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 0719191078ماهر أبو بكر    واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي1 

 

al-maher.net 
على عن طريق االشتراك ببطاقة الماهر   للغة العربية (الماهر ) على موقع والمكثفة(  الكاملة ) اآلن أصبح بإمكانك حضور الدورات 

 www.al-maher.netالرابط اآلتي : 
 لذي يوّفر لك حصص مصّورة  كاملة وتفصيلّية للمادة تشبه حصص المركز تمامًا، وتشمل :وا

 شرح  دروس القراءة كاملة و التنبيه على األسئلة الهامة للتركيز عليها . –ج   العروض .   –ب   القواعد . -أ  
 .ضمن الحصص المصّورةنزيلها يتّم  تمشاهدة الدورة المكثفة التي   –د 

 ستطيع الطالب مشاهدة هذه الفيديوهات وتكرارها طيلة العام الدراسّي حتى الدخول إلى االمتحان.ي –ه 
( دينارًا عن طريق بطاقة الماهر التي يمكن أن تصل للطالب في أّي مكان  35كّل هذا عبر االشتراك بالدورات  بمبلغ رمزّي وقدره )  - و

 كيفية االشتراك .تفاصيل ) التوصيل مجانًا ( ، ويوجد على البطاقة  في المملكة عن طريق شركة متخّصصة في التوصيل
 ( وكتابة االسم واسم المادة  0797  84 84 83ب على الرقم )واتسا للحصول على البطاقة يمكنكم إرسال رسالة - ز

 ( ومكان السكن ، وستصلكم في اليوم الثاني.2أو ف 1ص فو عربي تخص 2أو ف 1) لغة عربية مشتركة ف
 أو يمكن شراؤها  عن طريق المكتبات المذكورة.

 ويوجد على الموقع عدد من  الفيديوهات المجانية وأوراق العمل  . -ط 

  0799350333مقابل الهنيني هاتف   -مكتبة اللوتس  -طبربور 
  799505442-كليك -صويلح  
 795665054 -كدالوا –صويلح 

  0799852188مكتبة أم القرى  -مرج الحمام 
 797915306 –سحاب : مكتبة جهاد 

 0795551535  -مكتبة الحكيم  -جبل عمان 
 0795605094مكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

 795309008  -مكتبة المدينة  -المدينة الرياضية 
 798010083  - مكتبة العوايشة –ماركا الشمالية 

 799614633مكتبة المنفلوطي  -ي الشمالي الهاشم
 777615196 – 065563055  -مكتبة زيد الخير  -تالع العلي 

  0795633743مكتبة النرجس  -بيادر وادي السير 
 796805776 –مكتبة البراق  –الوحدات 
 799952968  -مكتبة أم العرى  -المقابلين 

 787137827   -مكتبة أبو طوق  - مجمع الجنوب
 0788262037 -أبو بكر الّصديق  –ة خريب

 796271495 -إياد – اليادودة
 795141054 - مهنا حسن -النصر   جبل

 0788560076 مكتبة طارق بن زياد  -حي نزال 

  0788711785مكتبة الطالب   -جبل الحسين 
 798525208 -النزهة : مكتبة عدي فليفل 

 791432323 -ياجوز   ياجوز : مكتبة صناع الحياة
  0799467654مجمع السعادة  -مكتبة الوسام  -الزرقاء 
  0796246884 -مكتبة األندلس   –المفرق 

 0777615009جرش : عالم الرياضة 
 0789313029 –إيالف  –إربد 

 0776854986-اربد : مكتبة البتراء 
 0772853600مكتبة المقدادي   -الكورة  –إربد 

 0795223553 –الرمثا: المكتبة األولى 
 0797848489التمّيز مكتبة  –مادبا 
  0772470892-مكتبة راضي  -مادبا 

 796760800 -الرفاتي  -الكرك 
 032243657الطفيلة : مكتبة الفاروق اإلسالمّية  

 776089867 – التيسير  معان
 0785393530 ندى الورد  -معان 

 799010400 –عطّية  -العقبة 
 0777477718السلط : مكتبة عبودكو     

 0777782070 -السلط : مكتبة أمين العناسوة 
 0772071629 -السلط : مكتبة معاذ  

 780087869 -مكتبة الجاحظ  -البقعة 

http://www.al-maher.net/
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 يحّق لك أن ترتقي2 

 

 ة يومان فقط ( وتشمل الفصلين ) دورة لكّل فصل، مّدة كّل دور  المذكورةستكون في المراكز 
 ) البدء بالدورات يتعلّق بإنهاء الحظر بسبب الوباء والسماح للمراكز بالدوام(ويتّم اإلعالن عنها مسبقًا 

 0796422142 صويلح  (النجار)اجلوهرة دــــأكادميية حمم 1

 0796520360 دوار الّداخلية )املعني(  د النجارـــــأكادميية حمم 2

 0786300607 طرببور ن ــــــمركز املعي 3

 0776375134 السلط مركز مسا األوائل  4

 0796558690 الوحدات ة ـــــمركز الرسال 5

 0797743255 خريبة السوق األكادميّية األوىلمركز  6

 0798808232 ماركا الشمالية  مركز الراية  7

 0791095632 اهلامشي الشمالي      مركز األنوار 8

 0785743431 البقعة ى ــــــاألقص مركز 9

 0788777244 اجلندويل مركز اجلندويل 10

 0788322507 جبل النصر مركز خيارات أكثر 11

 0779928889 دوار املدينة الرياضية إيوانمركز  12

 0781631118 املقابلني جوهرة الفلك ) نادر( مركز  13

 0798730300 سحاب مركز محورابي 14

 0796421101 احلماممرج  مركز الّصّياد 15

 0792024303 ضاحية الرشيد مركز أدوم 16

 0797715093 حي نزال مركز املثابرون 17
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 يحّق لك أن ترتقي3 

 

 اتـــــــــــــــــالمحتوي

 النَّْهَضُة الَعَرِبيَُّة الُمَتَجدَِّدُة:   َتْأِيْيٌد ِلْلَحقِّ َوُنْصَرٌة

 ِلْلَعْدِل 

 الَكِلَمُة الُحْلَوة

  ِرساَلٌة ِمْن باِب العاُموِد

 َرْسٌم الَقْلِب

 الَعَرِبيَُّة ِفي ماِضْيها َوحاِضِرها

 القواعد 

 العروض 

 الكتابة ) التعبير (

 
 )جلميع األجيال(الفروع األكادميّية ) العلمي واألدبي (  – 1

        القراءة : درس ) خليل السكاكيني وفلسفته في الحياة (    
 القواعد:  ) كاد وأخواتها ( 

 (العروضالعروض:  ) الضرورة الشعرية محذوفة من 
 الفروع املهنّية  – 2

 في الحياة (  القراءة: درس ) الكلمة الحلوة ( ودرس  ) رسم القلب (  ودرس  ) خليل السكاكيني وفلسفته 
 القواعد:  ) أسلوب التعّجب + المصدر الميمّي + التمييز + كاد وأخواتها(

 (العروضالعروض:  ) الضرورة الشعرية محذوفة 
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 يحّق لك أن ترتقي4 

 

 

 (2001/ 2002جيل  / الفروع األكادميّية  2020 الصيفّية) خاص بالدورة 

 عمران مريم ابنة
 النهضة العربية المتجّددة

 رْسم القلب
 الحساسّية
 فّن السرور

 الكلمة الحلوة

          واحّر قلباه
 رسالة من باب العامود 
       سأكتب عنك يا وطني

العربّية في ماضيها وحاضرها     
 

 
 أبيات فقط(      4) ُيطلب عادة          لة من باب العامودقصيدة رساأبيات من  8

 أبيات فقط(      4) ُيطلب عادة   العربية يف ماضيها وحاضرهاقصيدة أبيات من  8

 ال ُيشرتط الرتتيب أو ضبط احلروف أثناء كتابة األبيات
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 يحّق لك أن ترتقي5 

 

 ُنْصَرٌة ِلْلَعْدِلِلْلَحقِّ َو النَّْهَضُة الَعَرِبيَُّة الُمَتَجدَِّدُة:   َتْأِيْيٌد

ياِتِه، ُنْدِرُك ما َلَدْينا ِمْن ِمْيراٍث       في ُمَحاَوَلِة اْسِتْيعاِب ُرْوِح الَعْصِر َوَتَحدِّ
َسْت في الَقْرِن الَماِضي  ٍة َتَأسَّ َعلى َمباِدِئ َحضاِريٍّ َوُتراٍث ِسياِسيٍّ َوَنْهَضٍة َعَرِبيَّ

يَِّة َوالَوحْ  ِم الَقْوِميَِّة َوالُحرِّ َكَما َتَجلَِّت النَّْظَرُة  .َدِة َواالْسِتْقالِل َوالُمساواِة َوالتََّقدُّ
الَبِعْيَدُة َنْحَو الُمْسَتْقَبِل في َهِذِه النَّْهَضِة الُمباَرَكِة َوِهَي َتُشقُّ َطِريَق الَعَمِل ِمْن 

يَِّة َوالُهَويَِّة الَقْوِميَِّة. َفَكاَنْت َهِذِه  ِرْيُف َأْجِل الُحرِّ َي الشَّ َمطاِلَب ُأمٍَّة َحَمَلها َجدِّ
ُ َثَراُه  –الُحَسْيُن بُن َعِليٍّ  َوُهَو َيْرُنو َمَع َأْبناِئها ِإَلى ُمْسَتْقَبٍل ُمْشِرٍق  –َطيََّب َّللاَّ

ِتنا الَعَرِبيَِّة قاِئاًل: "ِإنَّ َنْهَضَتنا ِإنَّما قاَمْت  لَعْدِل، َوِإْعزاِز ِلَتْأِييِد الَحقِّ َوُنْصَرِة اأِلُمَّ
ِ َوِإْحياِء ُسنَِّة َرُسْوِلِه   "  ِكتاِب َّللاَّ

ْعَوِة، ما ِزْلنا َنْسَتْذِكُر ِبُكلِّ           َوَبْعَد ُمُروِر ما ُيَقاِرُب الِمَئَة َعاٍم َعَلى َهِذِه الدَّ
ْيِن ِللثَّْوَرِة الَعَرِبيَّةِ الُمْنَطَلَقــْيــِن اْعِتزاٍز  ِحْفَظ َكراَمِة الُعُرْوَبِة الُكْبَرى:  اأَلساِسيَّ

اِمَيةِ  ِبْيَلِة السَّ َك ِبــِقَيـــِم اإِلْسالِم النَّ   َوالتََّمسُّ
َدًة في الَوْقِت  ْيِن الَحِنْيِف َكاَفًة؛ ُمَؤكِّ ْت َهِذِه الثَّْوَرُة ِلَمظاِهِر اْسِتْغالِل الدِّ َلَقْد َتَصدَّ

ْوَرى ِنْفِسِه، َأنَّ اإِلْسالَم َوال َم ِصْنــواِن ال َيْفَتِرقاِن، َكَما َطاَلَبْت ِبَتْطِبْيِق ِنظاِم الشُّ تََّقدُّ
، َوَأْوَلـــْت الُبْعَد الَحَضاِريَّ  ياِسيِّ َكَوِسْيَلٍة ِمْن َأَهمِّ َوَساِئِل اإِلْصالِح االْجِتماِعيِّ َوالسِّ

َك ِبالتُّراِث َواأَلصاَلِة الَحضاِريَِّة ِفي اإِلْنساِني ِلْلَمْنِطَقِة الَعَرِبيَِّة ِبَأْكَمِلها وَ  التََّمسُّ
 ُمواَجَهِة اأَلْخطاِر الُمِحْيَقِة ِباأُلمَِّة ُجلَّ اْهِتماِمها َوِعناَيِتها.

، الَِّذي    يَِّة َوالتَّْغِييِر ُسَلْيماُن الُبْستاِنيِّ َوكاَن ِمْن َأْبناِء اأُلمَِّة التَّوَّاِقْيَن ِإلى الُحرِّ
ُق ِفْيِه اإِلْصالُح الَمْنُشوُد، َوَيِتمُّ ِفْيِه َتْفِكْيُك االْسِتْبداِد كاَن  َيَتَطلَُّع ِإلى ُمْسَتْقَبٍل َيَتَحقَّ

ْسُتوِر َوَبْعَدُه"،  ْوَلُة الُعْثماِنيَُّة َقْبَل الدُّ َكَما َبيََّن في ِكتاِبِه " ِذْكَرى َوِعْبَرٌة َأِو الدَّ
ُل: ال ُيَعدُّ التَّاِرْيُخ َسْيُروَرًة َسْرِديًَّة، ِإّنما ُهَو ِذْكَرى َوِمْن ُهنا َأُقوْ  .  1908

 َوِعْبَرٌة ُتَحفُِّز الَخياَل َعَلى التَّْفِكْيِر في الُمْمِكِن ِمْن ُدْوِن ُقُيْوٍد َأْو ُحُدْوٍد. 
َك ِباْسِتْقالِلنا الثَّقاِفيِّ ُيِعْيُد َتْجِدْيَد الَعقْ          ِل الَعَرِبيِّ الُمْنَفِتِح َعَلى ِإنَّ التََّمسُّ

ِديََّة الثَّقاِفيََّة  ِتِه الَِّتي َتْحَتِرُم التََّنوَُّع ِبَأْشكاِلِه َوالتََّعدُّ اآلَخِر؛ اْنِطالًقا ِمْن ُخُصْوِصيَّ
اِت الَِّتي َتُقْوُدنا ِإَلى الَحِدْيِث َعْن َمْفُهوِم الَعْيِش الُمْشَتَرِك. َوال َنْنَسى َأنَّ الَحضار 

الَعِظْيَمَة َتْفَسُح الَمجاَل ِللتََّنوُِّع َوَتتَِّخُذ ِمَن " التَّساُمِح ِلْلَجِمْيِع" ِشعاًرا. َكَذِلَك َكاَنِت 
الَحَضاَرُة اإِلْسالِميَُّة في َأْوِج اْزِدهاِرها َتتَِّسُع ِلِدياناٍت َوَثقافاٍت ُمَتباِيَنٍة َوَتُضمُّ َأْفراًدا 

َوُأَمٍم ُمْخَتِلَفٍة، َفكاَن التََّنوُُّع ِمْن َمكاِمِن الُقوَِّة، َواالْخِتالُف َأَحُد  َيْنَتُموَن أِلَْعراقٍ 
ــَنــِن الَكْوِنيَِّة الَِّتي قاَم َعَلى َأَساِسها الُوُجْوُد. َوِحْيَنما َتْعَجُز الُعُقوُل َعْن َتْفِسْيِر  السُّ

ــَل اآلَخِر َواْسِتْيعاَب َنْظَرِتِه في الَحياِة، َطِبْيَعِة االْخِتالِف، َوَتـــْأَبى الُقُلوُب َتقَ  ـــبُّ
ُب ِللطَّاِئَفِة َأِو الَعِقْيَدِة ُسْرعاَن ما َتْنَشُأ الَحواِجُز َوَيْزداُد التَّباُعُد  ى التََّعصُّ َوَيَتَفشَّ

الَقِة اإِلْنساِن ِبَأِخْيِه َبْيَن َشراِئِح الُمْجَتَمِع الواِحِد، َوَتْخَتلُّ التَّواُزناُت الطَِّبْيِعيَُّة ِلعَ 
 اإِلْنساِن. 

ِإنَّ َأْخطاَر الُحُروِب َوَدْعواِت التَّْقِسيِم َوالِخطاَب الطَّاِئِفيَّ َوُشُروَر الُفْرَقِة      
اِفِر ِلُحُقوقِ   َوالتََّشْرُذِم ال ُتْنِبُئ ِإالَّ ِبالَمِزْيِد ِمَن الُمعاناِة اإِلْنساِنيَِّة َواالْنِتهاِك السَّ
ُ َتعالى َواْسَتْخَلَفُه في اأَلْرِض. َوِمَن الُمفاَرقاِت الَِّتي ُيعاِني  َمُه َّللاَّ اإِلْنساِن الَِّذي َكرَّ

 ِمْنها واِقُعنا الَعَرِبيُّ َواإِلْسالِميُّ الَفْجَوُة َبْيَن ما َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن َوما ُهَو كاِئٌن.

عة ووضعت تحتها )إجابتها في القط
 (، فقط انتبه إلى بداية اإلجابة ونهايتهامع رقم السؤال خط منّقط

 اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العربية. -1
 حّدد أهداف النهضة وفق رؤية المغفور له الشريف الحسين بن علي. -2
 ما المنطلقان اللذان انبثقت منهما الثورة العربية الكبرى؟ -3
لعات سليمان البستاني منسجمة مع مبادئ النهضة جاءت تط -4

 العربية، وّضح ذلك.
)جزء من اجلواب 

 تكملته غري موجودة فتحتاج إىل حفظ(موجود حرفيًّا يف النص، و

  بّين الغرض من تعّلم التاريخ.
وتدفعه التاريخ ليس سيرورة سردّية، إّنما هو ذكرى وعبرة تحّفز الخيال، 

إلى  الّتفكير في الممكن من دون قيود أو حدود، فهو ليس لتذّكر 
 الماضي فقط، وإّنما لإلفادة من منجزاته وبطوالته.

جعل مسّو األمري احلسن احلضارة اإلسالمّية منوذًجا للحضارات 
 العظيمة، بّين ذلك.

في ألنها تتخّذ من "التسامح للجميع" شعاًرا، وكانت الحضارة اإلسالمية 
أوج ازدهارها تّتسع لديانات وثقافات متباينة وتضّم أفراًدا ينتمون 

 ألعراق وأمم مختلفة، وتقبل اآلخر من غير تعّصب لطائفة أو عقيدة.

 التنّوع الّثقايف من أهم مصادر قوة الشعوب، وّضح ذلك.
التنّوع من مكامن القّوة؛ ألّنه يقود إلى العيش المشترك انطالًقا من 

واالستقالل الثقافي التي تحترم التنّوع بأشكاله والتعددية الخصوصية 
الثقافية، فتقود إلى العقل المنفتح على اآلخر بخبراته المختلفة بعيدًا 

 عن التعّصب والتقسيم .

 :املنشود/ ، إكراماحترام : إعزاز/ ظهرت : جتّلتاملعاني: 

يديم : يرنو إىلمشورة /  غير من أياالنفراد بالرّ : االستبداد/ المطلوب

متتابعة/ : سردّيةاالمتداد واالستمرار/: الّسريورة/ النظر إلى، يتطلّع إلى

ثْل: الصِّْنوان/  كلّها: كاّفة ْنو، وهو المِّ : األْوج/ والنّظير واحدهما الّصِّ

: يتفّشى/ المحيطة: احمليقة/منح: َأْوىل/رهتمتنع، تك: تأبىالعلّو/

 التّفرق. : الّتشرذم/ معظم: ُجّلا أسرَع /م: سرعان/ينتشر

 أسئلة الكتاب. منالكلمات المخطوط تحتها؛ ألّنها معاني رّكز على 
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 )حفظ( 

 الحسن بن طالل. األمير   َمْن كاتب هذا النّص ؟

 الشريف الحسين بن علّي .   ن أطلق الثورة العربّية الكربى ؟م

 ن طالل هذا املقال؟احلسن ب متى كتب األمري
 م.2015هـ/1436قبل حلول شهر رمضان المبارك عام 

 ما الركيزة اليت اختذتها النهضة العربّية ؟
 قيم الحّق والعدل.

 كيف ينظر مسّو األمري احلسن بن طالل إىل الّتراث احلضارّي ؟ 
يرى أّن الّتراث الحضارّي عنصر مهّم من عناصر الّتطّور في ظّل 

قافّي الذي يؤمن بالّتشاركّية وقبول اآلخر، ويّتخذ من االستقالل الث
 التاريخ جسًرا نحو اإلبداع والّتطور.

 .اجتماعية مقالةما النوع األدبّي الذي ينتمي  إليه النّص؟    

    وصف مسّو األمري احلسن النهضة باملباركة. -أ علل ما يأتي:

تمائه ألنها زرعت بذور الخير في نفس كّل عربّي صادق في ان
 لوطنه، يسعى إلى االستقالل، وحققت انتصارات كبيرة في سبيله.

 اإلسالم والتقدم ِصْنوان ال يفرتقان.-ب
ألّن اإلسالم يدعو إلى التقّدم في تنوير األذهان البشرية برسالة 
اإلسالم الّسْمحة التي تدعو إلى النهضة والرقّي اإلنسانّي ومواجهة 

 األخطار الُمحيقة باألّمة. 
 حسب سياق ورودها يف الّنّص:ستخرج معاني املفردات ا

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

 مفردها التّواق، وهو النازع إلى التغيير.التّواقني: 
 المكشوف الواضح.الّسافر: 

 التنّوع الّثقايف من أهم مصادر قوة الشعوب، وّضح ذلك.
كامن القّوة؛ ألّنه يقود إلى العيش المشترك انطالًقا من التنّوع من م

الخصوصية واالستقالل الثقافي التي تحترم التنّوع بأشكاله والتعددية 
الثقافية، فتقود إلى العقل المنفتح على اآلخر بخبراته المختلفة بعيدًا 

 عن التعّصب والتقسيم .
يعاني منها ما املقصود بالعبارة اآلتية: "من املفارقات اليت 

 واقعنا العربّي واإلسالمّي الفجوة بني ما ينبغي أن يكون وما
ينبغي أن نتحاور       هو كائن" بناًء على فهمك الّنص؟

ونتخاطب ال أن نتحارب، فاهلل تعالى استخلف اإلنسان في األرض 

وكّرمه ودعاه إلى اإلعمار والخير، فهناك مفارقة بين دور اإلنسان 

اليوم من أخطار الحروب ودعوات  وما هو كائنفي اإلعمار والبناء، 

واالنتهاك التقسيم والخطاب الطائفي وشرور الفرقة والتّشرذم 

 الّسافر لحقوق اإلنسان

 وّضح داللة ما حتته خّط يف العبارات اآلتية:
وحتّدياته، ندرك ما لدينا من  روح العصريف حماولة استيعاب  -أ

 بّية.مرياث حضارّي وتراث سياسّي ونهضة عر
 أي ما يمّيز عصرنا الحالي عن غيره.

فكانت هذه مطالب أّمة محلها جّدي الشريف احلسني بن  -ب
وهو يرنو مع أبنائها إىل مستقبل مشرق  -طّيب اهلل ثراه –علي

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

 زاهر.
العقل العربّي املنفتح استقاللنا الثقايّف يعيد جتديد إّن التمّسك ب -ج

 .على اآلخر
 البعد عن التعّصب، وتقّبل اآلخر، واالنفتاح على الثقافات المتعّددة.

هر استغالل الّدين احلنيف " لقد تصّدت هذه الثورة ملظا -د
اهتمام الثورة العربيّة الكبرى بالحفاظ على الّدين نقياً وإبعاده كافة" 

 المستغلّين له .عن 
ّية والتغيري إىل احلر التّواقني" وكان من أبناء األّمة  - ه

 سليمان البستاني " 
 الحّب الشديد للحريّة والتغيير .

  ال ُيَعدُّ التَّاِرْيُخ َسْيُروَرًة َسْرِديًَّة، ِإّنما ُهَو ِذْكَرى َوِعْبَرٌة "" – و
 لعبر واالتعاظ بأحداثه.ليس التاريخ مجرد أحداث متتابعة بل هو ألخذ ا

تّتسع لديانات "كانت احلضارة اإلسالمية يف أوج ازدهارها -ز
  وثقافات متباينة وتضّم أفراًدا ينتمون ألعراق وأمم خمتلفة"

 الحضارة اإلسالمية تقبل التنّوع والتعّددية ومنفتحة على اآلخر.
 

 وّضح الصور الفّنّية: 
فيه اإلصالح املنشود، ويتّم الذي كان يتطّلع إىل مستقبل يتحّقق "

 "تفكيك االستبداد فيه
 صّور االستبداد شيًئا معقدًا متشابًكا يتّم تفكيكه.

  شبّه القلوب بإنسان يأبى .  " تأبى القلوب تقبُّل اآلخر " :

 .حيّ إنسان العصر بشبّه    " روح العصر " :

 يحيا  بّه السنّة بإنسان ميّت ثم:  صّور أو ش " إحياء سّنة رسوله "

 شبّه العروبة بإنسان له كرامة.   " كرامة العروبة " :

 قيم اإلسالم بشيء يمكن أن يُمسك : شبّه  "التمّسك بقيم اإلسالم "

: شبه الثورة بإنسان  " تصّدت هذه الثورة ملظاهر استغالل الدين "

 يتصّدى .

 : شبّه التراث بشيء يمكن أن يُمسك . "التمّسك بالرتاث "
آلتية: " الّتسامح للجميع"، موجزة يف كلماتها عميقة يف العبارة ا

 داللتها، وّضح ما حتمله من معاٍن.
 التساهل والتيسير في التعامل مع اآلخرين، وتقّبلهم، على اختالف أديانهم 
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 أو أجناسهم أو أصولهم.
 مفرد كّل كلمة مّما يأتي :  هات

: قَيم: مطلب: مطالب/ مبدأ: مبادئ/ أو التحّدي تحّد  : حتّديات
: أبناء/خطر: األخطار/ وسيلة: وسائل/ مظهر: مظاهر/ قيمة
: احلضارات/شكل: أشكال/ حدّ : حدود/ قيد: قيود/ ابن

: أعراق/ فرد: أفراد/ ثقافة: ثقافات/ ديانة: ديانات/ حضارة
: القلوب/ عقل: العقول/ مكمن: مكامن/ أّمة: أمم/ عرق
/ توازن: لتوازناتا/ شريحة: شرائح/ حاجز: احلواجز/ قلب

/ حقّ : حقوق/ شرّ : شرور/ دعوة: دعوات/ حرب: احلروب
 .مفارقة: املفارقات

 

هات جذر كّل كلمة مّما يأتي : )شرح مبسط للجذر يف آخر 

 السؤال(

 :(جذور يجب االنتباه لها لصعوبتها)

: مرياث/ حدو: حتّديات: وعب: استيعاب/ حول:  حماولة
 /ورث

/ قوم: ِقَيم /أسس: ّيتأّسس+أساس/ سوس: سياسّي
 /سنن: سّنة /جلو: جتّلى/ سوي: املساواة/ قلل: استقالل
 /كفف: كاّفة/ غلل: استغالل /صدي: تصّدى/ سمو: الّسامية
/ بدد: االستبداد /حيق: احمليقة /ولي: َأْوَلى/ شور: الشورى

: تّتسع/ زهر: ازدهار /أخذ: تّتخذ /جول: جمال /سير: سريورة

 : يتفّشى/ أبي: تأبى /قوي: القّوة /وسع
 :سهلة يمكن املرور عليها سريًعا(جذور ) .كون: كائن /فشو

/ قدم: التقّدم/حرر: حّرّية/ قوم: القومّية+ ِقَيم/ بدأ: مبادئ
/ شرف: الشريف/ برك: املباركة/ قبل: املستقبل/ بعد: البعيدة

/ مرر: مرور/ عزز: إعزاز+ اعتزاز/ أيد: تأييد/ طيب: طيََّب
/ طلق: منطلقات/ ذكر: نستذكر/ دعو: الّدعوة/ ربق: يقارب
/ سلم: اإلسالم/ مسك: التمّسك/ كرم: كرامة/ ثور: الثورة
/ فرق: يفرتقان/ أكد: مؤّكدة/ ظهر: مظاهر/ نبل: النبيلة
أهّم + / وسل: وسيلة+وسائل/ نظم: نظام/ طبق: تطبيق

: األصالة/ جمع: االجتماعّي/ صلح: اإلصالح/ همم: اهتمام
/ عنِّي: عناية/ خطر: األخطار/ وجه: مواجهة /أصل

ك / فك: تفكيك/ نشد: املنشود/ غير:تغيري/ توق: التّواقني

: حدود/ مكن: املمكن/ فكر  : التفكري/ أرخ: التاريخ/ عدد :ُيَعّد

: خصوصّية/ طلق  : انطالقًا/ فتح: املنفتح/ جدد: جتديد/ حدد  
/ عدد   : التعّددية/ نوع: التنّوع/ حرم: حترتم/ خصص

: التسامح/ شرك: املشرتك/ فهم  : مفهوم /ثقف: الثقافّية

 /نمي: ينتمي/ بين: متباينة/ دين:ديانات/ سمح

: احلواجز/ كمن: مكامن/ خلف  : خمتلفة+اختالف+استخلف
: اجملتمع/ شرح: شرائح/ بعد: التباعد/ زيد: يزداد+ مزيد/ حجز
: عالقة/ طبع: الطبيعّية/ وزن: التوازنات/ خلل: ختتّل/ جمع
: التشرذم/ شرر: شرور/ طوف: الطائفّي/ قسم: التقسيم/ علق
: ينبغي/ فرق: املفارقات/ نهك  : انتهاك/ نبأ   : تنبئ/ شرذم

 .بغي
 

)هذه الكلمات وردت انتبه إىل ضبط حروف الكلمات حتتها  
مضبوطة في الدرس، وال ُيطَلب ضبط كلمة في االمتحان إاّل إذا كانت 

 ( :المقّرر لشكل في الكتابمضبوطة با
ــَنــال -لَّ جُ  -ْت َلـــَأوْ  -ـوانِ ِصْنـ -ـمِ ـِقَيــِبـ -ِن ـْيــالُمْنَطَلَقـ  -َبىــأْ َتـ -نِ سُّ

  .ـلَ ــبُّـَتَقـ

 دورة كل يتكرر    ؟... لكلمة اللغوي اجلذر ما:  الوزارة صيغة
                     وزارية

) يجب أن ترّد   باحلركات ضبط بال+  ألف بال+  حروف 3 ماض 
 األلف إلى أصلها الواو أو الياء (

 اجتماعات : جمع  / تبادل : بدل / يستخرجون : خرج :    أمثلة
 : مالحظات

 أصل األلف نعرفه عن طريق المضارع :   – 1
قال: مضارعه)يقول( فالجذر )قول(/باع: مضارعه)يبيع( فالجذر  

 )بيع(      
ظة : من األخطاء الشائعة عند الطالب أّنهم يحاولون معرفة مالح

أصل األلف عن طريق الفعل الرباعي أو الخماسي أو السداسّي، وهذا 
خطأ كبير، فعليك إعادة الفعل للثالثي، ثم معرفة أصل األلف، مثل  : 
أقام ) رباعي ( مضارعه  )ُيقيم(  ، هنا يعتقد الطالب أن أصل األلف 

عليه أن يأخذ الماضي الثالثي ) قام ( ثم المضارع )  ياء وهو خطأ،
 يقوم (،  هنا  تبّين أن أصل األلف واو ) قوم ( وهو المطلوب 

بحرف )   -غالبا –الكلمات التي ثانيها تاء مشددة يبدأ جذرها -2
مثل : اّتصال: وصل / اّتحاد: وحد / اّتعاظ: وعظ / اّتكال:  ،الواو (

  .وكل / اّتساق: وسق
أصل  -غالبا  -الكلمات التي تبدأ ب ) كسرة + ياء ( يكون  –3

مثل : ِميزان : وزن / ِميراث : ورث  / ِميالد : ولد / ، الياء واواً 
 ِميعاد : وعد 

الكلمات المؤلفة من ) حرفين + ة (، مثل : صفة، صلة، هبة،  – 4
ثقة، سمة، جهة يبدأ جذرها بواو وهي بالترتيب : وصف، وصل، 

 وسم، وجه.  وهب، وثق،
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نادر ، مثل : طمأنينة:  يمكن أن يكون الفعل رباعّيا لكنه – 5
 َطْمَأن 

 ال تضبط الجذر إطالقًا إاّل إذا ُطِلب ) اضبْط ( في السؤال. – 6
 مالحظات هاّمة :

احفظ معاني الكلمات مع التركيز على الكلمات المخطوط  – 1

 .ي أسئلة الكتابوتمثّل الكلمات الواردة فتحتها ألنّها األهم 

 ال تشغل نفسك كثيراً بعالمات الترقيم؛ ألّن هذا السؤال  – 2

 اتلم يرد في االمتحانيًّا غير موجود في أسئلة المنهاج الجديد وفعل

لكتاب الفصل األول أو الثاني، مع أنّه كان يرد كّل دورة وزارية  ةالسابق

 فقط .وهذا يدّل على االلتزام بالكتاب في المنهاج القديم 

وكذلك  الجذر في الدورة الماضية جاء من خارج أسئلة الكتاب – 3

؛ لذلك وضعُت لك كل الصورة الفنّيّة وردت من خارج أسئلة الكتاب

أن تمّر عليه سريعاً،  يمكنك فالجذر السهل وكّل الصور الفنّيّة. الجذور 

 مستقّل.الصعب وضعته في قسم الجذر و
 نياملقطع الثا

نَّ اإِلراَدَة الَعَرِبيََّة الُحرََّة الَمْسُؤْوَلَة ال َتْنَفِصُل َعْن إِ             
ْنَساِنيَِّة َتْغِلْيِب الَعْقِل َوالِحْكَمِة، َكَما َتْنَسِجُم َمَع  الِقَيِم اإِل

ُك ِبها ِإلى َتْحِقْيِق اأَلْمِن ِلْلَجِميِع. ِإنَّ  ي التََّمسُّ الُمْشَتَرَكِة الَِّتي ُيَؤدِّ
ْحَث في َهِذِه الِقَيِم الُمْشَتَرَكِة ُيْسِهُم في َكْشِف الَوْجِه الَحِقْيِقيِّ البَ 

ِف، َوفي ِإطاِر َهذا الَمْسَعى، َنْحُن ِبَحاَجٍة ِإَلى التَّْرِكْيِز َعَلى  ِللتََّطرُّ
ساِت اإلِ  ْقِلْيِميَِّة الُمْشَتَركاِت العاَلِميَِّة َواإِلْقِلْيِميَِّة، َوَتْفِعْيِل َدْوِر الُمَؤسَّ

ُد َمعاِلَمها ِبُصْوَرٍة ُمْسَتِقلَّةٍ   .َوالَعَرِبيَِّة، الَِّتي َتْحِمُل َأْوَلِويَّاِتنا َوُتَحدِّ
َوال َرْيَب في َأنَّ ُمْسَتْقَبَل الَعَمِل الَعَرِبيِّ َيْكُمُن في َفضاٍء َيْدَعُم 

ْوِبِه، َفما ُنعاِنْيِه الَيْوَم ِمْن َوالتَّكاُمَل َبْيَن ُدَوِل اإِلْقِلْيِم َوُشعُ التَّعاُوَن 
ِد  ُد الَحاَجَة ِإلى التََّجدُّ ِعْيِد الَحَضاِريِّ ُيَؤكِّ َأْعراِض الــَوْهِن َعَلى الصَّ
في ُمْخَتَلِف الَمياِدْيِن، َوتْعِزْيِز َثقاَفِة الَعَمِل َوالُمشاَرَكِة َواإِلْبداِع 

 َواإِلْنجاِز. 
ْعَد َأيَّاٍم َقِلْيَلٍة ِبُقُدْوِم َشْهِر َرَمضاَن الَفِضيِل، َوِإْذ َنْحَتِفي بَ           

َفِإنَِّني ُأْزِجي التَّْهِنَئَة ِبَهِذِه الُمناَسَبِة الُمباَرَكِة ِإلى َأْهِلي َوَأْبناِء 
َتْيِن الَعَرِبيَِّة َواإِلْسالِميَِّة؛ ساِئاًل الَمْوَلى الَعِليَّ الَقِديَر  َوَطِني َواأُلمَّ

الُم َواأَلْمُن َواالْسِتْقراُر ِفي ُرُبوِع َوَطِننا َأْن  ُيِعْيَدُه َعَلْينا َوَقْد َحلَّ السَّ
الَعَرِبيِّ الَكِبيِر َكاَفًة، َو ُرِفَعْت َأْشكاُل الُمعاناِة َواالْنِتهاكاِت 
ـِرْيَن  اِرَخِة ِلَكراَمِة اإِلْنساِن َعِن الــمـُـْقَتــَلــِعْيَن والــُمَهـجَّ الصَّ

ِجِئْيَن ِمْن َأْبناِئِه ِإْخَوِتنا في اإِلْنساِنيَِّة.   َوالالَّ
ُ َتعالى ِلَشْهِر َرَمضاَن الُمباَرِك َأْن َيُكْوَن            َلَقْد َأراَد َّللاَّ

الِت َبْيَن الُمْسِلِمْيَن؛  َشْهَر ِعباَدٍة َوَتْرِبَيٍة َوَتْوِجْيٍه َوَتْوِثْيٍق ِللصِّ
ِه َوِعــَبــرِِه، َوَنْسَتِفْيُد ِمْن َمعاِنْيِه َوُدُرْوِسِه. َوال َنِقُف ِعْنَد ِعَظاتِ 

يَِّة َتْأِسْيِس ُصْنُدْوٍق  َر ِبَأَهمِّ َيَسُعِني في َهذا الَمقاِم ِإالَّ َأْن ُأَذكِّ
ْعَوُة َقْبَل َثالَثِة  عاَلِميٍّ ِللزَّكاِة َوالتَّكاُفِل، َفُمْنُذ َأْن ُأْطِلَقْت َهِذِه الدَّ

يَّةِ ُعقُ   ْوٍد َوَنيٍِّف، َلْم َأَتَوقَّْف َيْوًما َعِن التَّْذِكْيِر ِبها َوِبَأَهمِّ
االْسِتفاَدِة ِمْن ِنظاِم الزَّكاِة في َسِبْيِل َتْحِقْيِق اأَلْهداِف 
التَّْنَمِويَِّة ِلْلُبْلداِن اإِلْسالِميَِّة اأَلَقلِّ ُنُموًّا، َوَضماِن الَحياِة الَكِرْيَمِة 

ْلَطِة ِلْلَ  ْفراِد في الُمْجَتَمعاِت اإِلْسالِميَِّة، َوَتْعِزْيِز ِقــَيــِم الَغْيِريَِّة َوالسُّ
  اأَلْخالِقيَِّة َوالَكراَمِة اإِلْنساِنيَِّة.

