(املتجّددة  العربّية  النهضة)  نّص   من  يرةخ األ   قبل  الفقرة  إلى  ُعد    ــ4
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 موا.ـعبادة، الديعوة، ن  :        صرحياا لفعل ثالثيي   راا مصد  -أ
 تربية، توجيه، توثيق، أتسيس، التذكري، حتقيق.:       صرحياا لفعل رابعيي    ارا مصد –ب  
 التكافل.:        صرحياا لفعل َخاسيي  ارا مصد  -ج
 .االستفادة:       ا لفعل سداسيي حا ـ صري راا مصد  -د
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 تليها:   التي  األسئلة  عن  أجب  ثم  تية،آل  ا  املقالة  أاقر 

 الشباب ثروة وثورة
غرَي قابل   أن يعديوه مطاا من العيش، إىل حدي ـهم أيلفون نـي لعلي أكرب عقبة يف طريق النياس إىل التيجديد هي أن      

وخطراا  بنيان حياهتم،   ، وتصديعاا يف أن يعديوا كلي تغيري فيه خروجاا على النيظام إىل حدي   للتيغيري والتيحسني، بل
قفصه والنيحلة خليـيَتها، ولوال قلية من   جسيماا على راحتهم وبقائهم. فحاهلم من هذا القبيل حال العصفور أيلف

ا  النياس تتطليع   البشريية خطوة واحدة إىل األمام.  إىل أبعد من عيدان أقفاصها، ملا خطت أبدا
من تكرار   ملل ـة بعينني ما اختطف بريقهما الباب الذي يُطِّلي على احلياتلك القلية هي يف الغالب من الشي     
 مة. ـمشاهد، والشليهما اخلوف من الفشل واهلزيـال

واجلمود، وعلى   مته، ويف ثورته على الريكودـصفاء بصره وبصريته، ويف مضاء عزي  إني ثروة الشباب هي يف    
حر، وال  ـما جرى مركب يف ب واليت لوالها ،  رهمـباب من غيمييز الشي ـفات هي اليت تدود، وهذه الصي القيود والسي 

، وال كان حرف وال كان كتاب.  دار دوالب يف بري
أضعف من    وأثقاله ، الذين كان العمر  يوخجدها يف بعض الكهول والشي ـباب هذه ال يندر أن توصفات الشي    

حدودهم   ضمن  انكمشوا ،وال   ألفوا قيودهم  فما،أن تسدل الغشاوات الكثيفة على أبصارهم وبصائرهم
باب من  ة، فالقسط األكربيقوم به الشي ـالبشريي   جديدـهم وإن قاموا بقسط من تــيأن   ، فهم بركة النياس إال وسدودهم
.  غري شكي

ظام  والني  مان ابلعدل ـإي  ، وما يف قلبه من زان ـ ، وما يف عقله من اتي  شبابنا من حرارة ي أني ما يف دمـويقين    
ا حنو عال واحلريية لكفيل أبن يقطع بناواإلخاء  صوًتا من عامل   أفقاا،وأعذب م ألطف جواا، وأفسح ـ شوطاا بعيدا

 ن.اآلنعيش فيه  
 ف() ميخائيل نعيمة ، دروب ، بتصري                                      
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 ما الفكرة العامة في املقالة؟ــ 1 

باب هو الّدور الذي تستكمل فيه    ـــــ
ّ
 الحياة البشرية جميع معداتها ومقوماتها، بالتجّدد والتقّدم.الش

 ضمونها؟ بّين رأيك.هل وافق عنوان املقالة م ــ2

 له. ويترك أيًضا للطالب.  ارً نعم، فقد جاء متن املقالة موافًقا لعنوانها، مفّسِّ ــــ 

  . ضع عنواًنا آخَر مناسًبا للمقالة ــ 3

 للطالب. الشباب، التجّدد مرتهن بالشباب، عزيمة الشباب. ويترك أيًضاقدرة الشباب، كلمة إلى  ـــ 

 

 عنواًنا مناسًبا لها: تيين، واقترحآلاكتب مقالة بما ال يقّل عن مئة وخمسين كلمة في واحد من املوضوعين ا 

 درجة التقّدم في املجتمع املعاصر تقاس بمدى ديمقراطيته. ـــ1

ى بمدى الّتكافل بين فئاته على اختالف مذاهبهم.ـتماسك ال ــ 2
ّ
 مجتمع يتجل

   الذاتّي   التقويم

د من بعد كتابتي املقالة     
ّ
ني أتأك

ّ
 : أن

بت األفكار وعرضتها في فقرات مت ـــ 1
ّ
 سلة ومترابطة.لس رت

 نّقحت مقالتي وحّررتها من األخطاء اللغوية. ـــ 2

 اخترت عنواًنا مناسًبا لها. ـــ3
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 لجميلةا  لغتنا  من  مختارات

 تحية النهضة 

  ّي ـح     
ّ
 الش

َ
 ـفمث ْض هَ وانْ      ما      رَ البيت والَح  ّي ـوح ريف

 
  َد ــهْ ى العَ ــيرع َك ــل

ّ
 اـــمَ ـــمَ والذ

  اءَ م  الش   ةِّ مّ الهِّ  ا صاحَب ـــــي      
ْ
 والّس (1)ى األينـــرضـــــك ير  ـان غيـــك ْن إ  لها        َت أن

َ
 ماأ

 ـــــــهــــــــــــتـــــئــــــــش إْن             من مكامنها ارْت ــــــث واسمع قصائَد       
 
 (2)ماـها رجـــتــأو شئ اـبً ــــــــــــه  ـا ش

             ٍج وَ ذي عِّ  رِّ ـغي ّيٍ ـربـــــٍر عـــــــاعـــــــن شـــــم      
َ
ـــــكـوال فَس ه النّ ـــنــم هللا   ارَك ــــــــــــب ْد ــق

َ
 امَ ــــــلِّ ـ

  يا ابَن       
 
  وأنت اليومَ  (3)اةــمالك

 
ـــــاد مـــــــع ْد ـق         م ه  ــوارث

 
ـــــــــصــــــــــَف نْ ان م  ــــا كـــــــم الصِّ ت  ـ  ماِـّ

      
 
 ــــــــــــــطـــــــأب َك ــحول والتف

ٌ
          ( 4)اٌل غطارفة

 
ــاألن مُّ ــــــــــــش  م   َت وْ مَ ـال َن ْو رَ ـــــــــــيَ  وفِّ ـــــــــــــ

ْ
 نماتَ غ

 أطّل ـــــــــفج            رار إن لكمـــــرب األحـــــــي العــــــــٍه بنـــــــإي     
ً
ـــى األكـلـع را ــــــــــوان مــــــــــــ

 
 سماـتِّ ـــــبْ ـ

  ّب ـــــــــما ه ا     ــــه أرًج من أنفاَس  اس  النّ  يستقبل        
ّ
َمَماــرق حتــــــــــــفي الش َر الّرِّ

َ
ش

ْ
 ى أن

 ــــــــك الحياة التي كــــلـــــت      
ً
 ب ال َس ـــــيــي الغـــــف            انت محجبة

َ
  امً أ

ْ
 تخ
َ

 ى وال َس ش 
َ
 ماـــــــــق

 عَ ــهــــن ْت ـــانـــكـــف ْت ى استتبّ ـــحت       رٍ ضَ ٍو إلى َح ْد من بَ  األّيامسارت مع       
ً
 ( 5)ماــــــــمَ ـــــــضة

ــك الطـــــلــت    على (6)طاحِّ ذلك البيت من تلك البِّ  ْن مِّ       
ّ
 اــــــمَد كم قِّ أجداد   ريق مشْت ـــ

       
َ
 هِّ ـــــيـــــنم بَ ت  ْس ل

َ
  ْن م مِّ ت  ْس م ول

َ
 ــيــسع ْن كم مِّ سعي   يكْن  لْم  إْن         همـــتِّ ــسالل

َ
 (7)مامَ هم أ

 .)ديوان الخطيب  ، )8(فؤاد الخطيب(                                                                    

شاط     
ّ
 ..... الن

 هللا لعبدا  نياامللكة ر ا لجاللة مية ش لهاات اإلنجاز اوًعا عن  ضكتب مو ا، و (إلنترنت)اية للمعلومات ـملعالا  كةشبلا  إلى  عد •

 ه.ضتعيًنا بصور تختارها،أو فيلم وثائقي تعر سأمام زمالئك م ه ضلتعليم، وعر ا في قطاع 

ورةا بحث عن قصيدة قيلت في مئويةا •
ّ
قها في لوحة جدالعربّية  ا  لث

ّ
 أمام زمالئك في تك،أوألقهاسرية في مدر الكبرى، وعل

 ية. سدر امل عة اإلذا

فه  احول أهد    ا تقريرً  طالل، وأعّد ن بن سلح ا ألمير املكّي ـلامّو س لاصاحب  هأسلذي ير ا لعربّي الفكر ازر منتدى  •

 ّية. سملدر اعة اإلذا ه في ضر اعوأعماله،و 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لّتعب.ا : ألْينا (1

ما(2   : لرُّج 
ّ
، وهي ما يظهر فيالش ب   .اقطسماء، كأَنها نجوم تتسلا ه 

ماةا (3
 
 جاع.شلا سلفار الكمّي، وهو امفردها،:لك

طارِّفة (4
َ
ريف، وهو  :غ

ْ
ط  لكريم.ا ّيدسلامفردها، غِّ

 َعَمما: أي تاّمة.  (5

طاح: جمع بطحاء، وهيا(6  ألرجاء. ا يحةسطة فسملنبض األر ا لبِّ

 لقريب.ا:  ألَمَم ( ا7

 يةاورو ( لخطيباد اؤ ن فاديو )لثورة. ومن آثاره ا اعرشلكبرى، ولّقب بالعربّية ا لثورةا إلى ّم ضنااعر وكاتب، ولد في لبنان، شأديب و  (م  1975 - 1880)لخطيب اد اؤ ف (8

 عد اوكتاب في قو  س(ألندلافتح )     
ّ
 لعربّية.ا غةالل
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 2020/  2019العام الدراسي 
 

 

 

 

 

   "  2//  ف 9و  " أوراق عمل في :        

 

  "    مفاتيح القلوب  "   
 الكلمة الُحْلوة

 
  ينإعداد المعلم     

ب   ي  ج 
حمد ن 

م
 حسن  

ة   و  اطق   مروان  طق 
 

 

 

 

 

 إعداد المعلمين:

 حسن محمد نجيب

 ومروان طقاطقة
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    "  احللوة الكلمة  "  القلوب مفاتيح  " التاسعة الوحدة    
 

   ــــــالوحدة نتاجات 
 :أن الوحدة هناية بعد الطيالب  من يتوقيع 
صا إلى تمعيس •

ّ
ما ؤهيقر  لذيا لن ِّ

ّ
 .تماعسل ا نصوص كتّيب من ملعل

 .لتهأس عن ويجيب تماعسل ا نّص  أفكار عّرفيت •

 .ويحاورهم بطالقة زمالئه إلى يتحّدث •

ية صامتة ءةاقر  ءةالقر ا نّص  يقرأ •
ّ
 .بتمّعن متأن

 .القراءة لنّص  العامة الفكرة يحّدد •

 ا أيقر  •
ّ
ق وتيلصّ ا لتنغيما عًياامر  ليمةس  جهرّية ءةاقر  ّص لن

ْ
ّص ا يهضيقت ما َوف

ّ
 .لن

غوّي ا معجمه إلى يفضي •
ّ
 .لجديدةا تاملفردا من مجموعة لل

 .آداب الحديث مع اآلخرين  يتعّرف  •

وة في التعامل مع اآلخرين  يبّين •
ْ
 .أهمية الكلمة الُحل

ّص ا في لفنّيةا ور ّّ لصا ّضحيو  •
ّ
 .لن

ّص ، ويعربها ي •
ّ
 .ستخرج أساليب التعجب الواردة في الن

 يتعّرف املصدر الـميمي . •

 .شروطها    عًياامر  اجتماعية  مقالة يكتب •

عور باآلخرين والتفاعل معهم  •
ّ
 .ينمو لديه الش

 ال ءةابقر  مال اللغة الغربية ج يتذوق  •
ّ
 .تاملختار االشعرّي في  ّص ن

 

  ابلكاتب  التعريف

اش :  الكاتب ـــ 
ّ
م الذي  1960عام   كتابه "مواليد األرق"، جمع مقاالته التي كتبها في  وناقد لبناني محـمد النق

 وثالثين مقالة، ومنها املقالة التي بين أيدينا.ضّم بين دفتيه بضًعا ي

  النص:  جوي 
ْس  قالةـمـتناولت ال        يجب أن تكون  محّبة واأللفة بين الناس،وماـن الّتعامل في إشاعة الأثر الكلمة الطّيبة وح 

الحديث، وأثره في  يـف واللباقة أهمية الكالم الحسن عليه العالقات بين أفراد املجتمع اإلنسانّي، بتوضيح

 .بين العامل وصاحب العمل أواصر األلفة بين الّناس واألهل واألصدقاء، القلوب، وفي تقوية
وة" نهج فيها الكاتب نهًجا خاصً         

ْ
ل والّتفاؤل في  ا في الّتفكير والّتعبير بلغة تبعث على األملومقالة "الكلمة الح 

عهم نحَو سبل ا
ْ
ومحيطه، وشعر شعوًرا  لحّق والخير؛ إذ بدا الكاتب ملتزًما نحو مجتمعهالّتعامل بين الّناس، ودف

 مجتمعات وأفضلها.ـصبح أجمل السمو، ويا بما يعوزه لينهض ويقويًّ 

التركيز على 

 عالمات الترقيم
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 التحليل واملعاين  حسب الفقرات الواردة يف الكتاب املدرسي : 
 التأنيب واالنتهار الدائم يولد اإلنفجار    :  الفكرة     :األوىل  الفقرة

  الـمطر الشديد                                                                           :    الوابل  ـ  3   .(هرـن)الزجر:  االنتهار   ـ 2  اللوم الشديد والتعنيف )أنب(:التأنيبـ   1:  الكلمات  معاين
 

  //   إال ابلتأنيب والزجر فأتعمل طوال اليوم ولكنها ال تكاأحتنقت ابلبكاء ألهنا  العاملة األمية    "  :  لفقرةا  شرح
فتاة البيت هنرت   //ألهنا ال تسمع على عملها كلمة حلوة وإمنا التوبيخ والزجر  :  وصفت العاملة احلياة أبهنا ال تطاق"

   تكلمت اخلادمة بلغة الفيلسوف عندما تفجر بركان اإلنسانية يف داخلها / /  بسبب تقصريها يف بعض واجباهتا  العاملة
هار ـصّور كالم التأنيب واالنتـــ  :ها مبثل هذا الوابليِّ يف الصباح الباكرـويظهر أني ربية البيت كانت قد أمطَرتْ  :  الفنية  الصور

: شبه مطالب الخادمة   هاــط مطالبسأب يـانية فسإلنا فتفجيَر بركان / / شديًدا. ًراالذي صّبته رّبة البيت على العاملة مط 

 .  ومشاعرها بالبركان 
 : دالالت العبارات اآلتية :  ملحوظات

 . شّدة الّضيق والحزن  :تقول وصوهُتا خيتنق ابلبكاءــ 
م كالحكماء رغم أمّيت هاها جعلتـتجربت  ـ:تكليمت اخلادمة األميية بلغة فيلسوف ـــ

ّ
 ها، داللة على قهرها وضعف احتمالها. ـتتكل

 .  العمل طوال اليوم  :نعمُل سحابَة النيهار وبعَض اللييل ـــ

 داللة على أّن الخادمة لم تعد تحتمل هذه املعاملة، فثارت واضطربت. :فتفجيَر الربكاُن، بركاُن اإلنسانية ـــ

ْحَتمل، تعد لم املعاملة هذه أّن  تأكيد داللة تكرار عبارة:"حياة ال تطاق" ــ 
 
 . الحّد  تجاوزت وقد ت

ْعت  س       تصو ها تقول و ــمِّ
 
طاق : "هذه حياة ال ها يختنق بالبكاءـ

 
  وال،  لليلا ضلّنهار وبعا حابةس ! نعمل ت

 
 ـن

َ
  أكاف

ّ
 إال

وة مع منس ن ال ،هارـنتاال أنيب و بالتّ 
ْ
ل مة عاملة أمّيةـلا كانت "  ! تطاق إّنها حياة ال ، أحد كلمة ح  ِّ

ّ
تخاطب  ، متكل

  هَر ــتـنا لتيالبيت ا فتاة 
ْ
وما وصّبت عليها ، هاــــت

ّ
  ؛ لل

ّ
لبيت كانت قد ا ةــأّن ربّ  ويظهر .جباو ء اأد يـرت فها قصّ ــــألن

  أمطَر 
ْ
را وأّن رّب  ،لباكراباح لصّ ا يـل فابلو ا اها بمثل هذــــت ِّ

ّ
ه ف لبيت لم يوف

َ
فتفّجَر  ،بقس  لذيا اءس مـلا  يـصوت

مت  ، هاــط مطالبس أب يـانية فس إلنا بركان ،لبركانا
ّ
 . وفس ألمّية بلغة فيلا لخادمةا وتكل
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 الكلمة الطيبة وأثرها يف النفوس  :  الفكرة    :  :  الثانية  الفقرة

   أقل منك منزلة ومكانة:  دونك مقاما ــ3        العزم والقوة:  اهلمةــ  2             مدحـ ال :  ثناء ــ1:  الكلمات  معاين

تفعل فعل    :يف النفوس   آاثر كلمة الشكر والثناء //  أمساعنا وقلوبنا حتتاج إىل الكلمة احللوة الطيبة   : لفقرةا  شرح  

فرح   ، ْحرّسِّ لا
 
  الطيبة اللطيفة مفاتيح القلوب الكلمة  // مروءةـلالهّمة و ا تحّرِّك  ،  متعبـلا عرق   حستم ، لحزينا لقلبا ت

 أثر//بمحبةتجعله يؤدي عمله على خير وجه السبب : ألنه سيؤدي العمل من لك عنده حاجة : ـل أثر الكلمة الطيبةـ//
ا   ...أحوج أمساعنا إىل كلمة شكر ما//إرضائكيزداد تعلقا بك ويحرص على :  مكافأة اإلنسان بكلمة شكر أو ثناء إهني

 صّور القلوب أبواًبا، وصّور الكالم الطّيب مفاتيح لهذه األبواب.ـــ :مفاتيح القلوب
 

  احللوة عطاء ، وهي تعمل على إشاعة الطمأنينةالكلمة   :  الفكرة     :  :   الثالثة  الفقرة

 : االقتصاد يعين )عدم اإلسراف ( قصد   تقتصدــ 2              : تكفي وتسد ـ تغين  1 :  الكلمات  معاين   

رفة  ــ  3                            الفرح والسرور :  اهلناء ــ   5                           ينشر : يشيع  ـ   4  :اخلالص مل خيتلط بغريه  صِّ
 العالقة اإلنسانية تطغى على العالقة املادّية. ــــن".ــيْ ــ بــيـ جـ"وأني القلبني حالي حملي الــ يقصد الكاتب يف :  6

عطاء واألجر واخلدمة واجبة لذلك ال تغين الكلمة احللوة عن األجر املادي وال تكون على  الكلمة احللوة  :    الفقرة  شرح
حين يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول سلمت يداك ، ومتى يقبض العامل أجره وهو  من صور التعزيز والثناء : / /حسابه 

هــ  1:كركشأ لمةك  إذا تبادل صاحب العمل واألجري  / /  يقول لصاحب العمل : عّوض هللا عليك
ّ
فعل أكثر   يشعر كالهما أن

 محّل  الجيـبـْيـنِّ  خرباآل  ةعالقال تصبح ال-2، من الواجب
ّ

ْرفة ، وأّن القلبْيـنِّ حال لخدمة  اترتدي  -3، عالقة منفعة مادّية صِّ

ا سمادّية طابًعا إنـلا مأنينةاع  شيألنه ي ؛  س لنياا  بني  لعالقاتا ود سأن ي جيب اإلنساين لطيابع ا / /انًيا روحانيًّ
ُّ
 .والهناء  لط

وة الا لكلمةاو         
ْ
ل ألّن  ؛ دصمنه وتقت أْن تنتقص فتحاول   ،  ابهس تكون على ح وال ،  مادّي ـلا ألجرا تغني عن لح 

لوة عطاءاللكلمة ا لكّن  ، جبةالخدمة و ا أّن  كما ، جباألجر و ا  ألجر وهو يقول العمل اصاحب  فحين يدفع  ؛ ح 

ز،  عليكهللا ض: عوّ  لعملا أجره وهو يقول لصاحب لعاملا ضومتى يقبِّ ،    كالمت يدس ثنان الا أو يوجِّ

ه فعل عر كالهمايش، كركشأ ن كلمةفيتبادال 
ّ
خر لم تعد عالقة منفعة آل وأّن عالقته با ، جبالو ا أكثر من أن

 محّل ـلقلبيْ ا وأّن  ، ْرفةصِّ  مادّية
ّ

ا هوس مادّية ترتدي طابًعا إنـلالخدمة ا اوإذ ، نِّ ـيْ ـبـلجيا نِّ حال ابع ا انًيا روحانيًّ
ّ
لط

ماع شيألنه ي ؛س لّناا بين لعالقاتاود س أن ي لذي يجبا لوحيدا
ُّ
 . لهناءار ش وين أنينةلط

 

وةا لكلمةا     
ْ
ل كلمة   ، ثناء  أو كرش إّن كلمة ! أحوَج قلوبنا بل ما ، ماَعنا إليهاسأحوَج أ لطيفة، مااللكلمة ا ، لح 

ف
ّ
قال ف  ، أو دعاء تلط

 
فرح   ، ْحرّسِّ لاتفعل فعل   ، هاــي حينـت  تحّرِّك و  ، متعبـلا عرق  حسوتم ، لحزينا لقلبا فت 

أو كان  ولو كان دونك مقاًما  ، حاجة من لك عندهـفأنت حين تقول ل  ، لقلوبا ها مفاتيحــإنّ  . مروءةـلالهّمة و ا

اا لك أوضلك، من ف ا أجيرً 
ً
ه  ثًقا اكن و   ، عمل معروف

ّ
يؤّديه بمحّبة، ثم س ألنه ؛ وجه  لعمل على خيرا ؤّدييسأن

ه  بكلمة 
َ
 لامتى كافأت

ّ
ناءا أو كرش

ّ
ه  ، لّدعاءاأو  لث

َ
  زدت

ّ
 . ائكضإر  ا علىوحرصً  ،  ًقا بكتعل

. 
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   الكلمة احللوة من مزااي اإلنسان صاحب الكلمة الطيبة :  الفكرة    :الرابعة  الفقرة

 :  مزااي    ــ1 :  الكلمات  معاين
 
 تنفذه .  :تصدع أبمرك    ـ 2          غيره على بها يمتاز الـمزية ، الفضيلة

                                   النفوس الجاحدة الرافضة التي تخلت عنه  : النفوس املتنكرة    ــ 4 ،                    ،ال يسمع  السَّمع   ةفاقد:   الصمياء  ـ  3  

  يكونعندما //  النفوس اليت ختلت عن إنسانيتها تفضل التعامل مع اآللة ألهنا ليست حباجة إىل كلمة ثناء  :  للفقرة  شرح
ع ال تصبح فلسفة الّتعامل بين الّناس على  :التعامل مع اإلنسانأفضل  من التعامل مع اآللة 

َ
دف نَجز وأجر ي   أساس عمل ي 

 . يطاق  ال ، وتصبح الحياة شيًئا  نصيب للقلب وال للسان فيه
دفع ال نصيب اإلنسان املاديي ــــ  :ملحوظات نجز وأجر ي   .للقلب وال للسان فيه يتعامل مع اآلخرين على أساس عمل ي 

 ياه، وهي طبع فيه.االكلمة الحلوة من مز : اإلنسان الذي يقدير قيمة الكالم الطييبـــ 

ة التي تفّضل التعامل  صور الّنفوس ــ النيفوَس الصيماَء صمَم اآللةيِّ هي اليت تفضل التعامل مع اآللة.  الفنية  الصورة
ّ
الجاف

 صّماء ال تشعر
ً
 .مع اآللة آلة

 

  إذا كانت صادقة خملصة    أثر الكلمة الطيبة  الفكرة     :  :     اخلامسة  الفقرة

                       : إظهار خالف الباطن نفاق ــ3  .الّشيء من الّرديءُ  الباطِّّل:زيف  ـ 2  خيالطها ) شوب ( :  يشوهبا  ــ1  :  الكلمات  معاين
 : يهيَّأ يتاحــ    6      أثرها :واملقصود الصوت، رجع :الّصدى  :  صداهاــ    5        : تعزف وتضرب   تنقر  ــ  4  

تصل إلينا   :الكلمة احللوة هلا أثر طيب// جيب أن تكون الكلمة احللوة صادقة ليس فيها كذب أو نفاق :  للفقرة  ملخص
 األحسن  إخالص الكلمة الطيبة هو  مدى عدم التفكري يف  //مستحبّ ـ صداها ال أواتر قلوبنا ويكون هلا فتنقر على وتر من ،مباشرة

 .األثر اإلجياب للكلمة الطيبة يف النفوس"  قلوبيِّنافتنقُر على وتر من أوًتريِّ داللة عبارة " : ملحوظات

وة       
ْ
ل نحن ال نعلم ما  . ها َزْيف أونفاقــإخالص وإيمان ال يشوب صادرة عن  ،  صادقة أْن تكون  وينبغي للكلمة الح 

 ألن علمها عند ع ؛ في القلوب
ّ

 والكلمة الح   ، الغيوب مال
ْ
قالإ وة ل

 
كتب أو ذ ت

 
فتنقر على وتر  ، تصل إلينا مباشرة ،ت

وقد نفكر في  ، يتاح لنا في كل مّرة أْن نحّدد مدى إخالصها قد ال .مستحّب ـصداها ال أوتار قلوبنا ويكون لها من

 .وحسًنا نفعل ،ذلك يـوقد ال نحاول الّتفكير ف ، ذلك

 

وة من مز ا لكلمةا       
ْ
ل ر لهااآلف ،انسإلنايا الح 

ّ
أن  ي حاجة إلىـف تسولي ، أمركدع بصلزيت فتالوقود و ا لة توف

ة وأمانة قد يعَج ا وهي تؤّدي  ،  كركشأ  أو لك ضتقول لها من ف
ّ
ماء لكّن الّنفوس الصّ  ، ساناإلن ز عنهاـــلعمل بدق

رة إلنسانيتـال الّنفوَس  ،لةآلصَمَم ا
ّ
فتصبح فلسفة  ، سانعلى التعامل مع اإلن لةآلل التعامل مع اها تفّضِّ ـمتنك

ع ال الّتعامل بين الّناس على
َ
دف نَجز وأجر ي   وتصبح الحياة  ،  سان فيهنصيب للقلب وال لل أساس عمل ي 

 . يطاق  ال شيًئا  -األمّية كما قالت العاملة  -
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   شبه القلب آبلة موسيقية والكلمة الطيبة إبنسان يعزف على هذه اآللة .:   تنقر على وتر من أوًتر القلوب الفنية  الصور  

  إذا عودت لسانك على الكلمة الطيبة يتعود   :  الفكرة    :  :     السادسة  الفقرة

      إطالقها وبعثها  :إرسال العباراتـ  3              ) زول ( مارسة ـم :مزاولة  ـــ 1    :  الكلمات  معاين
   ) صقل (   ها وتزينهاـهذبـت:تصقلها    ــ   5                                       اإلهلام ) وحي (    :  اإلحياء  ــ 4

من يعود لسانه على عبارات الشكر جيد أثر ذلك يف نفسه فهي تفعل فعل اإلحياء // الكلمة  " :  لفقرةا  شرح
 .الطيبة تصدر عن النفس وهتذهبا

 الكاتب:  لاملقصود بقو  /الديعاء.ــ  " تفيد  هللاُ فيك"ابر ك   و "  هللا عليك ض "عوي  :العبارات اآلتية  :ملحوظات

ه يعتاده مرء نفسه ممارسة فعل ما ـإذا عّود الـــ ولة احليِّدادة تصبح حدياداا".زامـ ب"  
ّ
 . فإن

 " إني الكلمات احلُْلوة تصدر عن النفس، وتصقلها يف الوقت ذاته".
ه ال ـعندما يصدر الــــ 

ّ
 الّسرور في متلقيه فقط وإنما في نفسهمرء الكالم الطّيب فإن

ّ
 أيًضا. يبث

 

 

   الطيييب على مجاعة حمديدة دون غريهام  ال يقتصر التعامل ابلكال :  الفكرة    : السابعة  الفقرة

 

        والنظري ْثلـمِّ ال وهو النِّد، مفردها :  األنداد  ـ2        أساسية    ضرورية ، :   الزمة  ـــ 1    :  الكلمات  معاين

   تضم بعضه إىل بعض ) رّص/رَصَص(:ترصي  ــ 5      : االجتماع وااللتئام )أَلَِّف (  ــ األلفة 4 ترك الـمجاملة  : رفع الكلفة ـ  3
 مجيع أفراد اجملتمع وابألخص بني الزوجني واألب وابنه والصديق وصديقه الكلمة الطيبة ضرورية بني"  :  لفقرةا شرح

يسر الـمرء أكثر عند سـماع كلمات الشكر من أفواه الـمقربني  //عبارات التعاطف تقوي روابط الـمحبة وعالقات الصداقة//
       إليه/  أسعد الناس من يفوز إبعجاب زوجه ويسمع كلمات الثناء منه دائما .  

 صّور الّصداقات بناًء تقّويه عبارات التعاطف. :  عبارات التعاطف تُرصي بُنيان الصداقات الفنية الصور

دادة ت : " يقول املثل       من  ،شكركأ العبارات" إذا عّودَت لسانك إرسال هذه كذلك ، " حّداًداصبح بمزاولة الحِّ

فال بّد من أن  ، بارك هللا فيك" ، عليك عّوض هللا ، سلمت يداك ، معذرةـأو ال سألك العفوأ  ، اسمح لي ، لكفض

 .وتصقلها في الوقت ذاته ،سالّنف صدر عنتفالكلمات الطّيبة  ، تفعل في نفسك فعل اإليحاء

 

 

ئِّ       
َ
وة الزمـانت الكــن كـول

ْ
ل  نــا بيــزومً ــّل لــأق ي ليستـــفه ، مخدومـوالخادم وال ، سؤو مر ـس والـيــّرئـة بين الــلمة الح 

 ،محّبةـال أّن رفع الكلفة ينفي كلمة يحسَبن  أحدوال  ، ديق وصديقهوالصّ  ،واألب وابنه ، بين الّزوج وزوجته : األنداد
  ، حيحبل العكس هو الّص 

 
نيان الصّ   وتر صُّ  ّد رباط األلفةفعبارات التعاطف تش سّر ـكان ال  وإذا . داقاتب   مرء ي 

ناء من الغرباء بسماع 
ّ
بيـبسماعها من أفواه ال سروًرا  فهو أكثر ، كلمات الث الذين يعيشون معه أولئك  ن إليهـمقر 

 أ ولعّل  ، أقوالهم إلى ّن ـويطمئ والذين يؤمن بهم ، ساعات حياته أكثر
ً

ه أوال   سعد الّناس َمْن يفوز بإعجاب زوجِّ

النّقاش، مواليد األرق،  محمد)                                                                                                                                                                                .ي عليهـويسمعها دائًما تثن

 (بتصّرف 
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 والدللة املعجم

 :الليغويي  معجمك إىل  أضف ـــ  1

 ديد.: املطر الشّ  الوابل  ـ 

 خالطها.ـ: ي هاـ يشوب  ــ

 تـُنَـفِّذه. :  أبمرك  تصدع  ــ

 ختلط بغريه.ـاخلالص مل ي ف :رْ الصيِّ   ــ

 :اآلتية تاملفردا معاني واستخرج ،العربية اللغة جمامع أحد إلى ُعد ـ2 

        والنظري لالـمث   وهو النِّد، مفردها : نداداألـ  
 .الّشيء من الّرديءُ  لالباطِّ :   يفالزيِّ                          زْجرــال:   رنتهاالاــ  

 :   من لكّل  اللغوي   الجذر  ما ـــ3

 يَ حَ وَ   :  حاءـ اإلي                أَلِّفَ :  األلفة                 صَ رصَ رّص /   :  تُرصي                  طْمأنَ    : الطيمأنينة  - 

  ـــ 4
ْ
  تحتهما اللتين الكلمتين بين الـمعنـى في فّرق

ّ
 : يأتي ما في خط

 ــ)أثرها :واملقصود الصوت، رجع  :الصيدى (        "  املُستحبي  صداها هلا احلُْلوة الكلمة"    - 
 قال الّشاعر:ــــ  

ُبوُع ُهداى            بـَْعَد َأْن َحريَقها َحرُّ    .َصداهاَوَجرى يف اأَلْرضيِّ يـَنـْ
 .: العطش الشديد الصيدى  (  عطشها الشديد )

 . ( يشّد  ) الفعل وفاء ، ( يعجز  ، يقبض ) : الفعلين عين بالشكل  واضبط املعجم إلى عد ـــ 5

 .)يــُشـــدّ ( :الفعل وفاء ،)يعَجــــز ض،ـــبِّ ــيق(
 من وتحقق العربية لغةلا معاجم أحد  إلى عد ، املرأة على للدللة ( زوج ) كلمة الكاتب استخدم ـــ 5

 .  الصورة بهذه استعمالها

 .زوجان  مها :لالثنني  فيقال أته،ر ام :الرجل وَزوجُ  .بعلها   :أةر امل َزْوجُ  مؤنث،ـوال مذّكرـال فيها يستوي زوجــــ  
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حليل الفهم
ّ
 والت

  : قاسية معاملة الخادمة زل منـال فتاة عاملة1

 .معاملةـ ال هذه من  ارا صو  تِّ هاــ   أ
لوة الكلمة وغياب واللوم واالنتهار التأنيبــــ   .الح 

 ؟  املعاملة هذه سبب ما ــ  ب
 .واجب أداء في الخادمة تقصيرــــ 

 .أيكر  ن ــي بي؟    املعاملة هذه تستحق  هاـ أن تظني  هل- ج
 .للطالب أيًضا ويرتك .الطّيب باللفظ هاــهــتوجي البيت ألهل يمكن ، إذ تقصيرها بدل املعاملة هذه تستحق أظّنها الـــ 
وة.ـــ    ؟  ما الذي كانت تتوقيعه العاملة من أهل البيت مقابل عملها  -د

ْ
ل  كلمة ح 

عزيز  الكاتب جعل ــ2
ّ
ناء  الت

ّ
  والث

ً
 للحباط: طريقا والقسوة العمل، في الصخلل  سبيال

 اذكر بعض صور الثيناء والتيعزيز كما ورد يف النص.  -أ
وهو يقول لصاحب العمل:  : سلمت يداك، ومتى يقبض العامل أجره "حين يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول ــــ 

ز االثنان فيتبادالن كلمة أشكرك".  عّوَض هللا عليك، أو يوّجِّ

ا، كن  لك، من ا رً ملن لك عنده حاجة، ولو كان دونك مقاًما أو كان أجي" فأنت حين تقول ـــــ
ً
فضلك أو اعمل معروف

ه سيؤّدي العمل على خير
ّ
ناء أو الّدعاء،   ألنه سيؤّديه بمحّبة، ثم ؛ وجه  واثًقا أن

ّ
كر أو الث

ّ
ه  بكلمة الش

َ
متى كافأت

ه تعلًقا بك، وحرًصا على إرضائك".
َ
 زدت

 عليك، بارك هللا فيك".  ك، اسمح لي، أسألك العفو أو املعذرة، سلمت يداك، عّوض هللا" أشكرك، من فضلـــــ

 أيك يف ما ذهب إليه الكاتب موافقاا أو خمالفاا.ر   بني  -ب
 . ويترك أيًضا للطالب      أوافق الكاتب في أّن كلمات التعزيز تقود اآلخر إلى اإلخالص في العمل ومحّبته.ـــ 

ا النص من استنتج  ــ 3
ًّ
 . لالعّما حقوق  من حق

حة، تحديد ساعات العمل ومناسبتها لألجر.ر امة العّمال، الحّق في الر حماية كـــ 
ّ
 ا

 ؟ رينخاآل  نفوس في اللطيفة املعاملة أثر  ما  ـــ4

 متعب، وتحّرِّك  الهّمة واملروءة.ـتفعل فعل الّسحر، فتفرح  القلَب الحزين، وتمسح  عرق الـــ 

 ؟العمل على وتحفيزهم ، لبالعّما عالقته توطيد على العمل صاحب يحرص كيف ــ5

كر.رابالحفاظ على كــــ 
ّ
 متهم وتجّنب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم الطّيب والش

  إلى الكاتب أشار  ــ6
ّ
 : عطاء الُحلوة والكلمة واجب، للعامل األجر  العمل صاحب دفع أن

 ؟  وملاذا  ؟  هل تؤييد الكاتب يف ذلك  -أ
 الكاتب في أّن دفع األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل. أوافق ــــ  
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 صاحب العمل كدفع األجر. فأرى أّنها أيًضا واجبة على ؛الكاتب في أّن الكلمة الحلوة عطاء وليست واجًبا وأخالف

 .(ويترك أيًضا للطالب)

 ؟  ما الذي يضفيه هذا العطاء على العالقة بينهما -ب
 محل جيبيْ ــرفة، وأّن قلبيْ قة بينهما لم تعد عالقة مادية صِّ ّن العالـــ أ

ّ
 روحاني. هما، بطابع إنسانّي ـهما حال

 بنيي أثره يف اجملتمع اإلنساين.  -ج
مأنينة والهناء فياعبار ــــ 

ُّ
 اإلنسانّي.املجتمع  ت التعاطف تشّد رباط األلفة، وترّص بنيان الّصداقات، وتنشر الط

إنسان مادّي، إنسان بين الكاتب ق فرّ  ـــ7  ذلك. وّضح حياته، في كبيرة قيمة للعاطفة و

دفع ال نصيبــــ  نجز وأجر ي   فيه. للقلب وال للسان اإلنسان املادّي يتعامل مع اآلخرين في أموره على أساس عمل ي 

 ياه، وهي طبع فيه.االحلوة من مز اإلنسان الذي يقّدر قيمة الكالم الطّيب، فالكلمة ـــ 

ّيب مبالكال  التعامل يقتصر  ل   ـــ8
ّ
 أيك. ر  بّين املجتمع، في غيرها دون  محّددة جماعة على الط

 فئات املجتمع،بين على أحد، إذ يشمل كّل  ًرابمعنى أّن الّتعامل بالكلمة الطيبة واستخدامها، أو تلّقيها ليس حكـــ 

 ويترك أيًضا للطالب.       العمل أو الخادم واملسؤول أو صاحب العمل وغيرهم.د رااد العائلة أو أفر أف

 .إجابتك فطرّي؟وّضح مأ مكتسٌب  إيجابّي،أهو  اجتماعي سلوك بلباقة رينخاآل  معاملة ــ9

 عناء ومشقة. ولكن  ــ معاملة اآلخرين بلباقة عند بعض الّناس سجّية وطبع فيهم، فال يبذلون في هذه املعاملة

ـــ اولة الحدادة تصبح حدادا" ز " بم كما قال الكاتب:-اإلنسان متى ما عّود لسانه ونفسه على املعاملة الطيبة 

 للطالب. ويترك أيًضاستصبح عندئذ طبعا مكتسبا فيه، ويعتادها. 

 الكاتب: ل بقو  املقصود ما ــ10

 ".ن ــيْ ــ بــيـ جـ"وأني القلبني حالي حملي ال  -أ
 العالقة اإلنسانية تطغى على العالقة املادّية.ــــ 

 ولة احليِّدادة تصبح حدياداا".زامـ " ب-ب
ه يعتاده مرء نفسه ممارسة فعل ما ـإذا عّود الـــ 

ّ
 . فإن

 " إني الكلمات احلُْلوة تصدر عن النفس، وتصقلها يف الوقت ذاته".  -ج
ه ال ـعندما يصدر الــــ 

ّ
 الّسرور في متلقيه فقط وإنما في نفسهمرء الكالم الطّيب فإن

ّ
 أيًضا. يبث

 نظرك. وجهة من النص، متلقي في التأثير  الكاتب استطاع مدى أّي  إلى وّضح ــ11

قصة وقعت على  استطاع الكاتب التأثير في متلقي النص إلى حّد كبير بسوقه أمثلة من الواقع املعيش، وسردهـــ 

 فيه. ا رً ها مقالته تشويًقا للقارئ وتأثيــوافتتح بمسامعه بنى عليها النص، 

ا أن الناس بعض ألسنة على يشيع ــ12
ً
ا الرقيقة الكلمات مدخيست فالن

ً
ق
ّ
 مآرب رياءلتحقيق أو  تمل

 يترك لتقدير املعلم والطالب.                 النص. فهمك ضوء في  مالكال  هذا في أيكر  بّين اصة،خ ومنافع
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ب مللكال  أمثلة ثالثة أعطِّ  ـــ13 ّيِّ
ّ
اقع من الط  حياتنا. و

َك، سعْدت  برؤيتَك، جـــ  قَك هللاارً اَك هللا خيز أسَعَد هللا  أيامَك، بارَك هللا  فيَك، طابت أيام 
ّ
 . ، وف

ع ـــ14
ّ
 اإلنسانّية. القيم على املادّية العالقات فيه تطغى مجتمٍع  مصير  توق

واألخالقية ليغدو  مادّية على الّروابط اإلنسانّية، وستضعف فيه االهتمامات املعنوّيةـمصالح الـستطغى فيه ال ـــ

ا في عالقاته، ويشعر أف
ً
 مادّية.ـاألخالقية ومصالحهم ال ع بين قيمهمرااده بالغربة والضياع، والصر مجتمًعا جاف

أيك في ذلك وّضح كسرها، أو  قلوبهم كسب في  أثر  رينخاآل  مع تعامله في اإلنسان ألسلوب ــ15  . ر

م ودليله، فعلى املرء أن ينتقيــــ 
ّ
ألفاظه في خطابه مع  الكلمة الطّيبة هي مفتاح لقلوب اآلخرين، وهي عنوان املتكل

 .أظلمتها أو الدنيا أضاءت كلمة فرّب اآلخرين، ويتجّنب كسر خواطرهم، فال يستهين أحد بالكلمة مهما كانت،

ذّوق 
ّ
 الجماليّ  الت

  : يأتي ما في الفنّية ور الصّ   حوّض  ـــ 1

 ويظهر أني ربية البيت كانت قد أمطَرهْتا مبثل هذا الوابليِّ يف الصباح الباكر.  -أ
 شديًدا. ًراهار الذي صّبته رّبة البيت على العاملة مطـصّور كالم التأنيب واالنتـــ 

 الصداقات.ات التعاطف تُرصي بُنيان  ر عبا -ب
 ات التعاطف.ر صّور الّصداقات بناًء تقّويه عباـــ 

ا مفاتيح القلوب.  -ج  ما أحوج أمساعنا إىل كلمة شكر أو ثناء! كلمة تلطيف أو دعاء، إهني
 صّور القلوب أبواًبا، وصّور الكالم الطّيب مفاتيح لهذه األبواب.ـــ 

 تفضل التعامل مع اآللة.لكني النيفوَس الصيماَء صمَم اآللةيِّ هي اليت    -د

 صّماء ال تشعرــ 
ً
ة التي تفّضل التعامل مع اآللة آلة

ّ
 .صور الّنفوس الجاف

 :اآلتية تراالعبا من عبارة كّل  دللة وّضح ـــ2

 تقول وصوهُتا خيتنق ابلبكاء.  -أ
 شّدة الّضيق والحزن .ـــ 

 تكليمت اخلادمة األميية بلغة فيلسوف.  -ب
م كالحكماء رغم أمّيت هاها جعلتـتجربتـــ 

ّ
 ها، داللة على قهرها وضعف احتمالها.ـتتكل

 .نعمُل سحابَة النيهار وبعَض اللييل  -ج
 العمل طوال اليومـــ 

 .َر الربكاُن، بركاُن اإلنسانيةفتفجي   -د/2
 داللة على أّن الخادمة لم تعد تحتمل هذه املعاملة، فثارت واضطربت.ـــ 

 فوس.للكلمة الطيبة في النّ  األثر اإليجابّي ــــ نا.أوًترِّ قلوبر من  ـــ فتنقُر على وت  -ه
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 الّدعاء.ــ ؟ " فيك هللاُ  ك "بار  و   " عليك هللا  ض"عوّ  : مثل من جمل تفيده الذي  معنىـال ما ـــ3

ْحتَ  تعد لم املعاملة هذه أّن  تأكيد أيك؟ر  في النّص  في " تطاق ل  حياة" :  عبارة ار ر تك دللة ما ـــ4
 
  مل.ت

 

 لغوّية قضايا

 لوب التعجيب سأ
 التعجب قسمان:

 :صيغتان، هما ّي، ولهس قياـــ  1

 س بتال اأجمَل  نحو: ما ( أفَعَل ا مــــ ) أ
َ
 على محّياك!سمر ـلاامة

َ
 ومة

ْل بــــ )  ب ْم بقا نحو: ـــــ (أفعِّ  !س لناايعدل  بين  ٍض أعظِّ

 : لة، نحوالجمياق سيفهم من  : ماعيّ س ـــ 2

غة ا  هلل درُّ   !هللا اءش  ماهللا اءش ما  !إلنجازا ا على هذهللاَ  هللاَ  
ّ
 ! لكريمالقرآن اعربّية لغة ال لل

 تي:اآللنحو  ا على  (  أفعل! ما )  ّي س لقياالتعّجب ا يعرب تركيب ـــ 

 ما اأجمَل املنظَر!ــــ 

 كون في محل رفع مبتدأ.س لا م مبنّي علىاس لتعجبّية،ا :ما

 ،(ما)تقديره هو يعود على تتر وجوًباسمير مض وفاعلهلتعّجب،ااء شلفتح إلناجامد مبنّي على  ض: فعل ماأمجلَ 

 لظاهرة على آخره،الفتحة ا بهصصوب وعالمة ن: مفعول به من منظرالـ  

 ملبتدأ.افي محل رفع خبر  (ملنظَر اأجمَل ) لفعلّيةالجملة او  

  تدريبات

عّجب أسلوب عليها  جاء التي الّصيغة بّين ـــ1
ّ
 اآلتيتين: الكريمتين اآليتين  في الت

لِّ  : "  قال تعالـى  -أ
 
بِّ    هللاق

َ
ما ل  بِّ

م 
َ
عل

َ
يب  الأ

َ
ه  غ

َ
ر بِّ ثوا ل بصِّ

َ
رضِّ أ

َ
ع ماسماواتِّ َواأل سمِّ

َ
ن دونِّ  هِّ َوأ م ّمِّ ه 

َ
ن َولِّ ل ّي َوال ــهِّ مِّ

شرِّ 
كمِّ ي 

َحًداهِّ ك  في ح 
َ
  ( 26: الكهف ). "   أ

ل بـــــ     .تعّجب قياس ي / أفعِّ

تِّ  : "  قال تعاىل  -ب    .
 
ِّ ق

ْ
َفَره  َل اإل

ْ
ك
َ
َسان  َما أ

ْ
  (  17: عبس )"    ن

 ما أفعَل/ تعّجب قياس ي. ــــ 

ا  تعّجب أسلوب صغ ـــ2 فها اآلتية، لاألفعا من قياسيًّ
ّ
 إنشائك. من جمل في ووظ

َم )  
 
َن  َعظ ل  ، ، َحس  مَ ،  َجم  ر 

َ
 . ( ك

!ـــــ 
َ
رّية ! ْم بأيامِّ أْعظِّ ــــ                         ما أعظَم الح 

ً
باب نضارة

ّ
 الش

ْن باملجتهدِّ ـــ  ا!أحسِّ
ً
 ما أحَسَن صفاَء املاء! ـــ               تلميذ
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ْل بالطبيعةِّ  ــــ            ! ما أجمَل انتصاَر الحّق ـــ  !أْجمِّ
ً
  ماًء وخضرة

ْم بأخيَك ضيًفا!ـــ   ما أكرَم علّيا! ـــ                    أكرِّ

 !  الزيرعِّ  ةَ ضر خ رَ أنض ما يأتي: ما أعرب ـــ3

 ، اسم مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ.ما: التعجبّية

 .(ما)علىهو يعود  : فعل ماض جامد مبنّي على الفتح إلنشاء التعّجب، والفاعل ضمير مستتر وجوًبا تقديرهأنَضرَ 

 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف،خضرة

 : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره.ّزرعــــال

 في محل رفع خبر املبتدأ. واجلملة الفعلّية

ا، تعّجب ب أسلو  منها رجخواست الثانية، الفقرة إلى ُعد ــ4  .وأعربه قياسيًّ

 ! ما أحوج قلوَبَنا !                     ـــ   ما أحوَج أسماَعَنا إليهاــــ 

 : التعجبّية، اسم مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ.ما

 .( ما) هو يعود على ض جامد مبنّي على الفتح إلنشاء التعّجب، والفاعل ضمير مستتر وجوًبا تقديره: فعل ماأحوَج 

: ضمير ) نا ( : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف،و، قلوبنا أسماَعنا

 في محل رفع خبر املبتدأ. ( أحوج أسماعنا) والجملة الفعلّية  مّتصل مبني في محل جر باإلضافة.

 

 ميمي ـاملصدر ال
ّل على ما يدّل عليه ـلا ئدة لغيرابميم ز   يبدأ ر صدميمّي مـلادر صمـلا  نحو: در،صمـلامفاعلة، ويد 

لب 
ْ
  ، َمْنفعة ىـــعَ ْس ، مَ  َمط

ْ
 ، َمأ

َ
 سذ، مَ خ

ْ
 ب.س ّرة، َمك

 لثالثّي،امفعول من غري ـلام اسلزمان و امكان و ـلا يامس ميمّي معـلامصدر ـلاصياغة   ابهش : تت ملحوظة
 ياق. س لا فنمّيز بينها من

  تدريبات

  : اآلتية الكريمة اآليات في خط تحته ما في املكان الزمان اسمي من ل املفعو   اسم من امليمي املصدر  مّيز  ـــ1

كِّ : "  قال تعالى -أ
س 
 
ِّ   يِـّ َماتـْحَياَي ومَ ـومَ ي قل إن صالتي َون

ّ
   َرّبِّ ِلِّ

َ
َعال

ْ
يَن ـال  ( 162األنعام، آية  سورة)  "مِّ

 .مصدر ميمي(مماتي  / محياي )ــــ 
ن : "  قال تعالى -ب  إِّ

َ
ًحا ف َل َصالِّ اَب َوَعمِّ

َ
ـــَوَمن ت

 
لـ  إِّ

وب   ه  َيت 
َ
ِّ ــ

 
 .مصدر ميمي)متابا (   ( 71سورة الفرقان، آية )"  َمَتاابا  ى  َللا

 . صدر ميميم) مفازا  (         ( 31سورة النبأ ،آية ) "  اازا فَ مَ  يَن قِّ تّ قال تعالى : " إّن للم   -ج

اَل  قال تعالى -د
َ
ر ا يَنةِّ الّزِّ  َيْوم   ُكمْ دُ َمْوعِّ : " ق

َ
ْحش ْن ي 

َ
ًح  اس  ن  لَوأ  . اسم زمان(  ) موعدكم ( 59 سورة طه ،اآلية)  " ىـض 

  -ه
ْ
 لِّ  وإن   ٌر قال تعالى : " هذا ذك

ْ
  يَن قِّ ت  م  ل

َ
  َحةا ت  ُمفَ  ٍن ْد عَ  اتِّ ن  ، َج آب  مَ  َن ْس ح  ل

َ
  م  ه  ل

َ
 (50_49ص اآلية سورة )". اب  وَ بْ األ

 .اسم مفعولمفتحة()   //   مصدر ميمي( مآب) ـــ 
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 َد ا الص  َم قال تعالى: " إن   -و
َ
 لِّ  ات  ق

ْ
 ف  ل

َ
 عَ  يَن لِّ امِّ والعَ  يَن اكِّ َس َم ـوال اءِّ ر ق

َ
 يل
ْ
سورة التوبة اآلية ) وفي الرقاب والغارمين" ْم ه  ــوب  ل  ق   ةِّ فَ ل  ؤَ ـُمـوالا هَ ـ

فة (  ( 60
 
ل
َ
ؤ  .اسم مفعولـــــ ) الـم 

م  
َ
 ز_قال تعالى: " َوأ

َ
 ا َمْن خ

َ
 َمق

َ
 اف

َ
هِّ َون َهوَ ى الن  َه ـــاَم َرّبِّ

ْ
ّنِّ ْفَس َعنِّ ال إِّ

َ
َجن   ى ف

ْ
  َي ــهِّ  ةِّ ال

ْ
وَ ـال

ْ
 ( 41__40سورة النازعات اآلية ) ى "َمأ

 .اسم مكانـــــ )املأوى (  

 خ  تحته ما في الصريح مصدر ـال مكان ميمًيا  ارً مصد ضع ــ2
ّ
 اآلتية: الجمل في ط

قك هللا في نجاح  -أ
ّ
 مسعاك                                                . سعيكوف

 موعظة                                    . عظةأ القرآن ليكون لك منه ر اق -ب

 منجاة                                                                 .جاةـ نفي الّصدق  -ج

نِّ نفسك عن  -د
ْ
 مسألة                             الّناس بالعمل. سؤالأغ

 ميمّية. مصادر  ثالثة منه رجخواست  اءة،ر الق نّص  إلى ُعد ــ3

 ، منفعة، معذرة، محّبة، مقام.(  مطلب)مطالبها ــــ 
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 <<<الكتابة<<<

 االجتماعيية   مقالة ـال
أو اقتصادّية أو  ألة علمّيةسم توضح رأًيا خاصا وفكرة عامة، أو مقالة فّن أدبّي نثري ـأّن ال ست سابًقادر     

مّتصلة  االكاتب حقائق وأفكارً  الجتماعّية يتناول فيهاامقالة ـ. وال يشرحها الكاتب ويؤّيدها بالبراهين اجتماعّية

سم غالًبا باإليجاز؛ قصيرة 
ّ
عقيد،وتت متوسطة  أو بظواهر اجتماعّية، وتعتمد على اللغة البسيطة، وتنأى عن الت 

 ووضوح معانيها وترابطها. األلفاظ، وقربها من الحياة الواقعّية، الطول، وبسهولة

 :تليها  اليت األسئلة عن مث أجب اآلتية، املقالة ــ اقرأ
فيدرُك 

ْ
ُه بالُعن

ُ
 املرء بالّرِّفقِّ ما ل يدرك

 قال ال
ّ
 اعر:ش

قِّ في             
ْ
ْن بالّرِّف هِّ  َمْن يسَتعِّ رِّها                    أْمرِّ

ْ
ْن َوك  مِّ

َ
ة  َيسَتخرجِّ الَحي 

َك" هي القاعدة األخالقّية التي تستطيع "          حولنا، وتستميلهم أن تجعلنا محبوبين مّمن اطلْب ما تريد  بابتسامتِّ

ْحر، كالّرفق يفعل في النفوس فعل الّس  ش يء إلينا، ونجتذب  بها محّبة الّناس وإخالصهم جميًعا، فليس في الّدنيا

ه  أمر من األمور على اإلنسان فال يصل إلى وقد يستعص ي
ّ
 عن طريق الّرفق حل

ّ
ن  إال

ّ
خذه وسيلة له تمك

ّ
، فمن ات

 ولو عّز الطلب. يطلب من تذليل أشّد املصاعب، وفاز بما

نا في حياتنا رج ورّبما        
ْ
 صاَدف

ً
ونه، وقد ال نجد نحن  ال

ّ
ر ذلك من علم أو  ما –في نظرنا  -يحترمه الّناس ويجل يبّرِّ

نجده الّرفق؛ فالّرجل الّرفيق يستطيع  بباستكشاف الّس  أو غير ذلك، وحين نمض ي في ، أو جاه  مال، أو منطق

 إرادته. أمامه النفوس وتغدو طوع العقول، و أْن تعنَو أْن يستولَي على 

 نظره، فبعض أصلب العقول بوجهة ونه يستطيع أن يقنعؤ وحيث يعتمد اإلنسان على الّرفق في معالجة  ش       

 بأسلوب رقيق لّين، ال عنف فيه وال إلى أن يكون دفاعهم قانوني املنطق، ولكن املحامين يعمدون في مرافعاتهم

ق ال يعجزرأيهم الصّ  محكمة ترى فيـإذا بال بالّتطاول، وال تجاوز للحدود، و إيماء بِّ
 
أْن يثبت  واب، فاإلنسان الل

 أّن الحّق بجانبه. هولةبمنتهى الّس 
 .(هل، بتصّرفعلي رضا، اإلنشاء الّس )

 اجتماعية.ــــــ                                                 ـــ ما نوع املقالة السيابقة؟  1

 فضل الّرفق وأثره في املجتمع اإلنساني.ـــ ــ                         ما الفكرة العامة اليت تناولتها املقالة؟  ـــ2

 مقالة االجتماعيية.ـ ق ما تعليمته يف الفْ صائصها وَ خج  خر است  ــــ 3
ر في عالقاته، موجزة، سهلة، قريبة من الحياة الواقعّية،معانيها واضحة ؤ تناولت قضية تهّم املجتمع وتــــ 

ّ
 بطة. رامتو ث

مته تيين، مراعًيا ماآلسين كلمة في واحد من املوضوعين ااكتب مقالة بما ال يقّل عن مئة وخم            
ّ
   سابًقا: تعل

ْيف والّنفاق عْبٌء على املجتمعات اإلنسانّيةــ  2            اس دوام العالقات.سأ الكلمة الطّيبة ــ1  .الز 

د منأت بعد كتابتي املقالة:   التقويم الذاتي
ّ
ني أك

ّ
 : أن

بت األفكار وعرضتها في فقرات متسلسلة ومترابطة. ـــ1
ّ
 رت

 نّقحت مقالتي وحّررتها من األخطاء اللغوية. ـــ2

 .كتبت مقالة اجتماعّية مراعًيا شروطها ـــ3
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 لجميلةا  لغتنا  من  مختارات

 كن بلسما
    

 (1)إن صار دهرك أرقما اكن بلسًم  

 إن الحياة حبتك كل  كنوزها

 (2)أحسْن وإن لم تجَز حتى بالثنا  

 فوّ ـــــئ  زهــــْن ذا يكافــــــمَ       
ً
 ؟ـاحرة

ً
 ة

ذ علم املحبة عنهما
 
 ياصاحِّ خ

ْح هذي ، وهذا ما شدا        ف 
َ
لو لم ت

 أيقظ شعورك باملحبة إن غفا

 أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا

ه  (4)كرَه الدجى  فاسوّد إال شهب 

ها (6)لو تعشق البيداء  
 
 أصبَح رمل

 

  وحالوة إن صار غيرك علقما

  .. ال تبخلن  على الحياة ببعض ما

 يبغي إن همى 
 
  (3)أي  الجزاء الغيث

  أو من يثيب  البلبل املترنما ؟

 لًم وجدت  الحب  عِّ إني 
َ
  مايّ ا ق

 وعاش م  مَ ذمّ عاشْت م  
ً
 ة

َ
  امَ مّ ذ

  ىـماس كانوا كالدُّ النّ  لوال شعور  

 فيمس ي الكون سجنا م   ْض غِّ بْ أ 
ْ
  مالِّ ظ

 كيْ  ه  نْ ْت لتضحك مِّ يَ قِّ بَ 
َ
  ف
َ
  (5)اّهمَ َج ت

ها الخّداع ما ، وصاَر سراب 
ً
  زهرا

 ، اخلمائل (   (7))إيليا أبو ماضي                                                    
  النشاط
ت اوعبار  لتحّية،ات اًحا فيها عبار ّض مطوّية مصّورة، مو  (  Publisher ) رشلناا م برنامجاتخدسصّمم با •

 زمالئك. قة، ووّزعها علىادلصّ املوّدة و ا أثرها في تعميق تي تتبادلها وزمالءك، مبيًناالكر ش لا

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
نا: ا ــ 2                                         لحّية. اأو  لثعبان ا:  ألرقما ــ1

ّ
 اَل.س :َهمى  ــ 3                                          .ملديحالث

 ء.احر صلا ء:البيد ـــ ا 6                                         . َس عب: تجّهمَ ـــ 5                                     لليل وظلمتها داو س: لّدجىا ـــ 4

ا ومطالعة شلادب و أل با ،أولع فيه (لقلميةابطة الر )ا  اءضأع ملهجر، ومناء اعر ش ، من كبار اعر لبنانيش (م 1957  - 1889 )ي ض أبوما إيليا ـــ 7
ً
عر حفظ

ابع ا عارهشأ ونظًما، ويغلب على
ّ
 .ض ي ملاا وتذكار لخمائل،اول، و الجداوينه: ااني، ومن دو سإلنالط
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 2020/  2019العام الدراسي 
 

 

 

 

 

   "    2ف  //  10و  "   أوراق عمل في :      

 

القدس في قلوب  "  قصيدة   
                         الهاشميين"

    باب العمود( من)رسالة                   

   الشاعر:حيدر محمود
     

  ينإعداد المعلم 

ب   ي  ج 
حمد ن 

م
 حسن  

ة    اطق   مروان  طق 
 

 التركيز على

 عالمات الترقيم
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     حممود" لــلشاعر"حيدر  " العمود ابب من رسالة " قصيدة العاشرة الوحدة
 

    ــــــالوحدة نتاجات
 :أن الوحدة هناية بعد الطيالب  من يتوقيع 
ص ا  إلى  تمع يس •

ّ
ما  ؤهيقر  لذيا لن ِّ

ّ
 .تماعسل ا  نصوص كتّيب من ملعل

 .لتهأس عن ويجيب تماع سل ا نّص  أفكار   عّرفيت •

ية صامتة ءةاقر  ءةالقر ا نّص  يقرأ •
ّ
 .بتمّعن متأن

 .  القراءة  نص يحدد الفكرة العامة ل •

 ا أيقر  •
ّ
ق وتيلصّ ا لتنغيما عًياا مر  ليمةس   جهرّية ءةاقر  ّص لن

ْ
 . النّص  يهضقتي ما َوف

غوّي ا معجمه إلى  يفضي •
ّ
 .لجديدةا  تاملفردا  من مجموعة لل

ين  س لحاومكانة  -ه اثر  هللا  طّيب –ين بن طالل س لحا مللك ا  لّرفيعة عندا سلقدا اعر عن مكانةشل ا ح كيف عّبر ضيو  •

 عند أهلها. 

 بشير إلى دور الجيش العربّي في القدس .  •

 .  القصيدةيوضح الصور الفنية في  •

 يبرز العواطف الدينية والقومية والوطنية في وجدان الشاعر .  •

 .  كم الستفهامية وكم الخبرّية يفرق بين   •

 .  يكتب األلف املقصورة كتابة إمالئية صحيحة   •

 يكتب موضوعا مراعيا وضوح األسلوب وقّوته وجماله .  •

   .  الشعرية تا ملختار ا  نّص  ءةابقر  جمال اللغة العربية يتذوق  •

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 م، 1942شاعر أردنّي معاصر، ولد في َحْيفا عام  حيدر محمود : ووالدته امسه  :  الشاعر  

ّين  عمل في اإلعالم، ثّم مديًرا :  حياته ، ثّم وزيًرا سسفيًرا للمملكة في تونلدائرة الثقافة والفنون، ثم ع 

 ه العذب وأسلوبه الّرشيق. الوطنّية، وبحّس  قصائدهـ : ب ُعرفللثقافة، 

أخذت هذه   ومنه  األخضروعباءات الفرح    اهد األخريأقوال الشّ   ومن   شجر الّدفلى علن الّنهر يغين : ومن دواوينه

 لقصيدة. ا
 

  النص  جو

 أ       
ّ
في احتفال  -ثراه  طّيب هللا -اعر هذه القصيدة بين يدي جاللة املغفور له امللك الحسين بن طالل لقى الش

حة األردنّية 
ّ
مكانة القدس  ض فيهاوعر م،  1970عام  سراء واملعراجذكرى اإل  مناسبةـ بالجيش العربّي  -للقوات املسل

ظهرت يف هذه الّدينّية عناية واهتماًما كبيرين، وقد  أولوا القدس واملقدسات في وجدان الهاشميين الذين
مبا متثليه من فاحتفى الشاعر بتصويرها  تربط الهاشميين بالقدس،  العتزاز بالعالقة التياالفخر و  القصيدة مشاعر
 أسوارها.  وقديم اجليش العربي تضحياته على،   والسالم، ضحيى الشهداء من أجلهااحملبية   ، فهي بوابةرمز دييني عميق 

 : حيفظ الطالب مثانية أبيات من هذه القصيدة.  ملحوظة
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 ابُ ـــــ ي ـــغــال الَ ـ ط  دْ ـــقَ ــفَ  بُ ـــمحاريـوال         لقِّبابُ ا دْتكَ ان سِّ لُقدا اي حبيبَ ــ  1
 خلِّضابُ ا فِّّ ــكَ ــــولل مُ ْشـــــــوَ ـــلا  دِّكَ ــــَزنْ           يـــــــــَك وفـــــــــيْ ـــنَ ـــ يْ ــُة ع ََ رَّ ـــــــــــا قُ ـــــــهــــــإنَّ ــ  2
 ابُ ـــب ـــ شـــ بْعدُ ـــ  وىـــــــــهـلاو  وهُ ـــــــعــــــَقطَ            ذيـلا  دِّ ــــــهْ ـــلعَ ا  ى ــــلـاُء عـــــــبـّ ألحاو ــ  3
 ابُ ـــــ ت ــوك ف  ـــيْ ســـ  كَ ـــــــمُ اْســـو  ة  ـــــــــــــــيار          هِّمْ ِــّـــباأهد على  يــالــ لغا كَ ــــمُ ْسـرَ ــ  4
 لرِّكابُ ا كَ ــيُطاوِّعْ  رَ ــــــهْ ــــمُ ـــــلا رِّجِّ ْســــــــــأَ           ُهمْ َســـــــــارِّ ـــــــــا فــــيــُل فَ ـــــــــأَلهْ ا مُ ــــــــَوهُ ـــ  5
ـــويَ ــ  6  ابُ ـــضـــغِّ  ج  ا و ــوأم ىــصألق ا ديــتَ ـــــفْ ـــيَ           ج  ـــــــــائـــــــ ر  هـــحْ ـــ َك بَ ــــْلفَ ـــخَ  رْ ــسِّ
 ابُ َسحـ ادَ ــــج  مْ ـــــــــوك تْ ــــــــاحفــــــ وردة            هِّمْ سِّ ْن أنفاِـّ م احاتِّ س لا كْم علىــ   7
ـــ  عَّ شــــ  مْ ــــــــوك تْ ــــــــَدقَّ  رَّة  ــــــــــــحُ          ى َكْم مِّْن يد  ـــلــعُ ـــلا ابِّ ــــ ى بـــلــوعــ  8  ابُ ــــ هشِّ
ـلاو  يـــبارَّو الـــــ وــــــــــْزهـــــــــتَ  مْ ـــــــــهِّ ــــــوبِّ         مـهــى لـصألقااُل و ــــــطـــب األُم ــــــــوهــ  9  ابُ ـعشِّّ

 ابُ ـــــإه دِّ ـمجـلا  اــــــ ن َســــ نْ ــــــــمِّ  ا ــــــــهــيــلــوع       ًدىـــــفِّ  اسُ ر ــأع رُ ــمْ ـسُّ ل ا اهُ ــــبــجـلاو ــ 10
 ابُ ـــــــــب ةِّ ــــــــــللجنَّ  رُ ــــــــــــــمْ سُّ لا  اهُ ـــــــــــــجبـالـــــف       َدًما تِّ طوالــبُ ــلااُب  ـــ ْن بــكــْن يَ إ ــ 11
 ابُ ـــــــــــــبـيَ   احُ ّســــــــــــفال  كَ إاّل    ذ  ـــــــــــــــــقِّ ـــنْ ـــمُ         مِّنْ سِّ ما للُقدْ  سِّ لُقدْ ا حبيبَ ايــ  12
 ابُ سـحِّ  ازيـــــــغال  رِّ ـــــظَ ـــنَ  يــف   اـــهـل   اـــم       دىــمــــلا  ْلءُ ـــــــي مِّ ـتـــلاُن ـي ـــماليـلا ـ 13
 او ـــــــــابـــــــــــغ لُ ـــــــألهاو  رة  ــــابـــــــا  صـــــَدهــــــوح       اـ هـــتِّـ حنـي مــف سَ دـــلقا  نَّ أَر ــــغي ــ  14
 بُ اجو ال نْ ــــــــــــــك ــــــل تَ ـــعْ ــمسـأ مْ ــــــــــــكَ ـــ ول       ًدىصَ  ْن الـَت لكـــْم انديْ ـــكَ ـــولــ  15
 ابُ ـــــ رِّحـ لا اـ اهــــــ قـــــلْ ـــون اــــــــــــ انـــــقــــتـَلْ  وفس       هاــَرقَ ـــــــــــا بيــــــ ي سلقدااي حبيَب ــ  16
مى مُ الـ ْمُل ا َشـدً ــوغــ  17  آبُ ــــــــــم ىصـــــــــألقا  دِّ ـــــــــــــجسمــللا دً ـــــــــوغ        ع  ــــْجتمِّ ـحِّ

                                                            
 الشاعر حيدر حممود                                                                    

 باب العمود منرسالة 
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 :  القصيدة  شرح

 ابُ ـــــيـــغــال الَ ـط دْ ـــقَ ــفَ  بُ ـــمحاريـوال          لقِّبابُ ا  دْتكَ ان سِّ لُقدا حبيبَ  اي ـ1

 جموَّف  مقوَّس  مستدير    بناء  وهي    بَّة(ـمفردها )قُ :القبابـ   2  امللك احلسنييقصد  :  حبيب القدس  ـ  1:  الكلمات  معاين

    وشريف) وهو مقام األمام يف املسجد (  مكان العبادة وهو مكان عالمفردها حمراب   : الـمـحاريب  ـ  3
               

قد اندتك لالقدس،    ويقول له: اي حبيبخياطب الشياعر جاللة املغفور له امللك احلسني بن طالل،   : البيت  شرح  
 (عاطفة دينية)ها، مستغيثة بك.ـ محاريبها وقيِّبابـالقدس ب

 :  مالحظة
 //.الرعاية اهلامشيون  أوالها ديين رمز من املقّدسات متثّله ما دينّية، داللة  :" واحملاريب القِّباب " داللة  "
  // .ابلقدس جاللته تربط اليت محّبةـال عالقة أتكيد  على داللة:(القدس حبيب  ايتكرار الشاعر عبارة ) 

ْقدس بيت ،  املباركة األرض،    املطّهرة األرض"   من املعاين اليت تثريها كلمة " القدس
َ
 . فلسطني دولة عاصمة ،امل

 .به وتستغيث امللك، جاللة تنادي حمبوبة القدس الّشاعر صّور: بُ ـــمحاريـوال لقِّبابُ ا دْتكَ ان  الفنية  الصورة

 

 خلِّضابُ ا فيِّ ــكَ ــــولل مُ ْشـــــــوَ ـــلا  دِّكَ ــــزَنْ           يـــــــــوف كَ ـــــــــيْ ـــنَ ـــيْ ــع ةُ  ر  ـــــــــــقُ  ا ـــــــهـــــــإن   ـ 2

     ، أو مبعث السرور والرضا   سواه  ما  إىل  العني  تطمح  فال  سروًرا  به  املرء  يصادف  ما:    ة العني قري ــ    1   الكلمات  معاين
برة  َغْرز  من يكون   ما:  الوشم   ـ  3          .الكفّ  يف اعر الذّ  طرف موصل :ْندزي ال  ـ2             أَثرُه يزرقّ   حىت  البدن  يف  اإلِّ
ّناء من به وَّن ـــويُتلَ  بضَ ـخْ ـيُ  ما :  اخلضابـ    5                األصابع مع حةّراال :الكفي   ـ4  .  حوهـون حِّ

 

يف زَندَك  القدس مبعث السيرور واالطمئنان يف قلبك، فقد ارتسمإني  خماطباا جاللته:  الشاعر  يتابع   :  البيت  شرح  
 داللة على ثبات العالقة بني جاللته والقدس.ها،  ـ خضيب يف كفيك لونُ ـها، وتـ مُ ـ وش
 جاللته والقدس. : ثبات العالقة بني(اخليِّضابُ للكفي داللة )//  سرورك ورضاك مبعث(:  قرية عينْيك) داللة :  مالحظة  

   والضمري" ك " يف عينيك .. يعود على امللك احلسني،    الضمري" ها " يف إهنا يعود على القدس              

 .  القدس بقرة العني والوشم يف الزند واخلضاب يف الكفشبه  :  إهنا قرة عني ...   الفنية  الصورة
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 ابُ ـــبشـــ ـــ بْعدُ  ـــ وىـــــــــهـلاو  وهُ ـــــــعــــــَقطَ          ذيـلا دِّ ــــــهْ ـــلعَ ا ىــــلـع اءُ ـــــــبيـ ألحاو  ـ 3

   .مدينتهمـل وينتمون  جاللته حيّبون  الذين القدس أهل يقصد :  األحباء ـ    1   الكلمات  معاين
 : احلب   اهلوىــ    4             وتعهدوه  ألزموا أنفسهم به:    قطعوهــ  3                    الوعد   :العهد   ــ 2

 

ل فتيًّا، اأهل القدس الذين حيبيون جاللته ابقون على عهدهم معه يف الديفاع عنها، وهواهم ماز إن    : البيت  شرح
 فيهم ُعنفوان الشيباب واندفاعه.