 )إجابتها مخطوط تحتها في النص( 

أشار سمو األمير الحسن إلى التمّسك بالقيم اإلنسانية املشتركة للبشر على اختالف  -1

 أجناسهم وطوائفهم وأصولهم، بّين أهمّية ذلك.

كافل االجتماعّي؟ما أهم -2
ّ
 ية تأسيس صندوق عالمي للّزكاة والت

 نظام الزكاة يقّدم صورة حقيقّية عن سماحة اإلسالم:   اشرح هذا. -3

 

 )لوجود جزء من اإلجابة يف النص( 

 لسمّوه نظرة مستقبلّية يف حتسني واقع العامل العربي، وّضحها.
ين، وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبد اع واإلنجاز، التجّدد في مختلف المياد

 ودعم التّعاون والتّكامل بين دول اإلقليم وشعوبه.
إن اإلرادة العربّية احلّرة املسؤولة ال تنفصل عن تغليب  علل ما يأتي:

 العقل واحلكمة.

 ألنها تركن إلى العقل وتعتمد عليه، وتنسجم مع القيم اإلنسانية المشتركة التي

 يؤّدي التمّسك بها إلى تحقيق األمن واالستقرار وتقبّل اآلخر ونبذ التطّرف.
 

 /الواضحة: الصارخة/نحتفل: حنتفي/الضعف: الوهن/ يتمثّل: يكمناملعاني: 

اإليثار، أو حّب الخير : الغريّية/ من واحد إلى ثالثة دقْ العَ الزائد على : نّيف

 .أقّدم: أزجي/ الخوف المرضيّ : الرُّهاب/ يبعد: ينأى/نشر: إشاعة/لآلخرين 

 وّضح داللة ما حتته خّط يف العبارات اآلتية:
كشف الوجه احلقيقّي إّن البحث يف القيم اإلنسانّية املشرتكة يسهم يف  -أ

 .للّتطرف
 إظهار حقيقة التّطّرف الذي يتستر وراء  رداء آخر ال يمثّله.

تغليب العقل حلّرة املسؤولة ال تنفصل على إن اإلرادة العربّية ا - ب
 .واحلكمة

 استخدام العقل المنفتح على اآلخر، والذي يتعامل بحكمة مع اآلخر.

 ة، اليت حتمل أولوّياتنا وحتّددتفعيل دور املؤّسسات اإلقليمّية والعربّي - ج
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ْينِ     ْمَحُة ِللدِّ ْوَرُة الَحِقْيِقيَُّة السَّ ُض  ال َتزاُل الصُّ اإِلْسالِميِّ َتَتَعرَّ
لتَّْشِوْيِه ِمْن ِقـــَبــِل ُأوَلِئَك الَِّذْيَن ُيماِرُسوَن َأْقَسى َأْشكاِل ا ِإلى

ْينِ  َف ِباْسِم الدِّ ِإنَّ التَّْرِكْيَز ِمْن .اإِلْرهاَب َو الُعْدواَن َوالتََّطرُّ
ْحَمِة َواإِلْحساِن ِإلى  ْنَساِنيَِّة ِمْثَل الرَّ ِخالِل الزَّكاِة َعَلى الِقَيِم اإِل

ِبْيِل َوَتْفِوْيِض اإِلْنساِن ِمْن َحْيُث ُهَو ِإْنساٌن، الُمْحتاِج َواْبِن ال سَّ
َوَتْعِزْيِز التَّكاُفِل االْجِتماِعيِّ َســـُيــْسِهُم في ِإشاَعِة ِرساَلِة اإِلْسالِم 
الِم، َوَيْنَأى ِبها َعْن ُمَسمَّياِت  ِة الَمْبِنيَِّة َعَلى الَعْدِل َوالسَّ الَحقَّ

 )صاحب السمّو الملكّي األمير الحسن بن طالل، صحيفة الغد(.             .اإِلْرهاِب َوالــرُّهاِب 

 .بصورة مستقلةمعاملها 
  قرارها مستقل ال تتدّخل فيه أّي جهة.

 .املقتَلعنيلكرامة اإلنسان عن  الصارخةت االنتهاكا -د
 ال يمكن إنكارها.بيّنة الصارخة : واضحة 

روا قسراً عن أرضهم دون رغبة منهم.  المقتلعين : ُهّجِّ
مل أتوقف هذه الّدعوة قبل ثالثة عقود ونّيف، " فمنذ أْن أطلقت  – هـ

 " :يوًما عن الّتذكري بها
 .الزكاة لِّما له من فائدة عظيمةاالهتمام الكبير لسمّو األمير بصندوق 

 الّصورة احلقيقية الّسمحة للّدين اإلسالمّي" ال تزال  -و

 تتعّرض إىل أقسى أشكال الّتشويه" :

 دين التسامح والمحبّة وحب الآلخرين واألخالق الحميدة .اإلسالم 

 " :  ميارسون اإلرهاب و العدوان والّتطّرف باسم الدين"  – ز
 ين غطاء الرتكاب جرائمهم الوحشيّة.يتّخذون من الدّ 

 
 وّضح مجال الّتصوير يف العبارات اآلتية:

ُرفعت أشكال املعاناة واالنتهاكات الصارخة لكرامة  -أ
 اإلنسان عن امُلقتلعني وامُلهجَّرين.

 صّور أشكال المعاناة ثقاًل يرفع عن صاحبه، وصّور االنتهاكات 

دهم شجراً مقتلعًا من إنسانًا يصرخ، وصّور المهّجرين من بال

 األرض.

فما نعانيه اليوم من أعراض الَوْهن على الّصعيد  -ب
 احلضاري يؤّكد احلاجة إىل التجّدد.

صّور الضعف الذي يصيب أبناء األمة اليوم مرًضا له أعراض تظهر 

 على صاحبه.
شبّه اإلرادة بإنسان حّر  " اإلرادة احلّرة املسؤولة "  : – ج

 مسؤول.

التمّسك جم مع القيم اإلنسانية املشرتكة اليت يؤّدي " تنس – د
 شبّه القيم اإلنسانية بشيء يمكن أن يُمسك . :" بها

 شبّه التطّرف بإنسان . " الوجه احلقيقي للتطّرف " : - هـ
: شبه بعض  " للبلدان اإلسالمّية األقل منّوًا " - -و

 .دان اإلسالمية بإنسان ضعيف النموالبل

لّصورة احلقيقية الّسمحة للّدين اإلسالمّي " ال تزال ا -ز

 :تعّرض إىل أقسى أشكال الّتشويه "ت

شبه الّدين اإلسالمي بشيء يمكن تصويره، وهذه الصورة 

 تعّرضت للتشويه .
 

 هات مفرد كّل كلمة مّما يأتي: 

/ أولويّة: أولوّيات/ مؤّسسة: املؤّسسات/ المشتركة: املشرتكات

/ ميدان: امليادين/ عرض: أعراض/ شعب: شعوب/ َمْعلم: معامل

/ مقتَلَع: املقتلعني/ انتهاك: االنتهاكات/ شكل: أشكال/ ربع: ربوع

/ صلة: الصالت / أخ: إخوة / الجئ: الالجئني/ مهّجر: املهّجرين

ظة: عظات / عقد: عقود/ درس: دروس/ معنى: معاني/ عِّ

 قيمة/ قَيم: مسّمى: مسّميات/ المجتمع: اجملتمعات/ هدف: األهداف

 
 /رود: اإلرادة)الجذور الصعبة(:  هات جذر كّل كلمة مّما يأتي :

/ هنأ: تهنئة/ زجو: أزجي/ حفو: حنتفي /فضو: فضاء /قلل: مستقّلة

: ِعظات/ وصل: ِصالت /ربو: تربية /نهك: انتهاكات /نسب: املناسبة
 /شوه: التشويه/ قسو: أقسى /فيد: االستفادة /وسع: يسعين /وعظ
 /زكو: زكاة

 .شيع: إشاعة /حوج: احملتاج /نأي: ينأى
/ غلب:تغليب/ سأل: املسؤولة/ حرر: احلّرة )الجذور السهلة(:

/ فعل: تفعيل/ ركز: الرتكيز/ طرف: تطّرف/ حقق: حتقيق/ شرك: املشرتكة

/ عزز: تعزيز/ كمل: الّتكامل/ عون: الّتعاون/ أسس: مؤسسات

/ قرر: استقرار/ برك: مباركة/ نجز: إجناز/ بدع: إبداع/ شرك: مشاركة
/ عبد: عبادة/ لجأ: الالجئني/ هجر: مهّجرين/ قلع: مقتلعني
/ قوم: املقام/ عني: معاني/ وقف: نقف/وثق: توثيق/ وجه: توجيه

: اإلرهاب/ خلق: األخالقية/ نمو: التنموّية/ ذكر: التذكري/ كفل: التكافل

: رسالة/ فوض: تفويض/ / حسن: اإلحسان/ عدو: العدوان / رهب

 .رهب: الرهاب/ / بني: املبنّية/ رسل
 انتبه إىل ضبط احلروف املخطوط حتتها:  

ـَهــمُ الـ -ِعْيَن ـَلــْقَتــمـُـالـ -ِفَعْت رُ  -نِ ـَوهْ الـ - ِرْينَ جَّ
 هاِب ـرُّ الـ -ْسِهمُ ـُيــَســ -لِ ِقـــَبــ -ِمــَيــقِ  - ـرِهِ ِعــَبـ
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ُة الُحْلَوُةالَكِلَم
َسمـِْعـُتها َتُقوُل َوَصْوُتها َيْخَتِنُق ِبالُبكاِء:  "َهِذِه َحياٌة ال ُتـطاُق!  َنْعَمُل َسحاَبَة النَّهاِر      

ها َحياٌة ال َوَبْعَض اللَّْيِل، َوال ُنـكاَفُأ ِإالَّ ِبالتَّْأِنْيِب َواالْنِتهاِر، ال َنْسَمُع ِمْن َأَحٍد َكِلَمًة ُحـْلـَوًة، ِإنَّ 
يًَّة، ُتخاِطُب َفتاَة الَبْيِت الَِّتي اْنَتَهـَرْتـها، َوَصبَّْت َعَلْيها  ُتطاُق! " َكاَنِت الُمَتَكلَِّمُة َعاِمَلًة ُأمِّ

َرْت ِفي َأداِء واِجٍب.؛اللَّْومَ  ِمْثِل َهذا َوَيْظَهُر َأنَّ َربََّة الَبْيِت َكاَنْت َقْد َأْمَطـَرْتـها بِ  أِلَنَّها َقصَّ
َر  باِح الباِكِر، َوَأنَّ َربَّ الَبْيِت َلْم ُيَوفِّـْر َصْوَتـُه ِفي الَمساِء الَِّذي َسَبَق، َفَتَفجَّ الَواِبِل ِفي الصَّ

يَُّة ِبُلَغِة َفْيَلُسوفٍ   . الُبْركاُن، ُبْركاُن اإِلْنساِنيَِّة ِفي َأْبَسِط َمطاِلِبها، َوتَكلََّمِت الَخاِدَمُة اأُلمِّ
الَكِلَمُة الُحْلَوُة، الَكِلَمُة اللَِّطْيَفُة، َما َأْحَوَج َأْسَماَعــنا ِإَلْيها، َبْل ما َأْحَوَج ُقُلْوَبنا!                

ـْحــرِ  ـْفِرُح َفــتُ ، ِإنَّ َكِلَمَة ُشْكٍر َأْو َثناٍء، َكِلَمَة َتَلطٍُّف َأْو ُدعاٍء، ُتقاُل ِفي ِحْيِنها، َتْفَعُل ِفْعَل السِّ
ِإنَّها َمفاِتْيُح الُقُلوِب،   الَقْلَب الَحِزْيَن، َوَتْمَسُح َعَرَق الُمْتَعِب، َوُتَحرُِّك الِهمََّة َوالُمُرْوَءَة.

ِو َفَأْنَت ِحْيَن َتُقْوُل ِلَمْن َلَك ِعْنَدُه حاَجٌة، َوَلْو كاَن ُدْوَنَك َمقاًما َأْو كاَن َأِجْيًرا َلَك، ِمْن َفْضِلَك أَ 
ْيِه ِبَمَحبٍَّة، ُثمَّ  ي الَعَمَل َعَلى َخْيِر َوْجٍه؛  أِلَنَُّه َسُيَؤدِّ َمَتى  اْعَمْل َمْعُروًفا، ُكْن واِثًقا َأنَُّه َسُيَؤدِّ

عاِء، ِزْدَتـــُه َتَعلًُّقا ِبَك، َوِحْرًصا َعَلى ِإْرضاِئكَ  ْكِر َأِو الثَّناِء َأِو الدُّ    .كاَفْأَتــُه ِبَكِلَمِة الشُّ
، َوال َتُكْوُن َعَلى ِحساِبِه، َفُتَحاِوُل َأْن           َوالَكِلَمُة الُحـْلَوُة ال ُتْغِني َعِن اأَلْجِر الَماِديِّ

 ، َلِكنَّ الَكِلَمَة الُحْلَوةَ   أِلَنَّ اأَلْجَر َواِجٌب، َكما َأنَّ الِخْدَمَة َواِجَبةٌ َتْنَتِقَص ِمْنُه َوَتْقَتِصَد؛ 
َفِحْيَن َيْدَفُع صاِحُب الَعَمِل اأَلْجَر َوُهَو َيُقْوُل: َسِلَمْت َيداَك، َوَمَتى َيْقــِبــُض  ؛ َعطاءٌ 

ُ َعَلْيَك، َأْو ُيْوِجُز االْثناُن َفَيَتباَدالِن َكِلَمةَ  َض َّللاَّ  العاِمُل َأْجَرُه َوُهَو َيُقْوُل ِلصاِحِب الَعَمِل: َعوَّ
َوَأنَّ َعالَقَتُه ِباآلَخِر َلْم َتُعْد  الُهما َأنَُّه َفَعَل َأْكَثَر ِمَن الواِجِب، َيْشُعُر كِ  ، َأْشُكُركَ 

يَّةُ  يٍَّة ِصْرَفٍة، َوَأنَّ الَقْلَبْيِن َحالَّ َمَحلَّ الَجْيَبــْيِن، َوِإذا الِخْدَمُة الَمادِّ َتْرَتِدي  َعالَقَة َمْنَفَعٍة َمادِّ
أِلَنَُّه ُهَو الطَّاِبُع الَوِحْيُد الَِّذي َيِجُب َأْن َيُسْوَد الَعالقاِت َبْيَن النَّاِس؛  اطاِبًعا ِإْنساِنًيا ُرْوحاِنيًّ 

  ُيِشْيُع الطُّــَمْأِنْيَنَة َوَيْنُشُر الَهناَء.

)إجابتها في القطعة ووضعت 
 (مع رقم السؤال تحتها خط منّقط

 ة معاملة قاسية: ما سبب هذه املعاملة؟عاملت فتاة البيت الخادم -1

 ما أثر املعاملة اللطيفة في نفوس اآلخرين؟ -2

 من صور الثناء والتعزيز كما وردت في النّص.  -3
ً
 اذكر ثالثا

( لها جوابان صحيحان، جاء في االمتحان الفقرة التي بها 3الحظ رقم )

 الجواب الثاني الذي يبدأ بـ )فحين تدفع...(

ل: ا  -4
ّ
 لكلمة الحلوة ال تغني عن األجر املادّي.عل

 دفع صاحب العمل األجر للعامل واجب، والكلمة  -5
ّ

أشار الكاتب إلى أن

 الُحلوة عطاء:

 ما الذي يضفيه هذا العطاء على العالقة بينهما؟

ل: الطابع اإلنسانّي الروحانّي هو الطابع الوحيد الذي يجب أن يسود  -6
ّ
عل

اس.
ّ
 العالقات بين الن

)لوجود جزء من اإلجابة  

 يف النص(

 هذه من صورًا هاتِّ: قاسية معاملة اخلادمة البيت فتاة عاملت
 .املعاملة
.الُحلوة الكلمة وغياب واللوم واالنتهار التأنيب

  

 
 

االته ؟ ومتى كتبه ؟  وكم مقالة ما اسم الكتاب الذي مجع فيه مق
 حيتوي هذا الكتاب ؟

م الذي يضّم بين دفتيه بضعًا وثالثين 1960كتاب "مواليد األرق" عام  

 مقالة .

 ما اسم الكتاب الذي ُأِخذت منه مقالة " الكلمة احللوة " ؟
 مواليد األرق .

 ما أثر كلمة الطيبة وحسن التعامل ؟
 ناس.إشاعة المحبّة واأللفة بين ال

 باقة يف احلديث ؟للما أهمية الكالم احلسن وا
له أثره في القلوب، وفي تقوية أواصر األلفة بين النّاس واألهل واألصدقاء، 

 وبين العامل وصاحب العمل.
 باقة يف احلديث ؟للما أهمية الكالم احلسن وا

له أثره في القلوب، وفي تقوية أواصر األلفة بين النّاس واألهل 

 ، وبين العامل وصاحب العمل. واألصدقاء
 ما النهج الذي نهجه الكاتب يف مقالة " الكلمة احُلْلوة" ؟

نهج نهًجا خاًصا في التّفكير والتّعبير بلغة تبعث على األمل والتّفاؤل 

 في التّعامل بين النّاس، ودْفعهم نحَو سبل الحّق والخير

 كيف بدا الكاتب يف النص ؟
تمعه ومحيطه، وشعر شعوًرا قويًا بما يعوزه بدا الكاتب ملتزًما نحو مج

 لينهض ويسمو، ويصبح أجمل المجتمعات وأفضلها. 

عّلل : بدا الكاتب ملتزًما حنو جمتمعه وحميطه، وشعر شعوًرا 
 قوًيا مبا يعوزه .

لينهض ويسمو، ويصبح أجمل المجتمعات وأفضلها.

.مقالةما النوع األدبّي الذي ينتمي  إليه النّص؟   
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طوال : سحابة النهار )رّكز على ما تحته خط(معاني الكلمات: 

: االنتهار/ المطر الّشديد: الوابل  / لوم شديد: تأنيب / النهار
/ عمّ ي: يسود/لص لم يختلط بغيرهالخا: ِصرف/ يختصر: يوجز/رالزج

 .ينشر: ُيشيع
 . العّمال حقوق من حقًّا النص من استنتج
 العمل ساعات تحديد الّراحة، في قّ الح العّمال، كرامة حماية

 .لألجر ومناسبتها
كيف حيرص صاحب العمل على توطيد عالقته بالعّمال، 

 وحتفيزهم على العمل.
بالحفاظ على كرامتهم وتجنّب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم الطيّب 

 والّشكر.
 :اآلتية العبارات من عبارة كّل داللة وّضح

 . والحزن الّضيق شّدة  ء"بالبكا خيتنق وصوُتها "تقول -أ
 فيلسوف" بلغة األمّية اخلادمة "تكّلمت -ب

 وضعف قهرها على داللة أميّتها، رغم كالحكماء تتكلّم جعلتها تجربتها

 .احتمالها
 الّليِل" وبعَض الّنهاِر سحابَة " نعمُل -ج

 اليوم طوال العمل

 اإلنسانيِة" بركاُن الربكاُن، " فتفّجَر -د
 .واضطربت فثارت المعاملة، هذه تحتمل تعد لم لخادمةا أنّ  على داللة

: قسوة معاملة أهل  " ال نسمع من أحٍد كلمة حلوة " -ه

 البيت للخادمة .

مبثل هذا  أمطَرْتها" ويبدو أّن رّبة البيت كانت قد  – و
 الوابل يف الّصباح الباكر " :

 .اللوم الشديد للخادمة

 مفاتيح القلوب" :" تفعل فعل الّسْحر " + " إّنها  – ز

 األثر الّطيب الكبير لكلمة شكر أو ثناء .
 

 ؟ النّص يف" تطاق ال حياة: "عبارة تكرار داللة ما
.الحدّ  تجاوزت وقد تُْحتَمل، تعد لم المعاملة هذه أنّ  تأكيد

 ما املقصود بقول الكاتب:
 "وأّن القلبني حّلا حمّل اجليبْيِن".

 قة الماديّة.العالقة اإلنسانية تطغى على العال
 

 :يأتي ما يف الفنّية الّصور وّضح
 يف الوابِل هذا مبثل أمطَرْتها قد كانت البيت رّبة أّن "ويظهر  -أ

 الباكر" الصباح
 مطًراً  العاملة على البيت ربّة صبّته الذي واالنتهار التأنيب كالم صّور

 .شديًدا
ما أحوّج أمساَعنا إىل الكلمة احُلْلوة، الكلمة " -ب 

وصّور أبوابًا، القلوب صّور" للطيفة...، إّنها مفاتيح القلوب.ا

 .األبواب لهذه مفاتيح الطيّبة الكلمة الحلوة و

 : شبّه الكلمة بشيء طعمه حلو . " كلمة حلوة " -ج

 : شبّه اللوم بماء يَُصّب . " صّبت عليها الّلوم " -د

 : شبّه القلب بإنسان حزين . " القلب احلزين " -ه

: شبّه الهّمة والمروءة  " حتّرك اهلّمة واملروءة "  -و

 بإنسانين يتحّركان .
: شبّه دمة املادّية ترتدي طابًعا إنسانًيا روحانيًّا""وإذا اخل-ز

ً أو شبّه الطابع اإلنسانّي  الخدمة الماديّة بإنسان يرتدي لباسا

 بلباس  يُلبَس .

 هات مفرد كّل كلمة مما يأتي :

 /مفتاح: مفاتيح/ قلب: قلوب/ سمع: عأمسا/ مطلب: مطالب 
 .العالقة: العالقات

 هات جذر كّل كلمة مّما يأتي :

 : تحتاج إلى انتباه جذور صعبة
 /لغو/لغة: أمم/ أّمّية : نهر/انتهار:  أنب/ تأنيب: طوقُتطاق: 

: إرضاء : قوم/مقام: حوج / : حاجة: َمُرَؤ/ / املروءةثنيثناء: 

 .: َطْمَأنَ الطمأنينة  /عطو :عطاء /مدد: املاّدّي/ رضو

 
/ املتكّلمة: حلو/ حلوة: بكي/ بكاء:  خنقخيتنق:  :سهلةجذور 

/ لطف/ اللطيفة:  طلب/ مطالب: ربب/  رّبة: لوم/ اللوم: كلم
: مفاتيح/: همماهلّمةتعب/ / املتعب : دعو/ دعاء: سمعأمساع: 

: تنتقص: علق/ تعّلقكفأ/ كافأ:  : حبب/ حمّبة: عرف/ معروف/فتح
/ ردي: ترتدي/ نفع: منفعة / بدل: يتبادل/ قصد: تقتصد/ نقص

  .هنأ: اهلناء/  شيع: ُيشيع/ علق:  العالقات
 

 انتبه إىل ضبط احلروف املخطوط حتتها:

 -هُ َتـَصوْ  -هاَرْتـَأْمَطـ -هاَرْتـاْنَتَهـ -َوةً ُحـْلـ -كاَفأُ ُنـ -هامـِْعـتُ سَ 
ـْحــال -ناَعــَأْسَما  -زُ جِ ُيوْ  -ُض ـِبــَيْقـ -َتــهُ كاَفأْ  -ِرحُ فْ ــُتـفَ   -رِ سِّ
.َمْأِنْيَنةَ طُّــال -ْينِ الَجْيَبــ -َفةٍ ِصرْ 
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ْيَت الَكِلَمُة الُحْلَوُة ِمْن َمزايا اإِلْنساِن،             َفاآلَلُة ُتَوفُِّر َلها الَوُقوَد َوالزَّ
َتُقْوَل َلها: ِمْن َفْضِلِك َأْو َأْشُكُرِك، َفَتْصَدُع ِبَأْمِرَك، َوَلْيَسْت ِفي َحاَجٍة ِإَلى َأْن 

ي الَعَمَل ِبِدقٍَّة َوَأماَنٍة َقْد َيْعَجــُز َعْنها اإِلْنَسانُ  ، َلِكنَّ النُُّفْوَس َوِهَي ُتَؤدِّ
ُل التَّعاُمَل َمَع اآللَ  ْنساِنيَِّتها ُتَفضِّ ماَء َصَمَم اآلَلِة ، النُُّفْوَس الُمَتَنكَِّرَة إلِ ِة الصَّ

َفُتْصِبُح َفْلَسَفُة التَّعاُمِل َبْيَن النَّاِس َعَلى  َعَلى التَّعاُمِل َمَع اإِلْنساِن، 
، َوُتْصِبُح الَحَياُة َأساِس َعَمٍل ُيْنــَجُز َوَأْجٍر ُيْدَفُع اَل َنِصْيَب ِلْلَقْلِب َوال ِللِّساِن ِفْيهِ 

يَُّة  –  ا ال ُيطاُق. َشْيئً  –َكما َقاَلِت العاِمَلُة اأُلمِّ
صاِدَقًة، َصاِدَرًة َعْن ِإْخالٍص َوِإْيماٍن اَل َيُشْوُبها َوَيْنَبِغي ِلْلَكِلَمِة الُحْلَوِة َأْن َتُكْوَن 

ِم الُغُيْوِب، َزْيــٌف َأْو ِنفاقٌ  . َنْحُن اَل َنْعَلُم ما في الُقُلْوِب؛ أِلَنَّ ِعْلَمها ِعْنَد َعالَّ
ِإْذ ُتــقاُل َأْو ُتْكَتُب، َتِصُل ِإَلْينا ُمَباَشَرًة، َفَتْنُقُر َعَلى َوَتٍر ِمْن َأْوتاِر َوالَكِلَمُة الُحْلَوُة 

َد َمَدى  . َقْد ال ُيتاُح َلنا ِفي ُكلِّ َمرٍَّة َأْن ُنَحدِّ ُقُلْوِبنا، َوَيُكْوُن َلها َصداها الُمْسَتَحبُّ
ُر ِفي َذِلَك، َوَقْد ال   ُنحاِوُل التَّْفِكْيَر ِفي َذِلَك، َوَحَسًنا َنْفَعُل. ِإْخالِصها، َوَقْد ُنَفكِّ

ْدَت ِلَساَنَك ِإْرَساَل  اًدا" ، َكَذِلَك ِإذا َعوَّ َيُقْوُل الَمَثُل:  ِبُمزاَوَلِة الــِحـداَدِة ُتْصِبُح َحدَّ
لَمْعِذَرَة، َهِذِه الِعباراِت " َأْشُكُرَك، ِمْن َفْضِلَك، اْسَمْح ِلي ، َأْسَأُلَك الَعْفَو َأِو ا

ُ ِفْيَك" َفال ُبدَّ ِمْن َأْن َتْفَعَل ِفي َنْفِسَك  ُ َعَلْيَك، َباَرَك َّللاَّ َض َّللاَّ َسِلَمْت َيداَك، َعوَّ
َبُة َتْصُدُر َعِن النَّْفِس، َوَتْصُقُلها ِفي الَوْقِت َذاِتِه.   ِفْعَل اإِلْيَحاِء، َفالَكِلماُت الطَّيِّ

ِئْيِس َوالَمْرُؤوِس،َو َلــِئــْن َكا          َوالَخاِدِم  َنِت الَكِلَمُة الـُحْلـَوُة اَلِزَمًة َبْيَن الرَّ
ْوِج َوَزْوَجِتِه، َواأَلِب َوالَمخْ  ُدْوِم، َفِهَي َلْيَسْت َأَقلَّ ُلُزْوًما َبْيَن اأَلْنداِد: َبْيَن الزَّ

ــَنَّ َأَحدٌ  ِدْيِق َوَصِدْيِقِه، َوال يَحْسب َأنَّ َرْفَع الُكْلَفِة َيْنِفي َكِلَمَة الَمَحبَِّة ،  َواْبِنِه، َوالصَّ
ِحْيُح، َفِعباراُت التَّعاُطِف َتـُشـدُّ ِرباَط اأُلْلَفِة َوَتـُرصُّ ُبـــْنـياَن  َبِل الَعْكُس ُهَو الصَّ

َداقاِت. َوِإذا َكاَن الَمْرُء ُيـــَسرُّ ِبَسماِع َكِلماِت الثَّناِء ِمَن الُغَرباِء،  َفُهَو َأْكَثُر الصَّ
ِبْيَن ِإَلْيِه ُأوَلِئَك الَِّذْيَن َيِعْيُشْوَن َمَعُه َأْكَثَر  ُسُرْوًرا ِبَسماِعها ِمْن َأْفواِه الــُمـَقـرَّ
َساعاِت َحياِتِه، َوالَِّذْيَن ُيْؤِمُن ِبِهْم َوَيْطَمِئنُّ ِإَلى َأْقواِلِهْم، َوَلَعلَّ َأْسَعَد النَّاِس َمْن 

 ْعجاِب َزْوِجــِه َأوَّاًل َوَيْسَمُعها داِئًما ُتْثِني َعَلْيِه. َيُفْوُز ِبإِ 
 ()محمد النّقاش، مواليد األرق، بتصّرف

 )الجواب مخطوط تحته في القطعة(
  بَم تختلف اآللة عن اإلنسان -1

ّص. -2
ّ
فوس إلنسانّيتها كما ورد في الن

ّ
ر الن

ّ
 بّين نتيجة تنك

 نبغي أن تكون الكلمة الحلوةكيف ي -3

 
ل الّرديُء من الّشيء.: زيف/تنفِّّذه: تصدع بأمرك : يشوبها/الباطِّ

أو  الجافّة:الصّماء/تضرب: تنقر/لمتخلّية عنا: املتنّكرة/يخالطها 

 )الّصدى: رجع الصوت، والمقصود: أثرها(:صداها/الفاقدة لإلحساس
 وكه دون استخدام أساليب اإلقناع ص وسلالشختأثير في تفكير: إحياء

ثْل وهو النِّّد، مفردها: األنداد/تهذّبتصقل:  : ُكلفة/ والنظير المِّ
 .تضّم بعضه إلى بعض: ترّص/التمّسك بالمجامالت والرسميّات

ألسلوب اإلنسان يف تعامله مع اآلخرين دوٌر يف كسب قلوبهم 
 أو كسرها، وّضح ذلك.
قلوب اآلخرين، وهي عنوان المتكلّم ودليله، الكلمة الطيّبة هي مفتاح ل

فعلى المرء أن ينتقي ألفاظه في خطابه مع اآلخرين، ويتجنّب كسر 

خواطرهم، فال يستهْن أحد بالكلمة مهما كانت، فرّب كلمة أضاءت 

 الدنيا أو أظلمتها.
ما املقصود بقول الكاتب: ) النفوس الّصّماء صَمَم اآللة( الوارد 

 يف الّنّص؟
 لنفوس التي يتعامل أصحابها مع اآلخرين من منطلق مادّي.أي ا

 وّضح داللة كّل عبارة من العبارات اآلتية:
 ."فتنقُر على وتٍر من أوتاِر قلوِبنا" -أ

 األثر اإليجابي للكلمة الطيبة في النفوس.
 "تصل إلينا مباشرة " -ب

   األثر اإليجابي العميق والسريع في النفوس 
: النفوس الجافّة القاسية التي فقدت  اء "النفوس الصّم" -ج

 اإلحساس باإلنسانيّة .