 .الّدفاع عن القدس، ورفض اخلنوع للعدو هاشم يف الوفاء واالنتماء لبين :يقصد الشاعر ابلعهد الذي قطعوه:  مالحظة

  .واندفاعه ُعْنفوانه يف القويّ  ابلشباب القدس أهل حبّ  صّور:    اهلوى شباب   الفنية  الصورة

مْ ِــّـــباأهد على يــالــلغا كَ ــــمُ ْسـرَ  ـ 4  ابُ ـــــتــوك ف  ـــيْ ســـ كَ ـــــــمُ اْســـو  ة  ـــــــــــــــيار           هِّ
 

   ــ الغايل : العزيز والثمني ) غلو (   2                صورتك :  رسـمك  ـ    1     الكلمات  معاين
 العني  َأشفار  َشعرُ   (وهو  اهلُْدبُ مفردها )  : أهداب  ـ  3                      

 

،وامسك بكلي ما وأحبائهاداللة على منزلتك عند أهل القدس اية مرفوعة فوق أجفاهنم  ر صورتك الغالية : البيت  شرح
 هم، وحكمتك وحنكتك كتاب يتعليمون منه.ـفيه من قوية سيف يدافعون ب

    منزلة احلسني عند أهل القدس(:رمسك على أهداهبمداللة)//حنكتهو  امللك قوة: اسـمك سيف وكتاب (ة)دالل:  مالحظة

 . القدس أهل أهداب على ايةر  امللك صورة صوررمسك على أهداهبم":": الفنية  الصورة
  وحنكته .  قوته " : صور اسم امللك بالسيف والكتاب داللة على"امسك سيف وكتاب                    

 

 لريِّكابُ ا كَ ــيُطاوِّعْ  رَ ــــــهْ ــــمُ ـــــلا رِّجِّ ْســــــــــأَ          ُهمْ َســـــــــارِّ ـــــــــف ا ــــيــفَ  لُ ـــــــــأَلهْ ا مُ ــــــــَوهُ  ـ 5

  يقصد امللك احلسني :   فارسهم ـ   2                              يقصد أهل القدس األهل : ـ  1   الكلمات  معاين

   األهلية  واحلُُمر  اخليل  من يـُنـَْتج  ما  َأوَّلُ   املهر،    الرحل على ظهر املهر   السرج:  أسرج املهر   ـ 3     
 .قَدمه الفارس فيها يضع  ،  السرْج يف تُعّلق حديد  من حلقة:   الركاب :ــ  4

َله للدفاع عن القدس، سيطاوعه أهل  فارسعن امللك احلسني فهو  الشياعر   يتحدث:   البيت  شرح    مىت يسرج خيـْ
 ) العاطفة الوطنية ( ويسريون معه مؤييدين له.  القدس وحمبيوها

 القدس أهل أتييد  على داللة  :  داللة "يطاوعك الركاب " //  .والقيادة الفروسّية  داللة عبارة ) أسرج املهر ( ظة:ملحو   

 .عنها للدفاع معه وسريهم جلاللته

                           .  صور الشاعر امللك احلسني ابلفارس املطاع من أهله   :  الفنية  الصورة
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ـــويَ  ـــ6  ابُ ـــضـــغِّ   ج  ا و ــوأم ىــصألقا ديــتَ ـــــفْ ـــيَ          ج  ـــــــــائـــــــه  ر  ـــحْ ـــبَ  كَ ــــْلفَ ـــخَ  رْ ــسِّ

  (  ري الثائر اجلمع الكب) داللة على  متالطم األمواج  :هائجحبر  ـ  1  الكلمات معاني
   شديدة غاضبة مواج  أ  :    غضابأمواج    ـ  2                      

 وهمقصى،لأل  فداء  احلسنيهائج يسري خلف    رحبفهم  أهل القدس وحمبييها من العرب   يتحدث عن :   البيت شرح
 أمواج شديدة تتالطم غاضبة من عدوها

  ري الثائر : داللة على اجلمع الكب    حبر هائج      : ظةو حمل

 عدوها.  كما صّورهم أمواًجا شديدة تتالطم غاضبة من  هائًجا    ارً صّور أهل القدس وحمّبيها حب :  الفنية  الصورة  

 ابُ َسحـ ادَ ــــج مْ ـــــــــوك تْ ــــــــاحفــــــ  وردة           هِّمْ سِّ أنفا  نْ ِـّ م احاتِّ سلا على  كمْ   7
        بذل وسخا ) جود(:    جاد          انتشرت رائحتها :  فاحتـ  1الكلمات معاني

أرَُجها،   تضحيات الشيهداء يف سبيل فلسطني، وصوير الشهداء وروداا فاحيتحديث الشاعر عن    :البيت شرح
 وصوير دماءهم اليت بُذلت غيوماا ماطرة تسقي األرض.

  ضإىل أني القدس هي أر يف البيت أشار الشياعر  / / الشهيد وتضحياته :  تدل كلمة) وردة فاحت ( على  : ظةو حمل
 .تضحيات الّشهداء يف سبيل فلسطني من خالل احلديث عن  البطولة والشيهادة

 //  أَرُجها وصّور الشهداء وروًدا فاح:وردة فاحت  :  الفنية  الصورة  

 ض. تسقي األر  وصّور دماءهم اليت بُذلت غيوًما ماطرة :ابُ َسحـ  ادَ ــــج                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  ع  شــــ مْ ــــــــوك تْ ــــــــَدق   ة   ر  ــــــــــــحُ          يد   مِّنْ  َكمْ   ىـــلــعُ ـــلا ابِّ ــــب ىـــلــوع 8  ابُ ــــهشِّ
 

                                               :النجم املضيء شهاب 3         : انتشر وأتلق. شعي ــ  2   )علو ( الرفعة والشرف:  العلى ـــ  1"    الكلمات  معاين
 

 العال.  امة للقدس، فكانوا كالنجوم املضيئة الالمعة يف مساءر كم من الشهداء بذلوا أنفسهم ك  : البيت  شرح

عن  ه حتّدث   من خاللالبطولة والشيهادة  ضأر  أشار الشياعر إىل أني القدس هي .//"" كم " خربية   نوع  :  ظةو حمل   
 .قدس بلدهم، واألقصى رمزهم الديينفهؤالء الشهداء هم األبطال، وال تضحيات الّشهداء يف سبيل فلسطني،

 .القدس حريّة سبيل يف عليه تدقّ  الّشهداء وأايدي ابابً  العلى صّور :الفنية  الصورة
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 ابُ ـعشِّيـلاو  يـــبار و الـــــ وــــــــــْزهـــــــــتَ  مْ ـــــــــهِّ ــــــوبِّ         مـهــل ىـصألقاو  الُ ــــــطـــباأل مُ ــــــــوه ـ 9
 مفردها "رابية " ما ارتفع من األرض )ربو ( :   الرواب   ـ    2                       تفتخر:   تزهو ـ    1   الكلمات  معاين

                           .  جبلني بني انفراج وهو عب،الشِّّ  مفردها  الشعاب ـــ    3                      
 (  وطنية عاطفة )         القدس يف جباهلا وشعاهبا تفتخر وتزهو أببطاهلا الذين يدافعون عنها. إني  البيت:  شرح

      عن تضحيات الّشهداء يف سبيل ه حتّدث  من خالل البطولة والشيهادة  ضأر  أشار الشياعر إىل أني القدس هي   ظةو حمل
 . القدس جبباهلا وشعاهبا وتفتخر هبم.قدس بلدهم، واألقصى رمزهم الديينفهؤالء الشهداء هم األبطال، وال  فلسطني،            

 أبشخاص تفتخر ابألبطال .صور الرواب والشعاب  :الفنية  الصورة
 

 ابُ ـــــإه دِّ ـمجـلا ا ــــــنَســــ نْ ــــــــمِّ  ا ــــــــهــيــلــوع        داىـــــفِّ  اسُ ر ــأع رُ ــمْ ـسُّ لا اهُ ــــبــجـلاو  ــ10
 

َبنْيِّ   َبنْيَ   َما(  مفردها )جبهة:  اجلباه ـ 1الكلمات  معاين َيةِّ   إِّىَل  احلَاجِّ  :العزة والشرفاجملدــ   2 الرَّْأسِّ   َشْعرِّ   َمنـَْبتُ  ،َأيْ  النَّاصِّ
 . اجللد :  إهاب ُ ـ    5   الّضوء الّساطع    :سنا   ــ 4   غريه  أو  أسري لتخليص وحنوه مال  من  يقدَّم  ماــ فداى :   3

  

يشيد الشياعر ابملواقف البطوليية اليت قديمها اجليش العرب على أرض القدس،والتضحيات اليت   : البيت  شرح
   (العاطفة القومية ).والشيرف  اساا أبطاهُلا الشيهداُء الذين زُيينت جباههم بنور اجملدر اها، وصويرها أع ر سطيرها على ث

 داللة على اجليش العرباجلباه السمر //القدس أجل من العربّ  اجليش تضحياتعن البيت يف  الشياعر يتحديث : ملحوظة
 .أتكيد دور اجليش العرب وتضحياته على أرض فلسطني تكرار عبارة )اجلباه السمر(ر//ود على اجلباه السميع ها" يف عليهاالضمري"

 أبطاهلا الشهداء. عرس صور اجليش العرب وتضحياته ابألالفنية  الصورة

 
 ابُ ـــــــــب ةِّ ــــــــــللجن   رُ ــــــــــــــمْ سُّ لا اهُ ـــــــــــــجبـالـــــف        َدماا  تِّ طوالــبُ ــلا ابُ ـــب نْ ــكــيَ  نْ إ ـ 11

 

 راءالعربي، فجباههم السم   إذا كانت الطريق إىل البطولة ال تتحقيق إالي بذرف دماء األبطال من اجليش: البيت  شرح
  (العاطفة القومية ). اليت أضاءت بنور الريفعة والشيرف والشهادة هي طريقهم إىل اجلنية.

 . فلسطني يف ور اجليش العرب وتضحياته دعلى أتكيد )اجلباه السمر(تكرار // داللة على اجليش العرباجلباه السمر:  مالحظة  

 :شبه البطوالت ببناء اببه دم الشهداء وشبه اجليش العرب ابلباب الـمؤدي إىل الـجنة .  الفنية  الصورة



 

 45 لغة عربية / الثاني عشر الفصل الثاني                                          مروان طقاطقة     حسن محمد نجيب و/  ينالمعلمإعداد 

 ابُ ـــــــــــــبـيَ  احُ سيــــــــــــفال كَ إالي  ذ  ـــــــــــــــــقِّ ـــنْ ـــمُ        مِّنْ  سِّ للُقدْ  ما  سِّ لُقدْ ا ايحبيبَ  ـ 12
 

 :األرض اخلالية  يباب  ــ  3  ( ذحمرر وخملص )نق : منقذـ  2 يقصد به امللك احلسني    :حبيب القدسـ  1  الكلمات  معاين
 يدافع عنها.من    وساحاهتا تنتظرمنقذ سواه،ليس  ف،إلنقاذ القدس حلسنييستنجد الشياعر اب:البيت  شرح

  .ابلقدس احلسنيامللك  تربط  اليت احملّبة عالقة أتكيد على داللة:( القدس حبيب ايتكرار) :  مالحظة

 

ْقدس بيت ،  املباركة األرض،    املطّهرة األرض"   من املعاين اليت تثريها كلمة " القدس       
َ
                    . فلسطني دولة عاصمة ،امل

 

 عنها، مكانة القدس عند امللك احلسني وسعيه الدائم إىل الدفاع ( منقذ  )  لشياعر كلمات مثلتخدام ااسنستنتج من  
 .  وحرصه على توحيد العرب من أجلها 

              

  عاطفة الوطنيةطفة يف البيت:العا         

 صور امللك احلسني حببيب القدس واملنقذ الوحيد هلا   ملحوظة
 

 
 

 ابُ سـحِّ  ازيـــــــغال رِّ ـــــظَ ـــنَ  يــف ا ـــهـل ا ـــم      دىــمــــلا ْلءُ ـــــــمِّ  يـتـــلا نُ ـيـــماليـلا ــ13

       احملارب ) ويقصد هنا العدو (:   الغازيـ  2        واملسافةالغاية واملنتهى    :الـمدى  ـ  1 الكلمات  معاين

   قومية(طفة عا).العدوي  على الرغم من عددها الكبري الذي ال خييفبية أيسف الشاعر حلال األمية العر :تالبي شرح

 أي أن العدو ال يقيم وزان ملاليني العرب واملسلمني:  نظر الغازي حساب (عبارة ) ما هلم يف  :   ظةو حمل

 يشري البيت إىل غياب الوحدة العربية وتفرق كلمتهم  
 

 او ـــــــــابـــــــــــغ لُ ـــــــألهاو  رة  ــــابصـــــ  ـــــــا َدهــــــوح        اـ هـــتِّـ حنـم ي ــف سَ دـــلقا ن  أ رَ ــــغي ـ 14
 

   : العاطفة القومية  يف البيت العاطفة       ) "ها " تعود على القدس(املصيبة ، والشدة     :حمنتها ـ   1     الكلمات  معاين
   

 غاب عنها أهلها.  وقدمصيبتها  صابرة على  الفتاة  كاللقدس  فاالقدس ستبقى صابرة أمام أعدائها،    : البيت  شرح
 

ْقدس بيت ،  املباركة األرض،  املطّهرة األرض"  القدستثريها كلمة "من املعاين اليت   ظةو حمل
َ
 . فلسطني دولة عاصمة ،امل

 ا .، وصمود أهلهر صمودها وثباهتا على أرضهاراتأكيد على استم: للداللة بعث الشاعر احلياة يف القدس
 

 عنها أهلها.غاب   وقدمصيبتها  صابرة على  الفتاة  ابللقدس  ا الشياعر صوير:   الفنية  الصورة

 
 

 بُ اجو  ال نْ ــــــــــــــكــــــل تَ ـــعْ ــمسـأ مْ ــــــــــــكَ ـــول      داى صَ  ال  نْ ـلك تَ ـــانديْ  مْ ـــكَ ـــول  ـ 15
 

                        رجع الصوت  :صدى  ـ  1    الكلمات  معاين
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األعداء،   مواقفك الثابتة على أْن تردي كيدـكم حرصت بامللك احلسني قائال :خياطب الشاعر    البيت  شرح
 م العرب.وتستنهض مهِّ 

مكانة القدس عند امللك احلسني وسعيه الدائم إىل  (  ت ، أمسعتانديْ  )  لشياعر كلمات مثلتخدام ااسنستنتج من  ملحوظة
   نوع ) كم  ( يف البيت خربية / /. عنها، وحرصه على توحيد العرب من أجلها الدفاع

 

 
 

 ابُ ـــــريِّحـلا اـ اهــــــقـــــلْ ـــون ا ــــــــــــانـــــقــــتـَلْ  وف س       ها ــَرقَ ـــــــــــبي  ا ــــــي سلقدا حبيبَ  اي  ـ 16
 .  الراية والعلم الكبري:    هابريقـ   2     يقصد امللك احلسني  :حبيب القدسـ   1  الكلمات  معاين

     بة ، وهي األرض الواسعة .حْ : مفردها الرّ   الرحابــ    3                    
آمالا  مواقفه الثابتة،ـالقدس ودافع عنها فكان كالعلم ب الذي أحبي الشاعر امللك احلسني  خياطب  :   البيت  شرح

 ى.رجوَع القدس احلبيبة، وحتقيق النصر مبالقاة ساحات األقص
     .ابلقدس امللك احلسني تربط  اليت احملّبة عالقة أتكيد على داللة( :القدس حبيب ايتكرار) ظةو حمل

ْقدس بيت ،  املباركة األرض،    املطّهرة األرض"   من املعاين اليت تثريها كلمة " القدس       
َ
 . فلسطني دولة عاصمة ،امل

 تظهر العاطفة الدينية يف الشطر الثاين  
  صور امللك احلسني ابلراية والعلم الكبري مبواقفه الثابتة ، كما صور احلسني واساحات األقصى أبشخاص يلتقونالفنية  الصورة

 

مىالـ ْملُ َشـ ادا ــوغ  ـ 17  آبُ ــــــــــم ىصـــــــــألقا دِّ ـــــــــــــجسم ــلل ادا ـــــــــوغ        ع  ــــْجتمِّ ـمُ   حِّ
 مرجع ـال:     مآب     الوطن حيميه أهله  :احلمى   ـ  2            جمتمع وأمر :مشل   ـ1 الكلمات  معاين  

                   

 إبذن هللا.  ارًّ القدس إىل أهلها،ويعود فيه األقصى حل، ويتطليع إىل غد تعود فيه الشاعر متفائل ابملستقبالبيت  شرح
 

 . تظهر العاطفة القومية يف الشطر األول  ، والعاطفة الدينية يف الشطر الثاين  :ظةو حمل
 بدا الشاعر متفائال يف البيت م عتمدا ا يف ذلك على  مهّة اهلامشيني، وعلى وحدة العرب لنصرة القدس ومجع مشلهم حتت را ية واحدة. 

 

 

 

 



 

 47 لغة عربية / الثاني عشر الفصل الثاني                                          مروان طقاطقة     حسن محمد نجيب و/  ينالمعلمإعداد 

  والدللة املعجم

  :الليغويي  معجمك إىل  أضف ـــ  1

  :  اخلِّضاب  -
ْ
خ ّناء ونحوه.ما ي  ن به من حِّ و 

َ
تل  ضب وي 

سْرج، يضع فيها الفارس  الريِّكاب  -
َ
ق في ال

ّ
عل

 
 قَدمه.  : حلقة من حديد ت

  :   عابالشيِّ   -
ّ
 عب، وهو انفراج بين جبلين.مفردها الش

 : األرض الخالية.  اليباب -

 الّرْحبة، وهي األرض الواسعة.: مفردها   الريِّحاب  -

 مرجع.ـال :    مآبـ ال  -

 :اآلتية كلماتال معاني واستخرج ،   معجمالـ أحد إلى ُعد ـ2

  طرف موصل :الزْند
ّ
  في عراالذ

ّ
د :اإلهاب               .الّساطع الّضوء :السينا            الكف

ْ
ل  . الّجِّ

 : : من كّل  مفرد ما ـــ3

ّبة :  القيِّباب ْدب :  األهداب                                                            .الق   .اله 

 بيةارّ ال :   الريواب .الجبهة :  اجلباه

   ــ4
ْ
   تحته    ما  في  الـمعنى  في  فرق

ّ
 :  يأتي   مّما عةمجمو   كل   في  خط

 أ-  َرسْ ـُمكَ   الغايل على أهدابـهِّ مْ         ر اية  واسْ ـمُـ َك سْيف   وكتابُ               ) صورتك( 
 -  لقد طاَل يف  َرْسم  الّدايرِّ  بكائي      وقد طاَل تْردادي بـها وعنائي              )األثر الباقي من الّداير  (

 ب-  إنــــــها قُ ــــــــــرُة عـــيــنَ ـــيْ ـــَك وفـــــي        زِّ ْندَِّك الَوْشُم  وللَكفِّ   الـخِـّ ضابُ            )الرّ احة مع األصابع   ( 
- من حقوق الطريق كما بّينها  الّرسول  صلى هللا عليه وسلم: "َغّض اْلَبَصر،  وَكفّ   اأْلََذى، َوَرّد الساَلم، َواأْلَْمر 

(مْنع، صْرف  )               ".نْهي َعْن اْلُمْنَكرْلَمْعُروف، َوالابِّ   

 ج-"  واألحّباُء على  العْهدِّ   الذي قطعوهُ ".                             )الوعد (
 -  ُشيّ دْت قــبّ ــُة الّصخرة يف  عهد   الّدولة األمويّة.                        )زمن(

  العرُب  اشتقت ــ5
ً

جا من ألجم نحو: الجامدة، األسماء من أفعال
ّ
ا ،أكمل السرج من ج سر  وأ ، مالل   شفويًّ

  أحَبَر من البحر                      خّيَم من اخليمة
  ذّهَب من الّذهب                 اْستْحَجَر من احلجر

  ء  ار وأصحَر من الّصح              .اخلشب  خّشَب منـت  
.ّلْوروبْلَوَر من البِّ     
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حليل الفهم 
ّ
 والت

باب  نادت  ــ1  ه، ار ث  هللا  طّيب  لطال  بن  الحسين  امللك   القصيدة  مطلع  يـف  واملحاريب   القِّ

باب  دللة  ما    القصيدة؟  في  وردت  كما  محاريبـوال  القِّ

له املقّدسات من رمز ديني أولها الهاشميون الرعاية.ــــ 
ّ
 دللة دينّية، ما تمث

اعر   عّبر   ــ2
ّ
  ومكانة  اه،ر ث  هللا  طّيب  لطال  بن  الحسين  ملك ـال  عند  الّرفيعة  القدس  نةمكا  عن  الش

 .ذلك   بّين  أهلها،  عند  الحسين

يه سلطاته  إذ تعهدها بالرعاية  حظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين بن طاللـــــ 
ّ
والهتمام منذ تول

ده،  القدس، فهي قّرة عينْيه، وهي كالوشم في الدستورية، وهذا شاهد على عالقته الّروحية بمدينة
ْ
ن زَ

 لحّب أّنهم باقون على العهد معه في الدفاع عنها.يبادلونه هذا ا ن يده، وأهلهاضاب الذي يلّوِّ وكالخِّ 

اعر:  ل قو   في    ــ3
ّ
 شباُب":   -  بعُد   والهوى   قطعوهُ         الذي  العهدِّ   على  "واألحّباءُ   الش

 ؟من هم األحبياء  -أ
 .مدينتهمـأهل القدس الذين يحّبون جاللته وينتمون لــــ 

 ؟ ا العهد الذي قطعوهم  -ب  
الّدفاع عن القدس، ورفض  في – اهر طيب هللا ث-الوفاء والنتماء لبني هاشم يمثلهم امللك الحسين بن طالل ــــ 

 .الخنوع للعدو الغاصب

اعر:  ل قو   في  ــ4
ّ
 مـال  سرِّجِّ أ        سُهم  فارِّ   فيا  هُل األ   وُهُم   الش

ُ
 الّرِّكاُب   ك ع  ُيطاوِّ     ر هـ

 .الحسين بن طالل رحمه هللاملك ـال ؟  من الفارس الذي يتحديث عنه الشياعر  -أ
 .أهل القدس؟  من األهل  -ب  
 .الفروسّية والقيادةـــ   ؟  "ُمهرـ ال  أسرج: "ما داللة  -ج
 .دللة على تأييد أهل القدس لجاللته وسيرهم معه للدفاع عنها؟  "يطاوعَك الريِّكابُ :"ما داللة  -د

اعر   أشار .5
ّ
   إلى  الش

ّ
هادة،  البطولة  ضأر   هي  القدس  أن

ّ
 .ذلك   عن  الشاعر   ر ـعبّ   كيف  وّضح  والش

هداء في سبيل فلسطين، (  9،8،7األبيات ) ـــــ 
ّ
فهؤلء الشهداء هم األبطال،  تحّدث الشاعر عن تضحيات الش

 .القدس بجبالها وشعابها والقدس بلدهم، واألقص ى رمزهم الديني، وتفتخر بهم

 

اعر   تحّدث  ــ6
ّ
 :   القدس  أجل  من  العربّي   الجيش  تضحيات  عن  الش

 .القصيدة يف ذلك موطن  حديد- أ
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  11،  10بيتان ـــ ال

ْمر   ــــ والجباه    ًدى           أعراس   السُّ ْن  وعليها فِّ  إهاب   املجدِّ  َسنا مِّ

طوالتِّ  باب   َيكْن  ـــــ إْن   ْمر   الجباه  ــــــف َدًما          الب   بـــــاب   للجنةِّ  السُّ

 .القصيدة يف ترد مل التيضحيات هذه من  ا  را صو  اذكر - ب
 1948 .الواد وباب اللطرون، كمعركة القدس، معارك في تضحياته العربّي  الجيش قّدمــــ 

 .للقدس  فداء تضحياته على تقف عندما العرب اجليش عن  به خترج الذي االنطباع ما-ج
 الّتفاني، عالية، وكفاءة قدرة من العربي الجيش به يتمتع ما العربي، الجيش به يضطلع الذي  العظيم الدور ـــــ 

جاعة
ّ

 .للطالب أيضا ويترك .الش

اعر   ابد  ــ7
ّ
   الش

ً
اعر ا  يعتمد  عالم  باملستقبل،  متفائال

ّ
أيك؟  في  ذلك،  في  لش  ر

 مآب   األقص ى للمسجدِّ  وغًدا        مجتمٌع  مىالحِّ  شمل   وغًدا :يقول  القصيدة، نهاية في متفائال الشاعر بداــــ 

 .للطالب أيضا ويترك .واحدة ايةر  تحت شملهم وجمع القدس لنصرة العرب وحدة وعلى الهاشميين، هّمة على ويعتمد

افق  ما  النص  من  تِّ ها  ــ8  :شوقي  أحمد  ل قو   ومعنى  يتو
رّيةِّ ــــ 

ّلِّ       باٌب  ءار الَحم وللح 
 
َضرَجة يد بك َدّق  م   ي 

ْن يد ـ :  اجلواب ْم ّمِّ
َ
لى ك ر           وعلى باّبِّ الع   هاب  شِّ  ّع ة َدقْت وكْم شح 

 أيك؟ ر   في  تحقيقها  إلى  الطريق  ما  العربية،  الوحدة غياب  إلى  الشاعر   أشار     ــ9

 التي مِّ     :في قولهـــ 
رِّ الغازي حِّ            دى ـمـْلء  الاملاليين 

َ
ظ

َ
 ساب  ما لها في ن

ر عددهم يقّد  شروع الوحدة العربية وتحقيقه، وتوحيد كلمة العرب الذينـمـالتجسيد العملي لفال بد من ــــ 

 .أيضا للطالب ويترك. ماليين، وجمع شملهم، بوحدة العناصر املشتركة بينهم جميًعاـبال

اعر   مدخاست  ــ10
ّ
  ملك ـال  خطاب  في  (أسمعت  يت،ناد  ذ،منق  )  مثل:  من  تار اوعب  كلمات  الش

 ذلك؟   من  تستنتج  ماذا  اه،ر ث   هللا  طّيب  الحسين

عنها، وحرصه على توحيد  وسعيه الدائم إلى الدفاع - اهر طيب هللا ث -ملك الحسين بن طاللـمكانة القدس عند الــــ 

 .العرب من أجلها

   ــــ11
ّ
اعر   بث

ّ
 بمحّبيها:  تستغيث  صامدة  القصيدة  في  القدس  فظهرت  مكان،ـال  في  الحياة  الش

 ؟  داللة بعث الشاعر احلياة يف القدسما  -أ
 .ار صمودها وثباتها على أرضهار تأكيًدا على استمـــــ 

 .تكمن قّوة صمودها في أهلها، وإيمانهم بقضيتهم   ؟  أيكر   أين تكمن قوية صمودها يف-ب

 

 املقدس؟   بيت  في  مقّدساتـال  لها  ضتتعرّ   التي  طار خاأل   أهّم   ما  ـــ12

ين فيه، واالعتداء على اآلثار اإلسالمّيةـاملسجد األقص ى والاالعتداء على ــــ 
ّ
 .بالحفريات وإنشاء اإلنفاق مصل
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 القدس؟   تجاه  العربية  األمة  واجب  ما  ــــ13

ز القضية اوتكاتفها، وإبر  م نحوها بتوحيد الصفوف العربّيةاالّدفاع عنها بكل ما أمكن من وسائل، وااللتز ـــــ 

 .ويترك أيضا للطالب     .الشرعي للعرب في فلسطين أمام العالمالفلسطينية والحّق 

 "القدس"؟   لفظة  نفسك   في  تثيرها  التي  معانيـال  ما  ـــ  14

 مـبيت ال / /     األرض املباركة //      األرض املطّهرةـــــ 
َ
 .للطالب ويترك أيًضا. عاصمة دولة فلسطين //  ْقدسـ

  ..... الجمالي  التذوق    

 : اآلتية األبيات في خط تحته ما في  الفنية الصورة وضح  ــ1

 .  ، فـََقْد طاَل الغيابُ   واحملاريبُ              اندْتَك القيِّبابُ اي حبيَب الُقدسيِّ    -أ
اعر القدس محبوبة تنادي صّور ـــــ 

ّ
 .، وتستغيث بهالحسين لكـمـال الش

 .شبابُ   –بْعُد    -هوى  ـ والَقَطعوُه                 واألحبياُء على الَعْهديِّ الذي  -ب  
ْنفوانه واندفاعهــــ   .صّور حّب أهل القدس بالشباب القوّي في ع 

 .ُمَك سْيف  وكتابُ ـ واسْ   اية  ر                 مْ هِّ ـ َك الغايل على أهدابُـ مـ َرسْ   -ج
 .اية على أهداب أهل القدسر صور صورة امللك ـــ 

هابُ قدَ   ةمر ـ حُ                 ْن يد  لُعلى َكْم مِّ ا  وعلى ابب  -د  ْت وكْم شع شيِّ
هداء تدّق عليه في سبيل حرّية القدســــــ 

ّ
 .صّور العلى باًبا وأيادي الش

 خ تحته ما دللة ما  ـــ2
ّ
 اآلتية؟ األبيات في ط

 اخلِّضابُ   وللَكفِّي زِّْندَِّك الَوْشُم               ي  ــوف  كَ ــــــــــ يْ ـــرُة عينَ ـــــ قُ ا  ـ هـــ إني   ــ  أ
 الخِّ        مبعث سرورك ورضاك: قّرة عينْيكـ ـــــ

ّ
 .ثبات العالقة بين جاللته والقدس: ضاب  للكف

 ُمَك سْيف  وكتابُ ـواسْ اية   ر          هِّْم  ـ َك الغايل على أهدابِّ ُـ م ـَرسْ   ــب 
 .القوة والحنكةــ 

هِّْم  ساحاتكْم على ال-ج  وكْم جاَد َسحابُ   وردة  فاحتْ       مِّْن أنفاسِّ
هيدـــ 

ّ
 .الش

ْر َخْلَفَك    -د    يفتدي األقصى وأمواج  غِّضابُ                ْحر  هائج  ـبَ وَيسِّ
 .جمع كبير ثائرــــ 

 مجدِّ إهابُ ـ مِّْن َسنا ال  وعليها            اُس فِّداىر أع   واجلباُه السُّْمرُ   -ه
 .العربّي الجيش ــــ 

 

اعر: ل قو  في  ار ر التك دللة ما ــ3
ّ
 ؟ ( الّسمر  الجباه ) و  ،(القدس حبيب يا )الش

 .داللة على تأكيد عالقة املحّبة التي تربط جاللته بالقدس: يا حبيب القدســــ 
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 .تأكيد دور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين: الجباه الّسمرـــ 

اعر،   وجدان  في  واضحة  والوطنّية  والقومية  الدينية  العواطف  تز بر   ــ4
ّ
ل  الش

ّ
  العواطف  لهذه  مث

ص.   من
ّ
 الن

باب   - :مثل الدينية، َك الّقِّ
ْ
دّسِّ نادت ْد طاَل الغياب                  يا حبيَب الق 

َ
ق
َ
 واملحاريب  ف

 سوف تلقاها ونلقاها الّرحاب -                       

 وغًدا للمسجّدِّ األقص ى مآب   -                       

 :، مثلالوطنية

ْم ـــ                           فَيا فارَِّسه 
ْهل 

َ
م  األ ْسرج                     َوه 

َ
طاوِّ م  ـال أ

 ْعَك الّرِّكاب  ْهَر ي 

ْن ــــ                         ْدسِّ مِّ ْدسِّ ما للق  َك فالّساح        يا حبيَب الق 
ّ

ذ إال ْنقِّ  َيباب   م 

عاب                 وهم األبطال واألقص ى لهم ـــ                          ِّ
ّ
 وبهم تزهو الروابي والش

 :، مثلالقوميية

 ما لها في نظر الغازي حساب                    ماليين  التي مْلء  املدىـالــــ                       

ْمر  أعـــ                        ًدى راوالجباه  السُّ ْن َسنا ال وعليها          س  فِّ  مجدِّ إهاب  ـمِّ

 فالجباه الّسمر للجّنة باب                إن يكن باب البطوالت دما ـــ                               

جتمٌع ـــ                       مى م  ْمل  الحِّ
َ
 وغًدا ش

 وحدها صابرة واألهل غابوا                    غير أن القدس في محنتهاـــ                     

  ....لغوية قضااي    
 

 تفهاميية وكم اخلربييةسكم اال
طلب بهااو  سمال اتدخل على : كم االستفهاميية ـــ 1  منصوابً  اوأييت متييزها مفردً  ب،اتحتاج إلى جو أي  ؛ لّتعيينا لفعل، وي 
 ؟المتحانِّ ََنََح  يف ا  طالبااكم  ، نحو: اامسً   كان   اإذ

: أم جمًعا، نحوا مفردً  ًماسا أكان ءاو س ،ابإلضافة أو حبر ف اجلرّ  وأييت متييزها جمرورًا  لّتكثير، ا : تفيد خلربييةا  كم ـــ  2

َدمَ ــــ 
َ
 . لوطنا كم عالٍم خ

ْن مريكم       .هللا فاه  ش ٍض مِّ

ا عن بيتهاإبر  نحو قول حافظ ، السياق  وجيوز حذفه إن دلي عليه 
ً
 :هيم متحدث

ْم َمر  بي فيه عي
َ
ه س لٌش ك ر 

 
 اهس أن ت  س لٌش َوَمر  بي فيه َعيْ                  ت  أذك

ٍة : لتقديراو  ْم َمر 
َ
 .ٌش بي عيمّر ك

 تدريبات

  يأتي ما في الستفهامّية كم جملة بعد لسؤا عالمة واضًعا برية،خال كم من الستفهامية كم  مّيز  ــ1
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 )  : قال تعالى -أ 
َ

نِّ  َللا
ْ
ذ إِّ  بِّ

ً
يَرة ثِّ

َ
 ك

ً
ة
َ
ئ َبْت فِّ

َ
ل
َ
ة غ

َ
يل لِّ

َ
ْن فئة ق ْم مِّ

َ
 249سورة البقرة آية                             ( وهللا  مَع الّصابرين ك

 خبريةــــ 
ْمَرين، ال ي  : " صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا  -ب َبر ذي طِّ

ْ
غ
َ
 أ
َ
َعث

ْ
ش

َ
ْن أ  كم مِّ

 
قسم على َللا

َ
بّره ؤَبه له،لو أ

َ َ
)  ".أل

رمذي
ّ
 .(رواه الت

 .خبريةـــ 

 ؟  تبعد  العقبة َعن عّماَن  ا رً كم كيلومت -ج

 .استفهامّيةـــ 

 :قال البحتري  -د

ْن َيد  َك ّمِّ
َ
ْم ل

َ
َك واأليادي              َبيضاَء عنديَوك َفْضلِّ

َ
ْضٌل ك

َ
 .لها ف

 .خبريةـــ 

 تطلُّ على البحر األبيض املتوسط -ه
ً
 عربّية

ً
 ؟ كم دولة

 .استفهامّيةــــ 

 يأتي: ما في طخ تحته ما أعرب  ـــ2

 يف حمافظة إربد؟  مدرسةً كم  -أ
 .آخرهتمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على ـــــ 

اعر -ب
ّ
 :قال الش

 .افألقى لُه األسباَب فارتقيا معً             عن قدرِّ صاحب    قد جلَّ    صاحب  وكْم  
 .مضاف إليه مجرور وعالمة جّره تنوين الكسرـــــ 

 خ تحته ما ر خآ اضبط ـــ3
ّ
 يعيش: بن العباس ل قو  في ط

 اـــــ آابُؤهم َوَلدوكما  ـي وكأن           كْم إِّخوة لَك مل يلْدَك أبوُهمُ ـــــ  
 ( تنوين الكسر )  إخو ةٍ 

 نوعها. وبّين ،( كم ) منها رجخواست القصيدة، إلى ُعد ــــ4

ْم ـــــــ  هِّ ْن أنفاسِّ  فاحْت وكْم جاَد َسحاب            كْم على الّساحاتِّ مِّ
ٌ
  وردة

 .خبريةــــ 

ْن يوعلى بابِّ ـــ  ْم مِّ
َ
لى ك ر            د  الع  هاب   وكْم شّع قْت ة دَ ح   شِّ

 خبريةـــ 

ْم ـــ 
َ
ْم           َصًدى  ال لكْن  نادْيَت  ولك

َ
 جواب   ال لكْن  أسمْعَت  ولك

 ـــ خبرية
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 قصورةـمـكتابة األلف ال
 :  (  ا)  صورة تكتب األلف املقصورة قائمة ب- 

 ،(  رجا( إذا كانت منقلبة عن واو في الفعل الثالثي، نحوــــ 

 ،(  العصا: ) السم الثالثي، نحو افي   ــــ

 .( يحيا) و ( ، الهدايا)أحرف وسبقت بياء، نحو  سم والفعل الزائد على ثالثةال اإذا وقعت في ــــ 

 عن هذه القاعدة اسم العلم :  ملحوظة
ّ
 .( يحيا) تمييًزا له من الفعل (  يحيى)  ويشذ

 ( :  ى)تكتب األلف املقصورة بصورة  - 
 (.الفتى) سم، نحوال او  )سعى:  ) ، نحوالثالثي  إذا كانت منقلبة عن ياء في الفعلـــــ 

 .)صطفى، استسقىم: )بياء، نحو سبوقةأحرف، وغير م السم والفعل الّزائد على ثالثةاإذا وقعت في  ـــــ

 :  بالّرجوع اضً أي أو واًوا إذا كان ياء في األسماء األلفأصل  أن يعرف يمكن :  ــــ ملحوظة

َتيان: فتى ــــــ               َعصوان: صاعـــــ  : إىل املثىنــــ 
َ
يَ :   أذى ــــــ                       ف

َ
 ( من الّرْضوان ) رَِّضوان  : رضا  ــــ      .انأذ

رى ـــــ :   إىل مفرده  بردي اجلمع  ـــــ 
 
را ـــــ                      قرية: ق

 
باــــ          رشوة،: شارِّ .                        ـــ  ذروة: ذ  .رْبوة: ر 

دى : ـــــ     ساملاا  ؤنثجبمع الكلمة مجع م ــــ ديات: ه   .    َعصوات: صاعَ ــــ  .                     َمَهوات: َمها ـــــ               ه 

 .سعًيا:  سعى ــــ                      غْزًوا: غزاــــ   :                   ، نحومصدرـإىل ال   ـــــ 

 تدريبات

 خ تحته ما في عليها رسمت التي بالّصورة املقصورة األلف كتابة سبب بّين ـــ1
ّ
 يأتي: ما في ط

 (   5آية : سورة طه )  "  ْستَـَوىارمْحَُن َعَلى اْلَعْرشِّ  ال: "  ــــ قال تعاىل  أ  

 .ئد على ثالثة أحرف، واأللف فيه غير مسبوقة بياءزافعل ــــ 

 .الريجل هللا تعاىل أْن يهَبه الذيرية الصياحلة  دعا  -ب
 .فعل ثالثي، األلف فيه منقلبة عن واوــــ 

 (متفق عليه)  ".السيفلىخري  من اليد  العليااليد    : "صلى هللا عليه وسلم  قال  -ج
 .ائد على ثالثة أحرف، واأللف فيه مسبوقة بياءز اسم : علياــــ 

 .ائد على ثالثة أحرف، واأللف فيه غير مسبوقة بياءز اسم : سفلىــــ 

 .  القرىمكريمة أمي  ـمكة ال  -د
 .قرية: األلف فيها أصلها ياء مفردهاــــ 

 .الشياعر صديقه  ىـــرث  -ه
 .فعل ثالثي، األلف فيه منقلبة عن ياءـــــ 

 فيه سبيلُ   هللاِّ   لردِّّ قضاءِّ           فلم يكنْ   لَِّيْحيا  ىــحيييُتُه ومسّ      :قال الشياعر  -و
 .ائد على ثالثة أحرف، واأللف فيه مسبوقة بياءز فعل : يحياـــــ 

 .اسم لتمييزه من الفعل : يحيىــــ 
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: ( ى ا،) مقصورة بألف  راغالف امل  ــــ2
ً

ال
ّ
 معل

 . سبقت بياءاأللف أحرف و  سم زائد على ثالثةا : التعليل                      (ا  ....... )  هداي ــــــ 

من ــــــ  . سبق بياءاأللف لم تأحرف و  ثالثةسم زائد على ا  :  التعليل                      (ى )       ...... ـي 

 . بياء سبوقةغير مواأللف أحرف،  ائد على ثالثةز فعل :  التعليل                       (ى ) ....... ـامتط ــــ 

 .منقلبة عن ياء  فعل ثالثي األلف فيه : التعليل               (ى )  ........مــــَح  ـــــ  

 الجمع: عند صحيحة كتابة فيها املقصورة األلف كتابة عًياامر   اآلتية الكلمات اجمع 3

نً :   بِّْنيةشكاوى                           ــ :  شكوىـــــ                                       قضايا : قضّيةـــ   ىـبِّ

  مقصورة، بألف  منتهية كلمات  ثالث منها  رجخواست  القصيدة،  إلى  ُعد    ـــ4
ً

ال
ّ
 عليها.  جاءت  التي بالصورة كتابتها   معل

مى، املدى ــــ  دى، صدى، الحِّ  .أسماء ثالثية، األلف فيها منقلبة عن ياء  التعليل              فِّ

دى جمع مفرده أو  ْدية : فِّ دية: دىفِّ ) فِّ ِّ
ّ
 . َصَديان :ومثنى صدى(  ف

 .(يسنو / سنا)اسم ثالثي، األلف فيه منقلبة عن واو  التعليل                                                     :َسناــــ 

 .ائد على ثالثة أحرف، واأللف فيه غير مسبوقة بياءاسم ز  التعليل                                                     : األقص ى
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 .....الكتابة  
 لوبساأل
عّبر بها عن ا لّتعبيراوير و صلتّ  الّتفكير و األسلوب هو طريقة ا         ألفكار ا ءاليفه ألدأوت لكالماأو نظم  ملعاني،التي ي 

لوب سأ يةالرو الخطابة، و القصيدة، و املقالة، و ا وع، فلكّل منضملو ا وب باختالفسلأل ا لخيال، ويختلفض اوعر 

 ع " .و ضمو ـلا لوب هوسأل ا "  خاص، حتى قيل

 ا  لوب طريقةسأل ا  اضً أي  وقيل
ّ
 بطريقة تختلف عن  وع معّينضلخاصة في مو ا  بيهاتهش أفكاره ومعانيه وت  لكاتب في بث

 .هس وع نفضملو ا اليب غيره فيسأ

 :صفات األسلوب  أهم ومن
 .إفادة قّرائه ورفع مستواهم الثقافي إلى أسلوب الكاتب مفهوًما يرمي أن يكون  : حالوضو  ــــ1

فالكاتب الذي . املتلقي سالنفعاالت في نفابإيقاظ العقول، وبعث الشعور والحماسة، وإثارة العواطف و : ويةالقــ  2

صّنع، بل ذلك، وهي قّوة ال تكون بالتقليد والت صدى  ضوح، ويعتقدها بصدق، تجد في عبارتهيدرك الحقائق بو 

 .أغواره صحة الفهم وبعد هي من

أصواتها. حركاتها، و  املالءمة الطبيعية بين األلفاظ واملعاني حتى تكون األولى حكاية للثانية فتمثل: اجلمال ـــ2

 صل بها منيدرك ما في املعاني من عمق وما يتّ  صّور صفة تصدر عن خيال األديب وذوقه، فالخيال امل والجمال

وق  أسرار جميلة
ّ
ا رائًعا، والذ ا حادًّ

ً
 .أليقها بهذا الخيال الجميلأصفى العبارات و  يختار إدراك

 ( أحمد الشايب، األسلوب )                                                                                                                                                            

 

متهتيين، آلاكتب في واحد من املوضوعين اــــ 
ّ
 : سابًقا مراعًيا ما تعل

  ـــ 1
ّ
راث الش

ّ
 وطنّي إنسانّي ووثيقة اجتماعّية عبي في فلسطينالت

ٌ
 .إرث

 إليك ما شكوي سجد وهومـشعورك،مستنطًقا ال صف أمام املسجد األقص ى املبارك، تخّيل نفسك تقف ــ  2

 .الحتاللاأصابه من 

  الذاتي التقويم

د منأأت وضوع ـمـبعد كتابتي ال             
ّ
ني ك

ّ
 : أن

 .وصفت مشاعري بصورة جميلة ـــ 1 

 .إليها في املوضوع أرمي وضحت الّدالالت التي ــ 2

ا قّوية مؤّدية للمعنى استخدمت ــ  3
ً
 .ألفاظ

فت عنصر الخيال والصور الفنّية ـــ4
ّ
 .وظ
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 اجلميلة  لغتنا من خمتارات
  املقدس بيت فتح يف

 

 من شك فيهم فهذا الفتح برهــان   امللك أعــــــــــوانجند السماء لهذا 

يه ما الناس   رأى  متى ْحكِّ
َ
ْبل   مضْت  وقد  َزَمٍن  من  ت

َ
  وأزمـان   أزماٌن  ق

 لها سوى الشكر باألفعال أثمـــان   هذي الفتوح فتوح األنبيـــــــاء وما

 وعميــــان  واإلسالم أنصاره صم  تسعون عاًما بالد هللا تصـــــــــــرخ

 
َ
 وَ عْ الدين دَ  ى صالح  ـ ب  فاآلن ل

َ
 من هو للمعوان معــــــوان   بأمرِّ  ـــــــمه  ـ ت

َرْت  للناصر خِّ
َمم   لها َسَمْت   وما الفــتوح   هذي  ادُّ   األمالكِّ  هِّ

ْ
ذ   كانوا  م 

ْهرٍ  نْصفِّ  في
َ
َدا  ش

َ
   ( 1) َصطلمام للشرك غ

 
ط

َ
  أقــطار  وبـلداٌن َرْت منه ـــــــــــــّهِّ ــــ ف

 تنــّزلــــــت فيـــــــــــــــه آيـــــــــــــات وقـــــــــــــرآن  لو أن ذا الفتح في عهد النبي لقد  

ظـــــــــــــــام ويلفـــــــــــــى وهو حيران  فاهلل يبقيك لإلســــــــالم تحــــرســـــــــــه   من أن ي 
 

 ( 2) الجوينيّ                                                                               

 سيد حسن العفاني ، تذكير النفس بحديث واقدساه ، الجزء األول      

 النشاط 
دـــــ   ها مع  شحدة منها تناقاو   خترا، و سملقداتي قيلت في فتح بيت الائد صقالبحث في ا كتبّية، وامل ادرصملا أحد إلى ع 

 .ةسيملدر ا عةاإلذا أها فيقر ازمالئك، و 

ــ ا  ضلعرو ا برنامج ماتخدسأمام زمالئك با هاضعر األقص ى، و ا جدسملا رفة منشملا لصخرةا تمّيز قبة ا صوًر   جمعــ

 .  )Power point)  قديميةالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستاصال الشرك :   مصطلما ــ1

ه الرائق، ولفظه الشائق،وقال هذه  ، شاعر وكاتب من بغداد، لّقب بفخر)ـ ه 586ت )  جلوييني ا علياحلسن بن  ــ 2
ّ
الكّتاب لخط

 .املقدس على يد صالح الدين األيوبّي  القصيدة في فتح بيت
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 2020/  2019العام الدراسي 

 

 

 

 

 

  "   2/   ف  11و  "    أوراق عمل في :

 

 قلب نبتة""

قصة   ( رسم القلب )       

       قصيرة
 

  ينإعداد المعلم

ب   ي  ج 
حمد ن 

م
 حسن  

ة   اطق   ومروان  طق 

التركيز على 

 عالمات الترقيم
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    القلب"  رسم "  نبتة قلب   "   عشرة احلادية  الوحدة        
 

   ــــــالوحدة نتاجات 
 :أن الوحدة هناية بعد الطيالب  من يتوقيع 
صا إلى تمعيس •

ّ
ما ؤهيقر  لذيا لن ِّ

ّ
 .تماعسل ا نصوص كتّيب من ملعل

 .لتهأس عن ويجيب تماعسل ا نّص  أفكار عّرفيت •

 .ويحاورهم بطالقة زمالئه إلى يتحّدث •

ية صامتة ءةاقر  القصة يقرأ •
ّ
 .بتمّعن متأن

 .القراءة لنّص  العامة الفكرة يحّدد •

 ا أيقر  •
ّ
ق وتيلصّ ا لتنغيما عًياامر  ليمةس  جهرّية ءةاقر  ّص لن

ْ
ّص ا يهضيقت ما َوف

ّ
 .لن

غوّي ا معجمه إلى يفضي •
ّ
 .لجديدةا تاملفردا من مجموعة لل

 يوّضح نظرة القاّص األولّية إلى النبتة .  •

قة بالنبات   •
ّ
 .يشير إلى جملة من الحقائق العلمّية الـمتعل

 يبين الهدف من القصة . •

 .يوّضح الصور الفنية في النّص  •

 .يستخرج التمييز ويحدد نوعه في النّص   •

 يكتب قّصة مراعًيا عناصرها الفنّية .  •

ّص الشعرّي  •
ّ
 .تاملختار ا  ءةابقر  يتذوق الن

  ابلكاتب  التعريف

حاد الكّتاب العرب ورئيس أردنّي، عضو ّص روائّي وقا انجيمجال :  الكاتب
ّ
ردنيين، أل ا سابق لرابطة الكّتاب ات

ردن، وجائزة امللك عبد هللا أل ا /م 2015خرها جائزة الدولة التقديرية لآلداب نال عّدة جوائز محلية وعربية كان آ

 .م 2016دبّي الثاني لإلبداع األ 

رجم عدد منها مجموعة من األعمال األدبّيةوله :  أعماله األدبية 
 
 إلى لغات أجنبّية،  ت

فات الزوابع) و (  إلى بلحارث الطريق)  :ومن رواايته
ّ
 ، )شيخ الذئابعندما ت) ، و( األخيرة مخل

)ما جرى يوم اخلميس ( اليت أخذت منها و، ( صيلبال تفا رجل) ، و( رجل خالي الذهن) :  ومن جمموعاته القصصية
 .هذه القصة

 هداهاسم القلب أصّور القاّص يف قصة »رسم القلب «  العالقة اليت نشأت بينه وبني نبتة تشبه ر ي النص  جو
  ّص بضمرييف حبكة قّدمها القا ّص والنبتةإليه صديقه لشفائه من املرض، ويربز يف القصة عنصر الّصراع بني القا

أن يرتك   ّسعادة اليت تتمثل يف، تلك السه وملن حولهالّسعاده لنفمتكّلم لتكشف مسؤولية اإلنسان يف حتقيق ـال
 .سرّع يف اخّتاذ قراراتهأن يقبل اآلخرين، ويتكّيف معهم، وال يتاإلنسان اآلخرين ميارسون حرّيتهم، و 
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 رسم القلب
 ل    

 
ت وحدتي و اّنبتة ال دري بتلك ص  ضاقا  ماذـأعرف اءت  س  اوأعرف ملاذ  ،قتحمت حياتيا لتي تحد 

 بةسبمنا رهاضأح لذيا ، )نيس ح)صديقي   أبّرِّئ  أن  بّد لي من  ال .خجلالـم  لحّد ا إلى ذلك عالقتي بها

  ، يـرني في بيتاوز   ،لذي تعاطف معيا ديق لصّ ا  بب ذلكس أكرهها ب فأنا لم ،يض فائي من مر ش
 لا بلفافتها ، لنبتةا  مصطحًبا تلك

ّ
 .افةّف ش

ه هو صحيح     
ّ
  أن نزع عنها عها فيه بعدض وو   ، لغرفةا رافل جدسأ  مكانـلا ختار لها ذلك ا ذيال  أن

 لالورق و ا لفافة
 
هص و  ،رـبَ ش

ّ
  لتيا رعايتها   مهامّ  ، إلمالءابه ش وبما ي ، معهود ـلاه صرح لي بحر ش حيح أن

ه لم يكن إال ، أتعبتني في ما بعد
ّ
به  ش ت لتيا قهاا بأور لنبتة  ا ي وبين تلكـلذي نما بينا ءالعد ا بًبا فيس أن

 .لقلبا مسر 
حدة من  او  أيت فيها مجّردقد ر   ، بيني وبينها ضأو بغ وجود عالقة حّب  رورةض عر بش أ  ية لمالبدا في       

اولةا و  ، يـسلكر ا مثل ، لغرفة ا ت اموجود
ّ
ْدفأة ـ لاو  ، لط   ور علىالصّ  تا إطار  أو حّتى  ، نةالخز او  ، مِّ

 .رالجدا
 تنب ، أيام أّنني بعد غير      

ّ
 ّس ل ا ها من ــمتص  هت  إلى ما يثيرهــ

َ
 لذي يجذبني إلى مجرد ا ما  ،يس م في نفأ

َرة مثلَس نبتة م   حملق  في  ، يكّيةستلبال اّية أو سلّنحاا لّتماثيل ا م 
 
  نالجدر ا  أو في ، لقاتمالغرفة اقف س ت

تقـ لافّرة ـصم  ـلا ِّ م 
ّ
وفي   يــهتـمتقاطعة في جبـلا ألخاديداّيما تلك س وال ، أو ربما في تقاطيع وجهي  ، رةش

 خدي؟

تـــإنّ         قة في آــعِّ ـ ها نبتة م  ْقلِّ   كما  ،ميكس لا هاــنــوهي تحتاج إلى عناية يومّية كي تنمو ببط ، ن مًعا َبة وم 

قها  ا أور  وتنظيف ، هاــوتجبرني على ريّ  ،هاالّنور أو ير ا تائر كي ترى ّس لا حة اإز  باح علىص  ها ترغمني كل  ـأن

 .أجزم بأني كرهتها ، ميدها بين مّدة وأخرى س ثم ت  ،لغبارا من
 لبيوت ا خلادش  لتي تعيا  لنباتاتا أّن  من ،حفلّص ا إحدى هو ما قرأته في ،أثار غيظي ما      

  كما  ،امةس بتال ا  كائنات حّية تتلّقف  ، ةساسألنها مخلوقات ح  ؛ أحياًنا  م لهاس إلى من يبت تحتاج

 .في عروقهاالحياة  لذي يبعثا وءالضّ 

.   طرافة  ّي أمام أكثر األمور ـأرخي شفت أكاد فأنا ال   ،البتسام ليس من طبعيا  صني، ثم إّن هذا ما ينق       

 بليدة؟ مجّرد نبتة ـالبتسام لافكيف يمكنني  ،ها يعرف هذه الحقيقةــ الذي جاء ب ( حسني)

 ( حسني)لكن ، عند زاوية درج العمارة ،أفضل حّل هو أْن أضعها خارج الغرفة       
ّ

أنقلها    أوصاني بأال

فتذبل  ،يناسبها ضطرارها للّتكّيف مع املكان الجديد، وقد الا إلى  ألّن تغيير موقعها سيؤّدي ؛من مكانها

 . وتموت
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ص من عيوب   ،النبتةانتعشت تلك ، شهر آذار خالل            
ّ
ولكن    ،صمتها ونمت بما يوحي برغبتها في التخل

ل في    ،يخرق وحدتي، أّية حال كائن يدهم حياتي فهي على  ، امت معهاهذا لم يوقف صراعي الصّ 
ّ
ويتدخ

ص منها؟ أال يمكن أن يكون   ،يومياتي
ّ
 في غرفتي؟   على حياتي بوضعها قد تآمر (حسني) ملاذا الأتخل

: لْن   ،إّنها خشنة مع طراوتها،  اقست  تلك الّس تحّس  ،حين اقتربْت يدي من ساقها          رت 
ّ
 يستغرق    فك

 حركة واحدة وأرتاح منها. ، اقفأقصف الّس   ،أدير يدي،   أكثر من ثانية واحدة  األمر

بت الفكرة في رأس ي          
ّ
ني مقدم على ارتكاب فعلة  إلى لت بسرعةفتوصّ ،  قل

ّ
سلسلة جرائم قتل   ي إلىـ تنتمأن

ا بحيرة وقلق أسفل  ووضعت كّفي   ،مقعدـ وجلست  على ال  ،وتنهدت   ،تراجعت   ،الّنفس
ً
في تلك    . فكي محّدق

دت ألوراقها عيون  ،اللحظة رأيتها تشرئّب 
ّ
فوجئت بشفتّي تفتّران عن   ، أخذت تراقبني بحذر عيون كثيرة، وتول

 .ة ليعلى األقل بالنسب ،ابتسامة غير مفهومة
  ،لجديدةا أوراقها مجّردة كيف تتفّتح ـ أرى بعيني ال حتى كْدت   ،ساعة كلّ  ،ريع كّل يومراقبت نمّوها الّس         

ٍ آدميةوكيف تتبّس 
ّ
 سمعت    وكثيًرا ما  ،والبراعم الجديدة  أتفّقد األوراق، باحوحين أصحو في الصّ  ،ط مثل كف

  ، صوتها
ّ
أيقظ ذلك الصوت   ولقد.   الصباحات الباكرة في  أثناء تفّتحها قطقة الخافتة لألوراق فيصوت الط

ا في  . مرة و أنا أبتسم لها وضبطت  نفس ي ذات ،أعماقي فرًحا طفوليًّ
  ، حين بلغت منتصف الجداروفي األيام الالحقة ،نمت وتوالت لها أوراق جديدة ، أوراق خضراء يانعة ، و       

أما هي فتوّجهْت إلى غير   ،يسار الجدار  كي تكسو  فأنا أردت  توجيهها نحو الباب ،دّب الخالف بيننا من جديد 

 . نحو النافذة ،أريد ما
 رأسها ،نفس ي  هدأَت        

قها ولويت  ،أّيتها العزيزة : من هنا  قلت  كمن يخاطب امرأة  ،أمسكت  ن   ناحية برفق ع 

فبدْت كأّنما  ،  نحو النافذةيتوّجه  رأسها عاد  ،وبعد أّيام .الباب ذلك بحافة مت صل بخيط ربطته ثم ،الباب

 . إلى الوراء تنظر
تلك لفت انتباهي   هاــتـسّيما حين قّدرت أنها أرادت بحرك وال  ، ى مبهًماأثار في نفس ي أس ً  مشهد ـصحيح أن ال       

ثم إّن   ،األقل إكراًما الهتمامي بها ماذا ال تستجيب لرغبتي؟ علىـ ل، لكن ،َل بينناصَ وتذكيري بالّتفاهم الذي َح 

 . ور ى بالصّ أل فهي م ،وامتدادها من الجدار حتى النافذة ال تستوعب نمّوها متبّقيةـمساحة الـال

قها برفق وتصميمـــحاولت  ل     ن   لكن ، ّي ع 
ّ
،   النافذةنحو  صالبة وإصراًرا على التوّجه مّرة بدت أكثَر ـها هذه الـ

 
ً

قها ترتجف، وحين قست أصابعي عليها قليال ن   .مّرتين لقد ارتجفت ،أجل،   أحْسست  بع 

ق تلك لكن ،حدث ما أن أفهم أو أصّدق الّصعب  من      ن  ازَدْدت    ، حّية  مثل سمكة  بين أصابعي ارتجفت الع 

ه ما تنفيذ على إصراًرا
 
 .تنكسر بها  إذ ،بإصرار الباب نحو ها ـثني وبينما أحاول  ،بدأت

ارتكب جرًما في   شعور من ودهمني ،  أشبه بصوت كسر عظمة بشرّية سمعته لحظتئٍذ  وت الذيصّ كان ال     

خ يديوالّس ، سغفلة من الّنا
ّ
  لم أدر ماذا، بين أصابعي سها فظّل رأ  أّما  ، ائل الذي نّز من مكان الكسر لط

عر  ،أفعل به
 
 األوراق عيوًنا تت رأيت في ،تراجعت قدماي نحو الوراء ،تلّفتُّ حولي بذ

ّ
 سقط الرأس  ،همنيـ

ْ
 وإذ

 

 



 

 61 لغة عربية / الثاني عشر الفصل الثاني                                          مروان طقاطقة     حسن محمد نجيب و/  ينالمعلمإعداد 

 معاين الكلمات والدالالت :  
 املعنى والدللة الكلمة الرقم املعنى والدللة الكلمة  الرقم

ضاق  1

 صدره 

 دخلت عنوة وبقوة  اقتحمت  2 ضجرت وصرت في هّم 

لف على الّرِّْجل  لفافة  3  أزال  وخلع  نزع 4 ما ي 

َبر 5
ّ
ض 6 غطاء زينة  الش

ْ
ْره ُبغ

 
 ك

َم( الّسأم  8 يحرك )ثور( يثير 7  امللل والضجر  )َسئِّ

رة  9  تنظر بشدة  تحملق   10 ثابتة  ُمَسمَّ

الغامق ، وسقف الغرفة القاتم  القاتم  11

داللة على سوء األوضاع املادية 

 للقاص  

الجدران املصفرة  12

 املتقشرة

داللة على سوء األوضاع 

 املادية للقاص 

فرة أو عميقة فتحة األخاديد 13 ما بين الحاجبين إلى   جبهة 14 األرض في ح 

 مقدمة الرأس 

 رفعها وإبعادها   إزاحة الستائر  16 تجبرني على فعل ش يء  ترغمني  15

 غضب شديد غيظ 18 سقايتها )روي( رّيــــــها  17

ف 19
ّ
داللة على العبوس  ل أكاد أرخي شفتي  20 تأخذها بسرعة  تتلق

 والتجّهم

يء بليدة 21 ل،قليل الَفهمِّ  َبطِّ امِّ
َ
اطِّ   ،خ

َ
ش

 
َهَبْت  تذبل  22 الن

َ
ه   ذ

 
ضاَرت

َ
وبدأت  ن

ْبس  ب  الي 

 نشطت ونهضت  انتعشت 24 التوافق واالنسجام  التكيف 23

 يشّقها ويمزقها    يخرق وحدتي  26 يفاجئ يدهم 25

 .  وغادرت  البيت ،فتحت  الباب ،من يدي    

فت  مساماتها بقطعة من ،إنقاذها حاولت   ،  أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها سوى  لم تمضِّ        
ّ
ش  القما نظ

صمت  من حياتي ب سحابالنا أشبه بعزيز يريد  لكن كانت  ،تائر والنوافذفتحت الّس  ،رويتها بحرص  ،مبلول ـال

 .موجع
 وتسقط  ، أوراق جديدة  كّل يوم تصفّر  ،أوراقها اصفّرت رويًدا رويًدا        

ّ
أغصانها    سوى  لم يبَق  ،ثم تجف

إحدى   ض فجأة فياألر  سقط علىي   ثّم  ،يتشّبث بجدار  سوداء لعنكبوت خرافي أذرع وبدت مثل ،التي اسوّدت

  ،فيعود الجدار مثلما كان ،أّيار ليالي
ّ
امتقش غير مفهومة   ،دهمتني رغبة جامحة  أنا فقد أما ،وعارًيا  ،ًرا مصفرًّ

 أّيار؟  سكون تلك الليلة من في العنكبوت  اشتْقت  إليه حين سقط ملاذا  ،( حسني) ديق برؤية ذلك الصّ 
 

 .)بتصّرف الخميس،  يوم جرى  ما ناجي، جمال                                                                                                                                                      (
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يَقاَع بِّ  تآمر  27 ه  ه و َحاَوَل اإلِّ
َ
ك
َ
ْهال  أكسرها  أقصف الساق 28 إِّ

 املعنى والدللة الكلمة الرقم املعنى والدللة الكلمة  الرقم

يَقاَع بِّ  تآمر  27 ه  ه و َحاَوَل اإلِّ
َ
ك
َ
ْهال  أكسرها  أقصف الساق 28 إِّ

 منعم النظر  محّدق 30   إخراج النَفس ألـما  تنّهد 29

 تبتسمان   تفتران 32 تمّد عنقها لتنظر )شرأب ( تشرئب  31

 املنخفظة  الخافتة  34 تتفتح  أن  قبل زهرة الشجرة   البراعم 33

دّب  35

 الخالف  

 تغطيه تكسو الجدار  36 سرى رويدا  

 غامض   مبهم 38 حزنا  أس ىً  37

لويت  39

 عنقها 

 فاجأني    دهمني  40 حركته وأملته  

خ 42 سال   نّز  41
ّ
 لّوث لط

 منافذ مسامات 44 خوف وفزع ذْعر 43

 يتمسك به ويتعلق   يتشّبت 46 بتمهل   رويدا 45

    شديدة مندفعة   جامحة  47
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  والدللة املعجم

 :الليغويي   معجمك  إىل  أضف  ـــ   1

 .متّد عنقها لتنظر :  َتشرئبي - 

 منعم النظر. :  حمديِّق  -

 ابتسَم وبدت أسنانه اليت يف ُمقدَّم الفم. افرتي :  -

 .قطَر وسال :نز   - 

 .ك بقوةسّ ـمـت:    تشبيث- 
 :اآلتية الكلمات معاني واستخرج ، اللغوية معاجم أحد إلى ُعد ـ2

 بشّدة تنظر   :تـَُحْملق   ـــ               .أعاوضُ  أو أابدلُ  :أقايضـــ   .                     .يفاجئ :ـــ يدهم

ابعة الفقرة إلى عد  ــ3.  : اآلتية الكلمات من كلمة كل  املعنى في يقارب ما منها واستخرج ، الر

 مسّمرة:  اثبتةـــ                                        .األخاديد :  احلُفرــ                           .تقاطيع:  مالمحـــ  
 من: كلمة لكّل  اللغوي  الجذر  ما ـــ4

 .َسوِّدَ :اسوديتــ  َسَحَب                     ::االنسحاب  ــــ                  .َسئِّمَ : :السيأيمــ  
غة 

ّ
ص عبارة )خضراء يانعة (، واليانع: صفة للون  األ خضر. ُعد إلى أحد معاجم الل

ّ
ــ ورد في الن 5

العربّية، وتبّين أليِّّ  األلوان تستعمل الصفات اآلتية:  

 .األسود: احلالك      .األزرق: الصيايف     .األمحر:  القاين      .األبيض: الناصع          . األصفر: الفاقع

حليل الفهم 
ّ
 والت

 قصته؟ عنوان القاّص  استوحى مّم  ـــ1

 .من شكل النبتة التي أهداها إليه صديقه، ألنها تشبه رسم القلبــ 

ط متين ودّ  رباط ثمة ــــ2 ل ،( حسني) بصديقه القاّص  يربِّ
ّ
 ذلك.  على دل

ملفوفة  (تشبه رسم القلبنبتة ) وإحضار حسني هدية. تعاطف حسني مع القاص خاصة وقت مرضه، وزيارتهــ 

بَ 
ّ
 .ر لصديقهبالورق والش

 .اهتمام القاص بكالم صديقه حسني الذي أوصاه بأال يغّير مكان النبتةــــ 
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سمت بم .ــ3
ّ
 النبتة؟  إلى األولّية القاّص  نظرة ات

اولة، أر  ـــ 
ّ
ْدفأة،والخى فيها مجّرد واحدة من موجودات الغرفة، مثل الكرس ي، والط ِّ

ّ
ات الصور ر نة، أو حّتى إطازاوامل

 .أو بغض بينه وبينها على الجدار، ولم يشعر بضرورة وجود عالقة حّب 

 النبتة. من القاص استياء أثارت أمور  ثالثة عدد ــــ4

كما أهنا حتتاج   ا،وتسميده، قهاراوتنظيف أو ،هاـــوري، حة الستائرافرتغمه كل صباح على إز ، حتتاج إىل عناية يومّية كي تنموـــ 
 .إىل من يبتسم هلا

صخيت  أن  القاّص   ل حاو ـــ5
ّ
 ؟  مرة  كل  في  جعراالت   إلى  دفعه  الذي  السبب مامرة،  غير   النبتة  من  ل

 .ـــ حاول وضعها خارج الغرفة، عند درج العمارة  1
 ينقلها من مكانهان ألّن : جعراما دفعه إلى التـــ 

ّ
ارها ر موقعها سيؤّدي إلى اضط تغييرأّن صديقه حسني أوصاه بأال

 .وتموت للتكّيف مع املكان الجديد، وقد ال يناسبها، فتذبل

 .خالل شهر آذار فّكر أن يقصف ساقها لرياتح منها ــ2
 .قبه بحذررالّنفس، وشعر بأن النبتة تا ائم قتلر أيقن أنه مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى ج: جعراما دفعه إلى التـــ  

 القصة:   أحداث  تطّور   مع  النبتة  نحو   واضح  إيجابّي   ل تحوّ   القاّص   على  بدا  .6

 .بنيي مالحمه-أ
ئ بشفتيه تفت - وّجِّ

 
 .ن عن ابتسامة غير مفهومة تجاه النبتةارّ ف

 ر أخذ يرقب نموها الّسريع كّل يومن كيف تتفّتح أو -
ّ
آدمية، وفي الصباح،  اقها الجديدة، وكيف تتبّسط مثل كف

اق في أثناء ر صوت الطقطقة الخافتة لألو  ما كان يسمع صوتها،  ارً اعم الجديدة، وكثير اق والبر يتفّقد األو كان 

 .تفّتحها في الّصباحات الباكرة

ا، وضبط نفسه ذات مرة وهو يبتسم لها -  .أيقظ ذلك الّصوت في أعماقه فرًحا طفوليًّ

 .لوى عنقها برفق ناحية الباب-

 ؟  أيكَ ر ما سببه يف   -ب
 .ويترك أيًضا للطالب. أّن القاص أخذ يعتاد على وجودها، ويرغب في بقائهاــــ 

 ؟  ما أثره يف النبتة-ج
 . أخذت تنمو سريًعا بعد أن توافرت لها أسباب العناية اليوميةـــ  

 ر: خآ  طريق  في  تسير   أن  النبتة  ادتر وأ  طريق،  في  النبتة  تسير   أن  القاّص   ادر   أ  ــ  7

 ؟أيهر ملاذا أصري كلي منهما على    -أ
 ال تستوعب نمّوها ألّن املساحة املتبقية من الجدار حتى النافذة لها أن تتوّجه نحو البابن   ادر أ: القاصـــ 

ه ال يريدها داخل بيته، ويريدها. وامتدادها، فهي مألى بالّصور 
ّ
 ش.أن تنمو خارجه، أو أن ترحل عنه وكأن

.والحياة البقاء تريد وكأنها والهواء، الضوء حيث :النافذة نحو التوّجه دتاأر  :النبتة
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 ؟ ما نتيجة هذا التعنيت على كلي منهما – ب  /7

قها نحو الباب، فانكسرت، مما أثار في:  القاص ن  اق ر أى في أو ر نفسه خوفا، و  قست أصابعه عليها وهو يحاول لي ع 

 .النبتة عيونا تتهمه

قها أوال، ولم تمّضِّ سوى أيام قليلة حتى ذبلت أو انكسر : النبتة ن   .وسقطت اقها واصفّرت، ثم جّفتر ع 

قة  العلمية  الحقائق  من  جملة  إلى  القاّص   أشار   ــ8
ّ
 وّضحها.   بالنبات،  املتعل

 .قراتحتاج إلى الّضوء، والرّي، والتسميد، وتنظيف األو  -

 .تجّنب نقلها من مكان إلى آخر -

 األحداث.   منطقـل  رؤيتك   مع  تتفق  للقصة  رى خأ  نهاية  اقترح  ــ9

 .للطالب ويترك أيًضا. لها وهي تكبر وتزهو ه تة وانتعاشها ورؤية حسني صديقنمو النبــــ 

 أيك؟ ر   في   ذلك   ليُد   معال   حسني،  صديقه   رؤية  إلى  القّصة  نهاية  في  القاّص   اشتاق  ــ10

 :له عّدة دالالتـــ  

ه يريد نبتة أخرى من صديقه حسني بدل تلكأسفه وندمه على  -
ّ
 .التي ذبلت موت النبتة، وكأن

 .شعوره بالذنب ملا حّل بالنبتة، وخجله من صديقه الذي أوصاه بالعناية بها -

 بيده نبتة  ربما يكون قد عاوده املرض بعد سقوط النبتة، فاشتاق لرؤية صديقة ليعوده -
ً

ويطمئن عليه حامال

 .ويترك أيًضا للطالب         .سقطتتشبه تلك التي 

 القّصة.  فهمك  ضوء  في  العبارة  هذه  ناقش  للنسان"،  طبيعي  حّق   "الحرّية    ــــ11

نا لم ما ون، وال نضغط عليهم، أو نقتحم حياتهمؤ أن نترك اآلخرين يمارسون حريتهم كما يشاــ  ِّ
ّ
ؤذ

 
 أيًضا ويترك .حريتهم ت

 .للطالب

 أيك. ر   في  املقولة  هذه  القاّص   ماز الت   مدى  بّين  حياتنا،  في  ضروري   ش يء  ءار اآل   تقّبل  ــ  12

ص منها اًما مطلقا في تقّبله النبتة وفق أحداث القّصة، ففي كّل مرةز لم يكن القاّص ملتزًما التـــ 
ّ
ألنها  ؛ كان يحاول التخل

 . الباب  ادها نحور أ التوّجه إلى الجهة التيورفضت  تزعجه وتثير الّسأم في نفسه، وقد اخترقت وحدته وحياته،

اقها، ر ثّم أخذ يتفّقد أو  اجع، وأخذ أول مّرة يبتسم لها ابتسامة غير مفهومة،ر وعندما شعر بتأنيب ضميره كان يت

سّر بسماع صوتها وهي تتفتح، فوجد نفسه يبتسم لها  .وي 

ماأ31  إجابتك. وّضح التكّيف، بطيء  إنسان مأ املحيط العالم مع التكّيف سريع إنسان أيك:ر  في أنجح ي 

 .يترك للطالب

 قصص ي: قالب في  لغيرك فكرة متقّد  أن أردت هبك ــ14

 . ما الفكرة التي تشغلك وتريد التعبير عنها -أ

  -ب 
ً

 .ما الرمز الذي تختاره وسيلة إليصال فكرتك، معلال

 . يترك للطالب
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  ..... الجمالي  التذوق    
 ووّضحها. الفنّية،  الّصور  من أربًعا هاتِّ  التصوير، في اعةر ب القصة في القاّص  أبدى ـــ1

 .صّور النباتات أشخاًصا يستقبلون االبتسامة :كائنات حّية تتلّقف االبتسامة -

 .القاتم صّور النبتة إنسانة تنظر بشّدة إلى سقف الغرفة: نبتة حتملق يف سقف الغرفة القامت  -

 .القاّص  مع صّور النبتة إنسانة على خالف :منتصف اجلدار دّب اخلالف بيننا من جديد حني بلغت -

 .اءر صّور النبتة إنسانة تنظر إلى الو  :اءر فبدت كأنّه تنظر إىل الو -

ل في  صّور النبتة إنسانة تقتحم خصوصية :تلك النبتة اليت حتّدت وحديت واقتحمت حيايت-
ّ
القاّص وتتدخ

 .وتتحّدى وحدتهشؤونه، 

 .شخًصا ينظر إلى النبتة صّور النبتة إنسانة تنظر بعينيها إلى النور، وصّور النور  :اهار كي ترى النور أو يــ  