رفة، ال نصيب  أجر ُيدَفع "و "عمل ُينجز  -د : عالقة ماديّة صِّ

 للقلب وال للسان فيها .
فعبارات التعاطف تشّد رباط األلفة وتُرصُّ ُبنيان الّصدقات "هـ
." 

 بين الناس . األثر اإليجابي الكبير لعبارات التعاطف في العالقات
 

ض اهلل عليك" ما املعنى الذي تفيده مجل من مثل: "عّو
 الّدعاء.  و"بارك اهلُل فيك"؟

 
استخدم الكاتب كلمة )زوج( للّداللة على املرأة، عد إىل أحد 

 معاجم الّلغة العربّية، وحتقق من استعماهلا بهذه الصورة.

يف )لوجود جزء من اإلجابة  

 النص(

أشار الكاتب إىل أّن دفع صاحب العمل األجر للعامل واجب، 
يف اجملتمع  هذا العطاء  بّين أثر والكلمة احُللوة عطاء:

 اإلنساني.
عبارات التعاطف تشّد رباط األلفة، وترّص بنيان الّصداقات، وتنشر 

 الطُّمأنينة والهناء في المجتمع اإلنسانّي.
دّي، وإنسان للعاطفة قيمة كبرية يف فّرَق الكاتب بني إنسان ما

 حياته، وّضح ذلك.
اإلنسان المادّي يتعامل مع اآلخرين في أموره على أساس عمل يُنجز 

 وأجر يُدفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه.

اإلنسان الذي يقّدر قيمة العاطفة والكالم الطيّب، فالكلمة الحلوة طبع 
 سانيّة.فيه، وهو ينظر إلى الحياة بمنظار اإلن



 
 0719191078ماهر أبو بكر    واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي13 

 

زوج يستوي فيها المذّكر والمؤنث، َزْوُج المرأة: بعلها.  وَزوُج 

 الرجل: امرأته، فيقال لالثنين: هما زوجان.
 وّضح الّصور الفنّية يف ما يأتي:

لكّن الّنفوَس الّصماَء صمَم اآللِة هي اليت تفضل التعامل " -أ 
 "مع اآللة

مع اآللة آلةً صّماء ال  صّور النّفوس الجافّة التي تفّضل التعامل

 تشعر.

 شبّه اآللة بإنسان ينفّذ األوامر. " فتصدع بأمرك " : –ب

 "عبارات التعاطف تُرّص ُبنيان الصداقات" -ج
 صّور الّصداقات بناًء تقّويه عبارات التعاطف.

: شبّه اآللة بإنسان  " وهي تؤّدي العمل بدّقة وأمانة " -هـ

 يؤّدي عمله بدقّة وأمانة .

: شبّه النفوس بأناس  " النفوس املتنّكرة إلنسانّيتها " -و

 يتنّكرون إلنسانيتهم .

: شبّه الكلمة الحلوة  " فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا" – ز

 بإنسان ينقر على وتر .
 

 هات مفرد كّل كلمة مّما يأتي:

/ وتر: أوتار/ غيب: الغيوب/ نفس: النفوس/ مزيّة مزايا: 
: أفواه/ الصداقة: الصداقات/ نِّدّ : األنداد /العبارة: العبارات
 قول: أقوال/ ساعة: ساعات/ المقّرب: املقّربني/ فاه أو فم

 

 هات جذر كّل كلمة مّما يأتي :

/ حبب: املستحّب /أول: آلة  /صمم: الصّماء الجذور الصعبة:
 وحي/ اإلحياء:  دوم: دائمًا/بني: بنيان  /تيح: يتاح

/ دقق: دّقة/ ألف/ األلفة: رصصترّص:  الجذور السهلة:
/ صدر :صادرة/ صدق: صادقة/عمل: التعامل/ نكر :املتنّكرة

/ رسل: إرسال/ زول: مزاولة/ فكر: تفكري/ خلص: إخالص
: مرؤوس+  الرئيس/زمل: زمة/ العذر: املعذرة/ عبر: العبارات

/ عطف: التعاطف/ صحح: الصحيح/ حبب: احملّبة/ رأس
/ سمع: مساع/ سرر: سرور/ غرب: الغرباء/  ربط: رباط

 عجب: إعجاب/ قول: أقوال/ قرب:  املقّربني

 انتبه إىل ضبط حروف الكلمات املخطوط حتتها:
 -داَدةِ ـِحـالـ -قالُ ُتــ -فٌ َزْيــ -َفعُ ُيدْ  -َجزُيْنــ -ــزُ جَ َيعْ 

دْ    -ُرصُّ َتـ -دُّ ـُشـتَ  -بــَنَّ يَحسْ  -َوةُ ُحْلـالـ -نْ َلــِئــ -تَ َعوَّ
بِ َقـُمـالــ -ـَسرُّ ُيــ -ْنـيانَ ُبـــ  -ـهِ ِجـَزوْ  -ْينَ رَّ
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 ِرساَلٌة ِمْن باِب العاُموِد                                              

 ( ؟من كاتب قصيدة ) رسالة من باب العامود
 حيدر محمود .

 

 مَب ُعِرف حيدر حممود أو ما مميزات شعره ؟ 
 ُعرف بقصائده الوطنيّة، وبحّسه العذب وأسلوبه الّرشيق. 

 

 اذكر ثالثة من دواوين حيدر حممود .
)شجر الّدفلى على النّهر نغني( و)من أقوال الّشاهد األخير(  

 و)عباءات الفرح األخضر( 

 

 منه هذه القصيدة ؟ ما اسم الديوان الذي أخذت
 عباءات الفرح األخضر

 

 ما مناسبة القصيدة ؟
ألقى الّشاعر هذه القصيدة بين يدي جاللة المغفور له الملك 

في احتفال للقوات المسلّحة  –طيّب هللا ثراه  –الحسين بن طالل 

الجيش العربّي بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام  –األردنيّة 

 م .1970

 اعر يف قصيدته ؟ماذا عرض الش
عرض فيها مكانة القدس في وجدان الهاشميين الذين أولوا القدس 

 والمقدسات الّدينيّة عناية واهتماًما كبيرين.

 

 كيف ظهرت مكانة القدس يف وجدان اهلامشيني ؟ 
 بأنّهم أولوا القدس والمقدسات الّدينيّة عناية واهتماًما كبيرين

 

 ؟ ما املشاعر اليت ظهرت يف القصيدة
 مشاعر الفخر واالعتزاز بالعالقة التي تربط الهاشميين بالقدس.

 

 عّلل : القدس متّثل رمز ديين عميق . 
ألنّها  بوابة المحبّة والّسالم، ضّحى الّشهداء من أجلها، وقّدم 

 الجيش العربّي تضحياته على أسوارها.

 تانتبه إىل ضبط احلروف املخطوط حتتها يف األبيا               

 ـاُبـــــــَوامَلحاِرْيُب َفَقْد طـاَل الِغيـ    بـاُب    ــِقيا َحِبْيَب الُقْدِس ناَدْتـَك ال .1

 اُبـــــــضْنِدَك الَوْشُم َوِلْلَكفِّ اخِلَز       ُة َعـْيَنـْيــَك َوِفــــــي  ُقـرَِّإنَّهـــا  .2

 اُبـــــَشب – ُدَبْع -ْوُه َواهَلَوى َقَطُع    َواأَلِحبَّـاُء َعَلــى الَعْهــِد الَّــِذي   .3

 ـاُبـــــــــــراَيٌة َواْسُمـَك َسْيــٌف َوِكتـ      َرْسُمـَك الغاِلـي َعَلـى َأْهداِبِهـْم   .4

 اُبــــــــــكرَِّك الْعْهَر ُيطاِوـُمَأْسِرِج ال      َوُهـُم اأَلْهــُل َفيــا فـاِرَسُهـــْم     .5

 اُبــــــضِغ َوَأْمواٌج اأَلْقَصى َيْفَتِدي    َك َبـْحــٌر هـاِئـــٌج    َخْلَفــْر َوَيـِس .6

 اُبـــــَوْرَدٌة فـاَحْت َوَكْم جاَد َسح    َكْم َعَلى السَّاحاِت ِمْن َأْنفاِسهْم   .7

 ــاُبـــــــهِشقَّـْت َوَكـْم َشـعَّ َدُحرٍَّة      َكـْم ِمـْن َيـٍد    َلىُعـال َوَعَلى بـاِب .8

 اُبــــــــعشَِّوِبِهْم َتْزُهو الرَّواِبي َوال         َوُهُم اأَلْبطـاُل َواأَلْقَصـى َلُهــم  .9

 ضبط الحروف أثناء كتابة األبيات والال يُشترط الترتيب  أبيات فقط( 4أبيات)يُطلب عادة  8:  املطلوب حفظه
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 (حرفيًّافهم الّنص، وال تكون  )معظم أجوبة أسئلة القصائد تعتمد على

 هات معنى كّل كلمة مّما يأتي :

حراب،  مقام اإلمام .احملاريب : مفردها : قُبّة، بناء مستدير مقّوس مجّوف /  القباب ما قّرت به العين، :  ُقّرة /  : مفردها :  مِّ

ل :ند َز/ أي اطمأنّت : ما  اخِلضاب/  لجلد بإبرة فتظهر على شكل رسوم .: ما يُغَرز في االوشم /  الكفّ  في الذّراع طرف َمْوصِّ

نّاء ونحوه /  يُْخَضب ن به من حِّ حلقة من  : الّركاب/  ولد الفرس . املهر :/  شُدَّ عليه السَّْرج، والسرج: َرْحل الفََرس أسرْج :ويُتلَوَّ

ْرج، يضع فيها الفارس قَدمه.  فعة  الُعلى :بذل / :  جاد: انتشرت  / حت فامتالطم األمواج / :  هائج/ حديد تُعلّق في الّسِّ الّرِّ

ما ارتفع من األرض / مفردها: رابية، وهي   :الّروابيتفتخر  / تزهو : /نجم مضيء المعشهاب: سطع /  شّع :والشََّرف / 

عب، وهو انفراج بين جبلين.  : الشِّعاب  مفردها الّشِّ

 شرحًا أدبيًّا وافيًا . األبيات السابقة اشرح 

 وقِّبابها، بمحاريبها القدس نادتك قد حبيب القدس، يا: له ويقول طالل، بن الحسين الملك له المغفور جاللة الّشاعر اطبيخ -1

 .بك مستغيثة

 داللة لونُها، كفّك في وتخّضب وشُمها، َزندكَ  ارتسم في فقد قلبك، في واالطمئنان الّسرور مبعث القدس: جاللته مخاطبًا ويتابع - 2

 .والقدس جاللته بين لعالقةا ثبات على
 .واندفاعه الّشباب ُعنفوان فيهم فتيًّا، ما زال وهواهم عنها، الّدفاع في معه عهدهم على باقون جاللته يحبّون الذين القدس أهل - 3
 سيف ّوةق من فيه ما بكلّ  وأحبائها، واسمك القدس أهل عند منزلتك على داللة أجفانهم فوق مرفوعة راية الغالية وصورتك - 4

 .منه يتعلّمون كتاب وحنكتك وحكمتك به، يدافعون
 .له مؤيّدين معه ويسيرون ومحبّوها أهل القدس سيطاوعه القدس، عن للدفاع خْيلَه يسرج متى فارًسا جاللته الّشاعر صّور - 5
 غاضبة تتالطم شديدة أمواًجا همصّور كما لفداء األقصى، جاللته خلف يسير هائًجا بحًرا العرب من ومحبّيها القدس أهل صّور - 6

 .عدّوها من
 غيوًما بُذلت التي دماءهم وصّور فاح أَرُجها، وروًدا الشهداء وصّور فلسطين، سبيل في الّشهداء تضحيات عن الشاعر يتحّدث - 7

 .األرض تسقي ماطرة
 .ماء العالس في الالمعة المضيئة كالنجوم فكانوا للقدس، كرامة أنفسهم بذلوا الشهداء من كم  -8
عابها جبالها في لقدسا - 9  .عنها يدافعون الذين بأبطالها وتزهو تفتخر وشِّ

 

 بن احلسني امللك القصيدة مطلع يف واحملاريب الِقباب نادت
 يف وردت كما واحملاريب الِقباب داللة ما اهلل ثراه، طّيب طالل

 والهاأ ديني رمز من المقّدسات تمثّله ما دينيّة، داللة   القصيدة؟

 .الرعاية الهاشميون
بيَب الُقْدِس من املخاطب يف قول الشاعر حيدر حممود: )يا ح

 ؟نادْتَك  القباُب(
                                           .الحسين بن طاللالملك 

 مَبن تستغيث القباب واحملاريب يف القدس يف البيت األول؟
 بالملك الحسين بن طالل طيّب هللا ثراه.

يف البيت  من املقصود بـ ) حبٌر هائج ( و ) أمواٌج غضاٌب ( 
 ؟السادس

  .ومحبّوهاأهل القدس 

 :الّشاعر قول يف
   الذي     العْهِد على واألحّباُء"

 ":شباُب -بعُد– واهلوى قطعوُه                        
 األحّباء؟ هم من -أ

 .لمدينتهم وينتمون جاللته يحبّون الذين القدس أهل

 قطعوه؟ الذي العهد ما - ب
 - طالل بن الحسين الملك يمثّلهم هاشم لبني واالنتماء الوفاء

 للعدو الخنوع ورفض القدس، عن في الّدفاع -ثراه هللا طيب

 .الغاصب

 
 :الّشاعر قول يف

       فاِرَسُهــْم فيــا األهــُل وُهـُم
 الرِّكاُب َكُيطاِوْع امُلْهَر أسِرِج                             
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 الّشاعر؟ عنه يتحّدث الذي الفارس من -أ
 .هللا رحمه طالل بن الحسين الملك

 األهل؟ من - ب
 .القدس أهل

 ؟"امُلهر أسِرِج: "داللة ما -ج
 .والقيادة الفروسيّة

 ؟"الرِّكاُب يطاوعَك: " داللة ما -د
 .عنها للدفاع معه وسيرهم لجاللته القدس أهل تأييد على داللة
  

 يف واضحة والوطنّية والقومّية الدينّية العواطف برزت
 .الّنص من هلذه العواطف مّثل الّشاعر، وجدان
 :مثل الدينيّة،

 الغيابُ  طالَ  فَقَدْ  والمحاريبُ    القِّبابُ  نادتْكَ  القُدسِّ  حبيبَ  يا -
 (األولأو نكتب رقم البيت ) البيت 

 في البيتين الخامس والتاسع.  :الوطنية

 :يأتي مّما جمموعة كل يف خط حتته ما يف املعنى يف فّرق
  اخِلضاُب وللَكفِّ الَوْشُم ِزْنِدَك  وفـــي عيَنْيــــَك ُقــرَُّة إنَّهــا -أ

 ( األصابع مع الّراحة)

 عليه اهلل صّلى الّرسول بّينها كما الطريق حقوق من -
 اْلَأْمرَو السََّلام، َوَرّد اْلَأَذى، َكّفو اْلَبَصر، َغّض: "وسّلم

 ".اْلُمْنَكر َعِن َوالنَّْهي ِباْلَمْعُروِف،
 (صْرف مْنع،)    

 
 قطعوُه      الذي العْهِد على واألحّباُء  -ب

 شباُب -بْعُد  -َقَطعوُه واهلوى                     
 ( الوعد)    

 .األموّية الّدولة عهد يف الّصخرة قّبُة ُشيِّدْت -
 (زمن)    

 
 وكتاُب سْيٌف واْسُمَك رايٌة  أهداِبِهْم على لغاليا َرْسُمَك -ج
 (صورتك)   

 وعنائي بها تْردادي طاَل وقد    بكائي الّدياِر َرْسِم يف طاَل لقد -
 (الّديار من الباقي األثر)   

 احلسني امللك عند الّرفيعة القدس مكانة عن الّشاعر عّبر
 بّين ها،أهل عند احلسني ومكانة اهلل ثراه، طّيب طالل بن

 .ذلك
 تعّهدها إذ طالل بن الحسين عند رفيعة بمكانة القدس حظيت

 شاهد وهذا الدستورية، سلطاته تولّيه منذ بالرعاية واالهتمام

  وهي عينْيه، قّرة فهي بمدينة القدس، الّروحية عالقته على

ضاب َزْنده، في كالوشم  وأهلها يبادلونه يده، يلّون الذي وكالخِّ

 .عنها الدفاع في معه العهد على باقون مأنّه الحبّ  هذا
 :شوقي أمحد قول ومعنى يتوافق ما النص من هاِت

 ُيــَدقُّ ُمَضـرََّجـة يـدٍ بُكــلِّ      بــاٌب احَلمــراِء وللُحرّيــةِّ
 البيت الثامن .  أو نكتب البيت :

نْ  َكمْ  العُلى بابِّ  وعلى ة       يد   مِّ هـا شـعَّ  وكمْ  َدقَّتْ  ُحرَّ  بُ شِّ
 والّشهادة، البطولة أرض هي القدس أّن إىل الّشاعر أشار

 .ذلك الشاعر عن عّبر كيف وّضح
 سبيل في الّشهداء تضحيات عن الشاعر تحّدث (7،8،9 )األبيات

 واألقصى بلدهم، والقدس األبطال، هم الشهداء فلسطين، فهؤالء

 .وشعابها بجبالها بهم القدس وتفتخر الديني، رمزهم
 :ما يأتي يف خّط حتته ما يف الفنّية ورةالّص وّضح -
       الِقباُب نادْتَك الُقدِس حبيَب يا - -أ

 الغياُب طاَل َفَقْد ، واحملاريُب                          
 .به وتستغيث الملك، جاللة تنادي محبوبة القدس الّشاعر صّور

       وفـــــي  عيَنْيــَك ُقــرَُّة إنَّهـــــا-ب

 اخِلضاُب وللَكّف  ِزْنِدَك الَوْشُم                             

إنّها قّرة عينيك  : شبّه القدس بقّرة  عين الملك الحسين بن 

 طالل رحمه هللا .

في زندك الوشم : شبّه القدس بالوشم على زند الملك 

 الحسين بن طالل رحمه هللا.

ك للكّف الخضاب : شبه القدس  بالخضاب على كّف المل

 الحسين بن طالل  رحمه هللا.
       الذي الَعْهِد على واألحّباُء -ج

 شباُب -بْعُد - واهلوى َقَطعوُه                         
 .واندفاعه ُعْنفوانه في القويّ  بالشباب القدس أهل حبّ  صّور

 وكتــاُب سْيٌف واْسُمَك رايـٌة       أهداِبِهْم على الغالي َرْسُمَك -د

 .القدس أهل أهداب على راية الملك ورةص صور
 " يطاوعك الّركاب "  . -ه

 شبّه الّركاب بإنسان يُطاوع ويستجيب .
 : شبّه أهل القدس بالبحر الهائج . " حبٌر هائٌج " -و

 : شبه األمواج بأناس غاضبين " أمواج غضاب " -ز
 : شبّه الشهداء بورود  فاح أرُجها . " وردة فاحت " -ح

 : شبّه السحاب بإنسان يجود. حاب "" جاد س -ط
         يـدٍ ِمْن َكْم الُعلى باِب وعلى -ي

 ِشهــاُب شعَّ وكْم َدقَّْت ُحرَّةٍ                             
 حريّة سبيل في عليه تدقّ  الّشهداء وأيادي بابًا العلى صّور

 .القدس
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 ."تزهو الروابي" -ك

 شبّه الروابي بإنسان يزهو.    
 صّور أو شبّه )كالهما صحيح(: مالحظة

 
 :ما يأتي يف خّط حتته ما داللة ما

       وفـــــي عيَنْيــَك ُقــرَُّة إنَّهـــــا -أ 

 اخِلضاُب وللَكّف ِزْنِدَك الَوْشُم                              
 ورضاك سرورك مبعث: عينْيك قّرة

ضابُ  للكفّ   .والقدس جاللته بين العالقة ثبات: الخِّ
 شباب "  –بعُد  –" واهلوى  -ب

  -رحمه هللا  -محبّة أهل القدس للملك الحسين بن طالل 

 قوّي ال يتزعزع.
      أهداِبِهــْم على الغالي َرْسُمَك -ج

 وكتـــــاُب سْيٌف واْسُمَك رايٌة                                

 .والحنكة القوة
      هائـــٌج ـٌرَبْحــ َخْلَفـَك وَيـِســْر -د

 ِغضاُب وأمواٌج األقصى يفتدي                             
 .ثائر كبير جمع
 " يفتدي القدس " : محبّة أهل القدس للقدس . -هـ

 " أمواج غضاب " : غضب أهل القدس من العدّو .
 
      أنفاِسِهْم ِمْن السَّاحاتِّ على كْم -و

 َسحاُب جاَد وكْم فاحْت وردٌة                                
 .الّشهيد

 " جاد سحاب" -ز
 دماء الشهداء التي بُذلت من أجل القدس .

 " شّع شهاب "  -ح
 .الشهيد

 :اآلتية مفرد الكلمات ما
أمواج:  الُهْدب /:  األهدابحبيب/ األحّباء: /  .القُبّة: الِقباب

:  الساحات/ غضبان أو غضوب/ غضاب:  موج أو موجة / 

 العُليا /الُعال: / : سحابة سحاب / : نفَس أنفاس/ ساحة

:  ِشعاب: رابية/ الروابي: بطل/  ألبطال/ االّرابية: الّروابي

ْعب .  شِّ
 
 

 ما جذر كّل كلمة مَما يأتي : 

: طول/  طال : ندو/   نادى: حرب /  احملاريب: حبب /  حبيب 

بب  : ح أحّباء: خضب /   اخلضاب: قرر/ قّرة : غيب /  الغياب

:  أهداب: غلو  /  الغالي/ : شبب  شباب: هوي /  اهلوى/   

: هيج  /  هائج  : ركب /  الّركاب: طوع  /   يطاوعهدب / 

: غضابموج/  أمواج:: قصو/   األقصى: فدي /   يفتدي

: فوح  فاحت : نفس / أنفاس: سوح /  الساحات/  غضب

ب / : شه شهاب: حرر  / حّرة : علو / العلى: جود/  جاد/

 : شعب     الشعاب ربو/ : الروابي: زهو/   تزهو
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 ًدى        َوَعَلْيها ِمْن َسنا امَلْجـِد ِإهــــــــــاُبِفـَأْعـراُس  ُرسُّْمـَواجِلباُه ال .10

 ُر ِلْلَجنَّــِة بـــــــــاُبسُّْمـِإْن َيُكْن بـاُب الُبطـُْوالِت دًمــا         َفـاجِلبـاُه ال .11

 ـــــــــــــــــــاُبَيبِقٍذ ِإلَّاَك َفالسَّاُح ُمْنالُقْدِس ما ِلْلُقْدِس ِمْن       يا َحِبْيَب .12

 ســــــاُبِحـامَلــَدى           َما َلها ِفي َنَظِر الغاِزي  ُءِمــْلامَلاليـِْيـُن الَِّتـي  .13

 اأَلْهُل َغاُبــــــــواَغْيَر َأنَّ الُقـْدَس ِفــي ِمْحَنِتهــا         َوْحَدها صاِبَرٌة َو .14

 ال َجــــــــواُب ْنَلِكـ َتًدى          َوَلَكْم َأْسَمْعـَصـــال ْن َلِكـَت َوَلَكـْم ناَدْيـ .15

 ـــــــــاُبحرِّقاهـا الْلَقانا َونَتْلهــا        َسْوَف َرَقيـا َحِبْيـَب الُقـْدِس يـا َبْيـ .16

 َوَغًدا ِلْلَمْسِجـِد اأَلْقَصـى َمــــآُب        ٌعـِمَمــى ُمْجَتـحِلُل اَشْمـَوَغـًدا  .17

 )حيدر محمود(                                                          

  

 هات معنى كّل كلمة مّما يأتي :

ْلد /   :اإلهاب الّساطع / الّضوء :الّسنا / الجيش العربي المقصود بهااجلباه السُّْمر:   مفردها: الساحة، وهي المكان  الساح:الجِّ

: البالء حمنة  /: قْدر أو شأنحساب /: العدّو المحتلّ الغازي: أبعد ما تراه العين / املدى األرض الخالية /   :يباب /  الواسع

ّدة   /مجتمعمشل:  بة، وهي األرض الواسعة/ ها الّرحْ مفرد :الرِّحاب : العَلَم  الكبير  / بريق َرْجع الصوت /   صدى :/ والّشِّ
 المرجع.  :املآب الوطن يحميه أهله/  احلمى :

 

 شرحًا أدبيًّا وافيًا . األبيات السابقة اشرح 

 ثراها، على سّطرها التي القدس، والتضحيات أرض على العربي الجيش قّدمها التي البطوليّة بالمواقف الّشاعر يشيد - 10

 .المجد والّشرف بنور جباههم ُزيّنت الذين الّشهداءُ  لُهاأبطا أعراًسا وصّورها
 الّرفعة بنور أضاءت التي السمراء الجيش العربّي، فجباههم من األبطال دماء بذرف إالّ  تتحقّق ال البطولة إلى الطريق كانت إذا -11

 .الجنّة إلى طريقهم هي والشهادة والّشرف
 .عنها ويدافع يحميها تنتظر من وساحاتها سواه، منقذ من لها فما ،القدس إلنقاذ بجاللته الّشاعر يستنجد -12
 .يخيف العدوّ  ال الذي الكبير عددها من الرغم على العربية األّمة لحال الشاعر يأسف -13
 .أهلها عنها وقد غاب محنتها على صابرة فتاة القدس وصّور أعدائها، أمام صابرة ستبقى القدس -14
َمم وتستنهض كيد األعداء، تردّ  أنْ  على الثابتة بمواقفك حرصت وكم: ، ويقول لهتهجالل الشاعر يخاطب -15  .العرب هِّ
 بمواقفكَ  كالعلم وكنَت  ،عنها تَ ودافع القدس يا َمن أحببتَ  :الحبيبة القدس رجوعَ  آمالً  الشاعر جاللته يخاطب -16

 .األقصى ساحات بلقاء النصر تحقّقسوف ي ،الثابتة
 فيه ويعودوقد التّم شملهم واجتمعوا، أهلها،  إلى القدس ديار فيه تعود غد   إلى ويتطلّع بالمستقبل، لمتفائ الشاعر -17

 .هللا بإذن حًرا األقصى
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 أجل من العربّي اجليش تضحيات عن الّشاعر حتّدث
 .القصيدة يف ذلك موطن حّدد  :القدس
 11 و البيت 10 البيت

 ؟عشرِبَمن تستنجد القدس يف البيت الثاني 

 بالملك الحسين بن طالل رحمه هللا .

مَل استنجدت القدس بامللك احلسني بن طالل رمحه 

 ؟ يف البيت الثاني عشر اهلل

 ويدافع يحميها تنتظر من وساحاتها سواه، منقذ من لها ما

 .عنها

 ممَّ يأَسف الشاعر يف البيت الثالث عشر ؟
 ددهاع من الرغم على العربية األّمة لحال الشاعر يأسف

 .يخيف العدوّ  ال الذي الكبير
 ؟الثالث عشرإالَم يشري الشاعر يف البيت 

 أشار  إلى غياب الوحدة العربية.

يف البيت  ما موقف الغازي من العدد الكبري للعرب
  ؟الثالث عشر

 ال يحسب لها أّي حساب.

 ما البيت الذي ظهر فيه بقاء القدس وحيدة صابرة ؟
 البيت الرابع عشر.

ا كان حيرص امللك احلسني بن طالل رمحه على ماذ
 ؟15يف البيت اهلل 

ً بمواقفه  كيد األعداء، يردّ  أنْ  على الثابتة كان حريصا

َمم ويستنهض  .العرب هِّ

ماذا كان رّد فعل العرب على استنهاض امللك 
 ؟15يف البيت  هممهم

 لم يستجيبوا لنداء الملك الحسين بن طالل رحمه هللا .

ل الشاعر : " ولكم ناديَت" و " من املخاطب يف قو
 ؟15يف البيت ولكم أمسعَت " 

 الملك الحسين بن طالل رحمه هللا . 

 مَب يأمل الشاعر يف البيت السادس عشر ؟
 ساحات بمالقاة النصر وتحّقق الحبيبة، القدس رجوعَ 

 .األقصى

ملاذا وصف الشاعر امللك احلسني بن طالل رمحه 
 عشر ؟ اهلل بالبريق يف البيت السادس

 .قفه الثابتةبسبب موا

 يف أّي بيت يربز تفاؤل الشاعر باملستقبل ؟
 البيت السابع عشر .

 

 مَب تفاءل الشاعر يف البيت السابع عشر؟
 األقصى فيه أهلها، ويعود إلى القدس ديار فيه تعود بغد  

 .هللا بإذن حًرا
 : البيت اآلتي يف خّط حتته ما داللة ما

 ِفًدى      أعراُس السُّْمُر واجلبــاُه -ـ
 إهـاُب اجملِد َسنا ِمْن وعليهـا                         

 .العربيّ  الجيش
           ِمــْلُء امَلــَدىامَلاليـِْيـُن الَِّتـي   

 َما َلها ِفي َنَظِر الغاِزي ِحـســــــاُب                     

 كثرة العَدد.
         ـــًدىال َصَوَلَكـْم ناَدْيـَت َلِكـْن 
 ال َجــــــــواُبَوَلَكْم َأْسَمْعـَت َلِكـْن                         

 عدم االستجابة لنداء الملك الحسين بن طالل رحمه هللا .
 َوَغـًدا َشْمـُل احِلَمــى ُمْجَتـِمـٌع        

 َمـآُبَوَغًدا ِلْلَمْسِجـِد اأَلْقَصـى                              
 تفاؤل بتحرير األقصى.

 يف واضحة والوطنّية والقومية الدينية العواطف برزت
 .الّنص من هلذه العواطف مّثل الّشاعر، وجدان
 :القوميّة 

نْ  وعليها فًِّدى     أعراسُ  السُّْمرُ  والجباهُ   إهــابُ  المجـدِّ  َسنا مِّ
 بـــابُ  للجنّــة الّسمـر فالجبـاه دمـاً     البطوالت باب يكن إن

 حساُب  الغازي نظر في لها ما المـــدى     مْلءُ  التـي الماليينُ 

 غابــوا  واألهل صابرة وحدها     محنتـهـا في القدس أن غير

 :الوطنية 

ـنْ  للقُـْدسِّ  ما القُْدسِّ  حبيـبَ  يا  يَـبــــابُ  فـالّســاحُ  إاّلكَ  ُمْنــقِّــذ    مِّ
 الدينية :

 الّرحاب ونلقاها تلقاها سوف

 مآبُ  األقصى للمسجدِّ  اوغدً  -
 الّسمر(، )يا )اجلباه :الّشاعر قول يف التكرار داللة ما

 القدس(؟ حبيب
 أرض على وتضحياته العربي الجيش دور تأكيد: الّسمر الجباه

 .فلسطين
 تربط التي المحبّة عالقة تأكيد على يا حبيب القدس : داللة

 .بالقدس جاللته
 ناديت، ،)منقذ: مثل من وعبارات كلمات الّشاعر استخدم

 ماذا ثراه، اهلل طّيب احلسني امللك يف خطاب أمسْعت(
 ذلك؟ من تستنتج
 ثراه وسعيه هللا طالل طيب بن الحسين الملك عند القدس مكانة

 .أجلها من العرب توحيد على وحرصه الدفاع عنها، إلى الدائم
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 إىل الطريق ما العربية، الوحدة غياب إىل الشاعر أشار
 ؟ احتقيقه

 :قوله في

ـْلءُ  التـي الماليينُ  سابُ  الغازي نََظرِّ  في لها ما       المـدى مِّ  حِّ

 وتحقيقه، العربية الوحدة لمشروع العملي التجسيد من بد فال

 وجمع بالماليين، عددهم الذين يقدر العرب كلمة وتوحيد

 .جميعًا بينهم المشتركة العناصر بوحدة شملهم،
 
 ذلك؟ يف الّشاعر يعتمد عالَم ملستقبل،با متفائًلا الّشاعر بدا
 :يقول القصيدة، نهاية في متفائال الشاعر بدا

مى شملُ  وغًدا  مآبُ  األقصى للمسجدِّ  وغًدا       مجتمع   الحِّ

 القدس لنصرة العرب وحدة وعلى الهاشميين، هّمة على ويعتمد

 .واحدة تحت راية شملهم وجمع
 

: حنو مدة،اجلا األمساء من أفعاًلا العرُب اشتقت
 :شفوًيا أكمل من السَّْرج، وأْسَرَج الّلجام، من أجَلَم
 ،الحجر من اْستْحَجرَ  ،البحر من أبَحرَ  ،الخيمة من خيّمَ 

 من وأصحرَ  ،الخشبمن  تخّشبَ  ،الذّهب من ذّهبَ 

 .البِّلّْور من وبْلَورَ  ،الّصحراء
 

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

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

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

 

 بيت يف املقّدسات هلا تتعّرض اليت األخطار أهّم ما
 املقدس؟
 على واالعتداء فيه، والمصلّين صىاألق المسجد على االعتداء

 .األنفاق وإنشاء اإلسالميّة بالحفريات اآلثار

 وّضح الصور الفّنّية اآلتية:
 أعراس فدى " .اجلباه السمر "  -أ

 .أبطالها الشهداء أعراس شبّه تضحيات الجيش العربي ب

: شبّه البطوالت  "  دمـًا البطوالت باب يكن إن" -ب

 اء .ببناء بابه دماء الشهد

: شبّه تضحيات  بـــاُب " للجّنــة الّسمـر فاجلبـاه" -ج

 .عربي )أو الجباه السمر( بباب الجنةالجيش ال

 فتاةب القدسشبه :  "غابــوا واألهل صابرة وحدها" -د

 .أهلها عنها وقد غاب محنتها على صابرة

: شبّه الملك الحسين بن طالل رحمه هللا  ""يا بريقها -ه

 .الكبيربالعلم 

: شبّه رحاب األقصى بإنسان يالقي  "" تلقانا الّرحاب-و

 ويستقبل الوافدين.
شبّه الحمى بإنسان يلتّم غدًا مشل احِلمى جمتمٌع " " -ز

 شمله بأهله.
 

 الكلمات اآلتية:  مفرد ما
 ساحة/: ساح: عرس / أعراس : سمراء/السُّمر: الجبهة/ اجلباه

 َرحبة .  :الرحاب مليون /ماليني  
 

 ذر كّل كلمة مّما يأتي : ما ج

:  منقذ: جنن/  للجّنة/ : أهب إهاب: سنو /  / سناعرسأعراس: 

: مدي / املدى: مأل /   ملء  : يبب/ يباب: سوح /  الّساحنقذ/ 

: صبر  صابرة: محن  /   / حمنة : حسب حساب: غزو /  لغازيا

/   : جوب جواب: سمع /   أمسعَت: صدي/  صدى: غيب/  غاب/ 
: حمي  / محى : رحب /  الرِّحاب: لقي /        تلقانابرق / : بريق

 : أوب.مآب : غدو/ غدًا: جمع  / جمتمع 
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 ِبْلالَق ُمْسَر                   
ْت َوْحَدِتي َواْقَتَحَمْت َحياِتي، َوَأْعِرُف ِلم        ْبَتِة الَِّتي َتَحدَّ اذا َساَءْت َعالَقِتي ِبها ِإَلى َذِلَك الَحدِّ الُمْخِجِل. ال ُبدَّ ِلي ِمْن َأْن ُأَبــرَِّئ َأْعِرُف ِلَماذا َضاَق َصْدِري ِبِتْلَك النَّ

ِدْيِق الَِّذي َتعاَطَف َمِعي، َوزاَرنِ َصِدْيِقي )ُحْسِني(، الَِّذي َأْحَضَرها ِبُمناَسَبِة ِشفاِئي ِمْن َمَرِضي ْبَتَة، ، َفَأنا َلْم َأْكَرْهها ِبَسَبِب َذِلَك الصَّ ي ِفي َبْيِتي، ُمْصَطِحًبا ِتْلَك النَّ
اَفِة.  فَّ  ِبِلفاَفِتها الشَّ

َبــِر، َوَصِحيْ َصِحْيٌح َأنَُّه ُهَو الَِّذي اْختاَر َلها َذِلَك الَمكاَن َأْسَفَل ِجداِر الُغْرَفِة، َوَوَضَعها ِفْيِه َبْعَد َأْن َنَزَع عَ         ٌح َأنَُّه َشَرَح ِلي ِبِحْرِصِه الَمْعُهْوِد، ْنها ِلفاَفَة اْلَوَرِق َوالشَّ
ُه َلْم َيُكْن َسَبًبا ِفي ال ْبَتِة َوِبما ُيْشِبُه اإِلْمالَء، َمهامَّ ِرعاَيِتها الَِّتي َأْتَعَبْتِني ِفي ما َبْعُد، ِإالَّ َأنَّ  َرْسَم الَقْلِب  ِتي ُتْشِبهُ ِبَأْوراِقها الَّ َعداِء الَِّذي َنما َبْيِني َوَبْيَن ِتْلَك النَّ

، َوالطَّاِوَلِة، ِفي الِبداَيِة َلْم َأْشُعْر ِبَضُرْوَرِة ُوُجْوِد َعالَقِة ُحبٍّ َأْو ُبْغٍض َبْيِني َوَبْيَنها، َقْد َرَأْيُت ِفْيها ُمَجرَّ          َد واِحَدٍة ِمْن َمْوُجْوداِت الُغْرَفِة، ِمْثَل الُكْرِسيِّ
َوِر َعَلى الِجداِر. َوالــمـِْدَفَأِة،   َوالِخزَاَنِة، َأْو َحتَّى ِإَطاراِت الصُّ

ــــَأِم ِفي َنْفِسيَغْيَر َأنَِّني َبْعَد َأيَّاٍم، َتَنبَّْهُت ِإَلى ما     ِد َنْبَتٍة ُمَسمََّرٍة ِمْثَل التَّماِثْيلِ ،  ُيِثْيُرُه َصْمُتها ِمن السَّ ِة َأِو الِبالْسِتْيِكيَِّة،  َما الَِّذي َيْجِذُبِني ِإَلى ُمَجرَّ النُّحاِسيَّ
ي؟اِطْيِع َوْجِهي، َواَل ِسيَّما ِتْلَك اأَلَخاِدْيُد الُمَتقاِطَعُة ِفي َجْبَهِتي َوِفي خَ ُتـــحــَْمِلُق ِفي َسْقِف الُغْرَفِة القاِتِم، َأْو ِفي الُجْدراِن الُمْصَفرَِّة الــمــَُتَقشّــَِرِة، َأْو ُربَّما ِفي َتق   دِّ

ِمْيِك، َكَما َأنَّها ُتْرِغُمِني ُكلَّ َصَباٍح َعلَ ِإنَّها َنْبَتٌة ُمْتِعَبٌة َوُمْقِلــــَقٌة ِفي آٍن َمًعا،           تاِئِر َكْي َتَرى َوِهَي َتْحتاُج ِإَلى ِعناَيٍة َيْوِميٍَّة َكْي َتْنُمَو ِبَبْطِنها السَّ ى ِإزاَحِة السَّ
ٍة َوُأْخَرى النُّْوَر َأْو يَ   َأْجِزُم ِبَأنِّي َكِرْهُتها.  ، راها، َوُتْجِبُرِني َعَلى َريِّها، َوَتْنِظيِف َأْوراِقها ِمَن الُغباِر، ُثمَّ َتْسِمْيِدها َبْيَن ُمدَّ

ُحِف، ِمْن َأنَّ النَّباتاِت الَِّتي تَ          اَسٌة، َما َأثاَر َغْيِظي، ُهَو ما َقَرْأُتُه ِفي ِإْحَدى الصُّ ِعْيُش َداِخَل الُبُيْوِت َتْحتاُج ِإَلى َمْن َيْبَتِسُم َلها َأْحياًنا؛ أِلَنَّها َمْخُلْوقاٌت َحسَّ
ُف االْبِتساَمَة، َكما الّضْوُء الَِّذي َيْبَعُث الَحياَة ِفي ُعُرْوِقها.  َكاِئناٌت َحيٌَّة َتَتَلقَّ

)ُحْسِني( الَِّذي َجاَء ِبها َيْعِرُف َهِذِه الَحِقْيَقَة، َفَكْيَف  الْبِتساَم َلْيَس ِمْن َطْبِعي، َفَأنا ال َأكاُد ُأْرِخي َشَفَتيَّ َأماَم َأْكَثِر اأُلُمْوِر َطراَفةً اِإنَّ َهذا ما َيْنُقُصِني، ُثمَّ         
ِد َنْبَتٍة َبِلْيَدٍة؟   ُيْمِكُنِني االْبِتساُم ِلُمَجرَّ

ي ِإلى اْضِطراِرها َلْكنَّ ُهَو َأْن َأَضَعها َخاِرَج الُغْرَفِة، ِعْنَد زَاِوَيِة َدَرِج الِعَماَرِة، َأْفَضُل َحلٍّ          )ُحْسِني( َأْوصاِني ِبأالَّ َأْنُقَلها ِمْن َمكاِنها؛ أِلَنَّ َتْغِيْيَر َمْوِقِعها َسُيَؤدِّ
 ، َفَتْذُبُل َوَتُمْوُت.ِللتََّكيُِّف َمَع الَمكاِن الَجِدْيِد، َوَقْد ال ُيناِسُبها

ْبَتُة، َوَنَمْت ِبما ُيْوِحي ِبَرْغَبِتها ِفي التََّخلُِّص ِمْن ُعُيْوِب َصْمتِ          ِة ِخالَل َشْهِر آذاَر، اْنَتَعَشْت ِتْلَك النَّ اِمَت َمَعها، َفِهَي َعَلى َأيَّ ها، وَلِكنَّ َهذا َلْم ُيْوِقْف ِصراِعي الصَّ
ُل ِفي َيْوِميَّاِتي، ِلماذا اَل َأَتَخلَُّص ِمْنها؟ َأال ُيْمِكُن َأْن َيكُ َحاٍل َكاِئٌن   ْوَن )ُحْسِني( َقْد تآَمَر َعَلى َحياِتي ِبَوْضِعها ِفي ُغْرَفِتي؟ َيْدَهُم َحياِتي، َيْخِرُق َوْحَدِتي، َوَيَتَدخَّ
ْسُت ِتلْ           اَق، ِإنَّها َخِشَنٌة َمَع َطراَوِتها، َفكَّْرُت : َلْن َيْسَتْغِرَق اأَلْمُر َأْكَثَر ِمْن ثاِنَيٍة واِحَدٍة، ُأِديْ َحْيَن اْقَتَرَبْت َيِدي ِمْن َساِقها، َتَحسَّ اَق، َك السَّ ُر َيِدي، َفَأْقِصُف السَّ

 َحَرَكٌة واِحَدٌة َوَأْرتاُح ِمْنها. 
ْلُت بِ َقلَّْبُت الِفْكَرَة ِفي َرْأِسي،             ْدُت، َوَجَلْسُت َعَلى  ، َسْرَعٍة ِإَلى َأنَِّني ُمْقِدٌم َعَلى اْرِتكاِب ِفْعَلٍة َتْنَتِمي ِإَلى ِسْلِسَلِة َجراِئِم َقْتِل النَّْفسِ َفَتَوصَّ َتراَجْعُت، َوَتَنهَّ

ًقا ِبِحْيَرٍة َوَقَلٍق  .  ِفي ِتْلَك اللَّ  ، َوَتَولََّدْت أِلَْوراِقها ُعُيْوٌن، ُعُيْوٌن َكِثْيَرٌة َأَخَذْت ُتراِقُبِني ِبَحَذٍر، الَمْقَعِد، َوَوَضْعُت َكفِّي َأْسَفَل َفكِّي ُمْحدِّ ُفْوِجْئُت ِبَشَفَتيَّ ْحَظِة َرَأْيُتَها َتْشَرِئبُّ
 ، َعَلى اأَلَقلِّ ِبالنِّْسَبِة ِلي. اِن َعِن اْبِتساَمٍة َغْيِر َمْفُهْوَمةٍ َتْفتـَرَّ 

 

  )خمطوط حتتها يف النص( 

 من أحضر النبتة للكاتب ؟ وما املناسبة ؟ -1

 ما أهّم ما يمّيز شكل النبتة ؟   -2

سمت نظرة القاّص األولّية إلى النبتة؟ -3
ّ
 بَم ات

 ماذا يثير صمت النبتة في نفس الكاتب ؟       -4

 االستغراب.  أشْر إلى املوضع التي ظهرت فيه املشاعر اآلتية: الدهشة و  -5

 عدد ثالثة أمور أثارت استياء القاص من النبتة. -6

 الجواب املخطوط تحته + تحتاج إلى من يبتسم لها.مالحظة:  

 ما الذي قرأه الكاتب في إحدى الصحف وأثار غيظه ؟ -7

 ما موقف الكاتب من االبتسام ؟ -8

ص من النبتة غير مرة، ما السبب الذي  -9
ّ
دفعه إلى حاول القاّص أن يتخل

 التراجع عندما حاول وضعها خارج الغرفة، عند درج العمارة.

ر  -10
ّ

ص منها خالل شهر آذار عندما فك
ّ
ما الذي دفعه للتراجع عن التخل

 أن يقصف ساقها ليرتاح منها.

اقبه بحذر(مالحظة:   الجواب املخطوط تحته + )وشعر بأن النبتة تر

نحو النبتة مع تطّور أحداث بدا على القاّص تحّول إيجابّي واضح  - 11

 القصة: بّين مالمحه.
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من النص وال حتتاج إىل حفظ، إجابتها أيًضا  اآلتيةاألسئلة 
 متداخلة مع إجابة أخرى أو ألّن ولكّني سأضع إجابتها ألّنها

 اإلجابة مأخوذة من مجل متفّرقة من الّنّص.
 .القّصة يف عنصر اللون القاّص وّظف
 "الجدران المصفّرة " فيلقّصة  .للون يف ا مثاًلا هات
 بالنبات، املتعّلقة العلمية احلقائق من مجلة إىل القاّص أشار

  .وّضحها
 -           .األوراق وتنظيف والتسميد، والرّي، الّضوء، إلى تحتاج -

 .آخر إلى مكان من نقلها تجنّب
 هلا يبتسم من إىل البيوت داخل تعيش اليت ملاذا حتتاج النباتات

 ؟ ياًناأح
 الذي الّضوء كما االبتسامة، تتلقّف حيّة كائنات حّساسة، مخلوقات ألنها

 . عروقها في الحياة يبعث

 هات .القّصة يف واللون والصوت، احلركة، عناصر القاّص وّظف
  .من املقطع للحركة  مثاًلا

 المقعد"   على "جلستُ  ونمت" .  النبتة، تلك "انتعشت: الحركة

 الساق "تحسسُت تلك. ساقها" من يدي ربت"اقت  ."تشرئب" 

 الرتّدد،: اآلتية املشاعر فيها ظهرت اليت املواضع إىل أشْر
 .الفرح واالستغراب، الدهشة

 على وجلستُ  وتنهدُت، تراجعُت، رأسي، في الفكرة قلبّت" :الرتّدد

 ".المقعد

 ".بليدة؟ نبتة لمجرد االبتسام يمكنني فكيف" :واالستغراب الّدهشة

 األقل على مفهومة، غير ابتسامة عن تفتّران بشفتَيّ  فوجئت"  :حالفر

 لي" بالنسبة

)لوجود جزء من اإلجابة يف  

 (النص
 قصته؟ عنوان القاّص استوحى مّم
 .القلب رسم تشبه ألنها صديقه؛ إليه أهداها التي النبتة شكل من
 .ذلك على دّلل ،( حسين) هبصديق القاّص يرِبط متني وّد رباط مثة

 حسني وإحضار. وزيارته مرضه، وقت خاصة القاصّ  مع حسني تعاطف

 .لصديقه والّشبر بالورق ملفوفة( القلب رسم تشبه نبتة)هدية 

 من كاتب قّصة رسم القلب ؟ وما الوظائف اليت َشَغَلها ؟
روائّي وقاّص أردنّي، عضو اتّحاد الكتّاب العرب ورئيس  جمال ناجي

 سابق لرابطة الكتّاب األردنيين .

 ؟ما اجلوائز اليت ناهلا مجال ناجي

 جائزة الدولة التقديرية  نال عّدة جوائز محليّة وعربيّة كان آخرها 

 م/األردن، وجائزة الملك عبدهللا الثاني لإلبداع األدبّي 2015لآلداب

 م .2016
 هل للكاتب مجال ناجي أعمال ُمرتمَجة إىل لغات أخرى؟

 ة نعم، له مجموعة من األعمال األدبيّة تُرجم عدد منها إلى لغات أجنبيّ 
 اذكر ثالث روايات للكاتب مجال ناجي ؟

)الطريق إلى بلحارث( و )مخلّفات الزوابع األخيرة(، و))عندما تشيخ 

 الذئاب( .
 للكاتب مجال ناجي ؟اذكر ثالث جمموعات الَقَصصّية 

 )رجل خالي الذهن(، و)رجل بال تفاصيل(، و)ما جرى يوم الخميس(.

 ما اجملموعة القصصّية اليت ُأخذت منها هذه القّصة ؟
 ما جرى يوم الخميس .

( ؟  أو ما ماذا يصّور القاّص )الكاتب( يف قّصة )رسم القلب
 العالقة اليت يصورها القاّص يف قصة ) رسم القلب (؟

ر العالقة التي نشأت بينه وبين نبتة تشبه رسم القلب أهداها إليه يصوّ 
 صديقه لشفائه من المرض.

ما الطرفان اللذان ظهر بينهما عنصر الصراع يف قّصة ) رسم 
 القلب( ؟ 

 برز في القصة عنصر الّصراع بين القاّص والنبتة.

 كيف قّدم القاّص احلبكة يف القّصة ؟
ر المتكلّم لتكشف مسؤولية اإلنسان في قّدم القاّص  الحبكة بضمي

 تحقيق الّسعاده لنفسه ولمن حوله.

 عّلل : قّدم القاّص  احلبكة بضمري املتكّلم ؟
 لنفسه ولمن حوله  ةالّسعاد لتكشف مسؤولية اإلنسان في تحقيق

تتمّثل السعادة اليت ُيعترب اإلنسان مسؤواًل عن حتقيقها  مَب
 لنفسه وملن حوله؟

يترك اإلنسان اآلخرين يمارسون حّريتهم، وأن يقبل  تتمثّل في أن

 اآلخرين، ويتكيّف معهم، وال يتسّرع في اتّخاذ قراراته.

 ما النوع األدبي الذي ينتمي إليه الّنّص؟
 .قصيرة قصة

: مسمَّرة/الملل والّضجر: السأم/ الفرض: اإلمالءمعاني الكلمات: 
: تتلّقف/ الحفر: ألخاديدامالمح /: تقاطيع/ بشّدة  تنظر: حتملق/ ثابتة

: طرافة/ جْعل الشيء هشًّا لينًا ضعيفًا: أرخي/ تتناول بسرعة
: يدهم/ خاملة بطيئة الفهم أو : بليدة/ طرافة الحديث: حالوته

أخرج : تنّهد/ أكسر: أقصف/ تلّمسُت أو تفّحصتُ : حتّسست/يفاجئ

هِّ ألًما أو حزنًا ّ م النظ: ُمحدِّقًا/  نفَسه بعد َمدِّ تمّد تشرئّب: ر/ُمْنعِّ

 ابتسَم وبدت أسنانه التي في ُمقدَّم الفم.: افرّتعنقها لتنظر/
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ما يقارب يف املعنى كلَّ كلمة من الكلمات استخرج من الّنّص 
  اآلتية: مالمح، احُلَفر، ثابتة. 

 .مسّمرة: ثابتة         .األخاديد: الُحفر   .تقاطيع: مالمح
 .القّصة يف واحلركة والصوت  عنصر اللون القاّص وّظف

 المتلقّي نفس من المعنى تقريب .النص يف هلا الفنّية القيمة بّين

 .أوضح وأصدق بصورة القاصّ  أفكار ونقل فيه، والتأثير
 من صورتني  التصوير، هاِت يف براعة القصة يف القاّص أبدى

 .امالفنّية من املقطع األول، ووّضحه الّصور
 تنظر إنسانة النبتة صّور: "القاتم الغرفة سقف في تحملق نبتة" -

 .الغرفة القاتم سقف إلى بشّدة

 النبتة صّور: "حياتي واقتحمت وحدتي تحّدت التي النبتة تلك" -

 .وحدته وتتحّدى شؤونه، في وتتدّخل خصوصية القاصّ  تقتحم إنسانة
 وّضح الّصور الفّنّية اآلتية :
سانة ساءت العالقة شبّه أو صّور النبتة إن" ساءت عالقيت بها " : 

 بينها  وبين الكاتب .

صّور النبتة إنسانة لم   " مل أكرهها بسبب ذلك الّصديق " :

 يكرهها بسبب صديقه .

 :النبتة" تلك وبني بيين منا الذي العداء يف سبًبا يكن مل أّنه إال"
 صّور النبتة إنسانة بينها وبين الكاتب عداء.

 يستقبلون أشخاًصا النباتات صّور :االبتسامة" تتلّقف حّية كائنات "

 .االبتسامة

 إلى بعينيها تنظر إنسانة النبتة صّور :يراها" أو النور ترى "كي

 .النبتة إلى ينظر النور شخًصا وصّور النور،

 .سقايتها على تجبره إنسانة النبتة صّور:  ريّها" على "تجبرني
 يك .صّور النبتة إنسانة بطنها سم " تنمو ببطنها السميك " :

صّور النبتة إنسانة  " ترغمين كّل صباح على إزاحة الّستائر " :

 ترغمه على إزاحة الستائر .

 صّور النبتة إنسانة تجبره على ريّها. " جتربني على رّيها " :

ً حيًّا يتلقّف  " كائنات حّية تتلّقف االبتسامة " : صّور النبتة كائنا

 االبتسامة .

 ة إنسانة بليدة .صّور النبت " نبتة بليدة " :

: صّور النبتة  " يوحي برغبتها يف التخّلص من عيوب صمتها "

 إنسانة ترغب في التخلّص من عيوب صمتها .

 : صّور النبتة إنسانة تراقب الكاتب بحذر." أخذت تراقبين حبذر " 

الّنفس  قتل جرائم سلسلة إىل تنتمي فعلة ارتكاب على "مقدم
 كسر ساقها جريمة . تة نفساً ، وصّورصور النب ":

 
 

 .طرافة األمور أكثر أمام شفيّت أرخي أكاد ال أنا -ج

 .والتجّهم العبوس
 قليلة النشاط .بطيئة الفهم و  " نبتة بليدة " : -د

 واحدة " و "حركة ثانية من أكثر األمر يستغرق " لْن -هـ
 سهولة كسر ساق النبتة . :منها" وأرتاح واحدة

 قتل جرائم سلسلة إىل تنتمي لةفع ارتكاب على " مقدم -و
 خطورة كسر ساق النبتة . الّنفس":

 هات مفرد كّل كلمة مّما يأتي :

: إطارات/ موجود: موجودات/ ورقة: أوراق/ ورقة: ورق
/ تقطيع: تقاطيع/ جدار: اجلدران/ تمثال: التماثيل/ إطار

: نباتات/ صحيفة: صحف/ ستارة: ستائر /أخدود: أخاديد
رق: عروق/ مخلوق: خملوقات/ يتب: البيوت/ نبات / عِّ
 .عين: عيون/ جريمة: جرائم/ عيب: عيوب/أمر: أمور

 
 هات جذر كّل كلمة مّما يأتي :

/ شفاء: سوأ/ ساء: حيي/حياتي: حدوحتّدى:  الجذور الصعبة:
 /: ملواإلمالء : كون/املكان: خير// اختارصحب/ مصطحب: شفي

 : ثور/يثري /َسئِّمَ : لّسَأما أطر/ إطارات: : عدو/العداء : همم/مهاّم
/ حييحّية:  /روي/ رّي: حوجحتتاج:  : خدد/األخاديد : حملق/حتملق
/ تشرئّب: نمي/ تنتمي: روح/ أرتاح: ضرر/ اضطرار: زوي زاوية:
 /شرب

 
/ أبّرئ: خجل/ املخجل: قحماقتحمت: /نبتالنبتة:  الجذور السهلة:

ئ : صحيح/ شفف / الشّفافة:لففلفافة:  / نسب/ مناسبة: برِّ

/ ضرر/ ضرورة: بدأالبداية:  : رعي/رعايةعهد/املعهود:صحح: 
/مدفأة: طول/الطاولة: وجدموجودات:  جرد//جمّرد: علقعالقة: 

: املصفّرةقتم/  القامت:: مثل/ متاثيل: نبه/ تنّبه /رخوأرخي:  /دفأ

/ تعبمتعبة: : قطع/ املتقاطعة: قطع/ تقاطيع: قشر/ املتقّشرةصفر/ 
 ستر/ الستائر: زيح أو زوح/إزاحة: عني/عناية:  /قلقمقلقة: 

 /نبت/النباتات: مدد/مّدة: سمد/تسميد: نظف/تنظيف: 
/ تتلّقف: حسس/ حّساسة: خلق/خملوقات: بسميبتسم،ابتسامة: 

 /حقق/ حقيقة: طرف/ طرافة: عرق/ عروق: ضوأ/ضوء: لقف
 /كيف/ تكّيف: وصي/أوصى: عمر/ عمارة: بلد/بليدة: مكنميكن: 

 /صرع/صراع: وحي/يوحي: نمو/منا: نعش/انتعش: جدد: جديد
 /حسس/حتّسس: قرب/اقرتب: أمر/تآمر: خلص/أختّلص: كونكائن: 

/ دور/أدير: غرق/ يستغرق: طرو،طري/ طراوة: سوقساق: 
  /نهد/تنّهد: جرم/ جرائم: سلسل/ سلسلة: ركبارتكاب: 
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 قلل./أقّل: فهم/مفهومة: فرر/ تفرّت: أفج/فوجئ: رقب/تراقب: ولد/ توّلد: حيرحرية: /حدقحمّدق : 

َبـال -ئَ ـر   ُأَبـ: انتبه إىل ضبط احلروف اآلتية د  ـالـ -ـر  شَّ ــ -ة  َفأَ م  ل قُ تُـــ -ة  ُمَسمَّرَ  -م  ــأَ السَّ بَ  -َرة  شــ   ــَُتقَ ـمالـ -حــَم  ل ــ - ة  ُمت ع  َتَربَ  -ــَقة  ُمق   -ت  اق 

س    تُ َجَلس   -تُ َنهَّد  تَ  -تُ َتراَجع   -تُ َفكَّر   -تُ َتَحسَّ

 

َدِة َكْيَف َتَتَفتَُّح          ِرْيَع ُكلَّ َيْوٍم، ُكلَّ ساَعٍة، َحتَّى ِكــْدُت َأَرى ِبَعْيِني الُمَجرَّ باحِ َراَقْبُت ُنُموَّها السَّ ُط ِمْثَل َكفٍّ آَدِميٍَّة، َوِحْيَن َأْصُحو ِفي الصَّ ، َأْوَراُقها الَجِدْيَدُة، َوَكْيَف َتَتَبسَّ
ُد اأَلْوراَق َوالَبراِعَم الَجِدْيَدَة، َوَكِثْيرًا ما َسِمْعُت َصْوَتها، َصْوَت الطَّْقَطَقِة الخاِفَتِة ِلـلـْـَأ باحاِت الباِكَرِة. َأَتَفقَّ ْوُت ِفي َأْعماِقي ْوراِق ِفي َأْثناِء َتَفتُِّحها ِفي الصَّ َوَلَقْد َأْيَقَظ َذِلَك الصَّ

 ا، َوَضَبْطُت َنْفِسي َذاَت َمرٍَّة َوَأنا َأْبَتِسُم َلها.     َفَرًحا ُطُفْولـِيًّ 
ِحَقِة، َنَمْت َوَتواَلْت َلها َأْوراٌق َجِدْيَدٌة، ُأْوراٌق َخْضراُء َياِنَعٌة، َوِحْيَن َبَلَغْت ُمنْ             ، َفأنا َأَرْدُت َتْوِجْيَهها َنْحَو َتَصَف الِجداِر، َدبَّ الِخالُف َبْيَننا ِمْن َجِدْيدٍ َوِفي اأَليَّاِم الالَّ

اِفَذِة. َهْت ِإَلى َغْيِر َما ُأِرْيُد، َنْحَو النَّ  الباِب َكْي َتْكُسَو َيَساَر الِجَداِر، َأمَّا ِهَي َفَتَوجَّ
َبْعَد ِزْيَزُة، َوَلَوْيُت ُعُنـــَقها ِبِرْفٍق َناِحَيَة الباِب، ُثمَّ َرَبْطُتُه ِبَخْيٍط ُمتَِّصٍل ِبَحافَِّة َذِلَك الباِب.  وَ َهَدَأْت َنْفِسي، َأْمَسْكُت َرْأَسها، ُقْلُت َكَمْن ُيَخاِطُب اْمَرَأًة: ِمْن ُهنا َأيَُّتها العَ       

ُه َنْحَو النَّاِفَذِة، َفَبَدْت َكَأنَّما َتْنُظُر ِإلى الَوراِء.  َأيَّاٍم، َعاَد َرْأُسها َيَتَوجَّ
ْرُت َأنَّها َأراَدْت ِبَحَرَكِتها ِتْلَك َلْفَت اْنِتبَصِحْيٌح َأنَّ ال       اِهي َوَتْذِكيِري ِبالتَّفاُهِم الَِّذي َحَصَل َبْيَننا، َلِكْن، ِلَماذا اَل َمْشَهَد َأثاَر ِفي َنْفِسي َأًسى ُمْبَهًما، َوال ِسيَّما ِحْيَن َقدَّ

َتْسَتْوِعُب ُنُموَّها َواْمِتدَتْسَتِجْيُب ِلَرْغَبِتي؟ َعَلى اأَلَقلِّ ِإْكراًما الِ  َيَة ِمَن الِجداِر َحتَّى النَّاِفَذِة اَل َوِر.ْهِتماِمي ِبها، ُثمَّ ِإنَّ الَمَساَحَة الُمَتَبقِّ  اَدها، َفِهَي َمْلَى ِبالصُّ
ِه َنْحَو النَّاِفَذِة، َوِحْيَن َقَسْت َأصاِبِعي َعَلْيها َقِلْياًل، َأْحَسْسُت ِبــعُ  َحاَوْلُت َليَّ ُعُنَقها ِبِرْفٍق َوَتْصِمْيٍم، َلِكنَّها َهِذِه الَمرََّة َبَدْت َأْكَثرَ        ُنِقها َتْرَتِجُف، َصالَبًة َو ِإْصرارًا َعَلى التَّْوجُّ

َتْيِن.  َأَجْل، َلَقِد اْرَتَجَفْت َمرَّ
َق ما َحَدَث، َلِكنَّ ِتْلَك ا ْعِب َأْن َأْفَهَم َأْو ُأَصدِّ ا ُأَحاِوُل َثْنَيها َنْحَو الباِب لُعُنَق اْرَتَجَفْت َبْيَن َأصاِبِعي ِمْثَل َسَمَكٍة َحيٍَّة، اْزَدْدُت ِإْصرارًا َعَلى َتْنِفْيِذ ما َبَدْأُتــُه، َوَبْيَنمِمَن الصَّ

 ِبِإْصراٍر، ِإْذ ِبها َتْنَكِسُر.
ْوُت الَِّذي َسِمْعُتُه َلْحَظَتـئــٍِذ َأْشبَ         اِئلُ كاَن الصَّ الَِّذي َنزَّ ِمْن َمكاِن الَكْسِر  َه ِبَصْوِت َكْسِر َعْظَمٍة َبَشِريٍَّة، َوَدَهَمِني ُشُعْوُر َمِن اْرَتَكَب ُجْرًما ِفي َغْفَلٍة ِمَن النَّاِس، َوالسَّ

ْأُس ِمْن َيِدي، تُّ َحْوِلي ِبــُذْعٍر، َتراَجَعْت َقَدماَي َنْحَو الَوراِء، َرَأْيُت ِفي اأَلْوراِق ُعُيوًنا َتتَِّهُمِني، َوِإْذ َسَقَط الرَّ َلطََّخ َيِدي، َأمَّا َرْأُسها َفَظلَّ َبْيَن َأصاِبِعي، َلْم َأْدِر ماذا َأْفَعُل ِبِه، َتلفَّ 
 َفَتْحُت الباَب، َوغاَدْرُت الَبْيَت. 

تاِئرَ َلْم َتْمِض ِسَوى َأيَّاٍم َقِلْيَلٍة َحتَّى َذُبَلْت َأْوَراُقها        َوالنَّواِفَذ، َلِكْن َكاَنْت  ، َحاَوْلُت ِإْنقاَذها، َنظَّْفُت َمساماِتها ِبِقْطَعٍة ِمَن الِقماِش الَمْبُلْوِل، َرَوْيُتها ِبِحْرٍص، َفَتْحُت السَّ
 َأْشَبَه ِبَعِزْيٍز ُيِرْيُد االْنِسحاَب ِمْن َحياِتي ِبَصْمٍت ُمْوِجٍع. 