 .صّور النبتة إنسانة تجبره على سقايتها:  ي على ريّهاـرنـجبـتــ  

 من:  كّل  دللة ما ـــ2

رةـُمصفرّة الـان الر حتملُق يف سقف الغرفة القامت، أو يف اجلد-أ  .متقشِّّ

 .سوء األوضاع املادّية للقاّص ــــ 

 .األخاديد املتقاطعة يف جبهيت ويف خّدي-ب
 .التقّدم في السّن ـــ 

 .افةر أان ال أكاد أرخي شفيّت أمام أكثر األمور ط   -ج
 .العبوس والتجّهمــ 

 .املساحة املتبقية من اجلدار مألى ابلّصور-د
 .الكثيرةذكريات القاص ــ 

 .حني سقط العنكبوت يف سكون تلك الليلة من أاير  -ه
 .موت النبتةــ 

 القّصة؟ نهاية في (عنكبوت) لفظة القاص م داخاست يوحي بم ــ3

 .هوى وسقط التشبث بالحياة، فقد كانت النبتة مقاومة، متشبثة بالحياة كعنكبوت يتشّبث بالجدار، ثمـــ 

ف ــ4
ّ
 القّصة. في واللون  والصوت، الحركة، عناصر  القاّص  وظ

 .هات مثااًل لكّل منها  -أ
   أس من ر سقط ال. غير ما أريد توّجَهْت إلى. لويت  عنقها. جلست  على املقعد. ونمت، انتعشت تلك النبتة :احلركة

 .تلك الساق تحسست  . اقتربت يدي من ساقها. تشرئب. تسقط. يدي             

 ".كان الصوت الذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرّية: "الّصوت

 ".قراما سمعت  صوتها، صوت الطقطقة الخافتة لألو  ارً وكثي"               
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 "املصفّرة نراأو في الجد . ارّ يعود الجدار مصف ،أغصانها التي اسوّدت. اصفّرت أو ا رقها:" اللون 

 .النصبنّي القيمة الفنّية هلا يف    -ب /4

 .وأصدق تقريب املعنى من نفس املتلّقي والتأثير فيه، ونقل أفكار القاّص بصورة أوضحــ 

 الفرح. ، ماب،الندر والستغ الدهشة الترّدد،  اآلتية: املشاعر  فيها ظهرت التي املواضع إلى   أشرْ  ــ5

 ".ءرااجعت قدماي نحو الو ر ت/ /"وجلست  على املقعد //  وتنهدت    / /جعت  ار ت //  أس ير  قلّبت الفكرة في": الرتّدد

َسمّ " :ابر الّدهشة واالستغ  البالستيكّية، َرة مثل الّتماثيل النحاسّية أوما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة م 

رة، أو ربمافي تقاطيع وجهي، وال سّيما تلك راتحملق  في سقف الغرفة القاتم، أو في الجد  ِّ
ّ
صفّرة املتقش

 
ن امل

 ".؟ اديد املتقاطعة في جبتهي وفي خدي األخ

 ."؟بليدة نبتة ملجرد االبتسام يمكنني فكيف"

 ".كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي. حاولت إنقاذها" :  مالند 

خ يدي ودهمني شعور من ارتكب جرًما في غفلة من الّناس، والّسائل الذي نّز من مكان" 
ّ
 ".الكسر لط

ت  نفس ي ذات مرة وأناولقد "  :الفرح
ْ
ا، وضبط  ".أبتسم لها أيقظ ذلك الّصوت في أعماقي فرًحا طفوليًّ

 .ن عن ابتسامة غير مفهومة، على األقل بالنسبة ليارّ فوجئت بشفتي تفت" 

ي  وفي  الندامة العجلة  "في قيل: ــ6
ّ
أن
ّ
 القّصة. من  ذلك  على ليُد  ما  اذكر  الّسالمة".  الت

ص منها غير مّرة وفير موقف القاص من النبتة، فقد أالعجلة واضحة في ـــ 
ّ
املرة األخيرة قست أصابعه على  اد التخل

شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس بعد أن كسرها، ثم  عنقها فانكسرت، والندم ظهر واضحا عندما دهمه

 .وءمبلول، وريها، وتعريضها للضـمساماتها بقطعة من القماش ال حاول إنقاذها بتنظيف

  من وغيرها وحدث، وص،خومكان،وش مان،ز  من  له بّد  فال  اغ،ر ف في يحدث ل  قصة أّي  في اعر الصّ  ــ7

 القصة. في العناصر  هذه وّضح رى،خأ عناصر 

 .من شهر آذار إلى شهر أيار: الزمان 

 .منزل القاّص : املكان 

 .النبتة، القاّص، حسني صديق القاّص  :الشخوص

متوازنة بين القاص  إذ تبدأ العالقة ؛ احل وتحّوالت كثيرةر القاّص والنبتة التي مّرت بمالعالقة بين :  احلدث

انة، ثم تتحّول العالقة إلى ز أو الطاولة أو الخ والنبتة، فعالقته بها تماثل عالقته باألشياء من حوله، مثل الكرس ي

في السلوك اليومي، ألنها تحتاج إلى رّي  ا ر إذ تفرض النبتة عليه تغيي حالة من عدم التوازن إلى حالة عدائية،

ص وتسميد وتنظيف،
ّ
ر في هذه املرحلة أن ينقلها من مكانها ويضعها خارج الغرفة، ألنه يريد التخل

ّ
منها فقد  فك

لت في حياته واخترقت وحدته، لكنه يت
ّ
التحّول إلى حالة من التوازن خاصة  جع عن ذلك وتبدأ العالقة فيراتدخ

ص منها  بتة قليال في شهر آذار، ثمعندما انتعشت الن
ّ
تعود العالقة إلى حالة عدم التوازن مرة أخرى فحاول التخل

اقها ر أو  اقب نمّوها ويتفّقدر إذ أخذ ي ؛ اقبه، فعادت العالقة متوازنة بعدهار أى أنها تر اجع، و ر ت مّرة أخرى، لكّنه

قها،  النبتة على ويسمع صوت تفتحها، لتعود العالقة إلى حالة التأ زم عندما أجبر ن  التوّجه نحو الباب، فكسر ع 

 .وحاول أن ينقذ النبتة فه جريمة،راوهنا بدأت مأساة القاّص، إذ أحّس باقت
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 .انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوّجه نحو الباب:  ّزمذروة التأ

 .موت النبتة، واشتياق القاّص إلى رؤية صديقه حسني : احللّ 

ف ـــ8
ّ
 وثابتة. نامية صياتخش إلى  القصة صياتخش صن

 .، والنبتة القاص :الشخصيات النامّية

 .حسني صديق القاّص  :الشخصيات الثابتة

 القصة.  في ّزمالتأ مواضع على يدك ضع  ــ9

نحو النافذة، وعندما حاول  أسها نحو الباب، لكّنها رفضت، وتوّجهتر عندما فرض القاص على النبتة التوّجه ب ــ

 .فه جريمة، وحاول أن ينقذ النبتةراالقصة، إذ أحّس باقت إجبارها على ما يريد انكسرت، وهنا بدأت مأساة بطل

 قصص ي: قالب في  أفكاره الكاتب مقّد  ـــ11

 ؟  نظركهل جنح القاص يف عرض أفكاره هبذا األسلوب من وجهة    -أ

مسؤول عن تحقيق السعادة  إّن اإلنسان:  اد من خالله أن يقول ر قّدم القاص أفكاره في قالب قصص ي جميل أــــ 

ون ما ؤ تتمثل في ترك اآلخرين يمارسون حريتهم كما يشا ال لنفسه حسب بل ملن حوله أيضا، تلك السعادة التي

ه نجح في. توّضح الواقع املؤلم لإلنسان بسبب سلوكهفانكسار النبتة وسقوطها  دامت ال تؤذي اآلخرين،
ّ
 وأرى أن

 .( القّصة) عرض أفكاره في هذا الشكل الفني 

 .فنًيا لنصحه غري القصة  هْبك أردت أن تنصح صديقك ابلّصرب على حاله وعلى اآلخرين، استخدم أسلوابً -ب
 .بخاطرة أو غير ذلكبضرب األمثال أو الحكم أو الشعر الذي يتضّمن الحكمة أو ـــــ 

 

 ..... لغوية قضايا     
 التيمييز 

 :إلبهام عن ما قبله، وهو نوعانا  م نكرة منصوب يزيل : اسلّتمييز ا 

من  ا رً امقد أوا بقه تكون عددً س أو كلمة بعينها ت عن لفظة ضلغمو ا لذي يزيلا وهو : مفردـلا  تالذا  مييزـت ـــ 1

 :فرًعا للّتمييز، نحوو أر، ابه مقدش احة، أوس كيل ووزن وم

 23ية آ ص  ورةس (ابِّ طَ ي اخلِّ ـي فِّ ِــّـنزَّ عَ ا وَ يهَ نِّ لْ فِّ كْ أَ   الَ قَ فَـ   ة  دَ احِّ وَ   ة  جَ عْ نَـ ــــَي  ولِّ   ةً جَ عْ نَـ   ونَ عُ سْ وتِّ  ع  سْ تِّ   هُ ي لَ خِّ ا أَ ذَ هَ   إنّ ) : قال تعالى -أ 

ا شا -ب  . احديدا تريت  طنًّ
  -ج

ً
 .قمحااقّدمت  للعضافير حفنة

 . قطناا ًصات  قميبسل -د 

 ملبتدأ بالخبرا لجملة، في عالقةا عن عالقة تربط بين عناصر ضلغمو ا وهو ما يزيل:  (  بةسلن)ا  جلملةا  ييزم ـتـــ 2

لّتعّجب ا إلبهام عن جملةا ملحّول، أو يزيلا لفعل باملفعول به، وهو ما يعرف بالّتمييزا أو لفعل بالفاعلا أو

 ملحّول، نحوا بالّتمييز غيرلذّم، وهو ما يعرف املدح و ا وجملتي
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بِّ   لَهُ وََكاَن  ) : قال تعالى -أ  حِّ  ب 34لكهف، آية ة اور س        ( َأْكثـَُر مِّنَك َماالا َوَأَعزُّ نـََفراا  هِّۦ َوُهَو حُيَاوِّرُُهۥٓ َأانَ ََثَر  فـََقاَل لِّصََٰ

لبةا دازدــ ا
ّ
مِّ  إقباالً  لط

ّ
َهنـلا على تعل  .مِّ

ّماا وفّيت   -ج  . اأجورً ل لع 
ه   -د   !رجاًل هللِّ َدرُّ

ْعَم  -ه  .ُخُلًقاْدق  صلا نِّ

 تدريبات

 :  يأتي ما في النسبة تمييز  من الذات تمييز  مّيز  ـــ 1

َة الشُُّهورِّ عِّْنَد اَّلل ِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهراا يفِّ كَِّتابِّ اَّلل ِّ   ):    قال تعاىل ــ  أ  .ذات تمييز  : شهرااــــ     (إِّن  عِّد 
ُلَغ اجلَِّباَل طُوالا :)تعاىل قال-ب ۖا إِّن َك َلْن خَتْرَِّق اأْلَْرَض َوَلْن تـَبـْ  .نسبة تمييز :طوال  ــــ  (َواَل متَْشِّ يفِّ اأْلَْرضِّ َمَرحا

 .ذات تمييز :شعبة   ـــ   " شعبة   وسبعون   ِبضع   اإليمان  " :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال- ج

 تمييز نسبة.:  بناءا ــ  بناءا ما أدقي البيت  -د 
 : تمييز ذات.  زيتااـ  اشرتى والدي رِّْطالا زيتاا. -ه
 تمييز ذات. :  طالبةــ  تشرتُك يف مجاعة صديقات املكتبة اثنتانِّ وعشروَن طالبةا. -و

 : تمييز نسبة.صديقااب صديقاا!مهذيِّ ـأكرْم ابل -ز 
 .: تمييز نسبة ارا شج.ا را غرست األرض شج  -ح 

ه ما أعرب ــ2
َ
ا عإ يأتي ما في خط تحت  :تاًما ًبار

هُ - أ  .آخره على الظاهر الفتح  تنوين نصبه وعالمة منصوب  نسبة متييز  :ـــ عاملا !عالـًما هللِّ َدر 
 أكثُرهم إحسااًن. أغنى الناسب ــ 

 خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، : أكثرُهم

 ضمري متصل مبين يف حمل جر ابإلضافة.  : وهم
 : متييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.إحساانً 

  – ج.
ُ
  .فضيةا  خامتًالبْست

 .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب  به مفعول :خاتـما 
 .آخره على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب  نسبة متييز:  فضةً 

 يلي: ما في مناسب بتمييز  اغر الف امل  ــ3

 .هواءً                                         ................                   الّريف أنقى من املدينة -أ

 .ارً شع                     ............                            البحترّي أسهل من أبي تّمام  -ب 
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 .ماءً                                                       .......................             شربت  كوًبا  -ج 

 .أرًضا                                                  ...................                اشتريت  فّداًنا  -د 

 إنشائك: من مفيدة جملة في  ازً ُمميَّ  يلي مما اسم كل اجعل ــ4

 .شربت  كأًسا لبًنا :    كأس

 .ًراًعا حريراباعني التاجر ذ:       اعر ذ

 اشترى والدي ر :      طلر 
ً

ال
ْ
 .زيًتاط

 .اشتريت  صاًعا طحيًنا:     صاع

ا:     ثوب 
ً
تاّءِّ ثوًبا صوف

ّ
 .ألَبس  في الش

 وعشروَن طالًبا سبعة وعشرون:
ٌ
 سبعة

ّ
 .في الصف

  " ــب تبدأ التي الفقرة إلى ُعد ــ5
ُ
 تنكسر"، بها ذ "إ ـب تنتهي التي الفقرة إلى  عنقها" ليّ  حاولت

ا. اًبار إع وأعربه التمييز، منهما رجخواست  تامًّ

 .تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح : بدت أكثر صالبةً ـــ 

 .تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره: اارً ر ازدْدُت إصـــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتابة
 :املوضوعني اآلتينيسابقاا، اكتب يف واحد من   ضوء دراستك فني القيصة وفني التيلخيص  يف        

سرع)  : موضوَعْينِّ ـأحد ال ة بما ال يقّل عن مئتي كلمة تتناول فيهاقصّ  ـــــ  1
ّ
 ، ) العجلة وتجّنب الت

 .)أهمّية الصديق في حياتنا ) أو

صــ م 2
ّ
 .التي درستها في حدود مئة وخمسين كلمة ( رسم القلب)  ة أحداث قصّ  لخ
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 الذاتي   التقويم

 :أنيين  أأتكيد من (    رسم القلب)  أحداث قصة    بعد كتابيت القصة، وتلخيصي    

 .راعيت عنصري الزمان واملكان في القصة ـــ  1 

 .صّنفت الشخوص نوعين: رئيسة وثانوية ـــ2 

 .الداخلي والخارجياستخدمت الحوار القصص ي بنوعيه ـــ 3 

 .حّددت العقدة في القصة ــ 4

 .إلى الّنص األصليّ  صياغة الّنص بلغتي الخاصة من غير الرجوع أعدتـــ  5

ل ـــ 6 
ّ
 .أحكام إصدار أو حافظت على األفكار من غير تدخ
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 لجميلةا  لغتنا  من  مختارات

 حديث الزهور 
 جس من حسنه وغار البهار     خجل الورد حين الحظه النر 

 فرارحيرة  واعترى البهار اص          فعلت ذاك حمرة  وعلت ذا 
 ضارن   (1)نّ ه  ات  ث  عن ثنايا لِ  وغدا األقحوان يضحك ع ْجبا             

 سن لما أذيعت األسرار              استمع السو ف  (2)عنه الّنّمامّم ن
 صار فيها من لطمه آثار ا           عندها أبرز الشقيق خدود  

 ّل كما تسكب الدموع الغزار          ت فوقها دموع  من الط بكِ س  
 ب حداٍد إذ خانه اإلصطبار       فاكتسى ذا البنفسج الغّض أثوا

 ارغّضِ حتى أذابه اإلضر             وأضّر السقام بالياسمين ال
 ّرارر فوافاه جحفل  ج  يرّي في سائر الزهـ            ثم نادى الخ 

  يبارجس بالخّرم الذي الفاستجاشوا على محاربة النر             
 يثار  (4)تحت سجٍف من العجاج               (3)فأتوا في جواشٍن سابغاتٍ 

 تدمن اللحظ نحوها األبصار               ت خدود  لقلو ترى ذا وذا 
انه  (5)الصنوبرّي )                                                                                                                            (ديو

  النشاط
 

 خلية ا لدا  لنباتاتا  حول (   ( movie makerمألفال ا  صانع م برنامجا تخدسأعّد فيلًما وثائقًيا با ــــ 

 .بل رعايتهاسأهميتها، و  ًحاضلخارجية موّ ا G ئق ا لحدا  ونباتات
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 

ناياـــ ا1
ّ
ة، ما يحيط باأل : ا للثاتالتي في مقدم الفم  ا نانسأل ا لث

َ
ث
ّ
 .للحما نان منسلل

ّمامـــ  ا2 ّي، أا نبات: لن  قال لها َفر  صلخيرِّ  سملنثور، ي  ا :لّزْهر، وي 
ٌ
ة ي  ّبِّ ع  طِّ  َمَنافِّ

ه 
َ
ه  َول ْهن  َرج  د 

ْ
 .َتخ

 .قيةاَعة طويلة و اسابغة: دروع و س ابغات: مفردها.س لّدرعا ن، وهوشن: مفردها َجوْ اشجو  ــ3

ب على حو سال : جفـــ الس4
ّ
وبال ي اش تر وما يرك

ّ
بارا :لَعجاجا.ث

 
 .لغ

ف صعره على و ش أكثر قتصر فيا اعرش، )ه 334ت ) َنوبري صملعروف بالاأبو بكر،  نطاكّي، أل احلبي الن سلحا أحمد بن محمد بن ــ 5 

رف ب او  ضّرياال   رضلبالد، وكان ممن يحا لتجول فيا كثير أ في حلب وتلّقى فيها تعليمه، كانشأنطاكيا ون  لّروضيات، ولد فيااعر شألزهار، فع 

 .نّي، ويمدحهالَحْمدا لدولةا  يفس سمجال 
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  2020/  2019العام الدراسي 

 

 

 

 

 

  "   2/  ف12و  "    أوراق عمل في :

 

 لغة البيان   "  "
الشاعر "   العربية في ماضيها وحاضرها"   قصيدة

 على الجارم 
 

  ينإعداد المعلم

ب   ي  ج 
حمد ن 

م
 حسن  

ة   اطق   ومروان  طق 

 التركيز على 

 عالمات الترقيم
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   الجارم على للشاعر " وحاضرها  ماضيها يف العربية قصيدة "البيان لغة : عشرة الثانية الوحدة
ــــ الوحدة نتاجات      ــ

 :أن الوحدة هناية بعد الطيالب  من يتوقيع 
صا إلى تمعيس •

ّ
ما ؤهيقر  لذيا لن ِّ

ّ
 .تماعسل ا نصوص كتّيب من ملعل

 .لتهأس عن ويجيب تماعسل ا نّص  أفكار عّرفيت •

 .ويحاورهم بطالقة زمالئه إلى يتحّدث •

ية صامتة ءةاقر  ءةالقر ا نّص  يقرأ •
ّ
 .بتمّعن متأن

 يحدد الفكرة العامة لنّص القراءة . •

 ا أيقر  •
ّ
 وفق ما يقتضيه النّص . وتيلصّ ا لتنغيما عًياامر  ليمةس  جهرّية ءةاقر  ّص لن

غوّي ا معجمه إلى يفضي •
ّ
 .لجديدةا تاملفردا من مجموعة لل

 بين حال اللغة العربية في املاض ي والحاضر .يقارن   •

 يحدد سمات اللغة العربية التي تميزها عن سائر اللغات . •

 يقترح سبال للنهوض باللغة العربية تعيد إليها ألقها ومكانتاها التي تليق بها . •

 .الصور الفنية في النّص  حّض يو  •

 يفرق بين السم املنقوص واملقصور واملمدود . •

 خاطرة جول اللغة العربية مراعيا السمات الفنية للخاطرة .يكتب  •

 .تاملختار ا نّص  ءةابقر  مال الغة العربية ج يتذوق  •
 

 

غةأديب مصرّي، اشتغل بالتعليم، كان كبير مفت(  م 1949 - 1881 ) علي الجارم: الشاعر
ّ
صر، العربّية بم ش ي الل

 شعر، صر،له ديواناملؤِّسسين للَمْجمع اللغوي في م أحد األعضاء لدار العلوم، وهو الثم وكي

 (جملـمـالدبية، منها: )شارك يف أتليف كتب أ  ( ) مرتمجة عن اإلجنليزية، وقدقصة العرب يف إسبانيا)وله  
 ( .البالغة الواضحة، و)  الّنْحو الواضح((، و)  مفصلـالو )   

 

 :  النص  جو  

 الّلغة  جملمع  الثالثة  الدورة  افتتاح  حفل يف اجلارم  ألقاها وقد  األبيات،  هذه  منها  اختريت  بيت،  مئة يف القصيدة  هذه تقع 
 األجيال،  يف  وبعثها  ،العربية  اللغة  إحياء  يف دورهم  على  ويثين,  اجمْلمع   أعضاء  فيها  حيّيي ،م1934 عام  املصريّ   العربّية
 القدمي،  الّضاد  موطن  عن  ويتحّدث  ،جبماهلا  والتغيّن   العربّية  الّلغة  على  احلفاظ  السامية يف  مْجمع ـال  رسالة  إىل  ويشري

 حفظها اليت  الكرمي  القرآن لغة أبهّنا  ويفخر احلديث،  العصر  إىل اجلاهلي  العصر  من  العربّية  الّلغة  تطّور  فيها  ويستعرض
 إليها تتعرض  التحدايت اليت    إىل يشري  مث,   بيانه  و  الرسول صلى هللا عليه وسلم   فصاحة  عن  كذلك  ويتحدث ،اإلسالم

 . احلاضر  الوقت  يف العربّية  اللغة
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 وحاضرها  ماضيها  يف العربيية
ــــ بِّ  َطَحا َماَذاــ 1    الَعَربِّ  ةِّ ــنَ ــابْ   َداحِّ ـــــــأَمْ ـــبِّ  َدْوتَ ــشَ  ال  ــهَ          األَدبِّ  ن اَجةَ ـصَ  اـ يَ  كَ ــ
 بِّ ـَوصَ ـوالْ   ميِّ ـهَ ـ ال نَ ـْـ يـ بَ  خُ ـــــفُ ــــنْ ـــتَ  ت  ـــــبِّـ فَ           اَـ هـلَ  ْمتَ ـَوجَ   َأْحَداث   نـَْوَمكَ  ارَ ـأطَ ــ 2  
 الط َربِّ  منَ  اَشْدوا  َأوْ  نِّ زْ ــحُ ـالْ  مِّنَ  اَشْجوا             ـــهِّ ـــبِّـ  تَ ــــثْ ــبـَعَ  اــ مَ  دىــأَنْ  ةُ ــي  ـــَواْليَـْعُربِّ ـ 3  
 َلبِّ ــــُمط   ل  ــــكُ  ــتْ ــــــــَوآتَــ ــانِّ ــ يَ ـــبَ ــال  نَ ــمِّ             ـة  ـازِّعـ ـنَ  ل  ــكُ  تْ ـــ يَ ــَأحْ  هللاِّ   مِّنَ  روح  ـ  4  
 الض َربِّ  نَ ـــمِّ  َلىــَأحْ  اــ هَ ــــاظِّ ــفَ ــأَلْ  ْرسُ ـــــَوجَ          ْوقُِّعَهاـمَ  امِّ ــس  ــالبَ  لِّ ــاألَمَ  نَ ـمِّ  ىــَأْزه ـ  5  
 بِّ هُ الشُّ  مِّنَ  ْمس  ـ ه  َأوْ  الش ْمسِّ  مِّنَ  ي  ـَوحْ          اــه يُوقِّظُ  الص ْحَراءِّ  ةِّ ــيَ ــبِّ ــأخْ ـبِّ  ى ـَـ نـَوسْ ــ 6  
ــَحـةا ـ ُمفْ  ْرآنِّ ـــالقُ  َورُ ـــسُ  تْ ـمَ ـل  ــكَ ـتَ ــ  7    بِّ ـــضُ ــوالقُ  احِّ ــاأَلْرمَ  بَ ـــَصخَ  تْ ــتَ ــَأْسكَ ــ فَ          صِّ
 بِّ َدأَ  يـــــــــوف  ْزم  ـــــــــعَ  يف  هللاِّ  ى ــــــإِّلَ  وــــْدعُ ـــيَ        َهـــا ـاَدتِّ ــــــ سَ  نُ ــَوابْ  ش  ـــ َريْ ـــ قُ  رُ ــيْ ــخَ  امَ ــ َوقَ ــ 8  
َجتْ  َلوْ  الَوْشيِّ  ييِّ ـــِـّ م ـَهاش َمْنطِّق  ِـّ بــ 9    بِّ ـغِّ ـــتَ  مْ ــــَولَ  لْ ــــتـَْنصُ  مْ ـــ لَ  لُ ــــــاأَلَصائِّ  هُ ــــنْ ــمِّ         ُنسِّ
 َطرِّبِّ ــضْ ــــمُ  رِّ ــــــيْ ـــــغَ  ل  ــــ بْ ــــــَوحَ  انِّ ــــ يَ ـــالبَ  مِّن    َصـــدِّع  ــنْ ــمُ  رِّ ـيـْ غَ  د  ــَشدي ن  ـــرُكْ ـــ ب  اَزتْ ــــفَ ــ 10 

 بِّ ـــصِّ ـــخَ  زِّل  ــــنْ ــمَ  يـــف ة  زيِّ ــــــعِّ  نــــَومِّ  ل  ــَسهْ      َكَنف   يف  اَلمِّ ـاإلِّسْ  مىـحِّ  نْ ـمِّ  َزلْ ــتَ  مْ ـ َولَ ــ 11
ــــ هَ ــــــــنْ ــــــيَ  َهاــــــــطَانُ ـــُسلْ  ر  ــــَوخَ      ها َرائـــدِّ ـــفَ  يـــف  يـــالــالل يَ  َهاــــتْ ـــرَمَ   ىـت ـ حَ ــ 12  َصَببِّ  نْ ـمِّ  ارُ ــ

ــــ ْدنَ ـــــعَ  َأن  ــــ كَ 13  ــــ الكَ  عَ ـــامِّ ـــ س ــمَ         ُعـــــــهُ ــــَدائِّ ـــبَ  ألْ ــمـــ تَ  مْ ــلَ  انَ ــ ــــ نَ  نْ ــــــمِّ  ْونِّ ــ  رِّبِّ ـــــْقتَ ـَومُ  اء  ــــــ
ــــنيـــــــا َعـــــلـــــى َكــــثَــــــــــبِّ   ــــديــهِّ جْ ــــــتَ ــسْ ـ نَــطيـــُر لل ــــفـــــظ نَ 14  من بـََلد      نـــاء  َوَأْمــثــــالُـــــــــــُه مِّ

نيَ  الص ْحراءِّ  يف  َماءِّ ـال َكُمْهرِّقِّ ــ  15   ذِّبِّ ــــــــكَ  ارِّض  ـــــــعَ   نْ ــــــــمِّ  ارِّق  ــــــــــبَ  هِّ ـــــــنِّ ــيْ ــعَ ــلِّ        بََدا حِّ
 َربِّ ــــ َوالغَ  عِّ ـــــبْ ـــــن  ـــال نَ ــــبـَيْ  ريِّقُ ــــــفَ ــــيُ  الَ  نْ ــــمَ         هاـــَـ ارَب ـــحَ  م  ـــــــــثُ  َرْيش  ــقُ  تِّ ــنْ ــــبِّـ بِّ  َأْزَرىـ 16
ــــ تْ أنَـ ــ 17  رِّبِّ ــــتَ ــُمغْ  اظِّ ـــــفَ ــاأللْ  نَ ــــــــمِّ  ل  ــــــــيـــــَدخِّ  ىـــــإلَ         هُ ـــــــــطِّقُ ــــنـْ مَ  حَ ـــــالس مْ  ي  ِــَّعَربـــال ُركُ ـــ
ــــ َمَعاجِّ ـال يـــَوفِّ ــ 18 ــــ نـَفَ  الَ  ز  ـــــنْ ــكَ  مِّ ــ ــــ ال نَ ـــــيْ ـــبَ  زُ ــــــييِّ ــمَ ــيُ  نْ ــــمَ ــلِّ        هُ ـــلَ  ادَ ـــــ  بِّ ـــــــــخُ ــــَوالسُّ  دُّريِّ ــ
 بِّ ـــــــعَ ـــــالت   د ةِّ ــــشِّ  نْ ــــ مِّ  تْ ـَــثـهَ ـلَ  دْ ـــقَ ـــلَ  ىــــت  ــحَ       اــــريِّرُهَ ـــ ك ـــنُ  اـــــم  ـمِّ  َدتْ ــــــُجهِّ  ة  ــــلَْفظَ  مْ ــــ كَ ــ  19
 قِّبِّ ــْرتَ ــــمُ  نَ ــــَعيْ  اــــمِّنـْهَ  سُ ـــ مْ ـــالش   رـــتـَْنظُ  مْ ــلَ       ُمْظلَِّمة   َجْوفِّ  يف  تْ ــــ نَ ـــجِّ ــسُ  ة  ــــــظَ ـــفْ ـــَولَ ــ 20
ــــ مَ ــَكأن  ــ  21 ــــ ارِّظَ ــالقَ  ىــ تـََول   دْ ــــــــقَ  اـــ ــــ فـَلَ       اــــهَ ـبِّ  انِّ ــــ ــــ َولَ  اــــــنـْيَ الدُّ  ىـــــإِّلَ  ا ــــــــُؤوبَ ــ يَ  مْ ــ  ُؤبِّ ــــ تَ  مْ ــــ
يخَ  اـــــيَ ــ 22 ــــ َؤس  ــــــيُ  اـــــــُهنَ       َخليَِّدة  ـمُ  َوالذيِّْكَرى ادِّ ــــالض   ةَ ـــــــــشِّ نُ  اـــــــــــمَ  سُ ـ ــــ تـَبـْ  بِّ ـــقِّ ـــعَ ـــــلِّلْ  ونَ ــــ
 َقبِّ ــِـّ ح ـَوالْ  ارِّ ــــــــــــــاأَلْدهَ  َدىـــــمَ  يـف  هِّ ـــــلِّ ــثـْ مِّ ــبِّ    قـََلم   َرىـجَ  اــــمَ  ادا ـجْ ـ مَ  ونَ ــــ طُّ ـــخُ ـتَ  اــــــُهنَ ـ  23

 .)علي اجلارم، ديوانه(
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 :  القصيدة  شرح

 الَعَربِّ  ةِّ ــنَ ــابْ  َداحِّ ـــــــَأمْ ـــبِّ  َدْوتَ ــشَ  ال  ــهَ      ألَدبِّ ا ن اَجةَ ـصَ  اـ يَ  كَ ــــــبِّ  َطَحا  َماَذا ــ1

  األعشى  وكان   موسيقية، آلة وهو  ابلصَّْنج،  الالعب  :الصيناجة ـ    2   صرفك عن      :طحا بك   ـ  1:  الكلمات  معاين
 .شعره  رنني  حلسن  العرب  بصّناجة  يلقب                          (  الليغة العربيية كنايةعن )  ابنة العرب: ــ 3    

    وهو الثناء: مفردها مدح    أمداحــ    6       أنشدت:   شدوتــ   5                   كلمة للحثّ :هال  ـ    4 
               

فيحثي من تغىني هبا،    وهو خريافه عنها  ر ابنصمتسائالا عن تقصريه مع العربية    خياطب الشاعر نفَسه:  البيت  شرح  
اعه شخصاا آخر من نفسه ز ابنت  ؛التيجريد  وعمد الشياعر يف هذا البيت إىل  نفسه على التغيني جبماهلا، ومدحها.

 الشياعر، الذي لقيب بصنياجة العرب حلسن رنني شعره.  مشبـيهاا نفسه ابألعشى ميمون بن قيس يناجيه،

بصّناجة )    الشاعر نفسه  ووصفلقب لألعشى ميمون بن قيس الّشاعر حلسن رنني شعره،    صّناجة األدب :  مالحظة
من املظاهر   استخدام كلمة " صناجة العرب " //.يف وجدانه ليدّل على مكانة شعره وحسنه، ومنزلة اللغة العربّية (  األدب

 مطالع  يف  الشعراء  بعض  يعمد  " // التعجب"     االستفهام يف البيت يفيدالتي تدل على العودة إلى الشعر القديم  //  
 ه.يناجي  نفسه  من  آخر  شخًصا  الشاعر ابنتزاع  أو  وخماطبته،  اآلخر  تحضارساب  التيجريد؛  إىل  قصائدهم

 الذي يلقب بصناجة العرب  .  ألعشى ميمون بن قيسابنفسه الشاعر  شبيه    الفنية  الصورة
 

 

   بِّ ـَوصَ ـوالْ   ميِّ ـهَ ـال نَ ـْـ يـبَ  خُ ـــــفُ ــــنْ ـــتَ  ت  ـــــبِّـ فَ        ا َـ هـلَ  ْمتَ ـ َوجَ  َأْحَداث   نـَْوَمكَ  ارَ ـأطَ  ـ2

 صرت                                            :بتي  ــ  3        سكت حزان :     وجمـ   2  مصائب والنوائب     :أحداث   ـ  1:  الكلمات  معاين

    املرض والتعب:    الوصبــ   5:احلزن والغمي         اهلمي ــ    4ترسل نفسا عميقا                             :تنفخ  ـ    4 
  .واملرض بني احلزن يتقلب ح ا ر  كأنه حىت اليوم العربيية حال إليه آلت ما ويذهب نومه الشياعر يقلق  ما  البيت  شرح

 
 

 الط َربِّ  منَ  اَشْدوا  َأوْ  زنِّ ُــ حـالْ  مِّنَ  ا َشْجوا           ـــهِّ ـــبِـّ تَ ــــثْ ــبـَعَ  ا ــمَ  دىــأَنْ  ةُ ــي  ـــَواْليَـْعُربِّ  3

   أحسن صوات وأكثر عطاء:  أندىــ   2                       كناية عن اللغة العربية:  اليعربية ــ  1  :  الكلمات  معاين

 النفس  يف حيّرك مما  وحنوه  الغناء  :  الطرب ــ  5           غناء:   شدواــ  4             احلزن :   شجواــ  3                         

فهي أحسن ،  اللغوي  ء معجمهارابث  ؛  قدرة على التأثريوما تتمييز به من   ابلليغة العربيةعر ايفتخر الشي   البيت  شرح
 .وأصواهتا  وأكثر مالءمة للتعبري عن الفرح واحلزن يف معانيها  صوًتا أبلفاظها

 //  القحطانيون  العرب  إليه  ينتسب  الذي  قحطان  بن  يعرب  إىل  نسبة  العربيية  اللغة  ة:ليعربيا     :  ملحوظات

 طباق    (شدو شجو و)بني                   
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 َلبِّ ــــُمط   ل  ــــكُ  ــتْ ــــــــَوآتَــ ــانِّ ــيَ ـــبَ ــال نَ ــمِّ            ـة  ـازِّعــنَ  ل  ــكُ  تْ ـــيَ ــَأحْ  هللاِّ  مِّنَ  روح  4  

    الفصاحة  :   البيانــ   2                      ميل إليه:  انزعة من البيان  ــ  1  :  الكلمات  معاين

 ) األصل متطلب (     مطلوب:   مطيلب ــ  4                                   أعطت:    آتت ــ  3                         

 أهنا أطلقت كلي ميل  العربيةومن عظمة اللغة  الليغة العربيية لغة البيان والفصاحة، ولغة القرآن الكرمي،    البيت  شرح
 .كالروح للجسد لبالغتها وفصاحتها  فأصبحت العربيية ابلنسبة للنصي ،  إىل البيان عند الناطق هبا وأحيته

 

ْحراا  البيانِّ   مِّنَ   إن" :   الرسول  الق  احلديث  مبضمون  النص  عالقةتظهر    :  ملحوظات مجال اللغة يف أن    ."  لسِّ
  اهنا، ومجال أسلوهبا .يغتها وبة وتؤثرها انبع من باليي العرب

  
 

 الض َربِّ  نَ ـــمِّ  َلىــَأحْ  ا ــهَ ــــاظِّ ــفَ ــأَلْ  ْرسُ ـــــَوجَ          ْوقُِّعَها ـمَ  امِّ ــس  ــالبَ  لِّ ــاأَلمَ  نَ ـمِّ  ىــَأْزه 5

       العسل:    الضيَربــ  4      صوت:   جرســ  3  أثرها  :  موقعهاــ   2  أكثر حسنا وإشراقا:  أزهى   ــ  1  :  الكلمات  معاين

ن أحلى من العسل  وألفاظها ذات إيقاع موسيقي حلو،  لكلمات اللغة العربية أتثري  على سامعها  البيت  شرح  .راني

   .النيفوس يف اجلميل وأثرها العربيية اللغة مكانةتدل عبارة ) األمل البسام موقعها (:   :  ملحوظات
 

 

 بِّ هُ الشُّ  مِّنَ  ْمس  ـه َأوْ  الش ْمسِّ  مِّنَ  ي  ـَوحْ     ا ــهيُوقِّظُ  الص ْحَراءِّ  ةِّ ــيَ ــبِّ ــأخْ ـبِّ  ىـَـ نـَوسْ  6

باء وهي اخليمة    : أخبيةــ   2           النائمة من الّسنة ، وهي النوم:  وْسينــ  1  :  الكلمات  معاين    خيام ، مفردها خِّ

       مفردها ) شهاب ( وهو النجم املضيء الالمع .:  الشُُّهبــ  4          الكالم اخلفيّ :   مهس ــ   3                         

ا اليوماءر يشري الشياعر إىل موطن اللغة العربية األصيل يف الصح  البيت  شرح حتتاج إىل من يوقظها من   ، ويقول إهني
اء للتغيني جبمال ر الذي يلهم األدابء والشع  بوحي وإهلام من الشمس أو الشيهب، هذا الوحي، وحيييها  اءر قلب الصح

 ائحهم للقول هبا.ر العربيية، ويُطلق ق
 من خالل استخدام ) الصحراء ، الشمس ( //  البيت يف واضحة املختلفة بعناصرها الطيبيعة برزت :  ملحوظات

 داللة على أصالة اللغة العربّية وموطن الّضاد القدمي.:  وردت مرتنياليت    (  اءر الص ح)ألفاظ مثل    ارتكر داللة  
إيقاظ العربيية من   ر التعبري عنه يفع اد الشار ، وتنسجم مع املعىن الذي أتُدلُّ على الوضوح:  الشيمس مرتنيتكرار  

 اللغة العربيية من   إلحياء   ازا مبعىن أني الشياعر وظيَف الشيمس رمجديد، يف قوله: يُوقظها وحي من الشمس،  
 طباق    يوقظها(  و  )وسىنبني    //من املظاهر التي تدل على العودة إلى الشعر القديم .  " أخبية استخدام كلمة " //جديد.