ْت َأْوراُقها، ُكلَّ َيْوٍم َتْصَفرُّ َأْوراٌق َجِدْيَدٌة، ُثمَّ َتِجفُّ َوَتْسُقُط، َلْم َيْبَق ِسَوى َأْغصاِنها الَّ ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا        ْت، َوَبَدْت ِمْثَل َأْذُرٍع َسْوداَء ِلَعْنَكُبْوٍت ُخَراِفيٍّ َيَتَشبَُّث اْصَفرَّ ِتي اْسَودَّ
ًرا ُمْصَفرًّا، َوعاِرًيا، َأمَّا َأنا َفقَ ِبِجداٍر، ُثمَّ َيْسُقُط َعَلى اأَلْرِض فَ  ْد َدَهَمْتِني َرْغَبٌة َجاِمَحٌة، َغْيُر َمْفُهْوَمٍة ِبُرْؤَيِة َذِلَك ْجَأًة ِفي ِإْحَدى َلَياِلي َأيَّاَر، َفَيُعْوُد الِجداُر ِمْثَلما كاَن، ُمَتَقشِّ

ِدْيِق )ُحْسِني(، ِلماذا اْشَتْقُت ِإَلْيِه ِحْيَن سَ   )جمال ناجي، ما جرى يوم الخميس، بتصّرف(               َقَط الَعْنَكُبْوُت ِفي ُسُكْوِن ِتْلَك اللَّْيَلِة ِمْن َأيَّاَر؟    الصَّ
 

  

األسئلة اآلتية إجابتها من النّص لكّني وضعت اإلجابة؛ ألّنها مالحظة: 
 مأخوذة من عبارات متفّرقة في المقطع(

، الفرح: اآلتية املشاعر فيها ظهرت اليت املواضع إىل أشْر -1
 .الرتّدد، الّندم

 نفسي وضبْطتُ  طفوليًّا، فرًحا أعماقي في الّصوت ذلك أيقظ ولقد" :الفرح

 ".لها وأنا أبتسم مرة ذات
 ".الوراء نحو قدماي تراجعت"   :الرتّدد

 من اباالنسح يريد بعزيز أشبه " كانت. إنقاذها" حاولت" :الندم

  النّاس، من غفلة في جرًما ارتكب من شعور ودهمني" ".حياتي

 ".يدي لّطخ مكان الكسر من نزّ  الذي والّسائل

 أحداث تطّور مع النبتة حنو واضح إجيابّي حتّول القاّص على بدا
)سؤال مكرر لكن اجلواب خيتلف باختالف  .مالحمه بّين - :القصة

 الجديدة، أوراقها تتفتّح كيف يوم؛ كلّ  الّسريع نموها يرقب أخذ -القطعة( 

 والبراعم األوراق يتفقّد كان الصباح، وفي كّف  آدمية، مثل تتبّسط وكيف

 في لألوراق الخافتة الطقطقة صوتها، صوت يسمع كان ما وكثيًرا الجديدة،

 .الباكرة الّصباحات في تفتّحها أثناء
 وهو مرة ذات نفسه وضبط طفوليًّا، فرًحا أعماقه في الّصوت ذلك أيقظ -

 .لها يبتسم

  .الباب ناحية برفق عنقها لوى -
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 .القّصة يف واللون والصوت، احلركة، عناصر القاّص وّظف
 .لون والصوت يف القّصة  من هذا املقطع للحركة وال مثاًلا هات

 الرأس " سقط أريد" ما إلى غير "توّجَهتْ       . عنقها" "لويتُ  :احلركة

 سقط" ." ت. يدي"  من

 الجدار اسوّدت"  .   " يعود التي "أغصانها. أوراقها"  اصفّرت :"اللون

ا"   مصفرًّ
 ".لألوراق الخافتة الطقطقة صوت صوتها، سمعتُ  ما وكثيًرا" :الّصوت

 يف تسري أن النبتة وأرادت طريق، يف النبتة تسري أن القاّص أراد
 منهما؟ كّل على التعّنت هذا نتيجة ما :آخر طريق

 الباب، نحو ُعنُقها لي يحاول وهو عليها أصابعه قست :قاصال

 .تتهمه عيونا النبتة أوراق ورأى في خوفًا، في نفسه أثار مما فانكسرت،

 أوراقها ذبلت حتى قليلة أيام سوى تمضِّ  ولم أوالً، عُنُقها انكسر :النبتة

 .جفّت وسقطت ثم واصفّرت،
 كيف حاول القاّص إنقاذ النبتة؟

ها بقطعة من قماش مبلول، ورواها بحرص، وفتح نّظف مسامات
 .الستائر والنوافذ

: الّطقطقة/ وحدها من غير استعمال منظار: جمّردةعني  معاني الكلمات:
 ال ُيدَرك/ غامض: ُمبهمًا/ ثنيتُ : لويُت/ منخفضة: اخلافتة/ صوت

تمّسك : يتشّبث/ لّوث : لّطخقطَر وسال/  :نّز/ فاجأني: دهمين

 .قويّة: جاحمةبقوة/
 
 نهاية يف )عنكبوت( لفظة القاص استخدام يوحي مَب

 القّصة؟

 كعنكبوت بالحياة متشبثة مقاومة، النبتة كانت فقد بالحياة، التشبث

 .وسقط ثم هوى بالجدار، يتشبّث
 من اثنتني هاِت التصوير، يف براعة القصة يف القاّص أبدى

 .امالفنّية، ووّضحه الّصور
 صّور: جديد من بيننا الخالف دبّ  الجدار منتصف بلغت حين -

 .القاصّ  مع على خالف إنسانة النبتة

 إلى تنظر إنسانة النبتة صّور: الوراء إلى تنظر كأنّما فبدت -

 .الوراء
 وّضح الصور الفّنّية اآلتية:

وراق النبتة بكّف : صّور أو  شبّه أ " كيف تتبسَّط مثل كّف أدمّية "

 .بّسطةآدميّة مت
: شبّه النبتة بإنسانة وقع خالف بينها  " دّب اخلالف بيننا من جديد "

 وبين الكاتب من جديد .

 : شبّه النبتة بإنسانة يلوي عنقها . " لويُت عنقها "

 بينا " : مت الذي بالّتفاهم وتذكريي انتباهي لفت تلك حبركتها تاد" أر
 

ذكيره بالتفاهم الذي تّم بينهما وت شبّه النبتة بإنسانة تريد لفت انتباه الكاتب

 شبّه النبتة بإنسانة ترتجف عنقها . " أحسسُت بعنقها ترجتف " :
: صّور أو  شبّه أوراق النبتة  " كيف تتبسَّط مثل كّف أدمّية "

 بكّف آدميّة متبّسطة .

 : شبّه النبتة بإنسانة يلوي عنقها . " لويُت عنقها "

 بينا " : مت الذي بالّتفاهم وتذكريي يانتباه لفت تلك حبركتها تأراد"
شبّه النبتة بإنسانة تريد لفت انتباه الكاتب وتذكيره بالتفاهم الذي تّم 

 بينهما .

 بّه النبتة بإنسانة ترتجف عنقها ش " أحسسُت بعنقها ترجتف " :
 :من كّل داللة ما
 .بالّصور مألى اجلدار من املتبقية املساحة -أ

 .الكثيرة القاص ذكريات
 .أيار من الليلة تلك سكون يف العنكبوت سقط حني -ب

 .النبتة موت
: فرحه  " هلا أبتسم وأنا مرة ذات نفسي " وضبطت -ج

 .وسروره بالنبتة

 إجبار النبتة على تنفيذ رغبته . :" لويُت عنقها " -د

القاّص : اعتراضها على رغبة  " بدت كأمنا تنظر إىل الوراء " -ه

 .الوراءورغبتها بالعودة إلى 

 .خوف النبتة" : " أحسسُت بعنقها ترجتف  -و 
 كسر بصوت أشبه حلظتئذٍ مسعته الذي الّصوت " كان -ز

 غفلة يف جرًما ارتكب من شعور بشرّية "  و  " ودهمين عظمة

 الّناس " . من
 . القاصّ فظاعة الفعل الذي ارتكبه  

 "اجلدار املتقّشر" -ح
 أو الفقر          سوء األوضاع الماديّة للقاّص      

 ما الصفات املستعملة مع األلوان اآلتية:
: الّصايف  . األحمر :القاني    . األبيض :الناصع   . األصفر :الفاقع
 .األسود :احلالك    . األزرق

 أحداث تطّور مع النبتة حنو واضح إجيابّي حتّول القاّص على بدا
 النبتة؟ يف أثره ما -:القصة
 .اليومية العناية أسباب لها توافرت أن بعد سريعًا تنمو أخذت
 ذلك على يُدلُّ ما اذكر". الّسالمة الّتأّني ويف الندامة العجلة يف: "قيل
 .القّصة من

 غير منها التخلّص أراد فقد النبتة، من القاص موقف في واضحة العجلة

 ظهر والندم فانكسرت، عنقها على أصابعه قست األخيرة وفي المرة مّرة

ً  ارتكب من دهمه شعور عندما اواضحً   أن بعد الناس من غفلة في جرما

 المبلول، القماش من بقطعة بتنظيف مساماتها إنقاذها حاول ثم كسرها،

 .للضوء وتعريضها وريّها،
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 .القصة يف التأّزم مواضع على يدك ضع
 رفضت، لكنّها الباب، نحو برأسها التوّجه النبتة على القاص فرض عندما

 وهنا انكسرت، يريد ما على إجبارها حاول وعندما النافذة، هت نحووتوجّ 

 .النبتة ينقذ أن وحاول جريمة، باقترافه أحسّ  إذ بطل القصة، مأساة بدأت
 هات مفرد كّل كلمة مّما يأتي :

: أصابع/ صورة: صور / صباح: صباحات/ بُرعم: الرباعم

 ليلة: ليالي/ ذراع: أذرع/ مسام: مسامات/ أصبع

 جذر كّل كلمة مّما يأتي :هات 

/ أريد: ولي/ توالت: رأي/ أرى: سوعساعة:  الجذور الصعبة:

 /ورأ/ وراء: وصل/ مّتصل: نحو/ ناحية: لوي/ لويُت+ لّي: رود
: تّتهم /يدر: أدِر/ سيل: السائل /وعب/ تستوعب: جوبتستجيب: 

 /قسوقست:  /شوق: اشتقت /عري: عاريًا /سمم: مساّم /وهم
 

/ تتفّتح: جرد/ اجملّردة: سرع/ سريع: رقبراقبُت:  هلة:الجذور الس

/ طقطق/ الطقطقة: فقد/ أتفّقد: صحو/ أصحو: بسط/ تتبّسط: فتح
/ يقظ/ أيقظ: بكر/ الباكرة: صبح/صباحات: خفتاخلافتة: 
/ ينع/ يانعة: خضر/ خضراء: لحق/ الالحقة: عمقأعماقي: 
/ خطباطب: / خينفذ/ نافذة: وجه/ توجيه ، توّجه: نصفمنتصف: 

/ تذكري: نبه/ انتباه: بهم/ مبهم: أو حوف حفف/ حاّفة: عززعزيزة: 
/ مسح/ املساحة: همم/ اهتمام: كرم/ إكرامًا: فهم/ تفاهم: ذكر

/ صالبة: صمم/ تصميم: مأل/ مألى: مدد/ امتداد: بقيمتبّقية: 

/ كسر: تنكسر/ حول: أحاول/ رجف/ ترجتف: صرر/ إصرار: صلب

/ نقذ: إنقاذ/ قلل: قليلة/ مضي: متِض/ لفت: تتلّف/ ركب: ارتكب
/ رود: رويدًا/ وجع: موجع /َسَحبَ  :االنسحاب/ بلل: مبلول

دَ : اسوّدت / قشر: متقّشرًا/ شبث: يتشّبث/ خرف: خرايّف/ َسوِّ
: ليلة/ صدق: صديق/رأي: رؤية/ فهم: مفهومة/ جمح: جاحمة

 .ليل
 

ومكان،  زمان، من له بّد فال فراغ، يف حيدث ال قصة أّي يف الّصراع
 العناصر هذه وّضح أخرى، عناصر من وغريها وحدث، وشخوص،

)هذا السؤال مأخوذ من الدرس كّله وهو سؤال هام(  .القصة يف
 .أيار شهر إلى آذار شهر من: الزمان

 .القاصّ  منزل: المكان

 .القاصّ  صديق حسني القاّص، النبتة،: الشخوص

 كثيرة وتحّوالت بمراحل مّرت التي تةوالنب القاصّ  بين العالقة: الحدث

 .الباب نحو التوّجه رفضت عندما النبتة عنق انكسار: التأّزم ذروة

 .حسني صديقه رؤية إلى القاصّ  واشتياق النبتة، موت: الحلّ 

 .والنبتة القاص،: الناميّة

 .القاصّ  صديق حسني: الثابتة الشخصيات

د ُيطلب منك الشخوص أو ليس شرًطا أن ُيطَلب كّل السؤال، فق مالحظة:
 .الزمان أو غير ذلك

 
 هذه القاّص التزام مدى بّين حياتنا، يف ضروري شيء اآلخر تقّبل

)هذا السؤال مأخوذ من الدرس كّله وهو يعتمد على فهم  .املقولة
 الدرس(

 القّصة، أحداث وفق النبتة تقبّله في مطلقًا التزاًما ملتزًما القاصّ  يكن لم

 نفسه، في الّسأم وتثير تزعجه ألنها منها؛ التخلّص يحاول نمرةّ كا كلّ  ففي

 نحو أرادها التي الجهة إلى التوّجه وحياته، ورفضت وحدته اخترقت وقد

 .الباب

 ابتسامة لها يبتسم مّرة أول خذوأ يتراجع، كان ضميره بتأنيب شعر وعندما

 تفتح،ت وهي صوتها بسماع ويُسرّ  أوراقها، يتفقّد أخذ مفهومة، ثمّ  غير

.لها يبتسم نفسه فوجد

 
 انتبه إىل ضبط حروف الكلمات اآلتية:

هَ  -تُ َسِمعْ  -فٍّ كَ  -ْدتُ ِكــ   -تْ َفَبدَ  -ـَقهاُعُنــ -َأْت َهدَ  -ْت َفَتَوجَّ

 -تُّ َتلفَّ  -ِر َأدْ َلْم  -ذٍ َلْحَظَتـئِــ  -هُ ُتــَبَدأْ  -َدْدتُ ازْ  -تُ َأْحَسسْ 

 - تُ َنظَّفْ  - تُ َحاَولْ  -ضِ َتمْ َلْم  -تُ غاَدرْ  – تُ َفَتحْ  -ذْ إِ  -ْعرٍ ـذُ ِبـ
 ُت.اْشَتقْ  -قَ َيبْ َلْم 

يبدو االهتمام واضًحا بضبط حرف التاء في نهاية الكلمات؛  مالحظة:
ألّن التاء عندما تكون مضمومة فهي تعود على القاّص، وعندما تكون 

؛ ألّن تاء التأنيث الساكنة حرٌف يستخدم النبتة تأنيث  ساكنة تعّبر عن
  للمؤّنث.
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 الَعَرِبيَُّة ِفي ماِضْيها َوحاِضِرها                

 من هو كاتب قصيدة ) العربّية يف ماضيها 
 وحاضرها ( ؟ 

 علي الجارم 

 ما مناسبة القصيدة ؟
قاها علي الجارم في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللّغة العربيّة أل

م يحيّي فيها أعضاء الَمْجمع، ويثني على دورهم في 1934المصرّي عام 

 إحياء اللّغة العربية، وبعثها في األجيال.
 ما األعمال األدبية اليت قام بها  ؟

له ديوان شعر، وله )قصة العرب في إسبانيا( مترجمة 

عن اإلنجليزية، وقد شارك في تأليف كتب أدبية، منها: 

)المجمل( و)المفّصل(، و)النّْحو الواضح(، و)البالغة 

 الواضحة(.

 اذكر النقاط اليت ذكرها الشاعر يف قصيدته ؟
يحيّي فيها أعضاء الَمْجمع، ويثني على دورهم في إحياء اللّغة   - 1 

 العربية، وبعثها في األجيال.

غة العربيّة لى رسالة الَمْجمع الّسامية في الحفاظ على اللّ ويشير إ - 2

 ويتحّدث عن موطن الّضاد القديم.  - 3   والتغنِّّي بجمالها.

العصر الجاهلي إلى العصر ويستعرض فيها تطّور اللّغة العربيّة من   - 4

 ويفخر بأنّها لغة القرآن الكريم التي حفظها اإلسالم .  - 5 الحديث.

 وبيانه. ث كذلك عن فصاحة الّرسول ويتحدّ   - 6

ثم يشير إلى التحّديات التي تتعّرض إليها اللّغة العربيّة في الوقت   - 7

 الحاضر.

ْجَمع الّلغة العربّية املصرّي؟ ما الرسالة السامية مَل
    الحفاظ على اللغة العربية والتغنّي بجمالها.

 ما عدد أبيات القصيدة الكاملة ؟
 قصيدة في مئة بيت .تقع هذه ال

 

) ال ُيشَترط الرتتيب، أبيات فقط(  4ُيطلب عادة )أبيات  8املطلوب حفظه من هذه القصيدة :  
     وال ُيشرَتط ضبط احلروف( 

 

 َرِبــــــــــــَهلَّا َشَدْوَت ِبَأْمــداِح اْبَنــِة الَعــ ّناَجــَة اأَلَدِبَصَماذا َطحا ِبــَك يــا     .1

 ـِبــــــَصـــــــواْلَو اهَلــمِّ َبْيــَن ـُفــُخَتْن َفِبتَّ َلَهــا ْمـَتَوَج َأْحـَداٌث َنْوَمـَك َأَطاَر .2

ـــالطَّ ِمَن َشْدوًا َأْو اْلُحزِن ِمَن وًاَشْج ِهـــِبـــ َبَعـْثـَت َمـا َأْنـَدى ِبـيَّــُةَيْعـُرَواْل .3  َِربــ

 ـِبــــــــــــــــَلـُمطَّ ُكــلَّ َوآَتــْت الَبَيــاِن ِمــَن ٍةـَناِزَعــ ُكــلَّ َأْحَيــْت الّلِه ِمـَن ُرْوٌح .4

 ِبضَّـــــــــــــَرال ِمَن َأْحَلى َأْلَفاِظَها َوَجْرُس َمْوِقُعَهــا الَبسَّــاِم اأَلَمــِل ِمـَن َأْزَهى .5

ــــالشُُّه ِمَن َهْمٌس َأْو شَّْمِسال ِمَن َوْحٌي ُيوِقُظَهــا الصَّْحــَراِء ِبَأْخِبَيـِة َنىَوْس .6  ِبـ

 ِبـــــــــُضــــــوالُق اأَلْرَماِح َبَخَص َفَأْسَكَتْت ًةــِصَحـــُمـْف الُقــْرآِن ُســَوُر َتَكلََّمـْت .7

 َأِبَد يـــــــــــَوِفـ َعـْزٍم ِفـي اللَِّه ِإَلى َيْدُعو َساَدِتَهــا َواْبــُن ُقَرْيــٍش َخْيـُر َوَقـاَم .8

 ـِبـــــــــــــــَتِغـ َوَلـْم ْلُصـَتْن َلْم اأَلَصاِئُل ِمْنُه ُنِسَجــْت َلـْو ِيَوْشال َهاِشِميِّ ِبَمْنِطٍق .9

 ــِرِبــــــــــَطـــُمْض َغْيـِر َوَحْبـٍل الَبَياِن ِمن ُمْنَصـِدٍع َغْيـِر َشِدْيــٍد ِبُرْكٍن َفاَزْت .10
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 )احفظ املعاني ورّكز على الكلمات املخطوط حتتها (  نى كّل كلمة مّما يأتي :هات مع

ْنج، وهو آلة موسيقية، وكان األعشى يلقّب بصنّاجة العرب لحْسنِّ رنين  :صّناجة / َصَرفَك عن   طحا : ناجة : الالعب بالصَّ الصَّ

 اهلّم:/ ترسل نفًَسا طويالً  تنفخ:  /: سكَت حزنًاوجم / ْذهبَ أ أطار :/  اللّغة العربيّة ابنة العرب:/  تغنّيتَ : شدوَت  / شعره

 /اللّغة العربيّة، نسبة إلى يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيّون اليعربّية :/  المرض أو التعب :الَوَصب/  الحزن 

/  أدَّتْ آتت:  /  : ميل إليه نازعة من البيان/ الترنّم أو التغنّي  الشدو :/  الحزن الّشجو:/  أحسن صوتًا وأكثر عطاء أندى:

النائمة، من  : الوْسنى/  العسل : الضَرب/  صوت َجرس:/  في السامع تأثيرها موقعها :/ جملأ أزهى :/   : مطلوبُمّطلب 

نَة وهي النوم  باء، وهي الخيمة :األخبية/ الّسِّ هاب، وهو النجم  جمع الشُُّهب:/ إشارة أو إيماءوحي: /  الخيام، مفردها الخِّ شِّ

حة مفصحة :/  المضيء الالمع نان يُطعَن بهجمع ُرْمح، وهاألرماح: / اختالط األصوات : الصخب/  ُموّضِّ / و قناة في رأسها سِّ

ٌنِسَجْت: /  نقش الثّوب الَوْشي:كالم/  منطق:/  دّ جِّ  َدْأب:/  الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم خري قريش:/  الّسيوف : الُقُضب

/  يتغيّر لونها : َتْنُصلما يُتَقّوى به ويُستَند إليه/  الركن:/  جمع أصيل، الوقت حين تصفّر الّشمس لمغربها : األصائل/ يكتحِّ 

        : متحّرك .مضطرب /  شقّ نم منصدع :

 شرحًا أدبيًّا وافيًا . األبيات السابقة اشرح 

بيت وتعّبر عنه بطريقتك االمتحان، ويكفي أن تفهم معنى السابقة؛ لذلك يمكن أن يرد في  اتهذا السؤال ورَد في دور )
 (الخاّصة 

بجمالها،  يتغنّ ال ويحّث نفسه على ،نصرافه عنهاال ، فيلوم نفسهيخاطب الشاعر نفَسه متسائاًل عن تقصيره مع العربية -1

 .، ومدحهاومدحها

 زن والمرض حتى راح يرسل نفًَسا طوياًل بسبب ذلك.ومنعته من النوم، فأصابه الحالّشاعر  حال العربيّة اليوم أقلقت  - 2

يفتخر الّشاعر باللّغة العربية وما تتميّز به من قدرة على التأثير؛ فهي أحسن صوتًا بألفاظها وأكثر مالءمة للتعبير عن  - 3

 الفرح والحزن في معانيها وأصواتها.

فأصبحت العربيّة بالنسبة للنّص كالروح  إلى البيان والفصاحة، أحيت ميل الناطق بهااللّغة العربيّة لغة القرآن الكريم،  - 4

  ، فاستطاعت أن تؤّدي أّي مطلوب ومقصود.للجسد

 سامعها، وألفاظها ذات إيقاع موسيقي حلو رّنان أحلى من العسل. جميل  في نفسلكلمات اللغة العربية تأثير   - 5

الصحراء، ويقول: إنّها اليوم تحتاج إلى من يوقظها من قلب الصحراء،  يشير الّشاعر إلى موطن اللغة العربية األصيل في - 6

 للقول بها. قرائحإطالق ال، وهاللتغنّي بجمال ؛ ويحييها بوحي وإلهام من الشمس أو الّشهب

يقه، حقّق ما عجزت الّسيوف والّرماح عن تحقيأن الذي نزل باللغة العربيّة وفصاحتها وبيانها القرآن الكريم  استطاع - 7

 فنشرت تعاليم الّدين الحنيف في كّل األرجاء، ونبذ عصبيّة الجاهليّة وخالفاتها وقتالها.

لقد كانت العربيّة معجزة القرآن الكريم وسيلة عظيمة استطاع بها رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم أن يؤّدي بها  - 8

 رسالته بالّدعوة إلى اإلسالم بعزيمة وهّمة عالية.

الرسول الكريم باللغة العربيّة خير حّجة في دعوته، فعربيّته تميّزت بحبكة منطقها وقّوتها في مخاطبة العقل  كالمكان  -9

 .واإلقناع

؛ ألنّها لغة القرآن الكريم، وصّور بيان اللغة العربيّة جداًرا قويًّا ال والبالغة فصاحةقت هذه اللّغة على غيرها بالوتفوّ  - 10

 ينًا.يتشقّق، وحباًل مك
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يعمد بعض الشعراء يف مطالع قصائدهم إىل التجريد؛ 
باستحضار اآلخر وخماطبته، أو بانتزاع الشاعر شخًصا آخر 

 من نفسه يناجيه:
 َمِن املخاَطب يف البيت األّول؟ وعالَم حيّثه الشاعر؟ -أ 

 يخاطب الشاعر نفسه، ويحثّه على التغنّي باللّغة العربيّة، ومْدحها.

 وصف الشاعر نفَسُه بصّناجة األدب؟ملاذا  -ب 
)صنّاجة العرب( لقب لألعشى ميمون بن قيس الّشاعر لحسن رنين 

شعره، ووصف الشاعر نفسه )بصنّاجة األدب( ليدّل على مكانة 

 شعره وحسنه، ومنزلة اللغة العربيّة في وجدانه.
 ما املقصود بالتجريد ؟

ًصا آخر من استحضار اآلخر ومخاطبته، أو بانتزاع الشاعر شخ

 نفسه يناجيه.
 كيف عَمد الشاعر إىل التجريد ؟

عمد الّشاعر في هذا البيت إلى التّجريد؛ بانتزاعه شخًصا آخر من 

نفسه يناجيه، مشبًّها نفسه باألعشى ميمون بن قيس الّشاعر، الذي 

 لقّب بصنّاجة العرب لحسن رنين شعره.

لّلغة استخرج من القصيدة كناية كّنى بها الّشاعر عن ا
 العربّية.

 ) من البيت األول ( / اليعربيّة ) من البيت الثالث( ابنة العرب  

 .(وّضح الكناية يف قول الشاعر ) ابنة العرب 
 اللغة العربيّة .

 ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف البيت اآلتي:
 ماذا َطحا ِبــَك يــا َصّناَجــَة اأَلَدِب 

 َهلَّا َشَدْوَت ِبَأْمــداِح اْبَنــِة الَعــَرِب                                  
 )التعّجب(

 ما الذي أطار نوم الشاعر وأقلقه ؟
 حال العربيّة اليوم.

 ما تأثري احلال اليت آلت إليها اللغة العربية على الشاعر؟
 أذهبت نوم الشاعر وأقلقته.  -أ

 أصبح يتقلّب بين الحزن والمرض .-ب
 كما ورد يف البيت الرابع ظهر اللغة العربية مجال البيانكيف ُت

 أحيت ميل الناطق بها إلى البيان والفصاحة.  ؟
 ؟ كما ورد يف البيت الرابعما عالقة اللغة العربّية بالنص 

فاستطاعت أن تؤّدي  ،أصبحت العربيّة بالنسبة للنّص كالروح للجسد

 أّي مطلوب ومقصود.
ر: )َوْسنى بأخبيِة الّصحراِء( من املوصوف يف قول الشاع

 الوارد يف البيت السادس؟
 غة العربيّة   اللّ 

 اذكر صفتني للرسول صلى اهلل عليه وسلم وّظفهما يف
 دعوته َوَرَدتا يف البيت الثامن.

 العزم، الدأب   

صلى اهلل  -أشر إىل البيت الذي يدّل على استعانة الرسول  
 ة دعوة.لباللغة العربية كوسي –عليه وسّلم 
 البيت الثامن .

 من املقصود بـ ) خري قريش ( ؟
  السالم.الصالة ورسول هللا عليه 

 استخرج من البيت الثامن اسم قبيلة الرسول عليه الّسالم .
 قريش .

 ؟يف البيت التاسعمن املقصود بكلمة ) هامشّي( 

 السالم .الصالة والرسول عليه 
إّن ِمَن البياِن لِسْحًرا" قال الّرسول صّلى اهلل عليه وسّلم: " 

)رواه البخارّي(، بّين عالقة النّص مبضمون احلديث 
 الشريف.

جمال اللغة العربيّة وتأثيرها نابع من بالغتها وبيانها، وجمال 

 كالبيت الرابع، والسابع، والتاسع .أسلوبها، 
ما املقصود بقول الشاعر : " َفَأْسَكَتْت َصَخَب اأَلْرَماِح 

 يف البيت السابع؟ والُقُضِب "
استطاع نبذ عصبيّة الذي نزل باللغة العربيّة القرآن الكريم  

 الجاهليّة وخالفاتها وقتالها.   
بّين املقصود بقول الشاعر: )وَحْبٍل َغْيِر ُمْضَطِرِب( يف البيت 

 العاشر.
قّوة بيان اللغة العربيّة وفصاحتها وبالغتها بما يفوق اللغات 

 األخرى.

 ها عر بسمات العربّية ومزاياها، اذكرتغّنى الشا
لغة ( / 3) من البيت  َسعَة معجمها، صالحة لجميع األغراض

) من ، وفصاحتها وبالغتها القرآن الكريم، قّوة ألفاظها وبيانها

( 5) من البيت  /  صوت حروفها أحلى من العسل ( 7،  4 ينالبيت

ألفاظها وبيانها  ، وبالغتها، وقوة دعا بها رسول هللا عليه السالم/ 

 أنّها لغة القرآن الكريم  تفّوقت على اللغات في( / 9، 8) من البيتين 

 .(10) من البيت  فصاحتها وبالغتهاو

 نُجيب حسب البيت المطلوب. مالحظة :

  

 ورد الّطباق غري مّرة يف األبيات، اذكر مثااًل له.
 ) من البيت الثالث (   َشْجًوا، َشْدًوا 

 () من البيت السادس  اَوْسنى، يوقظه
 ، أسكتت )من البيت السابع(تتكلّم

برزت الّطبيعة بعناصرها املختلفة واضحة يف القصيدة، دّلل 
 على ذلك ببيٍت.
 والبيت التاسع البيت السادس
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 ما داللة ما حتتُه خط :

" أطار نومك أحداث ومجت هلا " و " فبتًّ  -أ 
 تنفخ بني اهلّم والوصب " 

 ة التي آلت إليها لغتنا العربية .الحال الصعب
 " أحيت كل نازعة من البيان "  -ب 

 بالغة وفصاحة اللغة العربيّة .
 َمْوِقُعَهــا      اأَلَمــِل الَبسَّــاِمَأْزَهى ِمـَن  - -ج

 َوَجْرُس َأْلَفاِظَها َأْحَلى ِمَن الضََّرِب                      

 ميل في النّفوس.مكانة اللغة العربيّة وأثرها الج
      َفاَزْت بُرْكٍن َشديــٍد َغْيـِر ُمْنَصــِدعٍ - -د

 ِمن الَبَياِن َوَحْبـٍل َغْيـِر ُمْضَطــِرِب                             

 ؛ ألنّها لغة القرآن الكريم. بالغة اللغة العربيّة وقّوتها
 الفنّية يف ما يأتي: وضح الّصور

 : شبّه النّوم بطائر  يطير  . "" أطار نومك أحداٌث  -أ

 :  "روح من اهلل أحيت كل نازعة من البيان" -ب

 البيان  نازعة منشبّه اللغة العربية بروح من هللا تحيي كّل 

 شبّه األمل بإنسان يبتسم ." األمّل البّسام " :  -ج 

 :   " جرس ألفاظها أحلى من الّضَرب " -د

ذاق أحلى من مذاق شبّه أصوات ألفاظ اللغة العربية بم

 العسل .

 َوْسَنى ِبأْخِبَيـِة الصَّْحــَراِء ُيوِقظَهــا       -هـ
  َوْحٌي ِمَن الشَّْمِس َأْو هْمٌس ِمَن الشُُّهِب                 

صّور اللغة العربية فتاة نائمة في خيمتها في الّصحراء يوقظها 

 ضوء الّشمس أو النّجم.

 :  الُقــْرآِن ُمـْفِصَحــــًة " " َتَكلََّمـْت ُســَوُر -و

 شبّه سور القرآن بإنسان يتكلّم بفصاحة .

 " َفَأْسَكَتْت َصَخَب اأَلْرَماِح والُقُضِب " :  -ز
ت األصوات المرتفعة للطرف  شبّه سور القرآن بإنسان يُسكِّ

 اآلخر.

 ِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي َلـْو ُنِسَجــْت       -ح 
 ِمْنُه اأَلَصاِئُل َلْم َتْنُصـْل َوَلـْم تِغــِب                          

شبّه منطق اللغة العربية الذي تكلّم به الّرسول الهاشمّي الكريم 

بنقشِّ ثوب  منسوج  من خيوط قويّة ال تفسد وال يتغير لونها 

 عبر الزمن. 

وصّور األصائل خيوًطا يُْصنُع منها نقش  لثوب ، وال يتغيّر لونها 

 ر الزمن.عب

  َفاَزْت بُرْكٍن َشديــٍد َغْيـِر ُمْنَصــِدٍع " :"  -ط

 شبّه اللغة العربيّة بإنسان يفوز بمكانة قوية كالجدار الصلب.
 

مثة مظاهر كثرية يف هذا النّص متّثل العودة إىل الشعر 
 العربي القديم يف معانيه وألفاظه، وّضح ذلك مبثال.

 : استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل

  ) من البيت األول (  صنّاجة األدب

 ) من البيت السادس ( أخبية

 () البيت الثامن  قريش

 ما بين قوسين للتوضيح فقط . مالحظة :

 الّلغة العربّية لغة القرآن الكريم: -10س
 بّين أثر القرآن الكريم يف عاملية الّلغة العربّية. -أ

ن ذاعت وانتشرت، حفَظ القرآُن الكريم اللغة العربية، وبالقرآ

فجعل لها الصدارة والعالميّة؛ ألن كثيًرا من غير العرب دخلوا 

 اإلسالم وتعلموا العربية.

 الّلغة العربّية خالدة خبلود القرآن الكريم، وّضح هذا. -ب 
ألنها لغة القرآن الكريم، فهي محفوظة بحفظه وحمايته، وباقية 

 ببقائه، فاكتسبت القدسيّة والخلود.
 د كّل كلمة مّما يأتي:هات مفر

باء: أخبية/ حَدث : أحداث/ مْدح : أمداح هاب: ُشهب/ خِّ / شِّ

 / سيّد: سادة /: قَضيبُقُضب/  : ُرْمحاألرماح/  : سُورةُسَور
 أصيلأصائل: 

 هات جذر كّل كلمة مّما يأتي :
 /طير أطار :/  : مدح  أمداح/ : صنج صّناجة /   : طحوطحا 

      / ندي:  أندى /  : همم اهلّم  / ت: بي بتُّ  / : حدث أحداث

/ : طلب مّطلب/ : أتي  آتت / : بين البيان ع/ : نز نازعة

/ : حلو أحلى/ : وقع  موقع/ : بسم البّسام / : زهو  أزهى

 /  : يقظ يوقظ/ خبأ خبو أو :   أخبية/  :  وسِّنوسنى
:  األصائل/ : سود سادة     /: فصح  مفصحة/ : قرأ القرآن

 /  : صدع منصدع    / : شدد شديد/ : غيب  غبت/ أصل

    : ضرب.مضطرب 
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 ـِبـــــَخِصــــــــ َمْنـِزٍل ِفي ٍةِعزَّ َوِمْن َسْهٍل ٍفَنـــَك ِفي اإِلْساَلِم ِحَمى ِمْن َتَزْل َوَلْم .11

 ـِبــــَصَبــــــــــــ ِمــْن َيْنَهــاُر ُسْلَطاُنَها َوَخرَّ َفَراِئِدها ِفــي اللََّياِلـي َرَمْتَهــا تَّىح .12

 ـِرِبـــــــُمْقَتــــــــَو َنـاٍء ِمـْن الَكـْوِن َمساِمـَع ُهـــَبـَداِئـُع َتْمــَلـْأ َلــْم َعـْدَنـــاَن َكــَأنَّ .13

 ِبــــــــــــــــَكـَثــــ َعَلــى ِمنَّــا َوَأمْثــاُلــُه َنــاٍء َبـَلٍد ِمــْن َنْسَتْجِديـْـِه ِللَّـْفــِظ َنِطْيـُر .14

 ـِذِبــــــــــــــــــَكـ َعـاِرٍض ِمــْن َبـاِرٌق ِلَعْيِنــِه َبَدا ِحْيَن الصَّْحراِء ِفي امَلاِء ِرِقُمْهَك .15

 ِبَغـــــــــــــــــــَرَوال النَّْبـِع َبْيَن ُيفرُِّق اَل َمــْن ـاــــَحاَرَبهــ ثـُـمَّ ُقَرْيــٍش ِبِبْنـِت َأْزَرى .16

 ِبُمْغـَتـــــــــــــــِر اأَلْلَفــاِظ ِمـَن َدِخيـٍْل إَلـى ـُهــــَمْنِطُقـ السَّْمــَح الَعَربــيَّ َأَنـْتــُرُك .17

 ـِبـــــسُّـُخـــــــــَوال الـدُّرِّ َبْيـَن ُيَمـيِّــُز ِلَمــْن ـُهــــَلــ َنَفــاَد اَل َكْنــٌز امَلَعاِجــِم َوِفــي .18

 ـِبـــــــــــــالتََّع ِشدَِّة ِمــْن َثـْتَلَه َلَقـْد َحتَّــى ُنكرُِّرَهــا ِممَّــا َدْتُجِهــ ْفَظــٍةلَ َكــْم .19

 ِبـــــــُمْرَتِقــــــ َعْيَن ِمْنَها الشَّْمُس َتْنُظِر َلْم َمٍةُمْظِل َجــْوِف ِفـي ُسِجَنْت َوَلْفَظٍة .20

 ـُؤِبــــــــــــــــَتـ َوَلــْم الدُّْنَيــا ِإَلــى َيُؤوَبـا َفَلْم ـاـــِبَهـ َظــاِنالَقاِر َتَولَّــى َقــْد َكأنَّـَمــا .21

 ـِبــــــــــــــَعـِقــــِلْل َتْبُنــوَن َمــا ُيَؤسَّـُس ُهـَنــا َدٌةــلِّـــُمَخ َوالذِّْكــَرى الضَّـاِد ْيَخـَةِش َيا .22

 ِبــــــــِحَقــــــَواْل اأَلْدَهاِر َمـَدى فــي ِبِمْثِلـِه َقَلـٌم َجَرى َمــا َمْجدًا َتُخطُّوَن ُهَنا .23
 )علي الجارم، ديوانه(.

  

 هات معنى كّل كلمة مّما يأتي :

قط س خّر :/  جمع فريدة، وهي الجوهرة الثمينة فرائدها :/  كثير العشب والكأل خصب :/   حفظ كنف :/ حمايتهمحى اإلسالم: 

  ناٍء :/  الروائع  بدائع :/  جد العرب، كناية عن اللغة العربيّة عدنان:/  ما انحدر من األرض َصَبِب :/ : القوة والنفوذالسلطان

/  سحاب ذو برق بارق:/ ظهر  بدا :/  كمن يصّب الماء َكُمْهِرق املاء:/  قُْرب َكَثب:/  نطلب  نستجدي :/ قريبمقرَتب: /بعيد 

/  شجر صلب ينمو على رؤوس الجبالالنبع: / اللغة العربيّة  بنت قريش :/  أهان وعاب أزرى :/  اب الُمطلّ الّسح : عارض
ضرب من شجر تُسّوى منه الّسهام، ينمو على ضفاف الماء واألنهار، ويُطلق في بالد الشام على شجر الحور، واحدته،  : الَغَرب

     /واحدته ُدّرة، وهي اللؤلؤة الكبيرة الدُّّر:/ ال فناء  ال نفاد :/  غريب مغرِتب:/  كالمه منطقه:/  السَّْهل السَّْمح:/  َغَربة

قد من  :السُُّخب خاب، وهو العِّ جوف:       /أخرج لسانه تعبًا هلث:/ تعبت  ُجِهدت :/ الَخَرز ونحوه، يخلو من الجواهرمفردها سِّ
من بني َعنَزة خرجا في طلب القََرظ فلم يرجعا، والقََرظ واحدته: قََرظة، رجالن  : القارظان/ حفرة عميقة مظلمة ُمْظِلَمة:/ باطن

يخة الّضاد:  :ِشيخة/  يعود يؤوب:/  وهو ورق من شجر يُْدبَغ به مفردها: شيخ، وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة، وشِّ

األدهار: مفردها: الدهر،  /يأتي بعدكم من األجيال الالحقةن م الَعِقب:/  اللّغة العربيّةكناية عن  الّضاد:/  علماء اللّغة العربيّة

ْقبة، وهي المّدة ال وقت لها أو الّسنة، والمقصود: العصور. احِلَقب:وهو الزمان الطويل/   مفردها: حِّ

 شرحًا أدبيًّا وافيًا . األبيات السابقة اشرح 

 فهي محفوظة بحفظه.زل بها القرآن الكريم، اإلسالم؛ ألنّها اللغة التي نحفظ اللغة العربية محمية في  - 11

 بعد أن بيّن الشاعر مكانة اللّغة قديًما راح يقارنها بالحال المؤسف الذي آلت إليه اليوم من إهمال أهلها لها. -12

 لم يمأل جمالها وبديع أسلوبها أقصى األرض وأدناها. العربيّةاللغة كأّن  -13
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من الّدخيل  في كالمهم ألفاًظا أخرى غيرها يطلبونال العربيّة اليوم، فصار أهلها إليه ح تيتألّم الشاعر لما آل -14

 والمترجم في اللغات األخرى، وهم ال يعلمون أّن العربيّة غنيّة في اشتقاقها وتصريفها. 

 ؤّديه  اللغة العربيّة.أهل اللغة العربية تخلّوا عنها عندما وجدوا بدياًل في كالمهم حتى وإن كان ال يؤّدي المعنى كما ت -15

  من يحارب اللغة العربيّة اليوم ويعيبها الجاهل الّضعيف بعربيّته الذي ال يُفّرق بين ألفاظها. -16

 ؟والغريب من لغات أخرى لنتكلّم بهيتساءل الّشاعر: هل نترك اللفظ العربّي اليوم ونجري وراء الدخيل  -17

 .لتها، لمن يميّز بين ألفاظ اللغةمن المفردات باشتقاقها وتصريفها وأصاى ال يفنفي المعاجم العربيّة كنز ثمين  -18

، ويتركون الروائع من األلفاظ ويكّررونها كثير مّمن يستخدمون اللغة العربية يركزون على األلفاظ الشائعة -20 -19

 ت غير مستعملة.. وفي المقابل يوجد كثير من األلفاظ العربيّة األصيلة ظلّ الكامنة في معاجم العربية

تأثّر الّشاعر بالتّراث القديم، إذ ذكر القارظْينِّ اللذْينِّ أصبحت حكايتهما مضرب المثل عند العرب، وهما رجالن من  -21

اللفظة السجينة في حال  هو القََرظ، ولم يعودا بطائل، وهذبني َعنَزة خرجا يبحثان عن ورق شجر يستخدم للدباغة وه

 ثنا عنها ولم نجدها.لغتنا العربيّة التي بح

يخاطب الّشاعر شيوخ اللغة العربية وعلماءها في مجمع اللغة العربية، ويعقد األمل عليهم بتجديد مكانة العربية  -22-23

 العصور. على مرّ في نفوس األجيال، مشيًرا إلى أثرهم في حفظ أمجاد اللغة العربية في معاجمها ومواكبة تطور اللغة 

 

 الكلمتني اللتني حتتهما خّط يف كّل فرق يف املعنى بني

 جمموعة مّما يأتي:

 َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ُثّم َحارَبها      -أ
 َوالَغَرِب النَّْبِعَمْن ال ُيَفرُِّق َبْيَن                          

 النَّْبع: شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال.

 قال جربان خليل:
 ال      ينهُل إّلا أنَت والنَّْسُرمن حيُث  النَّْبعأنهل ماَء 

 النَّْبع: عين الماء.
 
 َيا ِشيَخَة الّضاِد َوالّذْكرى ُمَخّلَدٌة     -ب

 ِلْلَعِقِبُهَنا ُيَؤسَُّس َما َتْبُنوَن                               
 العَقِّب: األجيال الالحقة العاقبة التي تأتي بعدكم.

 

 .الَعِقبر الّساق َفْوق الُعْرُقوب َعَصبة يف ُمَؤخَّ
ر القدم.  العَقِّب: عظم مَؤخَّ

 
 .هاتغّنى الشاعر بسمات العربّية ومزاياها، اذكر

 (11) البيت  اإلسالم حفظمحميّة في 

 (18) البيت  َسعَة معجمها

، كما اإلسالم حفظ: اللغة العربّية حممّية يف عّلل
 . ورد يف البيت احلادي عشر
فهي محفوظة ا القرآن الكريم، ألنّها اللغة التي نزل به

 بحفظه.

 وّضح العتب الذي سّجله الشاعر على أبناء العربية 

 .الرابع عشريف البيت 
يستعيرون في كالمهم ألفاًظا أخرى  العربيّة صار أهل

غيرها، من الّدخيل والمترجم في اللغات األخرى، وهم ال 

 يعلمون أّن العربيّة غنيّة في اشتقاقها وتصريفها.

اذا يطلب الشاعر عدم استجداء اللفظ من أّي بلد مل 
 ؟الرابع عشريف البيت غريب 

  ألن لدينا مثله، وهو قريب في متناول األيدي.
يف البيت  ما املقصود بـ ) املاء ( و ) عارٍض كذب (

 ؟ اخلامس عشر
 الماء : اللغة العربيّة .

 األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية . العارض الكذب : 
ت السابع عشر بني أمرين، زن الشاعر يف البيوا

 .اذكرهما
 .لسهلة، واأللفاظ الدخيلة الغريبةاللغة العربية ا

يف البيت الثالث من املقصود بشيخة الضاد 
 ؟والعشرين

 علماء اللّغة العربيّة.
ذكر الشاعر بعض مظاهر تراجع الّلغة العربّية يف نفوس 

 أبنائها، وّضح ذلك.
لفصيحة، ويفضلون األلفاظ الّدخيلة من الثقافات يهملون العربية ا

 ال يميّزون بين ألفاظ العربيّة.و ،يبتعدون عن معاجمها، واألخرى
استخرج من القصيدة كناية كّنى بها الّشاعر عن الّلغة 

 العربّية.
 (16ش )في البيت بنت قري          ( 13)في  البيت    عدنان 

 (22)في البيت الضاد 
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  ق غري مّرة يف األبيات، اذكر مثااًل له.ورد الّطبا
ب( ، ُمقترِّ            14)ناء، كثب( في البيت        13البيت في  )ناء 

 18 )الّدّر، الّسخب( في البيت
  العيب ليس يف الّلغة، وإمّنا يف أبنائها، وّضح ذلك.
اللغة العربية لغة البالغة والبيان، نزل بها القرآن الكريم 

نه وبالغته، فهي أتّم اللغات وأكملها، أّما أبناء بإعجازه وبيا

العربيّة فهم مقصّرون في حقّها، بابتعادهم عنها، واستعارتهم 

 بها. تحّدثهمألفاًظا من لغات أخرى و
سجل الشاعر عتًبا على أبناء العربية الذين خذلوها، حّدد 

 البيت الذي تضّمن ذلك.
 (  21 -20 – 19 – 17 – 16 – 15 -14األبيات ) 

 18باستثناء البيت   21إلى  14 البيت)أي من 

برزت الّطبيعة بعناصرها املختلفة واضحة يف القصيدة، 
 دّلل على ذلك ببيت.

 (20(   والبيت ) 15البيت ) 
 تكّررت يف النّص ألفاظ، مثل )الصَّحراء(:

 ما داللة هذا الّتكرار؟ -أ
بيّة وموطن الّصحراء وردت مرتين: داللة على أصالة اللغة العر

 الّضاد القديم.

 هل وّفق الّشاعر فيه؟ -ب
نعم وفّق الّشاعر فيه؛ ألنّه جاء منسجًما مع تجربته الشعريّة، 

فالّشاعر يتحّدث عن اللغة العربيّة الضاربة في القدم وموطنها 

 )الّصحراء(.
 تكّررت يف النّص ألفاظ، مثل )الّشمس(:

 ما داللة هذا الّتكرار؟ -أ
: تُدلُّ على الوضوح، وتنسجم مع المعنى الذي الّشمس مرتين

أراد الشاعر التعبير عنه في إيقاظ العربيّة من جديد، في قوله: 

يُوقظها وحي من الشمس، وقوله: ولفظة... لم تنظر الشمُس 

منها عيَن مرتَقِّبِّ، بمعنى أّن الّشاعر وّظَف الّشمس رمًزا 

 اللغة العربيّة من جديد. إلحياء
 لّشاعر فيه؟هل وّفق ا -ب

نعم وفّق الّشاعر فيه؛ ألنّه جاء منسجًما مع تجربته الشعريّة، 

فالّشاعر يتحّدث عن اللغة العربيّة الضاربة في القدم وإحيائها 

 من جديد متّخذًا )الّشمس( رمًزا لهذا اإلحياء.
مثة مظاهر كثرية يف هذا النّص متّثل العودة إىل الشعر 

 فاظه، وّضح ذلك بثالثة أمثلةوألالعربي القديم يف معانيه 
البيت )قريش.استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل: النّْبع، الغََرب، 

16) 

 (21) البيت  استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل: القارظان.
استخدام املفردة األجنبية أحد الصعوبات اليت تواجهها 
اللغة العربية، كيف نستطيع بعث اللغة العربية من جديد 

 أي الشاعر؟وفق ر
بالّرجوع إلى معاجم اللغة العربيّة، وتوظيف ألفاظها الفصيحة، 

 حبيسة المعاجم، كتابة ونطقًا.
 

 استخرج من القصيدة ما يقارب معنى كّل مّما يلي:
 قول الّشاعر:  -أ
 َفَرّجـي اخَلْيَر َواْنَتِظري ِإيابـي        -أ

 ِرُظ الَعَنــِزيُّ آبــــا ِإذا مــا القـا                              
 21البيت    

 

 يف ضوء قراءتك البيتْين األخريْين من القصيدة:
ما الّدور الذي يضطلع به علماء الّلغة العربّية حلفظها  -أ
 ؟

وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة، 

والّسعي إلى توحيد المصطلحات، والترجمة والتأليف والنشر في 

 عات اللغة العربية وقضاياها. موضو

 بّين داللة تفاؤل الّشاعر يف هذين البيتْين. -ب 
لوجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها بما 

 يبذلون من جهود في مجامع اللغة العربية.

تقوم فكرة القصيدة يف جمملها على املقارنة بني حالني 
 عاشتهما العربية، بّين ذلك.

( ذكر الّشاعر صفات 11-1ف األول من القصيدة )في النص 

العربيّة، فهي األحسن صوتًا واألكثر عطاء، وأشار إلى فصاحتها 

 وأصالتها، ومناسبتها لكّل حال نظًما ونثًرا، وتغنّي الشعراء بها.

( وصف حال العرب اليوم وقد 21-12وفي النصف الثاني )

لوا لغتهم األصيلة، استعاروا لكالمهم ألفاًظا غريبة دخيلة، وأهم

 فما عادوا يفّرقون بين الفصيح والعامي، أو بين ألفاظها عامة.

 استخرج من القصيدة ما يقارب معنى كّل مّما يلي:
 فالٌن ال يفرُِّق بني الَغّث والّسمني. -

 ( 16) البيت 

 : الغي الذي خرج إليه االستفهام ما الغرض الب
 ـَح َمْنِطُقـــُه    أْنـْتــُرُك الَعَرِبــيَّ السَّْمـ

 إَلـى َدِخيـٍل ِمـَن األْلَفــاِظ ُمْغـَتــِرِب                       

  اإلنكار. 
ي(، ثّم تّم اب السابق في دليل المعّلم )النفو )كان الج مالحظة:

 ((تعديله إلى )اإلنكار
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 :يف ما يأتيما داللة ما حتتُه خط 

 "  مسامع الكون"  -أ
 للغة العربيّة . االنتشار الواسع

  " خّر سلطانها " : -ب

 تراجع المكانة العظيمة للغة العربيّة .
 َأْزَرى ِبِبْنـِت ُقَرْيــٍش ثــمَّ َحاَرَبهـــا       -ج

 اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبـِع َوالَغــَرِبَمــْن                             
الذي ال يتقنها من العيب ليس في اللغة العربية وإنما العيب في 

 العرب وال يميز بين ألفاظها.
      ُسِجَنْت فـي َجــْوِف ُمْظِلَمــةٍَوَلْفَظٍة  -د

 َلْم َتْنُظر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِب                             
 ترك األلفاظ الفصيحة وإهمالها.

 
 الفنّية يف ما يأتي: وضح الّصور

  َكـــَنفٍ ِفي اإِلْساَلِم ِحَمى ِمْن َتَزْل َلْم -أ 
 َخِصــــــــــــــِب َمْنـِزلٍ ِفي ِعزِّةٍ َوِمْن َسْهلٍ                    

صّور الشاعر حال اللغة العربيّة المحفوظة بحفظ القرآن 
الكريم بحال إنسان نزل بديار خصبة تحميه وترعاه 

 وتعّزه.
 ــي َفَرائدهــا     َحتَّى َرَمْتَهــا اللََّيالـي ف -ب

 َوَخرَّ ُسْلَطاُنَها َيْنَهــاُر ِمــْن َصَبــِب                   
صور الشاعر اللغة العربية ملكة تجلس على عرشها، ولكّن 

 ملكها قد سقط بطول الليالي من التعب والمرض.
 َنطيـُر ِللَّـْفــِظ َنْسَتْجِديــه ِمــْن َبـَلـــٍد      -ج

 َنــاٍء َوَأمْثــاُلــُه ِمنَّــا َعَلــى َكـَثــِب                        
صّور الّشاعر اللفظ شيئا نستعيره من بلد بعيد، رغم أّن لدينا 

 مثله، وهو قريب في متناول األيدي.

      َكُمْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَدا -د
 ـاِرٌق ِمــْن َعـاِرٍض َكــِذِبِلَعْيِنــِه َب                              

شبّه حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كالمه من لغات 

أخرى، ويبتعد عن العربيّة بحال من صّب الماء في الّصحراء 

واستغنى عنه، حين ظهر له سحاب ذو برق مطّل في األفق ال 

 مطر فيه.
 ـاَحاَرَبهــــــ ثـُـمَّ ُقَرْيــشٍ ِبِبْنـِت َأْزَرى -ه

  َوالَغـــــــــــــــــــَرِب النَّْبـِع َبْيَن ُيفرُِّق اَل َمــْن                

بحال من ال من ال يفّرق بين ألفاظ اللغة العربيّة حال  صّور

 يميّز بين شجر الغََرب وشجر الّنبع.
 َلـــــــُه َنَفــاَد اَل َكْنــٌز امَلَعاِجــِم َوِفــي -و

  َوالسُّـُخـــــــــــــــِب الـدُّرِّ َبْيـَن ُيَمـيِّــُز ِلَمــْن                

صّور حال من يميّز بين مفردات اللغة العربيّة وألفاظها في 

المعاجم، بحال َمن يميّز بين اللؤلؤ وغيره من الُحلِّّي التي 

 تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر. 
 َعـِب"." َلَقـْد َلـَهــَثـْت ِمــْن ِشدَِّة التَّ -ز

 يلهث بكائن حيّ شبّه اللفّظة 
 َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت ِفـي َجــْوِف ُمْظِلَمــٍة       -ح

 َلْم َتْنُظِر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِب                     

صّور اللفظة العربيّة األصيلة التي أهملها أصحابها بفتاة 

 وء الشمس.سجينة في حفرة عميقة مظلمة ال يقربها ض
 َكأنَّـَمــا َقــْد َتَولَّــى الَقاِرَظــاِن ِبَهــا   -ك

  َفَلْم َيُؤوَبـا ِإَلــى الدُّْنَيــا َوَلــْم َتــُؤِب                       

حال صّور حال َمن بحَث عن اللفظة الصحيحة ولم يجدها ب

 هذين القارظين اللذين لم يعودا بشيء بعد عناء بحثهما.
 

م فكرة القصيدة يف جمملها على املقارنة بني حالني تقو
 عاشتهما العربية، بّين ذلك.

( ذكر الّشاعر صفات 11-1في النصف األول من القصيدة ) 

العربيّة، فهي األحسن صوتًا واألكثر عطاء، وأشار إلى فصاحتها 

 وأصالتها، ومناسبتها لكّل حال نظًما ونثًرا، وتغنّي الشعراء بها.

( وصف حال العرب اليوم وقد 21-12ف الثاني )وفي النص

استعاروا لكالمهم ألفاًظا غريبة دخيلة، وأهملوا لغتهم األصيلة، 

 فما عادوا يفّرقون بين الفصيح والعامي، أو بين ألفاظها عامة.
 هات مفرد كّل كلمة مّما يأتي:

     أو بديع/ بديعة:  بدائع/ : فريدة فرائد/ : ليلة الليالي

          /: معجم  املعاجم/  لثَ مَ : أمثال/ مسمع :  مسامع

خاب  الّسخب/ : ُدّرة الدّر  :  األدهار /: شيخ  ِشيخة/ : سِّ

ْقبة. احِلقب   /دهر    : حِّ

 هات جذر كّل كلمة مّما يأتي :
   /: فرد فرائد/  : عززعّزة /  : سلم  اإلسالم/ : زيل  تزل

 :مسامع /  : بدع بدائع/  : هور ينهار/ سلطن سلطان :

 ُمهرق:   /: جدو نستجديه/ : قرب مقرتب/ : نأي ناٍء / سمع 

 املعاجم/ : غربمغرتب   /: فرق يفّرق/  :  زري أزرى / َهَرَق 

:  شّدة  ر/ : كرنكّررها : ميز.      ميّيز / : نفدنفاد  / : عجم

: يؤوب/ : َولَِّي توّلى /: رقبمرتقب / : ظلم  مظلمة/ شدد

َب      : ذكر .   الذكرى   / : دنو الدنيا    / : قرظ  انالقارظ/أَوِّ

 : خطط ختّطون/ : بني تبنون/ : أسس  يؤّسس/ خلد :  خمّلدة
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 ات مع الضبط حّول األرقام إلى كلم –أ  

              العدد الوارد في الجملة.   أو اضبط  أعرب -ب 

 اختر اإلجابة الصحيحة . –ج 

 أصدقاء املعدود  ) تطابقه (: 
                     ( الذي يكون على وزن فاعل  العدد الترتيبيو، 12، 11، 2، 1)

     (  10إلى  3) من    أعداء املعدود ) ختالفه دائمًا (

 (  19إلى  – 13) من   اجلزء األول عدو والثاني صديق

 أعداد ثابتة حيادية ال عالقة هلا باملعدود 
     ة واأللف ( ئوالم 90إلى  20) ألفاظ العقود من 

ويعربان نعًتا )صفة(  يطابقان املعدود يف التذكري والتأنيث –أ
 لبتان اثنتان.         جاءت طا  -جاء طالٌب واحٌد     مثال : ،للمعدود 

 مذكر  مذكر              مؤنث    مؤنث                              

 .طالٌب)مذّكر( و)واحٌد( طابقه فجاء مذّكًرا، وهو نعت مرفوع

 مثل :  ختالف املعدود يف التذكري والتأنيث، –أ 

                                       رجال.      حضر  خمسة   

 مؤنث      مذكر          

 المعدود دائماً عندما تبدأ بالنقاش ابدأ من المعدود ،  توضيح :

ه فجاءت مؤنّثة، ( مذكر ؛ لذلك ) خمسة ( يجب أن تخالف)رجال

 ن حضر؟ الجواب: خمسة( وضبطها الضّمة؛ ألنّها فاعل ) م  

 إعراب العدد على ما يأتي :رّكز ب مالحظة  هاّمة :

إذا بدأت الجملة بفعل فيكون العدد فاعالً أو مفعوالً أو نائب ظرف 

 زمان ، وفق ما يأتي :

ن   ن وصل؟(الجواب : ثالثة : ) م  / : وصل ثالثة   طالب  ( ؟ فاعل ) م 

 فاعل.

: اشتريت  ؟ الجواباشتريت  سبع  حقائب / ماذا مفعول به ) ماذا( /  

 به . : مفعول سبع  

/ جلست  ثالث   (طريقة كشفه: زمن بعد العددنائب ظرف زمان )

 /  بعد العدد ثالث( )ساعات( )جاء زمن ساعات  
ن ترى بعد العدد ما يدل نائب ظرف زمان / يجب أالجواب : ثالث  : 

على الزمن مثل : ساعات، دقائق، أيام، أسابيع، شهور، سنوات ..

جملة فال تبحث عن الفعل والفاعل إذا لم تجْد فعالً في بداية ال
ونائب ظرف زمان ، بل ابحث عن المبتدأ والخبر وانتبه لهذه 

 الحالة الهاّمة : 
 مبتدأ مؤّخر(= العدد  عددجار ومجرور في بداية الجملة  + 

 في الحديقة تسُع عائالت  
تسع : مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة رفعه الضّمة.

إليه  ا( ُيعَرب مضاًف10 إىل 3املعدود بعد األعداد )  -ب
 .جمروًرا )إعراب ثابت(

 يطابقان املعدود يف الّتذكري والتأنيث . –أ 
 منصوبًا.   املعدود يعرب متييزًا ويكون دائمًا مفردًا  -ب 

 ( يكون دائمًا مبنيًا على فتح اجلزأين،  11العدد)  –ج 

 رجالً    عشر  أحد        في الحديقة

 مذكر  مذكر    مذكر                

( )هذا ضبط ثابت(  نضع فتحة على كّل جزء من )أحد ( و)عشر 

  ( يعرب إعراب املثنى 12اجلزء األول من العدد )  -د 

) يرفع باأللف وينصب وجير بالياء (، أّما اجلزء الثاني فهو 
  .على الفتح جزء عددي مبيّن

 محافظةً   عشرة      اثنتا   في األردنّ 

 مؤنث    مؤنث      مؤنث             

 التوضيح :
( يطابقه؛ لذلك جاء  12المعدود ) محافظة( مؤنثة، و )  -1

 مؤنثاً ) اثنتا عشرة  (

وقع في أول الجملة شبه جملة جار ومجرور ) في األردّن (؛  -2

 مبتدأ مؤخراً. )اثنتا( لذلك يكون العدد

ر مرفوع، وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق اثنتا : مبتدأ مؤخّ 

 بالمثنى.

 . )إعراب ثابت( عشرة  : جزء عددي مبني على الفتح

تنوين الفتح.منصوب وعالمة نصبه تمييز محافظةً : 

واجلزء الثاني ، اجلزء األول من العدد خيالف املعدود –أ 
 .ملعدوديطابق ا

 .املعدود يكون مفردًا منصوبًا و يعرب متييزًا –ب 

 مثل :      ،العدد يكون دائمًا مبنيًا على فتح اجلزأين –ج  

 عشر    مريضاً.   المشفى  سبعة  في 

 مؤنث    مذكر   مذكر                
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 التوضيح : 
المعدود ) مريضاً ( مذكر وجاء مفرداً منصوباً، وي عرب  -1

 زاً .تميي

 يخالف المعدود؛ لذلك جاء مؤنثاً .عدّو الجزء ) سبعة  (  -2

 الجزء ) عشر  ( يطابق المعدود؛ لذلك جاء مذّكراً . -3

 الضبط : دائماً نضع فتحة على كّل جزء . -4

 

-  )  

 غري بتغري املعدود.       ألفاظ ثابتة ال تت –أ 
 املعدود يعرب متييزًا، ويكون مفردًا منصوبًا. –ب 

) ترفع  تعامل معاملة امللحق جبمع املذكر السامل –ج 

 بالواو وتنصب وتجر بالياء (.

 شاركت  في الحوار  عشرون   طالبةً.

 ثابت                             

                                                                    
 وخمسون العباً . تنافس   سبعةٌ 

 مؤنث    ثابت     مذّكر         

 التوضيح : 
المعدود ) العباً ( مذكر، و ) سبعة ( كما مّر معنا تخالف  -1

 ) خمسون ( لفظ ثابت .المعدود؛ لذلك جاءت ) مؤنّثة(، و

؟ الجواب : سبعةٌ؛  ) تنافس( فعل ، وإذا سألنا : م ن تنافس   -2

 أي فاعل .

سبعةٌ : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة ، وانتبه : عند 

 ضبط االسم قبل الواو نضع تنوين ضم وليس ضمة .

 و : حرف عطف .

خمسون : اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه الواو؛ ألنّه ملحق 

 بجمع المذكر السالم .

الواو في الرفع  تذّكر : االسم بعد واو العطف يتبع ما قبل

والنصب والجر؛ أي جاءت ) خمسون ( مرفوعة؛ الّن ما قبل 

 ) سبعةٌ ( مرفوعة . الواو 

 تنوين الفتح.منصوب وعالمة تمييز العباً : 

 

 ألفاظ ثابتة ال تتغيّر مع المعدود.         -1

 وي عرب مضافاً إليه . المعدود : يكون مفرداً مجروراً  -2

 العدد يعرب حسب موقعه في الجملة . -3

 

.  كتبت  فقرة في مئِة كلمة 

 التوضيح : 
مئة : لفظ ثابت ال عالقة له بالمعدود سواء أكان  المعدود  -1

 مذّكراً أم مؤنّثاً .

مئة : اسم مجرور، وعالمة جّره الكسرة ؛ ألنّه س بِق بحرف  – 2

 جر .

ة (  مفرد مجرور، وي عرب : مضافاً إليه المعدود ) كلم -3

 ، وعالمة جّره الكسرة .امجرورً 

 

 

ثل :  ، مطريقة كشفه : املعدود  يأتي دائما قبل العدد –أ 

     وصل     الطالب    السادس  

 المعدود     العدد             

.                                                                         )إعراب ثابت( العدد يعرب نعتًا –ب 

 . املعدود يف التذكري والتأنيث يطابقالعدد دائما  –ج 

) للتبسيط نقول : إذا كان في المعدود تاء مربوطة، فإننا نضيف 

 تاء مربوطة إلى العدد(.

 عدد + ـة ،  مثل :             =ـة       معدود +        
استيقظت في الساعِة السابعِة  /  قرأت الصفحة  الخامسة  /  

.  حفظت الدرس   الثالث 

في الجملة األولى:  المعدود )الساعة( في آخره تاء  التوضيح:

مربوطة؛ لذلك جاء العدد )السابعة( أيًضا مختوًما بتاء مربوطة، 

                  لكسرة؛ ألنّه نعت للمعدود.وهذا العدد مجرور با

 تعرب حسب موقعها يف اجلملة . -1
(؛ أي ختالف  9إىل  3تعامل معاملة األعداد ) من  -2

 املعدود يف التذكري والتأنيث .
 املعدود بعد )بضعة( ُيعَرب مضاًفا إليه. -3

 بِّضعةَ أعوام . أقمُت في القدسِّ 

 التوضيح : 
المعدود ) أعوام ( مذكر؛ ألّن مفرده )عام(، و ) بضعة ( تخالفه؛ 

 لذلك جاءت مؤنّثة .
   منصوب، وعالمة نصبه الفتحة . نائب ظرف زمانبضعة : 

 لوجود كلمة تدل على الزمن )أعوام( بعد كلمة )بضعة( 
 إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة. أعوام : مضاف

 

 عشرون ونيِّف أي أكثر من عشرين 
مئة ونيّف؛ أي أكثر من ة واأللف ، مثل : وتأتي بعد املئ -1

 مئة .

 تعترب لفظًا ثابتًا ال يتغري بتغري املعدود . – 2
ُتعرب امسًا معطوفًا على العدد الذي قبلها، ودائمًا  -3

 تكون منّونًة.
 

 ونيّف  .جاء ثالثون رجالً 
ثالثون : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو؛ ألنّه ملحق بجمع 

 المذّكر السالم .
 .تنوين الفتحرجالً : تمييز منصوب، وعالمة نصبه 

 و : حرف عطف.

: انتبه.تنوين الضمّ نيّف : اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه 

 ) معطوف على )ثالثون( وليس على ) رجالً()نيّف 
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تذّكر أن )سنة ( .   نعترب املعدود كلمة ) سنة ( أو ) عام ( -أ
    مؤنث و ) عام ( مذكر.

  العدد بعد كلميت  ) عام وسنة ( يكون جمرورًا دائمًا –ب 

أهم رقم جيب النظر إليه هو الرقم األول) اآلحاد ( أما بقية  –ج 
 األرقام فهي ثابتة.

صة : عليك االهتمام فقط باملعدود ) سنة وعام ( اخلال –د 
 واآلحاد فقط، والباقي ثابت .

 ألف  وتسعمئة   و ست  وسبعين.                  1976سنة 

 مؤنث                     ثابت   ثابت        مذكر  ثابت

وبقية ( تخالف المعدود ،  6) واآلحاد الحظ : المعدود ) سنة ( مؤنث، 

 مجرورة بالياء.تكون ( ثابتة، وجميع الكلمات مجرورة، و) سبعيناألرقام 

 

 ألف  وتسعمئة  وأربعة  وستين .                     1964عام 

 مذكر                      ثابت   ثابت    مؤنث   ثابت 

( (  تخالف المعدود4) المعدود )عام( مذّكر، الحظ :  ، وكل األرقام )أربعة 

 تين ( مجرورة بالياء .مجرورة ، و) س

 ات مع الضبط: حّول األرقام إلى كلم

/ 6 سافرتُ   -3/قصص 4اشتريُت  -2طاّلب  /   5حضر   -1  -4 أيّام 
ً  12قرأُت    19   اإلناث مدرسة في -6/ طالبةً  12 نجحتْ  -5 /كتابا
بدأ االمتحاُن في اليومِّ  -8 /رجالً  25 المشروع في ساهم -7/معلّمةً 
 1923عام  -9/عِّ الراب
 الحّل:

العدد )خمسة( حضر خمسةُ طاّلب  )توضيح: المعدود )طاّلب ( مذّكر،  -1
فاعل )َمْن  وهو مرفوع بالضّمة ألنّه، يخالف المعدود؛ لذلك جاء مؤنّثًا
 حضَر؟ الجواب: خمسةُ: فاعل(

اشتريُت أربَع قصص  ) توضيح: المعدود )قصص( مؤنّث؛ ألّن مفرده  -2
و منصوب ( يخالف المعدود فجاء مذّكًرا )أربع(، وه4دد ))قّصة(، الع

 : مفعول به(تريُت؟ الجواب: أربعَ بالفتحة؛ ألنّه مفعول به )ماذا اش
سافرُت ستةَ أيام  )توضيح: المعدود)أيام( مذّكر؛ ألّن المفرد )يوم(،  -3

مؤنّثًا، وهو منصوب بالفتحة؛ ألنّه  والعدد )ستة( يخالف المعدود فجاء
 بعد العدد. ظرف زمان؛ لوجود كلمة تدّل على الزمن )أيام(نائب 
( 12قرأُت اثني عشَر كتابًا )توضيح: المعدود )كتابًا( مذّكر، والعدد ) -4

)اثني( منصوب يجب أن يكون مذّكًرا )اثني عشر(،  يطابق المعدود؛ لذلك
 بالياء؛ ألنّه مفعول به، عشَر: جزء مبني على الفتح دائًما.