  النجم الساطع.  أو صباحا  الشيْمس ضوءُ  يوقظها اءر الصح يف خيمتها يف انئمة فتاةا  العربيية الشاعر صوير الفنية  الصورة
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ــَحـةا ـُمفْ   ْرآنِّ ـــالقُ  َورُ ـــسُ  تْ ـمَ ـل  ــكَ ـتَ  7  بِّ ـــضُ ــوالقُ   احِّ ــ اأَلْرمَ  بَ ـــَصخَ  تْ ــتَ ــَأْسكَ ــفَ          صِّ
 

   اختالط األصوات    : صخبــ   2                      موضحة ، مبينة:  مفصحةــ  1  :  الكلمات  معاين

 السيوف .:  القضبــ  4.            به يُْطَعن نان  سِّ  هاسأِّ ر  يف قناة   وهو ُرْمح، مجع   : األرماح ــ  3 

ما عجزت السييوف  حتقيق  أن  استطاعت الليغة العربيية اليت نزل هبا القرآن الكرمي بفصاحتها وبياهنا  البيت  شرح
 .اجلاهليية وخالفاهتاالقرآن الكرمي عصبيية    والريماح عن حتقيقه، فنشرت تعاليم الديين احلنيف يف كلي األرجاء، ونبذ

ْحراا  البيانِّ   مِّنَ   إن" :   الرسول  الق  احلديث  مبضمون  النص  عالقةتظهر   :  ملحوظات مجال اللغة يف أن    ."  لسِّ
  اهنا، ومجال أسلوهبا .يغتها وبة وتؤثرها انبع من باليي العرب

 .صور الشاعر سور القرآن إبنسان فصيح يتكلم الفنية  الصورة
 

 
 

 بِّ َدأَ  يـــــــــوف ْزم  ـــــــــعَ  يف هللاِّ  ىــــــإِّلَ  وــــْدعُ ـــيَ        َهـــا ـاَدتِّ ــــــسَ  نُ ــَوابْ   ش  ـــَريْ ـــقُ  رُ ــيْ ــخَ  امَ ــَوقَ  8
 

   َجّد    : دأبــ   2                      الرسول صلى هللا عليه وسلم:  خري قريشــ  1  :  الكلمات  معاين

 السيوف .:  القضبــ  4.            به يُْطَعن نان  سِّ  هاسأِّ ر  يف قناة   وهو ُرْمح، مجع   : األرماح ــ  3 

صلى هللا عليه وسلم   لقد كانت العربيية معجزة القرآن الكرمي وسيلة عظيمة استطاع هبا رسولنا الكرمي  البيت  شرح
 أن يؤديي هبا رسالته ابلديعوة إىل اإلسالم بعزمية ومهية عالية.

 من املظاهر التي تدل على العودة إلى الشعر القديم " قريش استخدام كلمة "   ملحوظات
  

 

َجتْ  َلوْ   الَوْشي ييِّ ـــِـّ مـَهاش َمْنطِّق  ِـّ ب 9  بِّ ـغِّ ـــتَ  مْ ــــَولَ  لْ ــــتـَْنصُ  مْ ـــلَ  لُ ــــــاأَلَصائِّ  هُ ــــنْ ــمِّ        ُنسِّ
   حاك    : نسجــ   2                           نقش الّثوب .:  الَوشيــ  1  :  الكلمات  معاين

 .  لوهنا يتغرّي :  تنصلــ  4          .ملغرهبا الّشمس تصفرّ  حني الوقت أصيل، مجع   : األصائلــ  3 

حببكة منطقها وقويهتا يف   الكرمي ابللغة العربيية خري حجية يف دعوته، فعربييته متييزتكان حديث الرسول    البيت  شرح
 يتغريي لوهُنا عرب الزمن.  خماطبة العقل واإلقناع، فهي كالثيوب املنسوج من خيوط ال تفسد وال

ْحراا  البيانِّ   مِّنَ   إن" :   الرسول  الق  احلديث  مبضمون  النص  عالقةتظهر   :  ملحوظات مجال اللغة يف أن    ."  لسِّ
من   البيت يف واضحة املختلفة بعناصرها الطيبيعة برزت //اهنا، ومجال أسلوهبا  يغتها وبة وتؤثرها انبع من باليي العرب

 خالل استخدام ) األصائل  ( 
بنقشيِّ ثوب   سلمصلى هللا عليه و  الكرمي  صوير منطق اللغة العربية الذي تكليم به الريسول اهلامشيي  الفنية  الصورة  

 منسوج من خيوط
 .خيوطاا ُيْصنُع منها نقش  لثوب ال يتغريي لونه عرب الزمن   وصوير األصائلقوية ال تفسد وال يتغريي لوهنا عرب الزمن.
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 َطرِّبِّ ــضْ ــــمُ  رِّ ــــــيْ ـــــغَ  ل  ــــبْ ــــــَوحَ  انِّ ــــيَ ـــالبَ  مِّن     َصـــدِّعــنْ ــمُ  رِّ ـيـْ غَ   د  ــَشدي ن  ـــرُكْ ـــب اَزتْ ــــفَ    10
   متشقق )صدع (    : منصدع ــ   2              .  جدار قوي يستند إليه  :   رُْكنــ  1  :  الكلمات  معاين

 مرتبك ومهتز ) ضرب (:  مضطربــ  4البالغة الواضحة                      :  البيانــ  3                       

تتخلله التشققات عرب   مكن أنـوتفويقت هذه الليغة على غريها ابلبيان والبالغة، فهي جدار قويي ال ي    البيت  شرح
 طريقه أبداا.حيد عن  ـالسنني، وهي حبل مستقيم مكني ال ي

 .هاـ وقويت العربيية اللغة بالغة (  َصـــدِّعــ نْ ــمُ   رِّ ـ يـْ غَ  د  ــَشدي  ن  ـــرُكْ ـــب اَزتْ ــــ فَ داللة ) :  ملحوظات  
   صور اللغة العربية ابجلدار القوي ، وشبهها ابحلبل املكني املستقيم الفنية  الصورة

 
 

 

 بِّ ـــصِّ ـــخَ  زِّل  ــــنْ ــمَ  يـــف  ة  زيِّ ــــــعِّ  ن ــــَومِّ  ل  ــَسهْ       َكَنف    يف اَلمِّ ـاإلِّسْ  مىـحِّ  نْ ـمِّ  َزلْ ــتَ  مْ ـَولَ    11
  الظل    :  كنف ــ   2    .  محاية              :  محى ــ  1  :  الكلمات  معاين

 كثري العشب والنماء :  خصِّبِّ ــ  4القوة                        :  عزة ــ  3                       

ا اللغة اليت نزل هبا القرآن  ؛ اللغة العربية حممية يف ظلي اإلسالم  :  البيت  شرح الكرمي، كإنسان نزل بداير   ألهني
  خصبة حتميه وترعاه وتعزيه.

حبفظه ومحايته، ألهنا لغة القرآن الكرمي، فهي حمفوظة  ؛ الليغة العربيية خالدة خبلود القرآن الكرميعلل   :  ملحوظات
 واخللود.  القدسيية  توابقية ببقائه، فاكتسب

صور اإلسالم مبكان كبري له ظل واللغة العربية إبنسان يستظل به، كما شبه اللغة العربية وهي لغة  الفنية  الصورة
 القرآن إبنسان نزل يف داير خصبة ترعاه وحتميه .

 
 

 َصَببِّ  نْ ـمِّ  ارُ ــــــهَ ــــــــنْ ــــــيَ  َها ــــــــطَانُ ـــُسلْ  ر  ــــَوخَ     ا ــدهَرائــــفَ   يـــف يـــالــالل يَ  َها ــــتْ ـــَرمَ   ىـت ـ حَ   12
 مفردها فريدة وهي اجلوهرة الثمينة   :فرائدهــ   2     .  املصائب              :  الليايل  ــ  1  :  الكلمات  معاين

  : ما احندر من األرض ببَ صَ ــ   5          يتهدم   : ينهار ــ  4       سقط وهتّدم             : خري ــ  3                       

آلت إليه اليوم، فاهنار  ها ابحلال املؤسف الذيـ اح يقارنر بعد أن بنيي الشاعر مكانة اللغة قدمياا     :  البيت  شرح
 إمهال أهلها هلا.  بسببائدها بعد أجماد عريقة،  ر عرشها وسقطت ف

 .واملرض التعب  الليايل من بطول سقط قد ملكها عرشها،ولكني  على جتلس ملكة  العربية اللغة الشاعر صورالفنية  الصورة
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 رِّبِّ ـــــْقتَ ـَومُ  اء  ــــــــــنَ  نْ ــــــمِّ  ْونِّ ــــــالكَ  عَ ـــامِّ ـــســمَ        ُعـــــــهُ ــــَدائِّ ـــبَ  ألْ ــمـــتَ  مْ ــلَ  انَ ــــــْدنَ ـــــعَ  َأن  ــــكَ    13
 العجائب والروائع .    :بدائع ــ   2    .      .العربيية اللغة عن  كناية العرب، جد   : عدانن ــ  1  :  الكلمات  معاين

 قريب:   مقرتب ــ  5        بعيد   :انء ــ  4آذان من األُُذن                                  :مسامع ــ  3                       

  .وأدانها األرض أسلوهبا أقصى وبديع مجاهلا  ميأل مل )العربيية (وكأني  ،  جمهولة العربية اللغة بدتلقد    :  البيت  شرح
 طباق    )انء و مقرتب(بني    :  ملحوظات

 شبه الكون إبنسان له أذن يسمع هبا روائع اللغة.  الفنية  الصورة
 

 
  

ــــنيـــــــا  َوَأْمــثــــالُـــــــــــهُ   نـــاء       بـََلد   من ــــديــهجْ ــــــتَ ـسْ نَـ  لل ــــفـــــظ نَــطيـــرُ  ـ14  َكــــثَــــــــــبِّ   َعـــــلـــــى مِّ

نيَ  الص ْحراءِّ  يف  َماءِّ ـال َكُمْهرِّقِّ  ـ 15  ذِّبِّ ــــــــكَ  ارِّض  ـــــــعَ  نْ ــــــــمِّ  ارِّق  ــــــــــبَ  هِّ ـــــــنِّ ــيْ ــعَ ــلِّ       َبَدا حِّ
قـُْرب                  :كثب ــ  3         قاص أو بعيد.  :انء ــ   2         نطلب املساعدة )جدو(  : نستجديه ــ  1  :  الكلمات  معاين

  ــ عارض :  7 سحاب ذو برق:  ابرقــ  6  ظهر ) بدو (  :   بدا ــ  5  : كمن يصب املاء)َهَرَق (     كمهرق املاءــ  4
  .لّ ُمطِّ  سحاب

غريها، من  يستعريون يف كالمهم ألفاظاا أخرى  آل إليه حال العربيية اليوم، فصار أهلهايتأملي الشاعر ملا    :  البيت  شرح
يعلمون أني العربيية غنيية يف اشتقاقها وتصريفها. وحاهلم هذا كحال من صبي   ، وهم ال الديخيل واملرتجم يف اللغات األخرى

العربية ختليوا عنها عندما   قصد أن أهل اللغةء، حني ظهر له سحاب ذو برق مطلي يف األفق ال مطر فيه. راالصيح املاء يف
 . اللغة العربيية كالمهم حىت وإن كان ال يؤديي املعىن كما تؤدييهوجدوا بديالا يف  

 من خالل استخدام ) الصحراء ، البارق( //   البيت يف واضحة املختلفة بعناصرها الطيبيعة برزت  :  ملحوظات
 الّضاد القدمي.داللة على أصالة اللغة العربّية وموطن  :  وردت مرتنياليت    (  اءر الص ح)ألفاظ مثل    ارتكر داللة  

 (،20،211917،،  16وكذلك يف األبيات  )  ذلوهاخ الذين  العربية أبناء على عتباا يف هذين البيتني    الشاعر سجل

يهملون العربية الفصيحة، ويبتعدون عن معامجها، فهم    اجع الليغة العربيية يف نفوس أبنائهار ذكر الشاعر بعض مظاهر ت
 .الثقافات األخرىمن    ويفضلون األلفاظ الّدخيلة

 األيدي  متناول يف قريب وهو مثله، لدينا أنّ  بعيد،رغم بلد من نستعريه شيئا اللفظ الّشاعر صّور:14البيتالفنية  الصورة

حبال من صّب  صّور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل يف كالمه من لغات أخرى، ويبتعد عن العربّية:    15البيت  
.األفق ال مطر فيه  واستغىن عنه، حني ظهر له سحاب ذو برق مطّل يفاء  ر املاء يف الّصح
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 َربِّ ــــَوالغَ  عِّ ـــــبْ ـــــن  ـــال نَ ــــبـَيْ  ريِّقُ ــــــفَ ــــيُ  الَ  نْ ــــمَ          ها ـــَـ ارَبـــحَ  م  ـــــــــثُ  َرْيش  ــقُ  تِّ ــنْ ــــبِّـ بِّ  َأْزَرى ـ61
 

           كناية عن اللغة العربية: بنت قريش ــ   2                               أهان وعاب  :  أزرى ــ  1  :  الكلمات  معاين

 شجر صلب ينمو على رؤوس اجلبال.: ْبعالنـي ــ  3

 .: َغَربةمفردهاألهنار واملياه،    شجر ُتسّوى منه الّسهام، ويطلق يف بالد الشام على شجر احلور، ينمو حول: الَغَربِّ 

 .ألفاظها بني ال يفرق الذي بعربييته الضيعيف اجلاهل ويعيبها اليوم العربيية اللغة حيارب من    :  البيت  شرح

 ألفاظها   بني ومييز الو  العرب من يتقنها ال الذي يف وإمنا العربية اللغة يف ليس العيب ( رق بني ...ن ال يفداللة )م:   ملحوظات
 ال يفرق بني الغث والسمني (  نالمع قولنا ) ف هذا البيت يقارب يف املعىن

 .من املظاهر التي تدل على العودة إلى الشعر القديم  " قريش ، النبع ، الَغَرب "    ات تراثية مثلاستخدام كلم
 ذلوهاخ الذين  العربية أبناء على عتباا يف هذا البيت   الشاعر سجل

 ، فهم ال ميّيزون بني ألفاظ العربّية.العربيية يف نفوس أبنائها ذكر الشاعر بعض مظاهر تراجع الليغة 
 صور اللغة العربية إبنسان حياربه اجلاهل والضعيف . الفنية  الصورة

 

 
 

 رِّبِّ ــــتَ ــُمغْ  اظِّ ـــــفَ ــاأللْ  نَ ــــــــمِّ  ل  ــــــــيـــــَدخِّ  ىـــــإلَ        هُ ـــــــــطِّقُ ــــنـْ مَ  حَ ـــــالس مْ  ي  ِــَّعَربـــال ُركُ ـــــــتْ أنَـ  ــ17
 بِّ ـــــــــخُ ــــَوالسُّ  دُّريِّ ــــــال نَ ـــــيْ ـــبَ  زُ ــــــييِّ ــمَ ــيُ  نْ ــــمَ ــلِّ       هُ ـــلَ  ادَ ـــــــــنـَفَ  الَ  ز  ـــــنْ ــكَ  مِّ ــــــَمَعاجِّ ـال يـــَوفِّ  ــ18

 4  الكبرية اللؤلؤة وهي ُدرّة، واحدته :الدُّري ــ    3       كالمه  : منطقه ــ   2           السهل : السمح ــ  1 :  الكلمات  معاين
       : فناء د نفا ـ 5            منه  وليست  العرب  كالم  يف أُدخلت كلمة كل :دخيلــ 

 من اللؤلؤ واجلوهر.  شيء  اخلََرز وحنوه، ليس فيه  ْقد منخاب، وهو العِّ مفردها سِّ : السُُّخب

الدخيل والغريب من لغات أخرى   اءر يتساءل الشياعر: هل نرتك اللفظ العربي اليوم وَنري و     :  البيت  شرح  
 من ميييز بني ألفاظ اللغة.ـوتصريفها وأصالتها، ل  مني من املفردات ابشتقاقهاـ لنتكليم به، ويف املعاجم العربيية كنز ث

أّن الذي ميّيز بني اللؤلؤ وغريه من احلُلِّّي اليت ختلو من اللؤلؤ أو اجلواهر يستطيع يقصد الشاعر يف البيتني     ملحوظات  
عت املعاجم، وهذه الصورة تقابل صورة  أن ميّيز من ال ميّيز بني  بني مفردات اللغة العربّية وألفاظها يف املعاجم، وملثله ُوضِّّ

 بّية لضعف قدرته على التمييز بني ألفاظها.شجر النبع وشجر الغرب فحارب العر 

 "  " النفي   االستفهام يف البيت يفيد  
 .  ذلوهاخ الذين  العربية أبناء على عتباا (17  )يف البيت   الشاعر سجل  

عنها،واستعارهتم فهم مقصّرون يف حّقها، اببتعادهم     العيب ليس يف الليغة، وإمنيا يف أبنائها.يؤكد الشاعر على أن  
 ألفاظًا من لغات أخرى وتكّلموا هبا.

 صور كلمات اللغة يف املعاجم ابلكنز الثمني الذي ال يفىن .   18البيت   الفنية  الصورة
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 بِّ ـــــــعَ ـــــالت   د ةِّ ــــشِّ  نْ ــــمِّ  تْ ـَــثـهَ ـلَ  دْ ـــقَ ـــلَ  ىــــت  ــحَ       ا ــــريِّرُهَ ـــكـــنُ  ا ـــــم  ـ مِّ  َدتْ ــــــُجهِّ  ة  ــــَلْفظَ  كمْ   19

هَ  سُ ـــمْ ـــالش   رـــتـَْنظُ  مْ ــلَ      ُمْظلَِّمة   َجْوفِّ  يف تْ ــــنَ ـــجِّ ــسُ  ة  ــــــظَ ـــفْ ـــَولَ  ــ20 نـْ  قِّبِّ ــْرتَ ــــمُ  نَ ــــَعيْ   ا ــــمِّ

 ابطن :جوفــ   3أخرج لسانه تعبا          : هلثتــ   2           أصاهبا التعب واملشقة:  جهدتــ  1 :  الكلمات  معاين

                       مظلمة عميقة حفرة  :مظلمةــ  4

الشائعة، ويرتكون الروائع من األلفاظ الكامنة   من يستخدمون اللغة العربية يركزون على األلفاظـكثري م   :  البيت  شرح
كثرة استعماهلا.ويف املقابل هناك كثري من األلفاظ العربية األصيلة من    يف معاجم العربية حىت ابتت هذه األلفاظ تشكو

 إذ حكم عليها ابلبقاء مسجونة يف حفرة ُمظليِّمة ال يقرهبا ضوء الشمس.  ظليت حبيسة املعاجم مل ينظر إليها أحد،
     .وإمهاهلا الفصيحة األلفاظ ترك  ( ُمْظلَِّمة    َجْوفِّ   يف  تْ ــــ نَ ـــ جِّ ــ سُ   ة  ــــــ ظَ ـــ فْ ـــ َولَ داللة)     ملحوظات  

 .  ذلوهاخ الذين  العربية أبناء على عتباا يف البيتني  الشاعر سجل
 من خالل استخدام كلمة )الشمس ( //   البيت يف واضحة املختلفة بعناصرها الطيبيعة برزت

إيقاظ العربيية من   التعبري عنه يفر  ع اد الشار ، وتنسجم مع املعىن الذي أتُدلُّ على الوضوح:  الشيمس مرتنيتكرار  
 جديد.  إلحياء اللغة العربيية من   ازا مبعىن أني الشياعر وظيَف الشيمس رم  ) مل تنظر الشمس ..(جديد، يف قوله:  

 ال ُمظلمة عميقة حفرة يف مسجونةً  أصحاهبا أمهلها وقد  األصيلة العربّية األلفاظ صّور (  20البيت )  الفنية  الصورة
 الشمس.  ضوء يقرهبا

 
 

 ُؤبِّ ــــتَ  مْ ــــــــَولَ  ا ــــــنـْيَ الدُّ  ىـــــإِّلَ  ا ــــــــُؤوبَ ــيَ  مْ ــــــفـَلَ       ا ــــهَ ـبِّ  انِّ ــــــــارِّظَ ــالقَ  ىــتـََول   دْ ــــــــقَ  ا ـــــــمَ ــَكأن   ـ ـ21
 

  ) أَوَِّب (  يعود:    يؤوب           (  يَ ـلِّ تقلد األمر ) وَ : تولـيىــ  1 :  الكلمات  معاين

 .به شجر يُدْبغ من ورق  وهو  قـََرظة،  واحدته والقَرظ، يرجعا، فلم  القَرظ  طلب يف خرجا عنزة بين من رجالن:القارظان ــ   2

العرب، حكايتهما مضرب املثل عند     أصبحتاللذْينِّ   إذ ذكر القارظنْيِّ ،  اث القدميأتثير الشياعر ابلرتي :    :  البيت  شرح
يستخدم للدابغة وهو الَقَرظ، ومل يعودا بطائل، وهذا حال من   ومها رجالن من بين َعَنزة خرجا يبحثان عن ورق شجر

 الصحيح يف لغتنا العربية ومل يصل إليه، ويف احلقيقة حاله كحال هذين القارظني اللذين مل  يديعي أنه توصيل إىل اللفظ
 يعودا بشيء بعد عناء حبثهما.

 .  ذلوهاخ الذين  العربية أبناء على عتباا يف البيتني  الشاعر سجل  اتملحوظ  
 .من املظاهر التي تدل على العودة إلى الشعر القديم " القارظان "   ات تراثية مثلاستخدام كلم

 آاب الَعَنزِّيُّ  القارِّظُ  ما إِّذا     إِّايب َوانَتظِّري اخَلرْيَ  فـََرّجيمع قول الشاعر  :   هذا البيت يقارب يف املعىن
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يخَ  ا ـــــيَ  ــ22 نُ  ا ـــــــــــمَ  سُ ـــــَؤس  ــــــيُ  ا ـــــــُهنَ      َخليَِّدة  ـمُ  َوالذيِّْكَرى ادِّ ــــالض   ةَ ـــــــــشِّ  بِّ ـــقِّ ـــعَ ـــــلِّلْ  ونَ ــــــــتـَبـْ
 َقبِّ ــِـّ حـَوالْ  ارِّ ــــــــــــــاأَلْدهَ  َدىـــــمَ  ي ـف هِّ ـــــلِّ ــثـْ مِّ ــبِّ    قـََلم   َرىـجَ  ا ــــمَ  ادا ـجْ ـمَ  ونَ ــــطُّ ـــخُ ـتَ  ا ــــــُهنَ  ـ 23

 

       .الالحقة األجيال من بعدكم أييت من :بالَعقِّ   ــ  2      (    العربّية الّلغة)  كناية عن  : الضيادـ  1 :  الكلمات  معاين
يخة رائسة، أو فضل أو علم من املكانة ذو وهو شيخ،:مفردها :يخةشِّ   ــ 3    .العربيية الليغة  علماء :الضياد وشِّ
 : مفردها دهر، الزمن الطويل                  األدهار  ــ 6     : العزة والرفعة والشرفجمدا  ــ 5: تكتبون ) خطط (          ختطون  ــ 4
 .العصور :واملقصود الّسنة، أو هلا وقت ال املّدة وهي ْقبة،حِّ  :مفردها :َقباحل  ــ 7

يف جممع اللغة العربية، ويعقد األمل عليهم بتجديد مكانة   خياطب الّشاعر شيوخ اللغة العربية وعلماءها:     البيت  شرح
 إىل أثرهم يف حفظ أجماد اللغة العربية يف معامجها ومواكبة تطور اللغة عرب العصور.ا  العربية يف نفوس األجيال، مشريً 

وجود علماء يغارون على العربية ويعملون على وداللة تفاؤله  يف هذين البيتنْي.يظهر الشاعر متفائال     ملحوظات
 جمامع اللغة العربية. إحيائها مبا يبذلون من جهود يف

 والداللة املعجم

 :الليغويي  معجمك إىل  أضف ـــ  1
 .عن َصَرفكَ   : بك  طحا- 

 .شعره  رنني  حلسن  العرب  بصّناجة  يلقب  األعشى  وكان   موسيقية، آلة  وهو  ابلصَّْنج،  الالعب:   الص ناجة- 

 .القحطانيون  العرب  إليه  ينتسب  الذي  قحطان  بن  يعرب  إىل  نسبة  العربّية  اللغة :اليعربية- 

 .إليه  ميل:  البيان  من  انزعة- 

 .العسل:  الض َرب- 

 .النوم  وهي  الّسنة  من  النائمة،:    الوْسىن- 
 .اخليمة  وهي  اخلِّباء،  مفردها اخليام،:    األخبية- 
 .الّسيوف:    الُقُضب- 
 .الّثوب  نقش  :يالَوشْ - 

 .لوهنا  يتغرّي :    تْنُصل  -
طلّ   الّسحاب:    العارض- 

ُ
 .امل

 احلور،  شجر  على الشام  بالد  يف ويُطلق  واألهنار،  املاء  ضفاف على  ينمو  الّسهام،  به  ُتسّوى  شجر  من  ضرب:    الغَرب- 
 .ُغَربة:  واحدته

خاب،  مفردها  َِّ :    السُّخب-   .جواهر  من  خيلو  وحنوه،  اخلرز  من  العقد  وهو  سِّ
 .به  ُدْبغ  شجري  من  ورق  وهو قـََرظة،  واحدته  والقَرظ،  يرجعا،  فلم  القَرظ  طلب يف  خرجا  عنزة  بين  من  رجالن :  القارظان- 
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 اآلتية الكلمات معاني واستخرج ، العربية اللغة جماعم أحد إلى ُعد 2

 سكَت حزاًن.:    َوَجمَ  ــ

 .املرض أو التعب: الَوَصبــ  

 : اختالط األصوات.َخبالصي ــ  
 : مفردها: أصيل، الوقت حني تصفّر الشمس ملغرهبا.األصائلــ  
يخةــ    : مفردها: شيخ، وهو ذو املكانة من علم أو فضل أو رائسة.شِّ

غوي  الجذر ما -3
ّ
 :من لكل الل

َ .:  توىلي ــ    َويلِّّ
 : َهَرَق .ُمهرقـ  
 : أَوَِّب .يؤوبـ  

  تحَتهما اللتين الكلمتين بين املعنى في فرق  -4
ّ
 :يأتي مّما مجموعة كل في خط

 الَغَربِّ   وَ  النـيْبعِّ   َبنْيَ   الَيـَُفريقُ   َمنْ     َحارهَبَا  مثُي   قـَُرْيش    بِّبِّْنتِّ   َأْزَرى  -أ
 .اجلبال رؤوس على ينمو صلب شجر :النـيْبع
 :خليل  جربان  قال
 والن ْسرُ   أنتَ   إالي   ينهلُ    ال حيثُ   من  النـ ْبع  ماءَ  أهنل     

 .املاء عني :النبع
ُنونَ   َما  يـَُؤسيسُ   ُهَنا خُمَليَدة    َوالذيْكَرى  الضيادِّ   شيَخةَ   ايَ  -ب  .لِّْلَعقِّبِّ   تـَبـْ
 .بعدكم أتيت اليت العاقبة الالحقة األجيال: بقِّ العَ 
 .الَعقِّب  فـَْوق  السياق  ُمَؤخ ر يف َعَصبة الُعْرُقوبــ  
 .القدم رمؤخي  عظم :الَعقيِّب  

 والتيحليل الفهم
جريد؛  إلى قصائدهم مطالع في  الشعراء بعض يعمد -1

ّ
 أو ومخاطبته، اآلخر تحضارسبا الت

 :يناجيه نفسه من آخر شخًصا شاعرال عبانتزا

 .العربّية ابلّلغة التغيّن  على وحيثّه نفسه، الشاعر خياطب الشاعر؟  حيثه  وعالم  األويل؟  البيت  يف املخاطب  َمن  -  أ
 األدب؟  بصنياجة  نفسه  الشاعر  وصف  ملاذا -ب

اعر لحسن رنين شعره، ووصف الشاعر نفسه)بصّناجة (ـ
ّ
صّناجة العرب( لقب لألعش ى ميمون بن قيس الش

 وجدانه.األدب( ليدّل على مكانة شعره وحسنه، ومنزلة اللغة العربّية في 
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ى -2
ّ
اياها، العربّية بسمات  الشاعر تغن  .منها ثالثا اذكر ومز

، اضر صاحلة جلميع األغ، َسَعة معجمها  ،  دعا هبا رسول هللا عليه السالم،  لغة القرآن الكرمي حممّية يف ظل اإلسالمــ  
 .ألفاظها وبياهناتفّوقت على اللغات يف فصاحتها وبالغتها، قّوة    ،صوت حروفها أحلى من العسل

 لك.ذ تضّمنت التي األبيات حدد خذلوها، الذين العربّية أبناء على عتًبا شاعرال سّجل ــ3

 (  21،    20،    19،    17،   16،    15،   14ــــ األبيات ) 

 .ذلك وضح  أبنائها، نفوس في العربّية اللغة تراجع مظاهر بعض  الشاعر ذكر -4

ال ميّيزون بني ألفاظ ، من الثقافات األخرى  ويفضلون األلفاظ الّدخيلة، ويبتعدون عن معامجها، يهملون العربية الفصيحةــ  
 .العربّية

 نستطيع كيف العربّية، اللغة تواجهها التي الّصعوبات إحدى األجنبية املفردة استخدام -5

 الشاعر؟ رأي وفق جديد من العربّية اللغة بعث

 .ونطًقا املعاجم، كتابة حبيسة الفصيحة، ألفاظها وتوظيف العربّية، اللغة معاجم إىل ابلّرجوعــ  

غة، في ليس العيب -6
ّ
ما الل

ّ
إن  .ذلك وضح  أبنائها، في و

أمّت اللغات وأكملها، أّما أبناء العربّية   اللغة العربية لغة البالغة والبيان، نزل هبا القرآن الكرمي إبعجازه وبيانه وبالغته، فهيــ  
 .واستعارهتم ألفاظًا من لغات أخرى وتكّلموا هبا  ،اببتعادهم عنهافهم مقصّرون يف حّقها،  

  :النّص  من األخيرْين البيتْين قراءتك ضوء في  -7

 . ها يف رأيكفظما الدور الذي يضطلع به علماء اللغة العربية حل – أ
املصطلحات،والرتمجة والتأليف والنشر يف   ملصطلحات اآلداب والعلوم والفنون احلديثة، والّسعي إىل توحيد وضع معاجم ــ  

 للطالب.  ويرتك أيًضاموضوعات اللغة العربية وقضاايها. 
 . البيتني هذين  يف الشياعر تفاؤل داللة بنيي  -ب

 جمامع اللغة العربية. يبذلون من جهود يفلوجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها مبا  ــ  

 .ذلك بّين العربية، عاشتهما حالين بين املقارنة على مجملها في  القصيدة فكرة تقوم -8

 إىل وأشار عطاء، واألكثر األحسن صواتً  فهي العربّية، صفات الّشاعر ذكر(    11ـــ  1)    القصيدة من األول النصف يفـــ 
 .هبا اءر الشع ، وتغيّن ا  رً ونث نظًما حال لكلّ  ومناسبتها وأصالتها، فصاحتها

غريبة دخيلة، وأمهلوا لغتهم   ألفاظًا لكالمهم استعاروا وقد  اليوم العرب حال وصف  (21ــ12  )ويف النصف الثاين    -
 ألفاظها عامة.  األصيلة، فما عادوا يفّرقون بني الفصيح والعامي، أو بني



 

 86 لغة عربية / الثاني عشر الفصل الثاني                                          مروان طقاطقة     حسن محمد نجيب و/  ينالمعلمإعداد 

 معانيه في  القديم العربي الشعر إلى العودة تمثل النص هذا  في كثيرة مظاهر ثّمة -9

 .أمثلة بثالثة ذلك وضح  وألفاظه،

 األدب .  صّناجة أخبية، ،  قريش الَغَرب، النّـْبع، القارظان، :مثل اثيةر ت كلمات الشاعر استخدمــ  

 :الكريم القرآن لغة العربّية للغةا -10

 الليغة العربيية. بنيي أثر القرآن الكرمي يف عاملية  -أ
ألن كثي اً ر من غري العرب  ؛  والعاملّية  حفَظ القرآُن الكرمي اللغة العربية، وابلقرآن ذاعت وانتشرت، فجعل هلا الصدارةــ  

 دخلوا اإلسالم وتعلموا العربية.
 الليغة العربيية خالدة خبلود القرآن الكرمي، وضيح هذا.  -ب 

 واخللود.  القدسّية  تحمفوظة حبفظه ومحايته، وابقية ببقائه، فاكتسبألهنا لغة القرآن الكرمي، فهي ــ  

  " :وسلم عليه هللا صلى ل الّرسو  لقا 11
ّ
ن إن ح البيانِّ  مِّ  بمضمون  النّص  عالقة بّين،(ارّي خالب رواه) " ًرالسِّ

 الشريف. الحديث

 أسلوهبا، كقول الشاعر:مجال اللغة العربّية وأتثريها انبع من بالغتها وبياهنا، ومجال ــ  
 َلبِّ ــــُمط    ل  ــــ كُ   ــتْ ــــــــَوآتَــ ــانِّ ــ يَ ـــ بَ ــ ال  نَ ــمِّ             ـة  ـ ازِّعــنَ   ل  ــ كُ   تْ ـــ يَ ــَأحْ   هللاِّ   مِّنَ  روح  ـ    

ــَحـةا ـ ُمفْ  ْرآنِّ ـــ القُ   َورُ ـــ سُ   تْ ـ مَ ـ ل  ــكَ ـ تَ ــ        بِّ ـــ ضُ ــوالقُ   احِّ ــ اأَلْرمَ   بَ ـــَصخَ   تْ ــتَ ــ َأْسكَ ــ فَ          صِّ
َجتْ   َلوْ   الَوْشيِّ   ييِّ ـــ ِـّ مـ َهاش  َمْنطِّق  ِـّ بــ      بِّ ـ غِّ ـــ تَ   مْ ــــ َولَ  لْ ــــتـَْنصُ   مْ ـــلَ   لُ ــــــاأَلَصائِّ   هُ ــــ نْ ــ مِّ       ُنسِّ

  اقترح -12
ً
 .بها تليق التي ومكانتها ألقها إليها تعيد العربّية باللغة للنهوض سبال

 )العرب اثالرت  وكتب  املعاجم اىل الرجوع( وألفاظه اللغة معاين من ومجيل بديع  هو ما كل اجر استخ-ــ
 ووسائل اإلعالم. استعمال اللغة الفصيحة بداًل من اللهجة العامّية وال سّيما يف املدرسة واجلامعات-
 أيًضا للطالب.  ويرتك                  الوقوف على األخطاء الشائعة يف استعمال اللغة وتصحيحها.  -

أيك   ما  -13  :يأتي  مّما  كل  في  ر

 .املختلفة  التواصل وسائل يف أجنبيية حبروف  العربية الكلمات  كتابة - أ
 .اإلعالنيية التجاريية اليافطات من  كثري يف أجنبيية مسمييات  استخدام -ب
 العربيية بني  املزدوجة اللغة استخدام أو  العربيية، استخدام فيها  ينبغي مواقف  يف  ابإلَنليزيية التحدث  - جـ

 .والطالب  المعّلم لتقدير يترك                                          .واإلَنليزية
   إهمال  يعني  ل  العربّية  باللغة  عتزازال   ــ14

ّ
 .القول   هذا  ناقش  أخرى،  لغات  متعل
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الّسفر وخماطبة اآلخرين بلغتهم،   الثقافات األخرى، املساعدة يفات  ر تعّلم لغات أخرى يفيدان يف االطالع على حضا  ــ
   العلم ال يقتصر على أصحاب لغة بعينها.  ات يف العامل وفهمها، ألنّ ر ومواكبة أحدث التطو 