ا عشرةَ طالبةً )توضيح: المعدود )طالبةً( مؤنّث؛ والعدد نتنجحت اث -5
( يطابق المعدود؛ لذلك أن يكون مؤنّثًا )اثنتا عشرةَ(، )اثنتا( فاعل 12)

 مرفوع باأللف؛ ألنّه فاعل، )عشرةَ( جزء عددّي مبني على الفتح.
)توضيح: المعدود )معلمة(  معلّمةً  تسَع عشرةَ   اإلناث مدرسة في -6

( يخالف المعدود؛ لذلك يجب أن يكون مذّكًرا )تسَع( و 9لعدد )مؤنّث، ا
 )عشرة( تطابق المعدود؛ ألنها عشرة مركبّة وليست مفردة؛ لذلك تكون

 )عشرة( مؤنّثة مثل المعدود
؛ أي وبما أّن العدد )تسع عشرة( مرّكب فهو مبنّي على فتح الجزأين

 نضع فتحة على كّل جزء دائًما.

)توضيح: المعدود  رجالً  خمسة  وعشرون المشروع في ساهم -7
)رجاًل( مذّكر، والعدد )خمسة( يخالف المعدود فجاء مؤنّثًا، وهو 
مرفوع ألنّه فاعل )َمن ساهم؟ الجواب: خمسة : فاعل( ونضع 
تنوين ضّم وليس ضّمة، وهكذا نضع تنوينًا  دائًما إذا جاء بعد 

ر أو مؤنّث، العدد  واو العطف. عشرون: ثابت ال عالقة له بمذكّ 
 وهو مرفوع بالواو؛ ألنّه اسم معطوف على )خمسة( مرفوع مثله.

)توضيح: المعدود )اليوم( جاء  بدأ االمتحاُن في اليومِّ الرابعِّ  -8
قبل العدد؛ لذلك يكون العدد بعده على وزن فاعل )الرابع(، والعدد 
يطابق المعدود عندما يكون على وزن )فاعل(؛ فـ)الرابع( مذّكر؛ 

 ّن المعدود )مذّكر(، والعدد )الرابع( نعت مجرور بالكسرة.أل
توضيح: المعدود )عام( ألف  وتسعمئة  وثالثة  وعشرين ) عام  -9

( يخالف المعدود فجاء مؤنّثًا )ثالثة(، أّما بقية 3حاد )مذكر،  واآل
األرقام فهي ثابتة )ألف( و)تسعمئة( و)عشرين(، وأيًضا بعد كلمة 

 د مجرورة  )ألف  وتسعمئة  وثالثة  وعشرين(.)عام( تكون األعدا

 صيغة السؤال يف الوزارة :
ً لفعل ثالثّي أو غير -1 استخرج من النّّص مصدراً صريحا

 ثالثّي .

 ألفعال اآلتية .من ادر الصريح  اهات المص  -2

 حّول المصدر المؤّول إلى مصدر صريح . -3

 اختر اإلجابة الصحيحة . - 4

 

 ادر الفعل الثالثي .مص

األوزان المشهورة لمصادر الفعل الثالثّي جمعتها في المفتاح 

 : 8، وعددها اآلتي

 ُصُمود وَصْبـُر َمْن ُأصيب بالَمَرض بما يرافقه من ُصداع
 ُفَعال                     َفَعل                     َفْعل           ُفُعول 

 َفقان القلب هي ِتجارة رابحة مع هللاُصُعوبة التنّفس وخَ وَعِويل و  
 ِفعالة         َفَعالن                ولة       َفعيل    ُفُع

 طريقة كشف أسرع :
 نبحث عن اسم يقبل قبله )عمليّة ال( + فعله ثالثّي ، 

 رحيل –وصول  –مثل : دراسة 

سة + الفعل )درس( ثالثّي فيكون المصدر عملية الدرا توضيح :

 .مصدر لفعل ثالثيّ  )دراسة(

) فعيل ( هنا يمكن أن نميّزها عن الصفة المشبّهة  :1مالحظة 

 وصيغة المبالغة بأنّها تكون مصدراً عندما تدّل على حركة 

) رحيل، دبيب ( أو صوت ) زئير، صهيل، نقيق، فحيح، 

فإّن  عل الثالثي في وسطه ألفإذا كان الف : 2 مالحظة(عويل

 ن ) فَْعل( .مصدره يكون عادة على وز

قام : قَْوم / نام : نَْوم / صام : َصْوم .

 : إذا أردَت صوغ مصدر لفعل ثالثّي فيمكنك :  3مالحظة 
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 االستعانة بعبارة  ) عملية الـ (، مثالً : 

 وقف : عملية الوقوف، فيكون المصدر ) وقوف ( 

  قَتََل : عملية القتْل، فيكون المصدر  )قَتْل (

راعة (، وهكذا .زرع : عملية الز  راعة، فيكون المصدر ) زِّ

 

 مصادر األفعال الرباعّية : 
 وِّسواس الفيسبوك :   املفتاح :

 إزالة إعجاب تعليق مشاركة وصال توصية َوْسوسة ِوْسواس
 إفالة إفعال  تفعيل  ُمفاعلة   ِفعال  َتْفعلة    َفْعللة  ِفْعالل

 
إزالة( موجودة ضمن ) الحظ أّن كلمات )إعجاب، تعليق، مشاركة ، 

 تطبيق الفيسبوك(
عندما يُطلَب استخراج مصدر لفعل رباعّي نبحث عن وزن من 

 األوزان السابقة.

 مصادر الفعل اخلماسّي :

 :  فتاح امل

 احترام                                                    تباُدل    
في أوله  (؛ أي ألف 11 رقم )     تاء في أوله + ضّم ما قبل اآلخر        

 وألف ما قبل اآلخرتراُجع، تماُسك.                                          

 انكسار، انهزام، ارتفاع 

 مصادر الفعل السداسّي

أو ) ألف في أوله +  ، مثل : استعمال: يبدأ بـ ) است (املفتاح 

  ، مثل : اعشيشابياء ( رابعه

ً لكن  11رقم )  فيه اسيّ مصدر سد ()استعمال مالحظة : ( أيضا

 .) است (( يبدأ بـ عمالخماسي بأّن ) استعن ال نميزه

 

 املصدر املؤول 
يتألف من ) أْن + فعل مضارع ( ، مثل : أن يدرس / أن يعمل / أن 

 يجتمع ...

 عندما يُطلَب السؤال اآلتي :

 حّول املصدر املؤول إىل مصدر صريح :
 نحذف أن . -1

 در الصريح من الفعل المضارع الواقع بعد نستخرج المص -2

 ( .) أْن 

 حّول المصادر المؤولة إلى مصادر صريحة في ما يأتي : :مثال

 يسّرني أْن تساعد الفقير .

 ونأخذ مصدر ) تساعد (، فالجواب : مساعدة نحذف ) أْن (  

 المصدر الصريح : كتابة .          أريد أن أكتَب واجباتي 

يُطلَب استخراج مصدر صريح لفعل غير ثالثّي، عندما  مالحظة :

 فالمقصود مصدر صريح لفعل رباعي أو خماسّي أو سداسّي .

استخرج مصادر األفعال الثالثيّة والرباعية والخماسية من النّصين 
 اآلتيين:

)ليس هناك سبيل للقضاء على هذه الظواهر : ظواهر العنف  -1
إال بإعادة النظر في أساليب  ناتؤرقف واالنحراف التي باتت والتطرُّ 

 التربية الدينية(
ْل نفسك بالصـبر، واعلْم أنَّ الصبر صبران : صبُر المرءِّ على  ) -2 َجّمِّ

ما يكره، وصبره عّما يُحّب. والصبُر على المكروه أكبرهما ، ولكّن 
 َكَسلِّ ولألمور محتمالً، ولل الصبر الممدوَح  أْن يكون للنّفس غلوبًا ،

 (اهدة األهواء و الشهوات مواظبًا ، وعلى مجاتاركً 

 احلّل:
 .َكَسلِّ مصادر األفعال الثالثيّة: العُنف، النّظر، الّصبر، ال
  ويمكن التأكد من مطابقة المصادر مع أوزانها:

 )فَعَل(. نََظر )فَعَل(/ َصْبر )فَْعل(/ َكَسل ُعْنف )فُْعل(/
 مصادر األفعال الرباعيّة: التربية/ مجاهدة.

ف )يبدأ بتاء + ضم ما قبل اآلخر(م  صادر األفعال الخماسية: التطرُّ
، وانتبه: : انحراف؛ أوله ألف وقبل اآلخر ألف11االنحراف )فيه رقم 

 (.يجب أن تكون األلف األولى هكذا )ا( دون همزة

)أل( التعريف ال تؤثّر على المصدر؛ أي وضعتها أم لم  مالحظة:

 تضعها ال يؤثّر في اإلجابة.
الضمائر عند اتّصالها بالمصدر يُفّضل حذفها عند االستخراج، علًما و

 أّن إبقاءها ال يؤثّر.

 

 صيغة السؤال يف الوزارة :
 استخرج من النّص أسلوب تعّجب قياسيًّا أو سماعيًّا. -1

؛ أما ) أفعل بـ ( أعرب، والمطلوب في اإلعراب صيغة ) ما أفعل ( – 2

 .فال يُطلَب إعرابها

 اضبط بالشكل. -3

 التعجب قسمان: قياسي ومساعّي

 وله صيغتان، هما:  اسّي،يق -1

 نحو: ما أجمَل االبتسامةَ المرسوَمة على محيّاك! )ما أفَعَل( -أ

: تبدأ الجملة بـ ) ما ( + ) أفعَل (، مثل : ما أروَع / ما  طريقة كشفه

 أحسَن / ما أجمَل .

( والكلمة الكلمة الثانية )أفعلَ : نضع فتحة على )ثابت( الضبط بالشكل

 الثالثة ) االبتسامةَ (

 ما أجمَل القمَر !   / ما أعظَم الّشهيَد !
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 إعراب صيغة ) ما أفعل ( :
أهم ما يميّز إعراب صيغة ) ما أفعل ( ويجعله سهالً هو  أّن 

اإلعراب ثابت يجب أن يُحفَظ، ) ما ( إعرابها ثابت، ) أفعل ( 

 لكلمة الثالثة إعرابها ثابت .إعرابها ثابت ، وا

 ما أجمَل المنظَر! 

 ما : التعجبيّة، اسم مبنّي على الّسكون في محل رفع مبتدأ. 

أجمَل: فعل ماض  جامد مبنّي على الفتح إلنشاء التعّجب، وفاعله 

 ضمير مستتر وجوبًا تقديره هو يعود على )ما( 

رة على المنظر: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاه

 آخره، والجملة الفعليّة )أجمَل المنظَر( في محل رفع خبر المبتدأ.

ْم بقاض  يعدُل بين الناس! )أفِعْل بـ(  -ب  نحو: أعظِّ

 : أفعْل + بـ ) يجب أن تقع الباء بعد أفعل ( طريقة الكشف

 :)ثابت(الضبط بالشكل 
 أفعْل ) سكون ( + كسر الكلمة المتّصلة بالباء .

 دِّ !  / أجمْل بالقمرِّ !أعظْم بالّشهي

  : ةمالحظ
 إعراب )أفعل بـ ( ليس مطلوباً . 

 

 

يفهم من سياق الجملة،   :)حفظ( سماعّيالتعّجب ال -2

اللّغة  هلل درُّ ماشاء هللا!  ما شاء هللاعلى هذا اإلنجاز!  هللاَ هللاَ نحو: 

 العربية  لغة القرآن الكريم! 

ويُطلب استخراجه إعرابه : التعّجب السماعّي ال يُطلَب مالحظة 

 .من النّص عادة 

 

 صيغة السؤال يف الوزارة :

 استخرج من النّّص مصدراً ميميًّا . -1

المفعول من اسمي الزمان  ميّز المصدر الميمّي من اسم -2

 .والمكان

 .دراً ميميًّا مكان المصدر الصريحضع مص – 3

 .اختر اإلجابة الصحيحة – 4

 

يُصاغ بنفس طريقة اسمي الزمان والمكان  لفعل الثالثّي :من ا –أ 

 الّتي مّرت معك في الفصل األول وكان المفتاح حينها : 

 َمْوقِّع  َمْسَكن

ل  َمْفعَل   َمْفعِّ

 

: ُصغ المصدر الميمّي من الفعل الثالثّي ستجد أنّك فعندما يُطلَب منك

ل الفعل، ، فقط ضع ميًما مفتوحة في أوبسهولة استنتاجهتستطيع 

والحرف قبل األخير تكون حركته واضحة حسب اللفظ المشهور 

 للكلمة:

)وضعنا ميًما مفتوحة في أّوله، ووضعنا كسرة قبل  جلس: َمجلِّس

/  الحرف األخير؛ ألّن اللفظ )َمجلِّس( هو المسموع وليس )مجلَس(

)وضعنا ميًما مفتوحة في أّوله، ووضعنا فتحة قبل الحرف كتب: َمْكتَب 

/ سعى: َمْسعَى /  خير؛ ألّن اللفظ المسموع )َمكتَب( وليس )َمكتِّب(األ

ل .وقف: َمْوقِّف / نزل  : َمْنزِّ

 

إذا كان الفعل الثالثي في وسطه ألف، فعليك أن تضع مالحظة  : 

 الميم المفتوحة في أوله فقط .

 قام : َمقام / نام : َمنام / مات  : َممات .

ً تتّصل التاء المربوطة با مثل : َمْنفعة، َمسّرة،  لمصدر الميمي،أحيانا

 .َمودَّة، َمْسأَلة

كيف أستطيع التفريق بني املصدر امليمّي وامسي الزمان واملكان 
 ؟من الفعل الثالثّي

 :  عن طريق الّتعويض 

 المصدر الميمي يمكن أن نضع مكانه المصدر الصريح

َطلَبك ( / وقع )ي سعيك( /  حقّق هللا َمْطلَبك بارك هللا في مسعاك ) أي ف

 الخبر في نفسي َموقِّعاً عظيماً ) وقوعاً(

: مسعى: مأخوذ من الفعل الثالثّي )سعى( والستخراج المصدر توضيح

الصريح نقول: عملية )السعي(، وبما أنّنا نستطيع  أن نضع المصدر 

، نعتبر أّن مكان مسعاك ويبقى المعنى صحيًحا الصريح )سعيك(

 )مسعاك( مصدًرا ميميًّا

 

اسم المكان يمكن أن نضع مكانه ) مكان الـ (، مثل : جلسُت في المكتب 

 )مكان الكتابة ( / ركضُت في الملعب ) مكان اللعب ( 

 

دي في  اسم الزمان يمكن أن نضع مكانه ) وقت  الـ (، مثل : َموعِّ

طلَع النهار ) وقت طلوع الساعة الخامسة ) وقت  الوعد ( / وصلُت مَ 

 ك يجب أن ترى كلمة تدّل على الزمان(هلة؛ ألنّ ) حالة س( النهار
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إذا تعارض المصدر الميمي مع اسمي الزمان والمكان  : ظةمالح

 فاألولويّة السمي الزمان والمكان .

 انظر إلى عبارة) موقف السيارات في الساحة ( وكمثال عليه :

قد يرى الطالب وجهين : ) مكان وقوف السيارات في الساحة : اسم 

و ) وقوف السيارات في الساحة : مصدر ميمي (  والجواب  مكان(

 وله األولوية على الميمّي. هو اسم مكان

 مّيز املصدر امليمّي من امسي الزمان واملكان  يف ما يأتي :
  وقف مع صديقه َمْوقِّفاً نبيالً  - ب -َموقف العمال مساًء   - أ

 مساعدة النّاس   ما أروع مسعاك في  -د الصباح َمْسعَى النّاس   - ج

ً :  – بموقف : اسم زمان ) وقت الوقوف(/  – أ: احلّل   موقفا

 مسعى :  اسم زمان ) وقت السعي(/ –جمصدر ميمّي ) وقوف( 

 الصريح : سعيك( /  مسعاك : مصدر ميمي ) المصدر - د 

 ما بين األقواس للتوضيح فقط  . مالحظة :

 املصدر امليمّي من غري الثالثّي :
 .ُمشتَرك : املفتاح

 أي نضع ميماً مضمومة في أّوله + نفتح ما قبل اآلخر 

التقى : ُملتقى / اكتسب : ُمكتَسب / اجتمع   : ُمجتَمع / استخرج : 

 ُمستخَرج .

ً باسم  ً تماما وبهذا يكون المصدر الميمي من غير الثالثي شبيها

 المفعول وباسمي الزمان والمكان .

لتعويض  السابقة مع مالحظة أن اسم أيضاً نعتمد ا للتميز بينهم :

المفعول ال يدّل على الزمان وال المكان وال يمكن أن نضع مكانه 

 مصدراً صريحاً .

 الماء  ُمستخَرجالبئر 
 اسم مكان ) البئر مكان استخراج الماء ( 

 الماء صباحًا                      ُمستخَرج
 اسم زمان  ) وقت استخراج الماء صباحاً ( 

 سريعًا         ُمستخَرجًاخرجُت الماء است
 مصدر ميمي ) استخرجت الماء استخراجاً سريعاً (

 من البئر               ُمستخَرجالماء 
اسم مفعول  ) ال زمان وال مكان وال نستطيع وضع مصدر صريح  

 مكانه(  

 ) اسم زمان (          العائلة في الساعة السادسةُملتَقى 

 ) اسم مفعول (         ه                      خالد ُملتقَى ب

 ) اسم مكان (                   العائلة في الحديقة ُملتقى

 مالحظة : 
 مستخرج الماء صباحاً : قد يرى الطالب أنّه يمكن أن يقول : 

استخراج الماء صباحاً ؛ أي يرى أنّه مصدر ميمي والجواب على هذا 

وليس مصدراً ميميًّا،   كلمة )صباًحا( ؛ لوجودالسؤال هو اسم زمان

وانتبه إلى هذه المالحظة التي ذكرتها سابقاً: عندما يتعارض المصدر 

 الميمي مع اسم الزمان  أو المكان فاألولويّة السمي الزمان والمكان .

 

ا مكان املصدر الصريح يف ما حتَته خّط يف ضع مصدًرا ميميًّ
 اجلمل اآلتية:

 مسعاك                    . سعيكجاح وفّقك هللا في ن -أ

 موعظة          .  عظةاقرأ القرآن ليكون لك منه  -ب

 منجاة                            .   نجاةفي الّصدق  -ج

 مسألة        النّاس بالعمل.  سؤالأْغنِّ نفسك عن  -د

سعى ( ثّم  :: فعله)سعيك ذ الفعل من المصدر الصريحنأخ :توضيح 

 يماً في أوله ) مسعى (.نضع م

فالمصدر الميمي : موعظة ، ووضعنا التاء : فعلها: وعظ، عظة 

، وبدون تاء المربوطة؛ ألنها اشتُهرت باستعمالها مع التاء عادة

 .صحيحة أيًضا

 
 كم االستفهامّية وكم اخلربّية

 ميّز كم االستفهامية من كم الخبرية . -1

تفهاميّة أو الخبرية ، أّما إعراب أعرب االسم الواقع بعد )كم( االس  -2

 )كم( نفسها فغير مطلوب؛ لذلك ال تتعب نفسك بالبحث هنا وهناك .

 االستفهاميّة أو الخبرية ( .اضبط آخر االسم الواقع بعد كم )-3

 اختر اإلجابة الصحيحة . – 4

 كيف أمّيز بني كم االستفهامية وكم اخلربّية ؟
1-  ً  بالشكل فالتفريق سهل جداً؛ فـ  إذا كان االسم بعد )كم( مضبوطا

ويكون منّونًا تنوين فتح ) كم ( االستفهامية يأتي بعدها تمييز منصوب 

 مكسوًراأّما ) كم ( الخبريّة يأتي بعدها اسماً  معك؟(  ديناًرا)كم 

 ) تنوين كسر ( يكون مضافاً إليه أو اسماً مجروراً بحرف الجّر ) من ( 

 معك.( دينارٍ من معك.     كم  دينارٍ )كم 
 كتابًا                  قرأَت ؟                                 كم               

 استفهامية      تمييز منصوب 

 

 كم                كتاٍب                   قرأَت .       
 خبرية        مضاف إليه مجرور 

 

 كم              من كتاٍب          قرأَت . 
 برية             اسم مجرورخ
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ً بالشكل، هنا ننظر إلى  -2 إذا لم يكن االسم بعد ) كم ( مضبوطا

 :في آخر الجملة  عالمات الترقيم

إذا وجدنا ) ؟ ( تكون  ) كم ( استفهامية، وإذا لم نجد ) ؟ ( تكون 

 )كم( خبرية.

 كم صفحة كتبت ؟           كم صفحة كتبت .

( غير مضبوط بالشكل؛ لذلك ننظر إلى الحظ االسم بعد ) كم 

عالمات الترقيم، وببساطة نعرف أّن ) كم ( في الجملة األولى 

استفهاميّة؛ لوجود ) ؟ (، أّما في الجملة الثانية ) كم ( خبريّة؛ 

 لوجود النقطة ).(.

 قد نستعين بأمر آخر لتفريق ) كم ( الخبريّة عن االستفهاميّة :  -3

 ( جمع فهي خبرية .عندما يأتي بعد ) كم 

 كم أصدقاء لك            

في الجملة ال يوجد ضبط وال عالمات ترقيم، ومع ذلك عرفت أّن ) 

، فـ )كم( االستفهامية كم ( خبريّة؛ ألنّه جاء بعدها  جمع) أصدقاء (

يجب أن يأتي بعدها مفرد وليس جمعًا، أّما )كم الخبريّة( فيأتي 

 .بعدها مفرد أو جمع

 

في األبيات الشعريّة واآليات تكون )كم( خبريّة عادة  مالحظة :

 ونادراً جداً ما تكون استفهاميّة .

 يف ما يأتي: بّين نوع ) كم ( وأعرب االسم الواقع بعدها
 كم صديٍق عرفت  -1
 كم تلميذًا حضر الدرَس  -2
 زرت ؟ قريبةكم  -3
 كم شهيدًا سقط في المعركة  -4
 كم من انتصاٍر حققَت  -5
 في المجلس  رجالكم  -6
  كم يوٍم قضيناه في الدراسة -7

 خبريّة  - 1
صديق : مضاف إليه 

مجرور، وعالمة جّره تنوين 
 الكسر .

خبريّة ؛ ألّن ما بعدها 
 مجرور ) مضاف إليه ( .

 

 استفهاميّة - 2
تلميذاً : تمييز منصوب، 

 وعالمة نصبه تنوين الفتح.

استفهامية ؛ ألّن ما بعدها  
 نصوب ) تمييز ( .م
 

 استفهامية - 3
قريبةً : تمييز منصوب، 

 وعالمة نصبه تنوين الفتح.

استفهامية ؛ لوجود ) ؟ ( 
 في نهاية الجملة.

  

 استفهامية - 4
شهيداً : تمييز منصوب، 

 وعالمة نصبه تنوين الفتح.

استفهامية ؛ ألّن ما بعدها  
 منصوب ) تمييز ( .

 

 خبريّة - 5
: اسم مجرور،  انتصار  

 وعالمة جّره تنوين كسر .

خبريّة ؛ ألّن ما بعدها ) من 
 + اسم مجرور ( .

 

 خبريّة - 6

مجرور،  : مضاف إليه رجال

 .وعالمة جّره تنوين الكسر

جمع ؛ ألّن ما بعدها   خبريّة
) الحظ : ال يوجد ضبط وال 

 عالمات ترقيم(
 

 خبريّة - 7
يوم  : مضاف إليه مجرور، 

 جّره تنوين الكسر .وعالمة 

خبريّة ؛ ألّن ما بعدها 
 مجرور ) مضاف إليه ( .

 

 صيغة السؤال يف الوزارة :
 )ا، ى( عليها رسمت التي بالّصورة المقصورة األلف كتابة سبب بيّن - 1

 . خطّ  تحته ما في

 اختر اإلجابة الصحيحة . – 2

ا، ى بّين سبب كتابة األلف املقصورة )  آلية اإلجابة على سؤال : 
 .( بالصورة اليت رُسمت عليها

 )أي األلف هي احلرف الثالث(األلف ثالثة:   -1
 وتجلس بالياء. ، تقف األلف بالواو املفتاح:

 
 )ى( جالسة األلف تكون                   ئمة )ا( إذا كانت األلف تكون قا
 (يــ:  يمشى)مش إذا كانت بالمضارع ياء                  ( ــو: يدعــا)دعـ بالمضارع واًوا

أي أّن األلف تقع مكان  ؛ننظر إلى األلف فإذا كانت ثالثة التوضيح:

الحرف الثالث ) دعا ، مشى، بنى ، عصا، فتى....( تكون اإلجابة حسب 

فعل ثالثّي،  شكل األلف فإذا كانت قائمة ) ا ( ، مثل : ) دعا(، نقول :

 ه منقلبة عن واو.األلف في

فعل ثالثّي، األلف فيه منقلبة عن ى(، مثل : مشى، نقول : وإذا كانت )

 .ياء

 

واقعة في االسم بدل الفعل فعلينا أن  الثالثة إذا كانت األلف مالحظة :

 نغير الكلمة األولى فقط، مثال : 

 ثالثّي، األلف فيه منقلبة عن واو.اسم  ُربا :

 فيه منقلبة عن ياء.ثالثّي، األلف اسم  فتى : 

 

 األلف غري ثالثة. – 2
 )يا(. الياء)ى( وال تقف إال بوجه  جالسةاأللف غير الثالثة دائًما  املفتاح:
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ثالثة؛ أي رابعة أو خامسة أو  غيرإذا كانت األلف التوضيح: 

ائماً بشرط أال يسبقها ياء، ) ى ( دهكذا   جالسة سادسة فإنّها تكتب

 وعند التعليل نقول :ى، مشفى ، مصطفى ...ستبقى، استعص: امثال

 غير مسبوقة فيه واأللف أحرف، ثالثة على أو اسم ( زائد ) فعل

  .بياء

أّما إذا ُسبقت بياء فإنّها تُكتب قائمة ) ا ( ، استعيا، هدايا ، مرايا 

 ...، وعند التعليل نقول : 

 .ءبيا مسبوقة فيه واأللف أحرف، ثالثة على أو اسم ( زائد ) فعل

قبلها  التي تأتي : األلف غير الثالثة تخاف من الياءتنبيه

 فعندما تراها تقف خوفًا منها.

 اخرت اإلجابة الصحيحة:قد يرد سؤال : 
 الكلمة التي ُكتبت كتابة صحيحة مّما تحته خط هي:

 الرجُل بأخالقه سماالمؤمن ربّه          ب(  دعىأ( 

 طفل من الغرقال نجىالمهندُس عمارة      د(  بناج( 

 طريقة احلّل:
ننظر إلى ترتيب األلف في األفعال السابقة فنجدها ثالثة؛ أي وقعت 

 األلف مكان الحرف الثالث في هذه األفعال.

 نكشف كتابة األلف الثالثة عن طريق المضارع .

 إذا تحّولت األلف إلى واو في المضارع فهي قائمة. -أ

 ة )دعا()دعـ... ( مضارعه )يدعو( فاأللف قائم

 )سمـ..( مضارعه )يسمو( فاأللف قائمة )سما(

 )نجـ...( مضارعه )ينجو( فاأللف قائمة )نجا(

 .)ى(إذا تحّولت األلف إلى ياء في المضارع فهي  -أ

 (( )بنى( فاأللف جالسة )ياء غير منقوطةيبني...( مضارعه )بنـ) 

 فالجواب في السؤال السابق )سما(؛ ألنّها ُكتبت كتابة صحيحة.

إذا وضعوا ضمن الخيارات كلمات تكون فيها األلف غير  :1مالحظة

 .)يا( ثالثة فتذّكر أنها دائًما )ى( إال إذا سُبقت بياء فتُكتَب قائمة

: في الدورات السابقة كان يرد ضمن الخيارات أفعال 2مالحظة

فقط، لكن انتبه إلى هذه األسماء واحفظها  ألنّها وردت في الكتاب ، 

 كتابة ألفها الثالثة: وانتبه إلى

ضا، ذُرا،   هُدى، أذى، قُرى()فتى،  شا، ُربا، َمها()عصا، رِّ  رِّ

 
 
 

 أحرف، ثالثة على زائد فعلالفعل المضارع )يحيا(:  : 3مالحظة

 .بياء مسبوقة فيه واأللف
حالة شاذّة وكتبت )اسم علم( ( / يحيى: يحيى)صديقي اسمه أّما 

ونقول عند  )يحيا( الفعل األلف )ى( لكي نميّز هذا االسم عن

 التعليل: اسم لتمييزه عن الفعل )فقط(.

صيغة السؤال يف الوزارة :
                     تمييز النسبة     ميّز تمييز الذات من  – 2أعرب ما تحته خط .   -1
 استخرج تمييزاً من النص . -  3

ً يجب أن يكون اسم نكرة ) بال أل ( ومنوّ  التمييز :  ن تنوين فتح دائما

 )وصل ثالثون طالباً(      .)ثابت(
 .ز منصوب وعالمة نصبة تنوين الفتحاإلعراب ثابت : طالباً : تميي
 إذًا، اإلعراب والضبط ثابتان.

 كيف أفّرق بني متييز املفرد ) الذات ( ومتييز اجلملة )النسبة(؟
كيل  –وزن )( أو مقدار   99إلى   11من  إذا ُسبق التمييز بعدد ) -ا
 فهو تمييز مفرد. أو شبه مقدار ) حفنة، كوب...(مساحة (  –
روإذا لم يسبق ب -2  .فهو تمييز جملة شيء مّما ذُكِّ

 وكم شفعمتييز الّذات: املفتاح:  
 

 وزن   كيل   مساحة     شبه مقدار   فرع التمييز    عدد

 متييز الذات )املفرد( ُيسَبق بـ:  التوضيح:
  طالباً.غادر خمسة عشر (   99إلى  11اد )من األعد -أ
 . حديداً اشتريُت طنًّا الوزن ) كيلو غرام، طن، أوقية، رطل(      -ب
  عصيراً شربُت لتراً الكيل يختّص بالحجوم )لتر، صاع(  -ج
 شعيراً زرعُت دونماً مساحة ) دونم، فّدان(         -د

 ُصّرة ،سطلجّرة، حفنة، كوب، شبه مقدار )مقدار غير محّدد:  -هـ
 مثل : قّدمُت للعصافير حفنةً قمحاً . شبر...(

، طريقة كشفه: نضع بين التمييز رع من التمييزة تدّل على فَ كلم -و

  قطنًالبسُت قميًصا والكلمة التي قبله عبارة )مصنوع من ( مثل: 

ومثلها: )هذا  وللتأّكد )لبسُت قميًصا مصنوًعا من القطن( (قطنًا: تمييز)

/ هذا سوار  حريًرا/ هذا قميص  من القطن( )ثوب مصنوع قطنًا ثوب  

ً / عندي خزانة  فّضة/ أملك خاتماً  حديداً لبيتنا باب   / ذهبًا  .خشبا

 متييز النسبة )اجلملة(: 

 مــتاباملفتاح:   

 مدح وذم    تعّجب   اسم تفضيل    يقبل الباء
ر سابقًا  يكون تمييز جملة. إذا لم يُسبق التمييز بشيء مّما ذُكِّ

 وهو ينحصر بالحاالت اآلتية: 
 عالًمايُسبق بتعّجب )ما أفعله / أفعل به( أكرْم به  -أ
 الخائن ( رجالً )بئس    يُسبَق بمدح )نِّعَم( أو ذم )بئَْس( -ب
 من أخيه( سنًّايُسبَق باسم تفضيل )أفعل(،   )هو أكبر  -ج
مشهورة، مثل: مأل،  )ويأتي هذا النوع مع أفعال يقبل حرف الباء -د

 ، غرَس( )حفظ(امتأل، زاد، ازداد، فّجر، اشتعل، وفّى
ً اشتعل الرأس  ؛ ألنّه يقبل الباء )اشتعل الرأُس ) شيباً : تمييز جملة شيبا

 بالشيبِّ((
يقبل الباء )فجرنا  ) عيوناً : تمييز جملة؛ ألنّه" عيوناً " فّجرنا األرَض 
  (األرض بالعيونِّ 

ُسبِّقت بكلمة )األرض( وهذه الكلمة ال تعبّر عن )عيونًا(  مالحظة:

مساحة، فعندما نقول مساحة نقصد وحدات قياس محّددة للمساحة 
 )دونم، فّدان، متر مربّع(
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 ؟كيف استخرج التمييز من الّنص
( 99 - 11ــــً  بعد األعداد ) تنوين فتح كل اسم منون  -1

 مييزاً يعتبر ت كيل ( -مساحة  –وبعد المقادير ) وزن 
ً حضر المحاضرةَ عشرون   طالبا

 طالباً : تمييز منصوب وعالمة نصبة تنوين الفتح .
 