للفظ  في  التقّعر  يعني  ل  العربّية  باللغة  التحّدث  -15
ّ
ع  ا

ّ
أيك   بّين  الخطاب،  في  والتصن  .ر

ألفاظًا ال تليق مبقام التحّدث،  الفصيحة ال يعين هذا أن أحبث عن الغريب يف اللغة أو أن أتصّنع أن أتكّلم ابللغة  ــ  
 .ويرتك أيَضا للطالبالوقت نفسه.   فيمكن إيصال األفكار بلغة سهلة سليمة وفصيحة يف

 :مطلعها  التي  تمام  أبي  ببائية  متأثرا  قصيدته  في  الشاعر  بدا  -16

 واللَّعبِّ   اجلدِّّ   بنيَ   احلدُّ   حدهِّ   يف                  الُكُتبِّ   مِّنَ   إِّنـَْباءً   َأْصَدقُ  السَّْيفُ ــ  
 .رأيك  يف,    التأثر  هذا أوجه  بنّي 

 أب متام، وهذه    (  ابئية)  أيًضا، فتلك    أتثّر اجلارم موسيقًيا بقصيدة أب متام فكالمها من حبر البسيط، وبنفس حرف الّروي
 اجلارم.  (  ابئّية)  

انب  اذكر  -17  .العربية  لغتك   تجاه  تقصيرك  من  جو

 .والطالب  المعّلم لتقدير يتركــ 

ك    عالم  -18
ّ
ا  العربّية  باللغة  األعاجم  من  كثير  إبداع  يدل

ً
 . ودراسة  ونثًرا  شعًرا  وتصنيفا  تأليف

فوضع العرب وغري العرب املصّنفات   الكون واحلياة،ألهنا لغة القرآن الكرمي الذي دعا الناس إىل التفّكر والّتدبر يف أمور  ــ  
اتصال األعاجم ابلثقافة العربّية، هذه الثقافة أّسست هلا حضارة عربّية إسالمّية   والبحوث والكتب هبذه اللغة، خاصة عند 

 األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إىل تعّلمها.  يف

 

 اجلمايلي  التيذويق
 :يأتي  ما  في  الفنّية  الّصورة  وضح  -1

ْخبَِّيةِّ  َوْسىَن  -أ  الشهبِّ  مِّنَ   مْهس   َأوْ  الش ْمسِّ  مِّنَ  َوْحي        يُوقِّظَها  الص ْحَراءِّ  أبِّ
 .الّنجم أو الّشمس ضوء يوقظها اءر الّصح يف خيمتها يف انئمة فتاة العربية اللغة صّورـــ  

َْنطق   -ب يِّي مبِّ َجتْ  لو الَوْشيِّ  هامشِّ ْنهُ       ُنسِّ  .تَغِّبِّ  َوملَْ  تـَْنُصلْ  ملْ  األصائِّلُ  مِّ
خيوط قويّة ال تفسد وال يتغري  ثوب منسوج من  صّور منطق اللغة العربية الذي تكّلم به الّرسول اهلامشّي الكرمي بنقشِّ   ــ

 لوهنا عرب الزمن.
 َصَببِّ   مِّنْ  يـَْنهارُ  ُسْلطاهُنا  َوَخر     َفرائدِّها   يف الل يايل  َرَمْتها  َحىتي  -ج
 .واملرض التعب الليايل من بطول سقط قد  ملكها ولكنّ  عرشها، على جتلس ملكة العربية اللغة الشاعر صورــ  
ن ا َوَأمْثالُهُ  اَنء       بـََلد   مِّنْ   َنْسَتْجدِّيه لِّل ْفظِّ  َنطريُ  -د  .َكَثبِّ  َعَلى  مِّ
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نيَ  اليَصْحَراءِّ  يفِّ  املَاءِّ  َكُمْهرقِّ  -ه  .َكذِّبِّ  َعارِّض   مِّنْ  اَبرِّق   لَِّعْينِّهِّ    َبَدا  حِّ
 األيدي.  صّور الّشاعر اللفظ شيئا نستعريه من بلد بعيد، رغم أّن لدينا مثله، وهو قريب يف متناولــ  
حبال من صّب املاء يف   وصّور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل يف كالمه من لغات أخرى، ويبتعد عن العربّيةــ  

 األفق ال مطر فيه.  واستغىن عنه، حني ظهر له سحاب ذو برق مطّل يفاء  ر الّصح
 :اآلتية   األبيات  في  خط  تحته  ما  دللة  ما  -2

  الض َربِّ   مِّنَ  َأْحَلى  أَْلَفاظَِّها  َوَجْرسُ       َمْوقُِّعَها الَبس امِّ   األََملِّ   مِّنَ  َأْزَهى  -أ
 .الّنفوس يف اجلميل وأثرها العربّية اللغة مكانةـــ  

 ُمْضَطرِّبِّ   َغرْيِّ   َحْبل    وَ   الَبيانِّ   مِّن    ُمنَصدِّع    َغرْيِّ   َشديد    برُْكن    فَاَزتْ -ب
 .وقّوهتا العربّية اللغة بالغةـــ  

 َوالَغَربِّ  النـيْبعيِّ  َبنْيَ  يـَُفريِّقُ  ال َمنْ          َحارهَبَا مثُي  قـَُرْيش بِّْنتب أْزَرىج ـــ  
 ألفاظها .  بني مييز  الو العرب من يتقنها ال الذي يف العيب وإمنا العربية اللغة يف ليس العيبــ  
َنتْ   َولَْفَظة  -د َها الشيْمسُ   تـَْنُظر  ملَْ       ُمْظلَمة    َجْوفِّ  يفِّ  ُسجِّ نـْ  ُمرتَقِّبِّ   َعنْيَ   مِّ

 .وإمهاهلا الفصيحة األلفاظ ترك  ـ

ى  كنايات  ثالث  القصيدة  من  استخرج  -3
ّ
اعر  بها  كن

ّ
 . العربية  اللغة  عن  الش

 .الّضاد العرب، ابنة اليعربّية،  قريش، بنتــ  

 :اآلتيين  البيتين  في  الستفهام  إليه  خرج  الذي  الغرض  ما  -4

ْمَداحِّ  َشَدْوتَ  َهال    األَدبِّ  َصن اَجةَ   ايَ  بِّكَ  َطَحا  َماَذا -أ  ) التعجب (            .الَعَربِّ  ابـَْنةِّ  أبَِّ
يل   إىَل   َمْنطُِّقهُ  السيْمحَ  الَعَربِّ   أَنرْتُكُ -ب  )  النفي   (               ُمْغرَتِّبِّ  األَْلَفاظِّ  مِّنَ  َدخِّ
 :يأتي  مّما  كل   معنى  يقارب  ما  القصيدة  من  استخرج  -5

 آاب  الَعَنزِّيُّ  القارِّظُ  ما  إِّذا  إِّايب  َواِّنَتظِّري اخَلريَ   فـََرجيي -أ  :الشاعر قولــ 
ا          الَقارِّظانِّّ  تـََوىّل  َقدْ  َكأمناــ   نْيا إِّّىل يـَُؤواب فـََلمْ  هبِّ  تـَُؤبِّّ  َوملَْ  الدُّ

 . والسيمني الَغثي  بني يفَرقُ  ال فالني   -ب
 َوالَغَربِّ  النْبعِّ  َبنْيَ  يـَُفرِّقُ  ال َمنْ      حاَرهَبا مثُّ  قـَُرْيش بِّبِّْنتِّ  أَْزرىـــ  

ل  القصيدة،  في  واضحة  املختلفة  بعناصرها  الطبيعة  برزت   -6
ّ
   تبأبيا  ذلك   على  دل

 بِّ هُ الشُّ   مِّنَ   ْمس  ـ ه  َأوْ   الش ْمسِّ   مِّنَ   ي  ـ َوحْ            اــهيُوقِّظُ   الص ْحَراءِّ   ةِّ ــ يَ ــبِّ ــ أخْ ـ بِّ   ىـَـ نـ َوسْ ــ  
َجتْ  َلوْ   الَوْشيِّ   ييِّ ـــ ِـّ مـ َهاش  َمْنطِّق  ِـّ بــ    بِّ ـ غِّ ـــ تَ   مْ ــــ َولَ  لْ ــــتـَْنصُ   مْ ـــلَ   لُ ــــــاأَلَصائِّ   هُ ــــ نْ ــ مِّ       ُنسِّ
نيَ  الص ْحراءِّ   يف َماءِّ ـ ال  َكُمْهرِّقِّ ــ   ــــ بَ   هِّ ـــــــنِّ ــ يْ ــعَ ــ لِّ      بََدا  حِّ  ذِّبِّ ــــــــ كَ   ارِّض  ـــــــ عَ  نْ ــــــــمِّ   ارِّق  ــــــ
هَ   سُ ـــ مْ ـــالش    رـــ تـَْنظُ   مْ ــ لَ     ُمْظلَِّمة    َجْوفِّ   يف تْ ــــ نَ ـــ جِّ ــسُ   ة  ــــــ ظَ ـــ فْ ـــ َولَ ــ   نـْ  قِّبِّ ــ ْرتَ ــــ مُ  نَ ــــَعيْ  اــــ مِّ
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 .له  مثالين  اذكر  األبيات،  في  مّرة  غير  الطباق  ورد  -  7

ْجو ا،(( م قترِّب  ء، نا(ـــ  ْدو ا ش  ْسنى، ((  ش   .)يوقظها و 

 :   (الشمس)   ،(الّصحراء)  مثل  ألفاظ،  النّص   في  تكّررت  -8

 التكرار؟  هذا داللة  ما  -  أ
 : داللة على أصالة اللغة العربّية وموطن الّضاد القدمي.اء وردت مرتنير الصيح

إيقاظ العربّية من جديد، يف   التعبري عنه يف  عراد الشار : تُدلُّ على الوضوح، وتنسجم مع املعىن الذي أالشيمس مرتني
أّن الّشاعر وّظَف الّشمس ، مبعىن  منها عنَي مرَتقِّبِّ الشمُس   قوله: يُوقظها وحي من الشمس، وقوله: ولفظة... مل تنظر

 جديد. إلحياء اللغة العربّية من  زًارم

 فيه؟  الشاعر  وفيق  هل -ب
العربّية الضاربة يف القدم  نعم وّفق الّشاعر فيهن ألنّه جاء منسجًما مع جتربته الشعريّة، فالّشاعر يتحّدث عن اللغةــ  

 اإلحياء.  هلذا   ازً رم  (  الّشمس)، وإحيائها من جديد مّتخًذا  (  اءر الّصح)وموطنها  

 لغويية قضااي

 واملمدود  واملقصور  املنقوص
  كان  وإذا( القاضي،الداعي هلادي،ا) مثل قبلها،  ما مكسور الزمة، بياء  ينتهي معرب اسم: املنقوص االسم  -1

  واجلّر، الّرفع  حاليت   يف احملذوفة الياء   قبل ما  على كسر  بتنوين عنها ويعوض ايؤه حتذف  وإلضافة  أل  من  اجمّرد
 :احملذوفة الياء  على املقدرتنيِّ  ابحلركتنيِّ  فيعرب

،   جاءَ : مثل ،رفعاا ( لضمةا)  ،  مرْرتُ : مثل ، جرًّا والكسرة  قاض    تثبت  الياء فإنّ  النصب حالة يف أميا  بقاض 
 :   املتنّب  قول   مثل الياء،  على  الظاهرة  الفتحة نصبه عالمة وتكون

َناايَ  َوَحْسبُ   شافَِّيا  املْوتَ  تَرى أنْ  داءً   بكَ  كفى
َ
 أمانَِّيا يُكنّ  أنْ  امل

  ابحلركات  ويعرب( لكربىا) ،(لدنياا: )مثل مقصورة، الزمة   أبلف ينتهي معرب  اسم: املقصور االسم  -2
 . جراا  و  نصيباا  و  رفعاا  حاالته مجيع  يف  آخره، على املقدرة

  حنو  أصلية اهلمزة  هذه  أكانت سواء( ومهزة زائدة  ألف) ممدودة أبلف ينتهي معرب اسم :  املمدود  االسمــ  3
  االسم  كان إذا   إال ظاهرة،  حبركات   ويعرب،)الءجن ) حنو  زائدة أو ،(بناء /رجاء) حنو  أصل عن منقلبة  أم( إنشاء)

  من  ممنوعا عندئذ يكون ألنه الكسرة   من عوضا  ابلفتحة  جيرّ  فإنه  ،زائدة فيه واهلمزة  مضافة غري نكرة املمدود 
 .وعلماء   محراء،: حنو  الّصرف،
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تدريبات    

: ــ    أعرب  ما  تحته  خط  في ما  يلي 1  

 أ-  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : "كليكم  ر اع  وكليكم مسؤول عن رعييته".    متيفق عليه.
 ر اع: خرب  املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة على الياء احملذوفة، ألنه اسم  منقوص.

 ب-  خرُي  الكساءِّ   ما سرَت اجلسَد ووقى من احلَري والربد.
 الكساءِّ :  مضاف إليه جمرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.

 ج-  الشُّورى  أساس احلكم الصياحل.
 الشُّورى:  مبتدأ مرفوع  وعالمة رفعه الضمة املقدرّة على األلف، منع من ظهورها  التعذر.

 د-  ختريَج يف اجلامعةِّ  أدابءُ   وعلماُء وشعر اءُ .
 أدابءُ :  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة عوضا عن التنوين ألنه ممنوع من الصرف.

.مهم ظاهرة حضاريية ساميةاتقديُر العلماءِّ واحرت   -ه  
 العلماءِّ   :مضاف إليه  جمرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.

.كفاعلهِّ   اخلريِّ   الدياعي إىل  -و  
 الّداعي:  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل.

ل  :  حذف  ياء  السم  املنقوص  )ر   اض ي  (  في  قو ل   أبي  الفتح  البستّي: 
ّ
ـــ    عل 2  

  إن أثرى فـََغضْبانُ صِّ رْ وصاحُب احل             هِّ من َمعيَشتِّ  ض  ار وذو الَقناَعةِّ  ـــ  
 ألنيه غري معيرف  )نكرة  (  وغري مضاف وهو يف حالة رفع، خرب مرفوع لـــ   )  ذو  (  .

   في  ما  يأتي:
ّ
ـــ    اضبط  ما  تحته  خط 3  

: قال طََرفة بن العبد  -أ  
   ر أَ ْيُت َبينِّ  غرباءَ   اَل يـُْنكُِّروَنين              َواَل َأْهُل َهذاَك الطي ر افِّ  الـُمَمدد

:قال احلُطَْيئة  -ب      
َنُكُم الـمَ ودُة  واإلخاءُ   ألَ ـ ْم َأُك جارَُكْم ويُكوَن بـَْينِــّ ي             وبـَيـْ

، واسًما منقوًصا، واسمً ا ممدوًدا من األفعال اآلتية:اصطفى،اقتدى ، ارتض ى 
ً
4  هاتِّ  اسًما مقصو ر ا  

 اصطفى:     ُمصَطفى  )ُمصطف  /  الـمصطفي  (  اصطفاء.
 افتدى:  ُمفتدى  ،  ) مفَتد/  املفتدي  (  ،  افتداء
 ارتضى:  ُمرَتضى  )مرَتض/  الـ مرتضي(  ،  ارتضاء

. ـــ    ُعد  إلــ   )  القصيدة  (  واستخرج  منها  اسًما  منقوصً ا،  واسًما  مقصو ًر ا  ،  واسًما  ممدوًدا 5  

 املقصور:  أندى، أزهى، وسىن، محى، مدى، الذكرى، الدينيا.
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 املمدود:  الصحر اء.
 املنقوص: انء، الليايل.

 مالحظة:  املاء:  ليس امساا ممدوداا ألن قبل آخره ألف أصلية وليست  ز ائدة.

 الكتابة

 اخلاطرة
 حادثة  أو  ما  ظاهرة  جتاه  وانطباعاته  ،   الكاتب  نظر  وجهة عن   يعربي   حديث  نثريي   َفني   اخلاطرة  أني   سابقا  تعليمت    

: احلديث  العصر  يف كتياهبا  أبرز  ومن ,  العاطفة  وصدق,  والتيعبري  التيصوير  وحْسن  ابإلجياز،  وتتيسم  ما، فكرة  أو  طارئة
 (بتصّرف) الكتابة، فن البكور، فاحل حسن                                 .أمني  وأمحد,  جربان  خليل  وجربان,  زايدة  مي

 خاطرة موذجـن 
 :يليها ما عن أجب ثم ،(الوهج على حرًصا) بعنوان اآلتية الخاطرة اقرأ

ع أحياًنا السير أزمات تسّببه الذي  أمس  ال تردُّ  قد        «
ّ
 خلف كتابته املركبات بعض لسائقي يحلو ما إلى بالّتطل

سم   األمر ويظّل ,  مركباتهم
ّ
رافة يت

ّ
 " راعيها والّرب سارحة" أو " البراري  قاهرة": مثل من عبارات، أمام سيما وال, بالط

 على صلي" دائًما تكتب التي " النبي على صّل ": وهي كلها، بينها شيوًعا األكثر الجملة إلى تصل أن إلى وغيرهما،

 ...  الياء بثبوت "النبي

  طلبتنا أّن  في تفكر وحين       
ّ
 فعل في الياء حذف وجوب العربّية اللغة حصص أثناء وفي مدارسهم في مون يتعل

  لَيَروا الشارع إلى يخرجون  ثّم  ،(صّلِّ ) األمر
ً

 يقودون  مفتولة وعضالت كثيفة وبشوارب املناكب عريض ي رجاال

   حافالٍت  أو  قالباٍت 
ّ
ها نتيجة إلى تصل... ضخمة مركبات في مون ويتحك  للطلبة يبدون  قد الّسائقين ءالهؤ  أن مفاد 

  ما في اإقناعً  أشد
ّ
 قواعد تخالف التي اليافطات معظم تأثير هو وكذلك, سهممدرّ  من ةويّ ْح النّ  بالقاعدة قيتعل

 .أحياًنا ةالعربيّ 

  في الخطأ يؤرقه من بين خطيًرا الفرق  يبقى لكْن  ، يخطئ كلنا       
ّ
ّد  من و, غةالل ا أمًرا الخطأ ّيع   يستحق ال هامشيًّ

 .تصحيحه محاولة أو إليه االلتفات

 أّية ترخيص يمنع الّسير، دائرة في متخّصص لغوّي  بوجود حلمنا إذا زائدة مثالية نحو نرنو أترانا وعليه،       

  وجودها ضرورة على اتفقنا إذا هذا ؟ خطأ بطريقة مكتوبة عبارات تحمل مركبة
ً

 .أصال

ص بأال نحلم وهل      
ّ
رخ   ي 

ّ
  اإلعالن شركات و اطينللخط

ّ
 ا أصول  في امتحان بعد إال

ّ
 وصرفها نحوها :ةالعربيّ  غةلل

 !اباتًّ  منًعا العامية اللهجة استخدام منع مع وإمالئها،

  ،وبعد         
ّ
 على وجدّية بحزم نعمل أن نتمّنى جميل ووهج خاّص  سحر...  والوجود وّيةاله   لغة العربّية، غةفالل

 .وبهائه استمراره

 ــ(بتصّرف األردنّية،  الرأي صحيفة مامكغ،  النا (
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 1  ـــ هل تؤيد الكاتبة يف ما ذهبت إليه؟ وضيح   ر أيك.
. ويرتك أيًضا للطالب.اليافطات وغريهاو  أحلظها يف اإلعالانت أي يف وجود أخطاء كثرية إمالئية وحنويّة ولغويّةر وأوافقها النعم أؤيّدها،ـــ   

 -2  اقرتح سبالا أخرى ملقولة: "حنو لغة  خالية من األخطاء"  غري ما ورد يف النصي .
 . ويرتك أيًضا للطالب  .اإلعالانت وتنقيحها بلغة سليمة اجعةر التعاقد مع متخصصني يف حمالت الدعاية واإلعالن وكتابة اليافطات ملــ 
  

 .:اآلتيني  املوضوعني  من واحد  يف كلمة  َخسني عن يقل  الي   مبا  خاطرة  اكتب
 .لغيت ُهويييت •
 عنها؟ للتيعبري  نطويعه  كيف,  الليسان  أداهتا  الليغة •

 

 التقومي الذايت 
 بعد  كتابيت  اخلاطرة  أأتكيد  من  أنين

تــ 1 .ًتمي  بوضوح  العربية  اللغة  يف نظري  وجهة عن  عربي  
واإلجياز  االختصار  راعيت  ــ 2  
تــ 3 .تكليف  غري من بصدق  خاطري  يف جيول  ما عن  عربي  
واخليال  التصوير  حسن  التزمتــ  4  
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 خمتارات من لغتنا اجلميلة
 البيان 

  شأنه في واختلفوا متشعبة، مذاهب البيان معنى في الناس ذهب         
ً
، اختالفا

ً
 عالم أدري  وال كثيرا

 أو القارئ  نظر في وتصويره النفس، في القائم املعنى عن اإلبانة إال البيان ليس يذهبون؟ وأين يختلفون 

.عنه يقصر وال يتجاوزه، ال اصحيًح  اتصويرً  السامع مسمع  

ل          وافظنّ  قومٌ  البياَن  َجهِّ
ّ
  غريب من االستكثار هأن

ّ
ـــــ   تقرأها أن لك قّدر فإذا  األساليب ونادر غة،الل

  امتنً  قرأت اجلًد  اوفؤادً  ،ارحبً  اصدرً  هللا وهبهم ممن وكنت
ً
. اللغة متون  من امشوش  

ه       
َ
ل   وافظنّ  آخرون وَجهِّ

ّ
 الهَ  هأن

َ
ّر  يزالون  فال الحديث في طوالتبّس  القول، في رذ

َ
 اجتراًرا بالكلمة ونَيْجت

  حتى
 
ف سِّ

َ
بتذل ت

 
.وت  

اب أن إليّ  ليخيّ         ت 
 
 ش يء أشبه كتابتهم وأّن  اس،للنّ  يكتبون  اممّ  أكثر ألنفسهم يكتبون  العصر هذا في الك

.بوحدته ويأنس بنفسه، يخلو حينما اإلنسان صدر في تتلجلج التي النفسية باألحاديث  

  به أصيب بما العربي البيان أصيب ما        
ّ

  بأساليب الجهل ناحية من إال
ّ
 يستطيع كيف أدري  وال غة،الل

 يعرف أن ونعوتهم،وقبل أوصافهم، في العرب أساليب على يطلع أن قبل اعربيً  اكاتبً  يكون  أن الكاتب

  يعاقبون، كانوا كيف
ّ
.ويعظون  بون،ويؤن  

  يستفيدها ال األخالق طالب أّن  فكما البيان؛ وأستاذ األخالق أستاذ بين فرق  ال أن وعندي       
ّ

 من إال

  يستفيده ال البيان طالب كذلك آدابه، وسمت أخالقه، كملت أستاذ
ّ

.مبين أستاذ من إال  

رِّقه، ألسلوب العربية منشآتـال مطالعة على أحملك أني نفسك تحدثك وال       
َ
 تختلسه، تركيب أو تست

 
ّ
  تكون  أن أحب ال يفإن

ً
  دركك يكن لم فعلت فإن ،امختلًس  أو ،اسارق

ً
 شأنك كانو , ابيانً  بيانك وال ،ادرك

 قد أنهم وظنوا بها، فقنعوا ومنظومها، العرب منثور  من بطائفة ذاكرتهم علقت الذين القوم أولئك شأن

 به تختلج مما ش يء عن اإلفصاح على أنفسهم وأرادوا الجّد  جد   فإذا، صميمه إلى البيان من وصلوا

.دفائنها ونبشوا املحفوظات، تلك إلى رجعوا نفوسهم،  

س في يقولونه ما قتصّد  أو منهم، اواحًد  تكون  أن فاحذر  أضيق العربية اللغة أّن  من ألنفسهم العذر تلمُّ

  أرحب العربية فاللغة ؛ املستحدثة املعاني لجميع تتسع أْن  من
ً
 العامة املعاني بهذه تضيق أن من صدرا

(بتصرف الكاملة، املنفلوطي مؤلفات ، *)املنفلوطي                                                                                                .املطروقة  
 

شاط
ّ
 الن

حديات العربّية اللغة"  حول  موضوعا  وأعـد مكتبتك، في ملتوفرةا املصادر أحد إلى عد •  ،"املعاصرة والت 

 ( .Point Power)  التقديمية العروض ببرنامج مستعيًنا زمالئك أمام واعرضه

 .املدرسّية اإلذاعة في واعرضه زيارتك، حول  تقريرا وأعد األردني العربية اللغة مجمع زْر  •

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
(،أديب وشاعر مصري ، نابغة في اإلنشاء واألدب ، تعلم في األزهر ، من آثاره ، كتاب ) النظرات ( وهو 1924ــ   1872مصطفى لطفى املنفلوطي )*

عة مقاالت في األدب االجتماعي والنقد ، وكتاب ) العبرات ( وهي مجموعة روايات قصيرة ، وكتاب ) محاضرات املنفلوطي ( وهي مجموعة من مجمو 

 . منظوم العرب ومنثورهم في حاضرهم وماضيهم
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 2020/  2019العام الدراسي 

 

 

 

 

 

  "  2ف/    14و  "    عمل في :أوراق 

 

  "العروض    "
 

  ينإعداد المعلم

ب   ي  ج 
حمد ن 

م
 حسن  

ة   اطق   ومروان  طق 

 إعداد المعلمين:

 حسن محمد نجيب

 ومروان طقاطقة
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 :     اخلفيف حبر : أوال      (1

 فاعِّالتُ      ُمْستَـْفعُِّلنْ     نالتُ فاعِّ       . احلركات  به  خفيت  خفيفا اي               :  البحر مفتاح  

 :وفق اآليت  كامال  البيت  يف  تفعيالت  ست  ،  شطر  كل  يف(  صورها  مع)  تفعيالت  ثالث  من اخلفيف  البحر  يتكون

 الشطر الثاين الشطر األول

 فاعالتن
 ــــ ــــ   ٮ  ــــ

 مستفعلن
 ـــــ  ٮ  ـــــ  ــــ

 فاعالتن
 ــــ ــــ   ٮ  ــــ

 فاعالتن
 ــــ ــــ   ٮ  ــــ

 مستفعلن
 ـــــ  ٮ  ـــــ  ــــ

 فاعالتن
 ــــ ــــ   ٮ  ــــ

 فعالتن
 ـــــ  ـــــ ٮ ٮ

 متفعلن
 ــــ  ٮ ـــــ  ٮ

 فعالتن
 ـــــ  ـــــ ٮ ٮ

 فعالتن
 ـــــ  ـــــ ٮ ٮ

 متفعلن
 ــــ  ٮ ـــــ  ٮ

 فعالتن
 ـــــ  ـــــ ٮ ٮ

 فاالتن 
 ــــــ ــــــ ــــــ

 فاالتن 
 ــــــ ــــــ ــــــ

ــــ )ـــــ ( و    ـــــ ٮ  ٮ  فعالتنصوراتها الفرعيتان) و  ــــ (  ــــ  ٮ ــــ  فاعالتن  ــــ تفعيلة)   ملحوظات  (  فاالتن ــــــ ــــــ ــ
 (  ــــ  ٮ ـــــ ٮ   متفعلن )  ةلفرعياورهتا صو (  ـــــ  ٮ  ـــــ مستفعلن ــــ )وتفعيلة 

 رب. ضلاو  ض  لَعرو ايف   إال(  - -  -تن فاال) أتيت  ال•
 خلفيف.ا يف حبر(   - ٮ  ٮ  -تعلن سم)  صورة  أتيت ال•

 :  البحر  واسم  التفعيالت  واكتب  اآلتيه  األبيات  قطع  مثال:

 ( 192) احلل يف الكتاب ص     عـَنـَاءِّ  بـهِّ منْ   ميي                   يف عـَناء  أْعـظِّـمْ ـ مْن ال أسَ  ي حيبي ِـّ ب ــقـلْـ  إني  .1
   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     التقطيع

   ...................................................................................................................... ........................................................................... ................................................................................................................................................     التفعيالت

                                      ............................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................  البحر اسم 
  

 زَمانِّهْ  وطِّيبِّ  َوبِــّـــأَنْــــــــــــــوارهِّ                       رَيْـــعانِـّــــــــــهْ  فـي بــالريبيـــــــعِّ  ــ َمْرحـــباــــــا 2           
          ....................................................................................................................................................... ...................... ...............................................................................................................................................................................    التقطيع

      ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    التفعيالت

    .............................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................      البحر اسم

َك البِّْشرِّ ــ 3  ُبستانِـّــــــــــهْ  يف  َمــــْشـــَي اأَلمـــــريِّ  فيهِّ              يَـْمشي نـََزَل السيْهَل ضاحِّ

          ........................................................................................................................................................................................................................................................ .................    التقطيع

      ........................................................................................... ..............................................................................................................................................................................   التفعيالت

                           .........................................................................................................................................................................................................................................................................      البحر اسم
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 هْ ـــ انِّ ــحألْ  وْ أ لر بيعِّ ا َمعاين مِّنْ                      ىـــي تشـَـ  ضِّ ألر او  ماءِّ سي لا  يـ ف نـََغم  ــ    4
 - - -/-ب -ب  /- -ب  -                            -  -ب   -/-ب -ب / - -ب ب                      

         التنفا     متفعلن        فاعالتن                             فاعالتن       متفعلن       َفعِّالتن                       
 اخلفيف التام                         

 :  اخلفيف  جمزوء

ر ، أربع تفعيالت حيتوي على تفعلتني  يف كل شط   اخلفيفحتذف من التفعيلة األخرية من كل شطر  ،  فمجزوء  
  األخرية من كل شطر   (  فاعالتنيف البيت ، فقد حذفت منه تفعيلة )  

 الشطر الثاين  الشطر األول

  نتُ اَل عَ اف
 ــــ ــــ   ٮ  ــــ

 نْ لَ عِّ فْ ْستم
  ــــ ٮ ــــ ــــ 

  نتُ اَل عَ اف 
 ــــ ــــ   ٮ  ــــ

 نْ لَ عِّ فْ ْستم
  ــــ ٮ ــــ ــــ 

  ن تُ اَل فعِّ 
 ــــ ــــ  ٮ ٮ

 نْ لَ عِّ فْ تم
 ــــ ٮ ٮ ــــ

  ن تُ اَل فعِّ 
 ــــ ــــ  ٮ ٮ

 نْ لَ عِّ فْ تم
 ــــ ٮ ٮ ــــ

 بنا أَلَـــــــــمْ  خيال   ِمنْ              َولـــْم أنَـــمْ  ناَم َصْحبي

          ................... ........................................................................ ............................................................................................................................................................. .................    التقطيع

        ................................. .................................................................................................................................................................................................................................   التفعيالت

    البحر اسم

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قَْد أَمــرْ  هكذا الُحْسنُ              في الَهوى مَ ال ِلمنْ  قُلْ 

 ................................ ........................................................................................................................................................................................................................ .................    التقطيع

        ............................................... ...................................................................................................................................................................................................................   التفعيالت

      البحر اسم
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 :جمزوئه  من التام  اخلفيف  اا ز ممي  تفعيالهتا، واذكر  ،اخلفيف  حبر  من اآلتية  األبيات  قطع 1  تدريبات    
َقــــريًـّـــــــا رائِّعاـا الليْحنَ  َرديِّدي  ــــ   1              الَوليدِّ  الصيباحِّ  َمعَ  يـَتَــــهادى              َعــبـْ

        ........................................................ ........................................................................... .......... ................................... .............................................................................................................................   التقطيع

 .............................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................... التفعيالت

 ........................................................................................................ .......... ........................................................................................................................................................................................... البحر اسم 

 نـَْفسي ُخْلدِّ ـ الْ  يف إلَْيهِّ  انَزَعْتين           ْلدَِّعْنهُ ُـ خـ ابلْ  ُشغِّْلتُ  َلوْ  َوَطينــــ  2
        .............................................. ................ ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

     ........................................................................................................................ ........................................................ ............................................................................................................................. التفعيالت

 ............................................... ..... ......................................................................................................................................................................................................................................................... البحر اسم 

 اأَلْجسامُ  اــــ دِّهاُمر  يف تَعَِّبتْ         ارا باــــ كِّ  وسُ ــــفــــ النُّ  كاَنتِّ  وإذاـــ    3
        .............................................. ................ ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

     ........................................................................................................................ ........................................................ ............................................................................................................................. التفعيالت

 ............................................... ..... ......................................................................................................................................................................................................................................................... البحر اسم 

يَ  مِّنَ  اة  ـــــ يــــــ وح         رْ ـــــــ أثَ  هُ ــــــــــ لَ  َمنْ  تْ ــــــــ مُ ـيَ  مْ ــــ لَ ـــ    4  رْ ـــــــــــــــــ السيِّ
        .............................................. ................ ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

     ........................................................................................................................ ........................................................ ............................................................................................................................. التفعيالت

 .............................................. ................ ............................................................................................................................................................................................................................................... البحر اسم 

 كِّ ـــــــــــــَلَديْ  ْيء  ـــــــشَ  لُّ ــــــ وكُ  َمالكي اي               إلَْيكِّ  ُأهدي العيدِّ  يف َشْيء   أي  ـــ  5
        .............................................. ................ ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

     .............................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................... التفعيالت

 ............................................................................................................ .......... ....................................................................................................................................................................................... البحر اسم 

ــــ يــــــ ولي  إذاــــــــــ ف               وَعْدل   َعْقل   ورِّ ــــــ األُم امُ ــــــ ظـــــ ونِّ ــــ    6  امُ ــــــــ ظــــ النيِّ  وىلي ـــــ تَ  اــــ
        ......................................... ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................   التقطيع

     ........................................................................................................................................................................ .....................................................................................................................................  التفعيالت

 .................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......... البحر اسم 

 :اآلتية  األبيات  من بيت  كل  بني  افصل  ــــ  2

ْعر   ف ت ْبع ث   ت وحي الم ْنشود   واألم ل   باب  والشّ  اله وى ـــــ 1 ّيا الشِّ  ح 

 

ياة   ِرف  ـــــ ت   ق دْ ــــ 2 يلين   ذ بولٍ  ب ْعد   الح  فاءِ  ب ْعد   مان  الزّ  و   ج 
 

ْلحِ  عل ى أ عان   م نْ  للا   ر ِحم  ـــــ 3 ْب  الص    و اْحت س 
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 :اآلتية  األبيات  يف العروضي  الوزن  ليستقيم  املناسبة؛  ابلكلمة  اغر الف  امأل  ـ 3

ْجِهك   ت ِملْ  ال أ خي ياــ 1  ف ْرق دْ  أ ْنت   وال........... أ نا ما           ع ّني ِبو 

 ع ظيم   -د                 م ْخت ِلف   -ج              الغ ريب   -ب              ف ْحم ة   -أ

يْ  آل ة      ــ 2 باب   ..........شِ ـــالع  ش  ّليا ف إذا              و   وّلى الم ْرءِ  ع نِ  و 

ة   -أ عاد   مال   -د                 ك  حْ ِض  -ج                 ة  حّ ِص  -ب            س 

ْيف  ــ  3  داخل  ..........في وْهو                      الهوى  ِمن   أ ْنجو  ك 

يالي- ب         األ ْحشاءِ - أ        ْلبِ - ج               خ    دالن فوس                  الق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ 

  : 1التدريب إجابة  

 - -ب -/-ب -ب / -  -ب ب                              - -ب -/-ب -ب/- -ب- .1
 اخلفيف التام.                    فاعالتن    متفعلن          َفعِّالتن             فاعالتن                     /   متفعلن   /    فاعالتن

 -  -ب   -/-ب -ب / -  -ب   -                          -  -ب   -/-ب -ب / -  -ب ب   .2
 اخلفيف التام                       فاعالتن       متفعلن        فاعالتن                           فاعالتن       متفعلن       َفعِّالتن    

 

 -  -  -/  -ب -ب / -  -ب ب           -  -/ب ب   -ب -ب / - -ب بـ    3
 اخلفيف التام                               فاالتن      متفعلن      َفعِّالتن                     َفعِّالتن      متفعلن        َفعِّالتن           

 -ب  -ب  /-  -ب ب                    -ب  -ب / -  -ب   -            4
 جمزوء اخلفيف                                          َفعِّالتن/ متفعلن                            فاعالتن/ متفعلن                 

 -  -ب   -/  -ب  -ب  / -  -ب   -          - -ب  -/ -ب   - - / -  -ب   -     5
 اخلفيف التام                                  فاعالتن /     متفعلن      فاعالتن/            فاعالتن  /    مستفعلن /    فاعالتن          

 - -ب  -/ -ب  -ب  /- -ب ب              -  -ب   -/ -ب  -ب  /- -ب ب     6
 اخلفيف التام                                   فاعالتن     متفعلن       فعالتن                فاعالتن       متفعلن       َفعِّالتن    

 : 2التدريب إجابة 

َعثُ  ُتوحي ودُ ـــش       ْـــ َمنـال واألَملُ  بابُ والشي  اهلَوى ـــــ 1        ْعرَ  فـَتَـبـْ  َحييا  الشيِّ
 َجفاءِّ  بـَْعدَ  مانُ الزي  َويلنيُ            ُذبول   بـَْعدَ  احلَياةُ  رِّفُّ ـــــتَ  َقدْ ــــ 2              

مَ ـــــ 3                        َواْحَتَسبْ  الصُّْلحِّ  عَلى  نَ                  َأعا َمنْ  هللاُ  رَحِّ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 جــ  3                                 بــ  2                               أــ  1              3التدريب إجابة 
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 ف    البسيط حبر : اثنيا   

 فعُِّلنْ   ُمْستَـْفعُِّلنْ   فاعُِّلنْ   ُمْستَـْفعُِّلنْ       . األمل  يبسط  لديه  البسيط  إن               :  البحر  مفتاح  

  كامال  البيت يف تفعيالت  مثاين  ،  شطر  كل يف(  صورها  مع )  فعيالتأربعة ت  من   البسيط  البحر  يتكون 
 :  اآليت  النحو  على

 الشطر الثاين الشطر األول

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
  ــــ ٮــــ ـــ   

 فاعُِّلنْ 
  ــــ   ٮـــ    

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮــــ ـــ  

 فاعُِّلنْ 
 ــــ ٮـــ 

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
  ــــ ٮــــ ـــ   

 فاعُِّلنْ 
  ــــ   ٮـــ    

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮــــ ـــ  

 فاعُِّلنْ 
 ــــ ٮـــ 

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
  ــــ   ٮـــ  ٮ

 فعُِّلنْ 
  ــــ  ٮ ٮ

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮـــ  ٮ

 فعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮ

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
  ــــ   ٮـــ  ٮ

 فعُِّلنْ 
  ــــ  ٮ ٮ

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮـــ  ٮ

 فعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮ

 ُمْسَتعُِّلنْ 
  ــــ ٮ ٮــــ  

 ُمْسَتعُِّلنْ   
 ــــ ٮ ٮــــ  

 ُلنْ فعْ 
 ــــ  ـــــ  

 ُمْسَتعُِّلنْ 
  ــــ ٮ ٮــــ  

 ُمْسَتعُِّلنْ   
 ــــ ٮ ٮــــ  

 ُلنْ فعْ 
 ــــ  ـــــ  

 :  البحر  واسم  التفعيالت  واكتب  اآلتيه  األبيات  قطع  مثال:

ُتهاــ 1  َوأْحالها يناَتالقِّ  َفما ُأَحْيلى وأْهواها       هَتْواين َوْهيَ  القـَيـْ
       ..............................................................................................................................................................................التقطيع

                                      ..............................................................................................................................................................................  التفعيالت

                   ................................................. ............................................................................................................................. البحر  اسم
               

 َمْعناها بيِّ ُـ ح ـال َوَمْعىن احلَياةُ  َوْهيَ        هَبَْجُتهُ  َوْهيَ  ُمَغيني ـال الر بِّيعُ  ــ فـَْهي2
       .............................................................................................................................................................................. التقطيع

                .............................................................................................................................................................................التفعيالت
                      ............................................... ............................................................................................................................. البحر  اسم

َنة  3 ــبا  رَق َمها     َفنُّ  ْسنِّ ُـ ح ـال مِّن َشبابِّ  ــ َوفِّتـْ وارُ  الصيِّ  غنياها حبيِّ ـال وحِّ
             ..............................................................................................................................................................................: التقطيع

 ................................................ .............................................................................................................................التفعيالت
                             ..................................................................................................... .........................................................................البحر  اسم
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 َمْعناكا ضَ دِّ أْهدْت بـَعْ لْ ـــــُـ خ ـال  َوَجن ةُ       آكاَمرْ  الوِّْجدانِّ  يفِّ  ــ أْرُدنُّ َأْشَرقَ 4

             ..............................................................................................................................................................................: التقطيع

 ................................................................................................................ .............................................................التفعيالت
    ........................................ ...................................................................................................................................... البحر  اسم

 البسيط مجزوء •

 تفعيالت يف البيت كامال :  ستيف كل شطر ،   تثالث تفعيالذف منه التفعيلة األخرية  من كل شطر فيصبح فيه حت

 الشطر الثاين الشطر األول

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮــــ ـــ  

 فاعُِّلنْ 
 ــــ ٮـــ 

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮــــ ـــ  

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮــــ ـــ  

 فاعُِّلنْ 
 ــــ ٮـــ 

 ُمْستَـْفعُِّلنْ 
 ــــ  ٮــــ ـــ  

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
 ـــ  ٮـــ  ٮ

 فعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮ

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
 ـــ  ٮـــ  ٮ

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
 ـــ  ٮـــ  ٮ

 فعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮ

 ُمتَـْفعُِّلنْ 
 ـــ  ٮـــ  ٮ

 ُمْسَتعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮــــ  

 

 ُمْسَتعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮــــ  

 ُمْسَتعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮــــ  

 

 ُمْسَتعُِّلنْ 
 ــــ ٮ ٮــــ  

  ) ختتص ابجملزوء(    مستفعل
 ـــــ ــــــ ــــــ

 ) ختتص ابجملزوء(  مستفعل
 ـــــ ــــــ ــــــ

  البحر  واسم  التفعيالت  واكتب  اآلتيني  البيتني  قطع  :  مثال

مِّ ُمْستَـعْ  س  دارِّ  ق  ـــــــــْولِّ ـــ ْخلَ ـمُ         َعفا رَْبع   َعلى وُقويف  َماذاــ 1  جِّ
                   ............................................................................................................................................................................:  التقطيع

                   .................................................................................................................... .......................................................:التفعيالت

                ......................................................................................................................................................................... :البحر  اسم   
 َمْسلوبُ  ذي سَلب   َموروث        وَُكلُّ  ذي إبِّل   وَُكلُّ ــ  2

                   ............................................................................................................................................................................:  التقطيع

                   .................................................................................................................... .......................................................:التفعيالت

                ......................................................................................................................................................................... :البحر  اسم   
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 :  البحر  واسم  التفعيالت  واكتب  اآلتية  الشعرية  األبيات  قطع  :  تدريبات  

لُ ـُمْرتَ  بَ ـــ كْ ري ـــال إني  رْيرةَ ـــهُ  وديعْ  ـ1  لُ جُ الري  أيُّها  اعاا ودَ  ُتطيقُ  وَهلْ                   حِّ

        .................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................................   التقطيع

     ........................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... التفعيالت

 ............................................... ..... ......................................................................................................................................................................................................................................................... البحر  اسم 

 انُ ـــــــــــأْزمَ  هُ ـــــــ ساَءتْ  ن  ـــــــزَمَ  هُ ري ـــــــــسَ  نـــــمَ       ل  ُدوَ  ها ـــــــــــــْدتَ ــــشاه اــــــــــ َكم ورُ ـــــــــاألُمُ  يَ ـــــــهِّ ــ  2

        .............................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

     ........................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... التفعيالت

 .............................................. ...... .......... ............................................................................................................................................................................................................................................... البحر  اسم 

يْ ــ   3  اكَ ـــاجــت رُ ــــــــحْ ــــالسيِّ  ذاـــــَوه الُ ــــــــــمَـ ج ـال ذاـــــــه    َوَطين اـــــــي نُ ــــــاحلُسْ  أَنتَ  َوْحدِّكَ  جُ ـــــــــــَنسِّ
        .............................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

     .............................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................... التفعيالت

 ............................................................................................................ .......... ....................................................................................................................................................................................... البحر  اسم 
نِّ  زلِّ ــــ َمنـال يفِّ  مْ ــــــــهُ ـــــــفُ ــــْألَ ـــيَ  كانَ  َمنْ       ذََكروا  أْيَسروا ما إَذا  مَ ار الكِّ  إني   ــ 4  اخَلشِّ

        .............................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

      .............................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................  التفعيالت

     ..................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ البحر  اسم 
 

يي  ا ـــــــــــن ــــــإني  أاَل  تْ ــــــــــالــــقــ   5  وانِّ ــــــــــاأَلكْ  ةَ ــــــلَ ــــــــعْ ـــــشُ  اي ُحسنِّ ـ ال يفِّ           انِّ ــــــــــــــــــــــــسِّ
        .............................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................   التقطيع

 .............................................. ................ ...............................................................................................................................................................................................................................................  التفعيالت

      ................................................................................................................ ................................................................ .............................................................................................................................البحر  اسم
لْ ــــهْ ـــتُ  إنْ  لِّ ــــفــَكالطيِّ  سُ ــفْ ـــوالني ــ  6  مِّ ــــــــــــــطِّ ـــ فَ ــيـَنْ  طِّْمهُ ـــفْ ــتَ  وإنْ  َضاعِّ الري  بيِّ ـحُ      َعلى  َشبي  هُ ــــمِّ
        ................................................................................... ............................................................................................. .............................................................................................................................    التقطيع

      .................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................  التفعيالت

      ........................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................البحر  اسم
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 :اآلتية  األبيات  من بيت  كل  بني  افصل  ــــ  2

ضْ (  1
َ
ْن هذه الدْوَحةِّ الخ حر مِّ

َ
لَع األ

َ
وار  والرُّسل  ر اءِّ قْد ط

ُّ
يد  َوالث  ار  والّصِّ

2   ) 
ّ
هِّ فـــــ َق في َضاحِّ َورٌد تأل َح ــــ ي َمنابتِّ نه  الضُّ ي ــــاْزداَد مِّ  اقار الَعينِّ إشى فِّ

ه  الَوَسن  (    3
َ
ْجفان

َ
ْم وَجفا أ

 
رِّك

ْ
ك ْن ذِّ  مِّ

َجن 
َ

كروَن غريًبا َعاَده  ش
ْ
ذ
َ
 َهْل ت

 :اآلتية  األبيات  يف  العروضي  الوزن  ليستقيم  املناسبة؛  ابلكلمة اغر الف  امأل  ـ 3 

 ـف ..............مْن ..ـفقْل لِّ (  1
ً
لَسفة

َ
ْيًئا وغاَبْت عنَك أشياء                      ي العلمِّ ف

َ
َت ش

ْ
ظ  حفِّ

ْتقِّ -د                                    عي يّد -ج                                   يظنُّ  -ب                              َيرى  -أ  
 ن  ي 

ههِّ ي الرّ ِـّ َوقفت  ف (  2 شبِّ
ي فْقَد م  عي  .............ى َبكْت..ــــــــــحت                           وضِّ أْبكِّ

َ
 َهرِّ ن  الزّ ـ...أ

ا -أ ي -ب                               َهمًّ موعِّ
جاًجا -د                                     َمْرآَي ـلِّ -ج                                 بد   اْحتِّ

ْوَب ( 3
َ
ًسا ث دا البِّ

َ
ْيه......... ..                             الّنعيمِّ بالوَمْن غ

َ
ه ـهللَا ين فإّن  ........ َعل  َزع 

  رٍ شك-د                       ٍس رااحت-ج                                    تفّضلِّ -ب                        نقو ٍش  -أ

   اإلجابة  

 -ب ب /-ب --/-ب ب /-ب  -ب         -ب ب  / -ب --/-ب ب  /- ٮ --(    1
 البسيط التام               متفعلن/ َفعِّلن/ مستفعلن/ َفعِّلن                 مستفعلن/ َفعِّلن/ مستفعلن/ َفعِّلن            

 -  - /-ب --/-ب ب /-ب  --       -ب ب / -ب --/ -ب ب / -ب -ب(   2    
 البسيط التام           فـَْعلن  مستفعلن/    َفعِّلن/  مستفعلن/             مستفعلن/ َفعِّلن   َفعِّلن/      متفعلن/            

 - -  / -ب --/-ب ب  / -ب --           -ب ب / -ب --/ -ب ب / -ب -ب(     3    
 البسيط التام         مستفعلن/ فـَْعلنمستفعلن/ َفعِّلن/             فعِّلن    مستفعلن/    َفعِّلن/  /  متفعلن              

 -ب ب  / -ب --/-ب ب  / -ب --                -ب ب /-ب  --/-ب ب  / -ب --(  4
 البسيط التام        مستفعلن/ فَعِّلن /  مستفعلن/ َفعِّلن                       مستفعلن/ َفعِّلن/ مستفعلن/ َفعِّلن        

 -  - -/-ب - / -ب --                               -  -  -/-ب  - / -ب --(  5
 جمزوء البسيط            مستفعلن/ فاعلن/ مستفعل                               مستفعلن/ فاعلن/ مستفعل      

 -ب ب / -ب --/-ب ب / -ب --              -ب ب /-ب  --/-ب  - / -ب --(  6
 البسيط التام        َفعِّلن  مستفعلن/     مستفعلن/ َفعِّلن/                   مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ َفعِّلن        

 :اآلتية  األبيات من  بيت كل  بني افصل ــــ   إجابة2

ضْ (  1
َ
ْن هذه الدْوَحةِّ الخ لَع الر مِّ

َ
ح        ـ    اءِّ قْد ط

َ
وار  والرُّسل  ر أ

ُّ
يد  َوالث  ار  والّصِّ

2    ) 
ّ
هِّ ي  ـــــَق في َضاحِّ َورٌد تأل َح ــــف                             َمنابتِّ نه  الضُّ ي الَعينِّ إشــــاْزداَد مِّ  اقار ى فِّ

َجن  (  3
َ

كروَن غريًبا َعاَده  ش
ْ
ذ
َ
ه  الَوَسن                َهْل ت

َ
ْجفان

َ
ْم وَجفا أ

 
رِّك

ْ
ك ْن ذِّ  مِّ

 :اآلتية  األبيات  يف  العروضي  الوزن  ليستقيم  املناسبة؛ ابلكلمة اغر الف  امأل  إجابة  3
 ( د   3                        ب(   2                      ج  (  1



 

 103 لغة عربية / الثاني عشر الفصل الثاني                                          مروان طقاطقة     حسن محمد نجيب و/  ينالمعلمإعداد 

 ز    الطويل حبر : اثلثا     

  مفاعلُ  َفعوُلن َمفاعيلن َفعوُلن     لُ ضائِّ فَ  حور البُ  دونَ  لهُ  طويل          :  البحر مفتاح 
 :  اآليت  النحو  على  كامال البيت  يف  تفعيالت  مثاين،  شطر  كل يف( صورها  مع)تفعيالت   أربع   من  الطويل  حبر يتكون 

 الشطر الثاين  الشطر األول

 فـَُعوُلنْ   
 ـــــ ــــ ب 

  نْ يلُ اعِّ فَ مَ 
   ـــــ ـــــ ــــــب 

 فـَُعوُلنْ 
   ـــــ ــــب 

  نْ يلُ اعِّ فَ مَ 
 ـ  ٮ ـ ـ ـــــ ـــــ ــــــ ب 

 فـَُعوُلنْ 
 ـــــ ــــ ب 

  نْ يلُ اعِّ فَ مَ 
   ـــــ ـــــــــــ ب 

 فـَُعوُلنْ 
   ـــــ ــــب 

  نْ يلُ اعِّ فَ مَ 
 ـ  ٮ ـ ـ ـــــ ـــــ ــــــ ب 

 ُعولُ فَـ   
 ب ـــــ ب 

  نْ لُ اعِّ فَ مَ 
 ــــــ  ب ـــــ ب 

 ُعولُ فَـ   
 ب ـــــ ب 

  نْ لُ اعِّ فَ مَ 
 ــــــ  ب ـــــ ب 

 ُعولُ فَـ   
 ب ـــــ ب 

  نْ لُ اعِّ فَ مَ 
 ــــــ  ب ـــــ ب 

 ُعولُ فَـ   
 ب ـــــ ب 

  نْ لُ اعِّ فَ مَ 
 ــــــ  ب ـــــ ب 

  ياعِّ فَ مَ    
ــــ  ـــــ ب   ــ

  ياعِّ فَ مَ    
ــــ  ـــــ ب   ــ

 (  ال أتيت إال يف العروض أو الضرب   مفاعي)تفعيلة    //  : حبر الطويل ال أييت إال ًتميا ملحوظة 

 :  البحر  واسم  التفعيالت  واكتب اآلتيه  األبيات  قطع  :  مثال  
 َورَْبع  َخَلْت آايتُُه ُمْنُذ َأْزمــــــانِّ       َوعِّْرفانِّ  َحبيب   ذِّْكرى مِّن نَبكِّ  قِّفا .1

     .................................................................................................................................................................::  التقطيع 
 .............................. .............................................................................................................................:   التفعيالت   

                        ........................................................................................ ...........................................................................البحر  اسم  

 َمَكارِّمُ ـي َعَلى َقْدرِّ الكَِّرامِّ ال ِــّ َوأتَْتِّ         اْلَعزائُِّم   يـتِّ أتَْ  اْلَعْزمِّ  َقْدرِّ أْهلِّ  ــ َعلى 2
     ...............................................................................................................................................................::  التقطيع  

 . ................................................................................ .............................................................................:   التفعيالت   
 ................ ............... .............................................................................................................................:    البحر  اسم  

 ودُ ــــ عُ ـــََ ي  نَ ــــيْ ـــثَ ــــا بُ ــــيَ  ى ـــلي وَ ـــرَْيعاَن الشيبابِّ َجدِّيُد       َوَدْهراا تَ  لَْيتَ  أال ـ ـ3
     .............................................................................................................................................................. :  التقطيع

    ..............................................................................................................................................................  التفعيالت   
    ..............................................................................................................................................................  البحر  اسم  

ْبتُ  4 َنها بَيين لِّسْعي الد ْهرِّ  ــ َعجِّ  بَيَننا سَكَن الد ْهرُ  ما فَلم ا انـَْقضى       َوبـَيـْ
     .............................................................................................................................................................. :  التقطيع

    ..............................................................................................................................................................  التفعيالت   
    ..............................................................................................................................................................   البحر  اسم  
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 الكتاب  تدريبات   :  البحر  واسم  التفعيالت  واكتب  اآلتية  الشعرية  األبيات  قطع  1:  تدريبات

 َفمي  هاـ لَ  عوَوَيدْ  ي ـــب ــقلْ  ُدهاجيِّ ــمَ ـيُ       َدمي يـَوف لِّساين يف  َهواها بالديــ  1
        ............................................................................................................................................................ ................................................................................... ....................................................................................   التقطيع

 .............................................................................................. ............................. ................................................................................................................................................................................................ التفعيالت

 ............................................................ ................................... ................................. ........................................................................................................................................................................................... البحر  اسم

ْقطِّ        َوَمْنزِّلِّ  َحبِّيب   ذِّْكرى مِّن نـَْبكِّ  اقِّفَ ــ   2  َفَحْوَملِّ  خولِّ الدي  َبنْيَ  وىـــــاللِّي  بِّسِّ
        ............................................................................................................................................................ ................................................................................... ....................................................................................   التقطيع

 .............................................................................................. .............................................................. ............................................................................................................................................................... التفعيالت

 ............................................................ ................................... ................................. ........................................................................................................................................................................................... البحر  اسم

يا أمْ  أَتى ما َسخاءا  انَ ــــــــَأك           الَفىت َعلى  ُدلُّ ــــتَ  الق  ـــــــَأخْ  ْفسِّ ــــلني ــــولـــ  3  َتساخِّ
        ............................................................................................................................................................ ................................................................................... ....................................................................................   التقطيع

 .............................................................................................. .............................................................. ............................................................................................................................................................... التفعيالت

 ............................................................ ................................... ................................. ........................................................................................................................................................................................... البحر  اسم

 ْهرُ مَ ـال  يـُْغلِّه مْ ـــل ْسناءَ ـحَ ـال َخَطبَ  َوَمن      نُفوُسنا َمعايلـال ي ِــّ ف َعَلْينا هَتُونُ ــــ  4
        ............................................................................................................................................................ ................................................................................... ....................................................................................   التقطيع

 .............................................................................................. ............................. ................................................................................................................................................................................................ التفعيالت

 ........................................................................... .................... ............................................................................................................................ ................................................................................................ البحر  اسم

ِــّ َوإِّني  ــ5  رُ ـــــالَقطْ  َلهُ بلي  فورُ الُعصْ  انـْتَـَفضَ  اَكمَ            زة  ـــــهِّ  اكِّ ر لِّذكْ  ي ـــُرون ـــعـــلَتَ  يـ
        ................................................................................................................................................................................................................. .............................. ....................................................................................   التقطيع

     ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ التفعيالت

 ........................................................................... .................... ............................................................................................................................ ................................................................................................ البحر  اسم

 اليدِّ  ظَاهِّرِّ  يف  الَوْشمِّ  يـــ َكباقِّ  تَلوحُ         َمدِّ ثـَهْ  ةِّ ـــ رقَ ـــبُ ــبِّ  أْطالل   ةَ لَ وْ ـــَخــلِّ ـــ  6
        ................................................................................................................................................................................................................. .............................. ....................................................................................   التقطيع

     ...................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... التفعيالت

 .......................................................................... .................... ............................................................................................................................ ................................................................................................ البحر  اسم

 

 

 

  
 

ــــ  ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اآلتية  األبيات  من   بيت  كل  شطري  بني  فصلا  ــ 2-ـ
مّ ـــ  1 إ ى األٍيت ي ة  ل تِ  ٍو ق كّ  لظّ  د  ذِاال إ ل تٍك ه ظ آ  مل  آّجٍخع   إدّ  ب ٍأّع تٍف   الٍق  ٍآّع

مٍ  آٍغئفٍ  فٍت آغ قّ ــ  2 م ما العئس ق ٍذف مظ  وغئ ّستٍصٍ  الٍه  ائد  د الصٍ  ئك  ــــبئلدِ ج ةّ دِ ــــوا
ت   ــ 3 ٍدّق ٍدظ  ٍة ن   فٍفِ  ل ٍصكّ  خٍكّفى الحُّ ت   ٍلئل  ىد آغّ  ٍوآمعٍّك س  تٍتا  اض عّصئكٍ  ا  ٍعّح

 

 :  اآلتية  األبيات  يف  العروضي  الوزن  ليستقيم  املناسبة؛  ابلكلمة الفراغ  امأل  ـــ   3
زّو ـــ  1

َ
َن  دْ ت دري  ال َك فإنّ  ..... ...مِّ

َ
ا                             ت

َ
يش   َهل ليلٌ  َجّن  إذ عِّ

َ
 الَفجرِّ  إلى ت

 األْخبارِ -د                     الّتقوى -ج                عامِ الطّ -ب                    المالِ  -أ
أّن ــ  2

َ
ه  ........ ..... ك

َ
لْيل

َ
في غ

ْ
وَحي                       . ليَس َيش ْمتَ ــ سوى أْن َيرى الرُّ

َ
 زِّجانِّ ـــــنِّ ت

ؤادي  –ب                                  الَقلَب  -أ 
 
 َسَقمي   -د                           االنتظاَر  -ج                       ف

ْم .ــ  3
َ
لُّ ل ذا الخِّ  َمالل......... إِّ

ّ
 ــــ .... إال

ً
 ــــ لي ـــ ف                       ة

َ
ر ـــــــــــ َس ل  الفِّ

ّ
تاب  اه  إال  َق عِّ

فار  -أ   ي 
ْ
َك    -ب                            َك ق عطِّ َك  -ج                         ي  جافِّ

 َك َيْهجرْ  -د                           ي 
 

 ) مجيع األبيات على البحر الطويل (   إجابة التدريب األول :
 -ب -ب/ --ب   /---ب/ ب   -ب       -ب -ب/--ب  / ---ب  /--ب (1

 مفاعلن    فعولن     مفاعيلن  فعوُل               فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن            
 

 -ب -ب/ب-ب   / ---ب  / --ب        -ب -ب/--ب  /---ب  /--ب(      2
 مفاعلن  فعوُل      مفاعيلن    فعولن            مفاعلن   فعولن     مفاعيلن   فعولن          

 

 -ب -ب/--ب  / ---ب / ب  -ب        -ب -ب/ب -ب  /---ب  / --ب(     3
 مفاعلن    فعولن     مفاعيلن    فعوُل                 مفاعلن   فعوُل     مفاعيلن    فعولن          

 

 -  - -ب/--/ ب  ---ب / ب  -ب     -ب -/ ب -  -ب  /---ب/ ب  -ب(     4
 مفاعيلن    فعولن       مفاعيلن    فعوُل          مفاعلن      فعولن      مفاعيلن  فعوُل            

 

 -  - -ب/ب -/ ب  ---ب / ب  -ب      -ب -/ ب -  -ب  /---ب  /-  -ب(     5
 مفاعيلن   فعوُل        مفاعيلن   فعوُل             مفاعلن       فعولن     مفاعيلن   فعولن          

 

 -ب -/ب --/ ب   ---ب / ب  -ب        -ب  -ب / ب -ب  /---ب/ ب  -ب(    6 
 مفاعلن      فعولن     مفاعيلن       فعوُل              مفاعلن    فعوُل       مفاعيلن     فعوُل            
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  افصل  سؤال  جواب
ْعَجلِّهِّم إْذ أْجَشُع الَقومِّ َأْعَجلُ ـ َوإْن ُمديتِّ األَيدِّي إِّىل الزادِّ ل (1  ْم ُأُكْن             أبَِّ
 ائرُ رَ مـابلريِّجالِّ الْت َهوى واْسَتمري                 الـ وَن وفارَقواقُ ْق َقد َأفاَق العاشِّ أفِّ (  2
 َجداي بنـُْعماَك َعسْ سار َوأنَعْلُت أفْ             تـَرَْكُت السَُّرى َخْلفي لَِّمْن َقلي َمالُُه (  3
  الفراغ  اكمل  سؤال  جواب

   ( د3( ب                                        2( ج                                       1
 :   البحر  واسم  تفعيالهتا  واكتب  على  اآلتية األبيات  قطع  :   عام  تدريب

با يِــّل   ا ر اذْكُ         يـُْنسي واللييلِّ  هارِّ الني  اختالفُ ــــ  1  أُْنسي وأايمَ  الصيِّ
        ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................    التقطيع

 .............................. ...............................البحر..................................................... ............................................................................................... ................................................................................................ التفعيالت

ي كَوْحي راااقِّف أضَحتْ       أطالل   مِّنْ  ْوقَ الشي  جَ َهيي  ماــــ  2  الواحِّ
        .................................................................................................................................................... ..................................................... .......................... ..................................................................................................    التقطيع

 .............................. ...............................البحر............................... ...................... ............................................................................................... ................................................................................................التفعيالت
 

 َوالذيِّْكرُ  األحادْيثُ  مالِّ ـال مِّنَ  َويـَبـَْقى          ح  ــــئِّ ارَ وَ  اد  ــــغَ  مالَ ـال إِّني  يي َأَماوِّ  ــ3
        ......................................................................................................................... ..................................................... .......................................................................................................................................................     التقطيع

 .............................. ...............................البحر............................... ...................... ............................................................................................... ................................................................................................التفعيالت
 

 واءُ األهْ  هاــــلوبَ َُ ق  ريِّقْ ــــتُف مْ ــل        مجيع   يلِّ أهْ  حنيَ  العيشُ  حبيذا ــــ  4
        .................................................................................................................................................... ..................................................... .......................... ..................................................................................................    التقطيع

  5 ............................................................البحر............................... ...................... ............................................................................................... ................................................................................................التفعيالت
 حازِّمِّ  َنصيَحةِّ  َأوْ  َنصيح   يِّ أْ ر بِّ     فَاسَتعِّنْ  ُشورَةَ ــمَ ـال ْايُ ري ال  بـََلغَ  إَِّذاــ   5

        ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................    التقطيع

 .............................. ...............................البحر..................................................... ...............................................................................................................................................................................................  التفعيالت

 

ةُ ــ  6  اُؤهُ ــــــــــــرَخ ي ــــتِّ أْ ـــي مي ـــث      يضِّ قَ تنْـ  رِّ ــــهْ الدي  شدي
        ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................    التقطيع

 .............................. ...............................البحر..................................................... ............................................................................................... ................................................................................................ التفعيالت

ل   عن         هُ ـــــأني  لوال العيشَ  أطَيبَ  ماـــ  7  روكُ ـــتْ ََ م ُكلُّهُ  عاجِّ
        ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................    التقطيع

 .............................. ...............................البحر..................................................... ............................................................................................... ................................................................................................ التفعيالت
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ْبسِّ  كليِّ  َجدا َعنْ  َوتـََرفـيْعتُ        يسِّ نفْ  سُ يَُدنيِّ  اــمي ــعَ  يـــسِّ ــنـَفْ  ُصْنتُ ـــ  8  جِّ
        ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................    التقطيع

 ........................... ..................................البحر..................................................... ...............................................................................................................................................................................................  التفعيالت
 ولُ ـــبــَمكْ  يـُْفدَ  مْ ـ ل اـــَرهــــإثْ  م  يي ـــُمتَ           ولُ ـــ بـــَمتْ  اليَـْومَ  يـــفـََقْلب ُسعادُ  ابَنتْ ـــ  9

 ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................    التقطيع

 .............................. ........... .................... البحر.......................................................................... ................................................................. ................................................................................................ التفعيالت

 
 

 ميلُ ـجَ  هِّ ـــديـــْرتَ ــيَ  رِّداء َفُكلُّ        ْرُضهُ ــــعِّ  اللُّْؤمِّ  مِّنَ  يْدَنسْ  مْ ـــلَ  َمْرءُ ـال  إذا ـــ  10
 ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................    التقطيع
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 اإلجابة : 
 - -ب   -/ -ب -ب /- -ب  -      - -ب  -/   -ب -ب /- -ب  - (1

 فاعالتن      متفعلن/ /     فاعالتن         فاعالتن       متفعلن/   فاعالتن/              
 حبر اخلفيف 

 - - -/-ب - / -ب --               - - -/-ب  - /-ب --(       2
 مستفعلن/ فاعلن/ مستفعل              مستفعلن/ فاعلن/ مستفعل             

 جمزوء البسيط 
 -- -/ب --/ ب  ---/ ب  -  -ب      -ب -/ ب - -ب  / ---ب   /- -ب(   3

 عيلنمفا  فعولن/    مفاعيلن/     فعوُلن/          مفاعلن     فعولن/    مفاعيلن/ /  فعوُلن       
 حبر الطويل 

 - -  -/ -ب -ب /- -ب  -             - -ب  -/ -ب  -ب /- -ب  -(  4
 فاالتن     متفعلن/     فاعالتن/                فاعالتن      متفعلن/   فاعالتن/        

 حبر اخلفيف 
 -ب  -ب /ب-/ ب  ---ب / ب  -ب     -ب -ب/ ب -ب  /---ب/ ب  -ب(   5

 مفاعلن   فعوُل /    مفاعيلن/      فعوُل /           مفاعلن    فعوُل /    مفاعيلن/    فعوُل /        
 حبر الطويل 
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 -ب -ب /-  -ب  -             -ب  -ب /- -ب  -(  6
 متفعلن    فاعالتن/                 متفعلن      فاعالتن/       

 جمزوء اخلفيف
 - - -/-ب - /-ب -  -              -ب - -/ -ب -  /-ب - -( 7

 مستفعلن/ فاعلن/ مستفعل             مستفعلن   فاعلن/   مستفعلن/     
 جمزوء البسيط 

 - -ب  - / -ب -ب /- -ب ب           -  -/ب ب  -ب - -/- -ب  -(  8
 فاعالتن     متفعلن /   َفعِّالتن/                 َفعِّالتن   مستفعلن/    فاعالتن/        

 اخلفيف حبر 
 -  - / -ب  - - /-ب   - /–ب  -ب        - - / -ب  - - /-ب ب  /–ب  --( 9

 مستفعلن/ فـَْعلن   فاعلن/     متفعلن /       فـَْعلن      مستفعلن/  َفعِّلن /     مستفعلن/     
 حبر البسيط 

 - -/ب  --/ ب   ---ب / ب  -ب        -ب -ب /- -ب  /---ب  /- -ب(  10
 مفاعي فعولن/     مفاعيلن/    فعوُل/                مفاعِّلن فعولن/  مفاعيلن/   فعولن/         

 حبر الطويل 
 –ب  –ب  / - -ب ب                  -ب  –ب   /- -ب ب (  11

 علنمتف   /    فَعِّالتن                       متفعلن    َفعِّالتن/           
 جمزوء اخلفيف
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               (والروّي  القافية) عروض

وّي  حرف وأهمها الشعرّي  البيت آخر في  الحروف من  مجموعة هي الشعر من القافية  : القافية:  أول  .الرَّ

  : الفراهيدي   أمحد   بن   اخلليل   تعريف َوفق  وميكن حتديد القافية  

 "   الساكن   قبل   الذي   املتحرك   مع   يسبقه   ساكن   أول   إىل   البيت   يف   حرف   آخر   من   " 
    أتمل األبيات اآلتية : 

 ) كارم (            ارمُ ــــــــــَمكـَوأتيت على َقْدرِّ الكِّرامِّ ال       أْهلِّ الَعْزم أتيت الَعزائُم  لى َقْدرِّ ــــع  
 ) ظائم (              مُ ـــــــالَعظيمِّ الَعظائِّ ُر يف َعني ــــغُ َوَتصْ        صغارُها غريِّ ي َعنيِّ الصّ ـُم فـــــظُ ــَوتـَعْ   
َزْت عنُه اجليوُش اخلضارمُ       سيُف الّدْوَلةِّ اجليَش مَهَُّه  فُ ـــــلِّّ ـــُيكَ     ) ضارم (            َوقد َعجِّ
 ) راغم (                    راغِّمُ ــــــهِّ الضّ ــــــــــــيـــا ال َتّدعـــــَك مـــَوذل       َوَيطُلُب عنَد الّناسِّ ما عنَد نفسه  

                                                                                                                             

   القافية   تكون   قد :   ملحوظة 
ً
 ) كما في األمثلة السابقة (    كلمة   من   جزءا

 ) كما في البيت اآلتي (    واحدة   كلمة   أو   

   )رُ أمْ )  وال عليكَ  هَنْي   للَهوى أَما      رْبُ الصي  شيمُتكَ  الد ْمعِّ  َعصي   كَ أراـــ  
 كقول الشاعر :  . كلمتْين أو

 )بِّ ُتصِّ  مْ ـــ لَ (وَ  يــــنـــتْ ــ طَ ــ خْ �فأ      حادثة   كلُّ  يـــنــتْ ــرَمــــ 
 

 ) من خارج الكتاب (   اآلتية  األبيات  في  القافية  حدد:    تمارين

ـَرم  العز  بيت  يهدم  والجهل               لهـا  عماد  ل  بيوتـا  يبني  العلم .1
َ
 .   والك

 .......................................................................................................................... .......................... .............. ..........................................................   القافية هي
 

حوُل   حيث  والشوق   إليها  ق          الشو  ألم  من  اشتكيت  ما  تشتكي .2
 
   الن

 ........................................................ .......................................................... ............................................................................................ .............. القافية هي

 

بابِّ   بـال  تحيــا  لكّنهــا                   جّمـة  جموعـا  فـأرى   أرى   إني .3
ْ
 .أل

 .................................................................................................. .......................... .............. .......................................................... ........................ القافية هي

ـْل   لم  ما          العال  شرف   من  أدركت  فقد  إْيًهـا .4
َ
رِّ   لْم   ما  وذخْرت  ُين

َ
خ

ْ
 . ُيـذ

 ................................................. ........................................................................... .............. .......................................................... ........................ هي  القافية
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  القصيدة   ابمسه   وتسمى   ويتكرر يف هناية أبياهتا ،   كاملة   القصيدة   عليه   تبىن   الذي   احلرف :    هو  : الّروّي :   ثانيا
 ، ويكون ساكنا أو متحركا .   ابئية   أو   دالية 

 :   قال الشنفري

ريان      َمَعْت فْاستَقل تِّ ــأجْ  َعْمر و  أمُّ  أاَل                    ) الروي :  التاء (         تـََول تِّ  إذْ ها ــَـ وما َود َعْت جِّ
 ل تِّ ـــــ َمطِّيي أظَ ـناقِّ العْ وكانت أب        رِّهاأبمْ    َعْمرو   أمُّ  َنا ــتْ ــ سبَـقَ  وقدْ               

 

 :   وقال النابغة
    (  الباء ) الروي :        م يبُد منهن  كوكبُ ـ إذا طلعْت ل       كواكب  ملوك  ـمس  والـ أبنيك ش                   
 ُمهذ بُ ـأيُّ الريِّجالِّ ال َعث  شَ  على        ُلمُّهُ ـــأخاا ال تَ  ق  ــَتبــُمسْ ـولسَت ب                 

 :  ملحوظة

 جميع الحروف تصلح أن تكون روّيا ، ما عدا حروف املد الساكنة .*   

ائدة  ساكن ها حرفقسب إذا  رويا الهاء  كون ت*      أما إذا سبقها متحرك فال تكون رويا .، سواء أكانت أصلية أم ز
 : قال أبو العتاهية

 اجلود ال ينفك حامده         والبخل ال ينفك الئِـّـــُمــــُه                      
   (  متحركـميم ، ألن ما قبل اهلاء  ال  حرف) الروي :  

 :   قال الشاعر
 أفضل املعروف ما  لـم          تـــبـــتَـــذل فيــــــــــه الــــــــوُجـــوُه                    

 ( ما قبله ساكن ، ألنه من أصل الكلمة و  اهلاء رف  ح) الروي :  
 قال الشاعر :  

 
ّ
اتعاظــا  عـبرة  الـموت  في  إن    .ودْعه  هواك  عـن  القلـب  فاْزُجـرِّ           و

   (  ما قبله ساكن و   ألنه زائد اهلاء حرف   ) الروي :  
 

 

 عشرة ابعةالر   الوحدة  انتهت