 كل اسم منون ــــً مسبوق باسم تفضيل ) أفعل ( هو تمييز      - 2

ً هو أحسُن   ) خلقاً : تمييز؛ ألنّه ُسبق باسم تفضيل(  خلقا
 
عله / أفعل به مسبوق بتعجب ) ما أف ــــً  تنوين فتح  كل اسم منون -  3

 أو مدح وذم ) نعم وبئس ( هو تمييز      / هلل دّره (
 ) ُسبق بتعجب (  ! بطالً ما أعظمه 
ً نعم الصدق   ) ُسبق بمدح (    خلقا
 ) ُسبق بذّم( خلقاً بئس الكذب 

 
ــــً  يقبل تنوين فتح اسم منون إذا لم تجد شيئاً مّما ذكر فابحْث عن  – 4

 .الباء 
(ازداد الزهُر جم  ااًل )ازداد الزهر بالجمالِّ
ً امتالً الكأس   ) امتأل الكأس بالزيت (   زيتا

تمييز النسبة الذي يُسبق بتعجب أو مدح وذم يُسّمى تمييزاً  مالحظة :

غير محّول، وتمييز النسبة الذي يُسبق باسم تفضيل أو يقبل الباء يسّمى 
غير المحول؛ ألنّه  تمييزاً محوالً، وال داعي لالهتمام بالتمييز المحول أو

 وتمييز الجملة )الذات( األسئلة ترّكز بشكل أساسّي على تمييز المفرد
 .)النسبة(

 مّيز متييز الذات من متييز النسبة: 
 )تذّكر: التمييز منّون تنوين فتح دائًما(

 . الشر إلى يدفعك من اصديقً  بئس - 2/ نبيًّا حمدبم عظمْ أ - 1
ينَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوإِّذْ "  -4/  اقمحً  افدانً  الفالح زرع - 3  "لَْيلَةً  أَْربَعِّ

ينَ " - 5 ِّ  ُحبًّا أََشدُّ  آَمنُواْ  َوالَّذِّ ّ ينَ  إِّنَّ " - 6" / ّّلِّ مْ  بَْعدَ  َكفَُرواْ  الَّذِّ  ثُمَّ  إِّيَمانِّهِّ

مأل  -8/ وفّيُت العّماَل أجوراً  -7/  "تَْوبَتُُهمْ  تُْقبَلَ  لَّن ُكْفًرا اْزَداُدواْ 

 اجُر المتجَر بضاعةً. الت

 الحّل: 

 نبيًّا: تمييز نسبة )توضيح: تمييز نسبة؛ ألنّه لم ُسبِّق بتعّجب( -1

 صديًقا: تمييز نسبة )ألنّه ُسبِّق بذم( -2

 قمًحا: تمييز ذات )ألنّه ُسبِّق بمساحة )فّدان(( -3

 ليلةً: تمييز ذات )ألنّه ُسبِّق بعدد( -4

 باسم تفضيل( حبًّا: تمييز نسبة )ألنّه ُسبِّق -5

 كفًرا: تمييز نسبة )ألنّه يقبل الباء: ازدادوا بالكفر( -6

 أجوًرا: تمييز نسبة )يقبل حرف الباء: وفّيُت العماَل باألجور( -7

بضاعةً: تمييز نسبة )يقبل الباء: مأل التاجر المتجر  -9

 بالبضاعة(

 

 صيغة السؤال يف الوزارة :
 ج من النّّص اسماً منقوصاً أو مقصوراً أو ممدوداً .استخر - 1

 علّل حذف ياء االسم المنقوص في كلمة )   (  . - 2

سؤال خاص باالسم هذا ) ، لما لم تظهر الحركة على آخر كلمة )   ( -3

 المقصور(

 اختر اإلجابة الصحيحة . – 4
هو اسم ينتهي بياء أصلية قبلها :( ( ي )) ينتهي بـ املنقوص 

ي( سرة ك ي:  ليست اسماء  انتبه:) ) القاضِّ ي، يمشِّ ي، يحمِّ يرمِّ

 منقوصة، ألنّها أفعال وليست أسماء(

 يعرب حسب موقعه في الجملة .

 : الياء: صديقة الفتحة وعدّوة الضّمة والكسرة.مفتاح

الفتحة تظهر على الياء أما الضمة والكسرة فتقّدران على  التوضيح:

 الياء للثقل .

 رأيُت القاضيَ 

 القاضَي : مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ي . ي  / مررُت بالقاضِّ  جاء القاضِّ

القاضي : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة على الياء، منع 

 من ظهورها الثقل .

بالقاضي : الباء : حرف جر / القاضي : اسم مجرور، وعالمة جّره 

 ى الياء، منع من ظهورها الثقل .الكسرة المقّدرة عل

أحرف وسطها ألف وآخرها  3: عندما ترى اسم مؤلّف من  حالة هاّمة

... ، شاد  ، ماض  ، راض   تنوين كسر، مثل : قاض 

فت من هذه الكلماتفاعلم أن ال نكرة الياء األخيرة جاءت  ألنّ  ؛ياء ُحذِّ

 ،ك ُحذفتقاضي  أو قاضيِّ (؛ لذلأصلها : منّونة تنوين ضَم أو كسر ) 

 ويطلب هنا السؤال اآلتي :

 ( قاٍض، راٍض ، ماٍض...عّلل: حذف ياء االسم املنقوص )

جّر )نكرة( وغير مضاف وهو في حالة ألنّه غير معّرف : )ثابت( الجواب

 غالبًا( )إذا لم يُسبَق بحرف جرّ في حالة رفع أو  )إذا ُسبق بحرف جّر(

 .قاض  جاَء 

 ر مضاف، وهو في حالة رفع،  ألنّه غير معّرف ) نكرة ( وغي

 (فاعل مرفوع لم يُسبق بحرف جّر، والحظ أنّه ) 

 مررُت بقاض  .

  ألنّه غير معّرف ) نكرة ( وغير مضاف، وهو في حالة جرّ 

 م مجرور ُسبِّق بحرف جّر(.اس ألنّه)

الياء من أصدقاء الفتحة وتنوين الفتح فال تُحذف الياء بل تبقى  تذكري:

 ، فال تُحذف الياء إال حة. )رأيُت القاضَي / رأيُت قاضيًا(وتظهر عليها الفت
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 مع تنوين الضم وتنوين الكسر. 

عندما يُطلب استخراج اسًما منقوًصا من النّّص نبحث  :1مالحظة

ي...( -أ عن:  اسم مختوم بياء أصلية مكسور ما قبلها )الدانِّي، الرامِّ

،  أحرف أوسطها ألف وآخره تنوين 3اسم مؤلّف من  -ب كسر )رام 

، بان    (، راع  حام 

: أحيانًا يرد سؤااًل: اختر الجملة التي استُخدم فيها االسم  تنبيه

 المنقوص استخداًما صحيًحا:

 هذا ساعي في قضاء حوائج الناس -بأقّدر الساعِّ إلى الخير       -أ

 شكوُت ساعِّ الخير -د جاء ساعي البريد        -ج

 املفتاح:  طريقة اإلجابة: 
 ثبّتِّ الياء مع أل واإلضافة والنصب

 
 في حالة النصب      مضافًا      إذا كان معّرفًا بأل   يجب أن تثبت الياء وال تُحذَف

التوضيح: ياء االسم المنقوص يجب أن تثبت إذا كان االسم 

 المنقوص:

 جاء القاضي. بأل، مثل: معّرفًا  -أ 

جاء  ، مثل:مضاف إليه مضافًا؛ أي إذا جاء بعد االسم المنقوص -ب

قاضي( مضاف لمجيء مضاف إليه بعده )قاضي المحكمة.

، مثل كلمة )المحكمة(، ويكون المضاف إليه غالبًا معّرفًا بأل

 .)المحكمة(

  .إذا كان منصوبًا، مثل:  رأيُت قاضيًا -ج

خاطئة؛ ألنّهم حذفوا الياء مع أنّه معّرف  )أ(الجملة : حّل السؤال

 ز؛ ألنّه يجب تثبيت الياء مع أل التعريف.، وهذا ال يجوبأل

الجملة )ب( خاطئة؛ ألنّهم أبقوا الياء مع أّن االسم المنقوص  ال 

ينطبق عليه أي حالة مّما سبق فهو ليس معّرفًا بأل، وليس مضافًا 

وليس منصوبًا )فهو خبر مرفوع في هذه الجملة(؛ لذلك يجب حذف 

 في قضاء...(الياء  وكتابة الجملة هكذا )هذا ساع  

جيء مضاف الجملة الثالثة )ج( صحيحة؛ ألنهم لم يحذفوا الياء لم

 إليه بعد االسم المنقوص.

الجملة األخيرة )د( خاطئة؛ ألنّهم حذفوا الياء على الّرغم من مجيء 

 بعد االسم المنقوص. )الخير( مضاف إليه

 

اسم مختوم بألف قبلها  (: )ا، ى(االسم املقصور ) ينتهي بـ 

 ، مثل : الّدنيَا، الكبَرى، مشفَى... ةفتح

  جميع الحركات تقّدر على آخرهيعرب حسب موقعه في الجملة ولكن 

 )التعذر يعني استحالة ظهور الحركة( للتعذر األلف( )

 .حملُت العصا

العصا : مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على 

 األلف، منع من ظهورها التعذّر 

 شفى .مررُت بالم

 الباء : حرف جّر .                         مررُت : فعل + فاعل.

المشفى : اسم مجرور، وعالمة جّره الكسرة المقّدرة على األلف، منع 

 من ظهورها التعذّر .

  فائدة هاّمة : عندما ُيطَلب التعليل اآلتي :
علّل : لم تظهر عالمة اإلعراب على آخر كلمات ) الفتى، العصا، 

 مشفى ( .ال

 .: ألنّه اسم مقصور ثابت الجواب

إذا ُطلب استخراج اسم مقصور من النّّص، فقد يكون هذا  مالحظة:

االسم متّصاًل بضمير، فيُخَدع الطالب وال ينتبه إلى وجود األلف قبل 

 الضمير، فانتبْه.

نى( / ذلك فتاهُ تواضْع مع مثل:   ناك )غِّ  (.)فتى غِّ

 () ينتهي بـ اء االسم املمدود
 مختوم ب ) اء (، مثل : صحراء، حمراء، سماء...اسم 

 يعرب حسب موقعه في الجملة .

 أنواع : 3هذه الهمزة في آخر الكلمة لها 

 ونعتمد لكشفها على جذر الكلمة .

ً ممدوداً  مالحظة : قد يُطلب في االمتحان استخرج من النص اسما

 همزته زائدة أو أصلية أو منقلبة .

أو واو أو ياء أو  يكون جذر الكلمة غير مختوم بألف:  همزة زائدة -أ 

مثل : زرقاء، صفراء، صحراء ) الهمزة زائدة؛ الّن جذر همزة، 

 الكلمات بالترتيب : زرق، صفر، صحر(

: يكون الجذر مختوماً بهمزة ، مثل : ابتداء، إنشاء،  همزة أصلية -ب  

 شأ، قرأ(إقراء ) الهمزة أصلية ؛ ألّن الجذر بالترتيب : بدأ، ن

 : ال داعي للجذر فقط احذف الهمزة وتحصل على همزة منقلبة -ج 

، مثل :   سماء، بناء، دعاء، رجاء، اصطفاء فعل ماض 

) هذه الهمزات منقلبة؛ ألنّنا إذا حذفنا الهمزة من آخر الكلمات نحصل 

على أفعال ماضية : سما، بنى، دعا، رجا، اصطفى، وهذا ال نجده في 

، فمثاًل كلمة )زرقاء( لو حذفنا الهمزة منها ألصبحت قتينالحالتين الساب

 ( )زرقا( وهذه ليست فعاًل ماضيًا

إذا طُلِّب في االمتحان استخراج اسم ممدود فيكفي استخراج  مالحظة:

 اسم مختوم بـ )اء(، وال يهّمنا نوع الهمزة.

 : جًدا حالة هاّمة 
ًعا من الصرف؛ أي ممنو  الهمزة الزائدةيكون االسم الممدود في حالة 

 : ممنوًعا من التنوين ويُجّر بالفتحة عوًضا عن الكسرة بشرطين 

 الهمزة زائدة. -أ

 كون بال أل وبال مضاف إليه بعدها .أن ي -ب
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 اجتمعُت بشعراءَ  

 وهما: شعراَء: ممنوع من الصرف؛ أي ال ينّون، ويُجّر بالفتحة بدل الكسرة. ولو دقّقت في الشرطين لوجدتهما متحقّقين

 الهمزة زائدة )ألّن الجذر )شعر(؛ أي انتهى الجذر بحرف الراء( -أ

 شعراء: ال تبدأ بأل التعريف وال يوجد بعدها مضاف إليه؛ فكّل الشروط منطبقة، ونعتبر كلمة )شعراء( ممنوعة من الصرف. -ب

 

 مررُت بأدباَء .

 نّه اسم ممنوع من الصرف .: اسم مجرور وعالمة جّره الفتحة عوضاً عن الكسرة؛ أل أدباءَ 

دها؛ لذلك تعتبر ممنوعة أدباء : اسم ممدود همزته زائدة؛ ألن جذر الكلمة ) أدب ( وجاءت بال أل وبال مضاف إليه بعالتوضيح : 

 من الصرف.

 من التنوين(لو جاءت هذه الكلمة فاعالً ال يجوز أن تنّونها تنوين ضّم بل نقول فقط : جاء أدباُء ) ضّمة فقط؛ ألنّه ممنوع 

 وإذا طُلب السؤال اآلتي :

 علّل : لم تُنّون كلمة ) أدباء ( أو علل : جّر كلمة ) أدباء ( بالفتحة .

 الجواب : ألنّه ممنوع من الصرف.

 

 باء، شعراء، أتقياء، أنقياء، ...(إذا كان االسم المختوم بهمزة جمعاً فاعتبر الهمزة زائدة ) علماء، أدفائدة : 

 

 

 

 

 قّطع البيتين اآلتيين، واذكر تفعيالتهما، وسمِّ بحرهما. – 1
 افصل بين الشطرين في البيت اآلتي ... -  2
 امل الفراغ بالكلمة المناسبة ليستقيم الوزن والمعنى في البيت اآلتي ... – 3
 عرف القافية أو الروّي . – 4
 حّدد القافية أو الروّي . – 5
انك الحصول على العالمة الكاملة ، وضعت جميع األسئلة من أبيات الكتاب؛ فإذا درسَتها وتدّربَت عليها ، فبإمك :هاّمة الحظة م

 لك بعض األبيات أّما بقية األبيات فارجع لها من الكتاب أو من كورس الماهر ،
 لك كاملة في هذه الدوسية  . أّما أسئلة الفصل بين الشطرين وامل الفراغ والضرورة الشعرية  وضعتها

 مفتاح حبر  اخلفيف:
التُ  لُْن فاعِّ التُْن ُمْستَْفعِّ  يا خفيفًا خفَّْت بهِّ الحركاُت                              فاعِّ

 مفتاح خاص لتسهيل احلفظ :
 سريعة : خفيفةوجبة 

 تعجلن آكالتن آكالتن مستعجلن آكالتن                            آكالتن مس
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 وزن البحر :
التُْن  لُْن فاعِّ التُْن ُمْستَْفعِّ التُْن                          فاعِّ لُْن فاعِّ التُْن ُمْستَْفعِّ  فاعِّ

 ــ ب ــ ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ب ــ ــ                 ــ ب ــ ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ب ــ ــ 

 ال داعي لضبط التفعيالت . مالحظة :

 التفعيالت الثانوية ) الفرعية (  فعيالت الرئيسيةالت
 (--ب -) فاعالتن 

 

التن   وترد بكثرة . (--)ب ب) نحذف  ا(               فعِّ

 تقع في أّي مكان في البيت ) الحشو أو الضرب أو العروض (

 نادرة   ( ---) ) نحذف  ع(              فاالتن 

 التفعيلة األخيرة في كّل شطر فقط ()تقع عروضاً أو ضرباً فقط؛ أي 

 ( -ب –) ب) نحذف س(               متفعلن  (-ب --)مستفعلن 
 . في بحر الخفيفال يوجد ) مستعلن (  مالحظة :

 منّيز حبر اخلفيف عن بقية البحور  السّتة الواردة يف الفصلني بالطريقة اآلتية:

 (3      2) أي ينطبق عليه الرقم                  (-ثالث )الثاني )ب( واملقطع ال عاملقط

ــْن عنــاءِّ  ـْم بــهِّ مِّ ـبُّ َمــْن ال أَُسّمـــي                      في َعناء  أَْعظِّ  (2018) صيفي         إنَّ قْلبــي يُحِّ
ْب ُب َمْن/ ال أُ َسْم مي           في َغ نا ئْن/أْع  ْم بِّ هي/مْن َع نا ئيإْن َن قْل بي/ ُي حِّ   ظِّ

 ــ ب ــ ــ  /  ب ــ ب ــ  /  ــ ب ــ ــ                ــ ب ــ ــ  /  ــ ــ ب ــ  /  ــ ب ــ ــ

  

  ((؛ فالبحر خفيف3   2(؛ أي ينطبق عليه الرقم )-المقطع الثاني )ب( والمقطع الثالث ))  3       2 
 فاعالتن    مستفعلن   فاعالتن                         فاعالتن  متفعلن  فاعالتن             

 بحر الخفيف

 .الكتابة العروضّية غير مطلوبة  :1مالحظة 
 /الباقي(4/4؛ أي )) أربعة أو ثالثة(الباقي ّم لخفيف نفصل أربعة مقاطع ثم أربعة ث:  في بحر ا 2مالحظة 
ِبع؛ ألّنه وقع بين حرفين متحّركين؛ أي ما قبله حرف متحّرك، وما بعده هاء الضمير المتحّرك في كلمة ) به ( ُأش : 3مالحظة 

 أيضًا متحّرك؛ فالشرط األساسّي؛ إلشباع هاء الضمير المتحّرك أن يقع بين حرفين متحّركين.
ب على أبيات الكتاب أبيات التقطيع وأبيات الفصل بين الشطرين وأبيات ) امأل الفراغ ( تأتي حرفياً من الكتاب؛ لذلك تدرّ   انتبْه:

 فقط ؛ لتحصل على العالمة الكاملة.

 

ــــهْ  يــبِّ َزمــانِـّ ه وطِّ ـأَْنــوارِّ ــْه                     َوبِـّ  َمْرحبًــا بالّربيــعِّ فــي َرْيعـانِـّ

 نِّْه َمْر َح بَْن بِّْر / َر بي عِّ في / َرْي عا نِّْه            َو بِّ أْن وا / رِّ هي َو طي / بِّ َز ما 

 ــ ب ــ ــ  /  ب ــ ب ــ  /  ــ ــ ــ                  ب ب ــ ــ  /  ب ـــ ب ــ  /  ب ب ــ ــ

 فعالتن      متفعلن             فعالتن     فاالتن                          متفعلن      فاعالتن  

 بحر الخفيف

 ، هو: وزن جمزوء اخلفيف

التُْن مُ  لُنفاعِّ التُْن ُمْستَْفعِّ لُن                             فاعِّ  ْستَْفعِّ

  –ب  - -/  - -ب  -                -ب  -  -/   - -ب  -
 الحاالت الفرعية للمجزوء هي نفسها للتام، لكن ال يوجد ) فاالتن ( في المجزوء.

      3    2(  =  -)ب(  والثالث ) الثانيالمقاطع : شبيهة بطريقة كشف بحر الخفيف التام؛ أي طريقة كشفه 



 
 0719191078ماهر أبو بكر    واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي47 

 

 كيف أفّرق بني حبر اخلفيف التام واجملزوء؟
 12أو  11عدد مقاطع الشطر األول لبحر الخفيف التام =  – 1

 8عدد مقاطع الشطر األول لمجزوء بحر الحفيف =  – 2

ْن خيال  بنا أَلَْم     ناَم َصْحبي َولْم أنْم               مِّ

ْن َخ يا لِّْن / بـِّ نا أَ لَْم  نا َم َصحْ   بي / َولَْم أَ نَْم        مِّ

 / ب ــ ب ــ            ــ ب ــ ــ / ب ــ ب ــ  ــب ــ ــ 

 مقاطع 8         

 (؛ لذلك يعتبر مجزوء الخفيف. 8(، وعدد مقاطع الشطر األول )   -ب) الثالث الثاني و بما أن المقطعين

 فاعالتن      متفعلن          فاعالتن     متفعلن    

 مجزوء الخفيف

 افصل بني شطري كلِّ بيت من األبيات اآلتية:  -2
ْعَر َحيّا                            الَهوى والشَّباُب واألَمُل الَمْنشوُد تُوحي فَتَْبعُث الّشِّ

ْعَر َحيّاالَهوى والشَّباُب واألَمُل الَمْنـ         ش                           وُد تُوحي فَتَْبعُث الّشِّ

ماُن بَْعَد َجفاءِّ                             فُّ الَحياةُ بَْعَد ذُبول  َويليُن الزَّ  قَْد تَرِّ

ماُن بَْعَد َجفاءِّ                             فُّ الَحياةُ بَْعَد ذُبول             َويليُن الزَّ  قَْد تَرِّ

ْلحِّ َواْحتََسبْ                             َم هللاُ َمْن أَعاَن َعلى الصُّ  َرحِّ

ْلحِّ َواْحتََسبْ                             ـــَم هللاُ َمـْن أَعـــا         َن َعلى الصُّ  َرحِّ

من  وهي تأتي  ،وضعتُها كاملة لكل بحر، فاحفظهاأبيات )الفصل بين الشطرين(، و أبيات ) امأل الفراغ (   : مالحظة هاّمة

 أبيات الكتاب حرفيًّا.

 

 امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي يف األبيات اآلتية:  -3
َك َعنّي    ما أَنا ........ وال أَْنَت فَْرقَْد         )أ(  1)  ْل بَِّوْجهِّ  (  يا أَخي ال تَمِّ

 َعظيم   -تَلف         دُمخْ  -اْلغَريُب        ج -ب        فَْحَمة   -أ

 (  آلةُ اْلعَْيشِّ ....... َوَشباب         فَإذا َولّيا َعنِّ اْلَمْرءِّ ولّى            )ب(  2) 

ة   -َسعادة           ب -أ حَّ  مال   -ضْحك            د -ج          صِّ

َن الهوى        وْهَو في ........ داخُل      3)   )ج(              (  َكْيَف أَْنجو مِّ

 النُّفوسِّ  -د            اْلقَْلبِّ  -َخيالي          ج -األَْحشاءِّ        ب -أ

 : مفتاح البحر 

 إّن البسيط لديه ي بس ط األمل                  مستفِعلن فِعلن مستفِعلن فِعلن
 

 مفتاح خاص لتبسيط احلفظ ) مأخوذ  من كلمة بسيط ( :
طن  ُمْستَ  ُطْن بَسِّ ُطْن باسطن ُمْستَْبسِّ  ْبسِّ

 نْ لُ عِ فَ    مستفعلن    فاعلن     مستفعلن
 

 

 :  تفعيالته

 لن  عِ ف   مستفعلن     فاعلن   مستفعلن         لن         عِ ف   مستفعلن    فاعلن     مستفعلن
 –ب  ب/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -           -ب  ب/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -

 



 
 0719191078ماهر أبو بكر    واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي48 

 

  
 (-ب  --مستفعلن )

 نحذف ) س( أو ) ف(
 ( -ب  –.  )نحذف س(                    ُمتْفعلن ) ب 1
 ( -ب ب  -.  )نحذف  ف(                   مْستِعُلن ) 2

 ( -ب -فاعلن ) 
 

 ( تأتي في أّي مكان في البيت.-ب  .)نحذف ا (                       َفِعُلْن ) ب1
 ( تأتي فقط في الضرب والعروض.- -.)نحذف ا ، تسكين العين (        فْعلْن ) 2

 7    4   3=     والمقطع السابع )ـــ( ( -) المقطع الثالث ) ب ( والمقطع الرابع 

 فَمــا أَُحْيلــى تاَلقينـــا َوأَْحـــالها          ال قَْيتُها َوْهَي تَْهواني َوأَْهواهــــا              

 /  ــ ــ ب ــ  / ــ ــ               ب ــ ب ــ  / ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ  ــ/  ــ ب  ـب ـــ ــ   

 

 فالبحر بسيط؛  7    4   3=    (-) والسابع )ـــ ( والرابع )ب(الثالث الحظ أّن المقاطع )    

 بحر البسيط               فاعلن   مستفعلن   فْعلن                  متفعلن    فاعلن    مستفعلن    فْعلن    مستفعلن

 / الباقي(4/3/4أربعة ثّم الباقي اثنين أو ثالثة؛ أي  )ّم البسيط  نفصل أربعة مقاطع ثم ثالثة ث:  في بحر مالحظة  

بيُع الُمغَنّي َوْهـَي بَهْ    َجتُـهُ                    َوْهَي الَحياةُ َوَمْعنى الُحّبِّ َمْعناهافَْهي الرَّ

 فَْه يْر َر بي/ُعْل ُم َغْن/ني َوْهـ َي بَْه/َج ُت هُو        َوْهـ  يَْل َح يا/ ةُ َو َمْع/ نَْل ُحْب بِّ َمْع/ نا ها 

 / ب ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ  ــ ــ ب ــ /  ــ ب ــ /  ــ ــ ب ــ  / ب ب ــ           ــ ــ ب ــ  

لن    مستفعلن    فْعلن لن                   مستفعلن    فعِّ  مستفعلن    فاعلن   مستفعلن   فعِّ

 بحر البسيط

 وزنه: 
لُْن  لُْن ُمْستَْفعِّ لُْن فاعِّ لُْن        ُمْستَْفعِّ لُْن ُمْستَْفعِّ لُْن فاعِّ  ُمْستَْفعِّ

لن ( من آخر كّل شطر .أي حذفنا التفعيل  ة األخيرة ) فعِّ

 :  هي نفسها المذكورة في البسيط التاّم، لكن نضيف لتفعيلة ) مستفعلن ( صورة فرعيّة جديدة وهي نادرة التفعيالت الفرعّية

 ( وال تقع إال في التفعيلة األخيرة بكّل شطر؛ أي في الضرب والعروض . - - -) مستفعل  

 طريقة كشفه :
 7    4  3 =     والمقطع السابع )ـــ( ( -) لمقطع الثالث ) ب ( والمقطع الرابع اأيضاً 

 كيف أفّرق بين بحر البسيط التاّم والمجزوء ؟

 14أو  13عدد مقاطع الشطر األول للتام =  – 1

 11أو  10عدد مقاطع الشطر األول للمجزوء =  – 2

مِّ َماذا وقُوفي َعلى َرْبع  َعفا                    س  ُمْستَعجِّ  ُمْخلَْولِّق  دارِّ

ْن/ُمْس تَْع جِّ مي  ْن َع فا        ُمْخ لَْو لِّ قِّْن/دا رِّ سِّ  َما ذا ُو قو/في َع لى/َرْب عِّ

 /  ــ ــ ب ــ         ــ ــ ب ــ  /  ــ ب ــ  /  ــ ــ ب ــ      ــ/  ــ ب   ب ــــ ــ 

                                        11 

 ؛ فالبحر مجزوء البسيط11( وعدد مقاطع الشطر األول 7    4  3) والسابع الثالث والرابعحظ : المقاطع ال

 مستفعلن   فاعلن      مستفعلن             مستفعلن    فاعلن     مستفعلن

 مجزوء البسيط
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ـل  َمــوروث                    َوُكلُّ ذي َسلَب  َمْسلـوبُ   َوُكـلُّ ذي إِّبِـّ

 َو كُل ُل ذي / إِّ بِّ لِّْن / َمْو رو ثُْن        َوُكْل ُل ذي / َس َل بِّْن / َمْس لو بو 

 ب ــ ب ــ  /  ب ب ــ  /  ــ ــ ــ          ب ــ ب ــ  /  ب ب ــ  /  ــ ــ ــ    

لن        مستفعل لن        مستفعل           متفعلن        فعِّ  متفعلن      فعِّ

 يطمجزوء البس

 افصْل بني شطري كلِّ بيت من األبيات اآلتية:  -2                
سلُ                       يُد والثُّواُر والرُّ ْوَحةِّ الَخْضراءِّ قْد َطلَع األَحراُر والّصِّ ْن هذهِّ الدَّ  مِّ

ْوَحةِّ الَخْضراءِّ قْد َطلَع الـ        أَحراُر و                    ْن هذهِّ الدَّ سلُ مِّ يُد والثُّواُر والرُّ  الّصِّ

نهُ الضُّحى فِّي العَينِّ إشراقا                      ي َمنابتِّهِّ فاْزداَد مِّ  َورد  تألََّق في َضاحِّ

نهُ الضُّحى فِّي العَينِّ إشراقا                       ـــهِّ         فاْزداَد مِّ ــــي َمنابتِـّ  َورد  تألََّق في َضاحِّ

ُكْم وَجفا أَجفانَهُ الَوَسنُ                       ْكرِّ ْن ذِّ  َهْل تَْذكروَن غريبًا َعاَدهُ َشَجُن مِّ

ُكْم وَجفا أَجفانَهُ الَوَسنُ                       ْكرِّ ْن ذِّ  َهْل تَْذكروَن غريبًا َعاَدهُ َشَجُن         مِّ

 

 بيات اآلتية: امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي يف األ -3
 فقْل لِّمْن ........ في العلمِّ فَلَسفةً      خفِّْظَت َشْيئًا وغابَْت عنَك أشياءُ 

 يُتْقُِّن           )ج( -د            يدَّعي -يَظنُّ          ج -يَرى           ب -أ    

وضِّ أْبكي فْقَد ُمشبِّههِّ    حتَّى بَكْت ...... أَعيُُن  َهرِّ َوقفُت فِّي الرَّ  الزَّ

ا          ب -أ      ي -َهمَّ  اْحتِّجاًجا        )ب(   -لَِّمْرآَي         د -ج        بُدموعِّ

 وَمْن َغدا البًِّسا ثَْوَب النّعيمِّ بال      .......... َعلَْيهِّ فإنَّ هللاَ يْنَزعُهُ 

 )د(            شكر   -احتراس         د -تفّضل            ج -نقوش        ب -أ     

 

 )ال يوجد له جمزوء(

 مفتاح البحر

 طويل  لهُ دوَن البُحور فَضائُِّل                                فَعولُْن َمفاعيلُْن فَعولُْن َمفاعُل 

 مفتاح خاص لتسهيل احلفظ

 َمصابِّْيُحنْ َصبُوُحْن  َمصابِّْيُحْن  َصبُوُحْن             مصباح طويل  : 
 فَعولُن     َمفاعيلُْن     فَعولُْن  َمفاعيلُنْ                                

 وزنه 

 فَعولُن َمفاعيلُْن فَعولُْن َمفاعيلُْن                             فَعولُْن َمفاعيلُْن فَعولُْن َمفاعيلُْن 

 - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب                  - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب  
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 ب(  –)نحذف ن(           فعوُل ) ب    (- -فعولن  ) ب 
 ( ---مفاعيلن ) ب

 
 من كل شطر 4أو  2( يمكن أن تقع مكان التفعيلة  -ب  –مفاعلن ) ب        نحذف الياء   – 1
( ال تقع إال في التفعيالت األخيرة؛ أي في الضرب  - -مفاعي ) ب          نحذف ) لن (  –2

 والعروض، وهي قليلة.

 المقطع الرابع )ب( والمقطع الثامن )ب( والمقطع التاسع )ـــ(

 الرقم اخلاص بالبحر اسم البحر
 3     2 فيفالخ

 7      4     3 البسيط 

 9      8     4 الطويل

ْرفانِّ                      َوَرْبــع  َخلَـْت آياتُــهُ ُمْنــذُ أَْزمــانِّ  ْكرى َحبيب  َوعِّ ن ذِّ  قِّفا نَبكِّ مِّ

ْر فا ني       َو َرْب عْن/ َخ لَْت آ يا ْك رى/ َح بي بِّْن/ َوعِّ ْن ذِّ  / ُت هُو ُمن/ ذُ أَْز ما ني قِّ فا نَْب/ كِّ مِّ

 ـــ / ب ـــ ـــ ـــ        ب ـــ ـــ / ب ـــ ـــ ـــ / ب ـــ ـــ / ب ـــ ـــ ـــ  ـــ بـــ ـــ ـــ /  بب ـــ ـــ / 

 ؛ فالبحر طويل (9      8     4=    والثامن ب والتاسع ـــ ) الحظ أّن المقطع الرابع ب   

 بحر الطويل                  لن     مفاعيلن            فعولن     مفاعيلن     فعولن        مفاعيلنفعولن    مفاعيلن      فعو

ا . : 1مالحظة  بحر الطويل ال يأتي إاّل تامًّ

 / الباقي(3/4/3ثالثة ثّم الباقي )ثالثة أو أربعة(؛ أي  )ّم الطويل  نفصل ثالثة مقاطع ثم أربعة ثفي بحر : 2مالحظة 
 افصْل بني شطري كلِّ بيت من األبيات اآلتية:  -2

م إْذ أْجَشُع القَومِّ أَْعَجلُ   َوإْن ُمدَّتِّ األَيدِّي إِّلى الّزادِّ لْم أُُكْن بِّأَْعَجلهِّ

م إْذ أْجَشُع القَومِّ أَْعَجلُ   َوإْن ُمدَّتِّ األَيدِّي إِّلى الّزادِّ لْم أُُكْن         بِّأَْعَجلهِّ

ق جالِّ الَمرائرُ أفِّْق قَد أَفاَق العاشِّ ْت بالّرِّ  وَن وفَاَرقوا الَهوى واْستََمرَّ

جالِّ الَمرائرُ  ْت بالّرِّ قوَن وفَاَرقوا الـ       َهوى واْستََمرَّ  أفِّْق قَد أَفاَق العاشِّ

 تََرْكُت السُّرى َخْلفي لَِّمْن قَّل مالُهُ َوأنعَْلُت أْفراسي بنُْعماَك َعْسَجدا

 قَّل مالُهُ        َوأنعَْلُت أْفراسي بنُْعماَك َعْسَجدا تََرْكُت السُّرى َخْلفي لَِّمنْ 

 

 امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي يف األبيات اآلتية:  -3
َن ...... فإنََّك ال تَدري    إذَا َجنَّ ليل  َهل تَعيُش إلى الفَجرِّ 1)  ْد مِّ  ( تَزوَّ

 األْخبارِّ     )ج( -د               التّقوى -عامِّ             جالطَّ  -المالِّ             ب -أ     

جانِّ  2)   ( َكأنَّ ..... ليَس يَْشفي َغلْيلَهُ      سوى أْن يَرى الّروَحينِّ تَْمتَزِّ

 َسقَمي        )ب(  -االنتظاَر            د -ج             فُؤادي -القَلَب             ب -أ     

تاُب ( إِّذ 3)  لُّ لَْم ....... إاّل َماللةً    فليَس لَهُ إاّل الفِّراَق عِّ  ا الخِّ

َك             ج -يُفارْقَك           ب -أ       )د(        يَْهجْركَ  -يُجافَِّك              د -يُعطِّ
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 القافية

 عّرف القافية أو حّدد القافية في البيت اآلتي....صيغة السؤال : 

 ادرس األبيات الواردة في الدرس وهي كافية؛ ألنّهم يلتزمون بها في االمتحان . مالحظة :

وّي. القافية من الّشعر :   هي مجموعة من الحروف في آخر البيت الّشعرّي وأهمها حرف الرَّ

 ك الذي قبل الّساكن. ويمكن تحديد القافية َوفق تعريف الخليل بن أحمد، من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يسبقه مع المتحر

 

مُ  ــرامِّ الْمكـــارِّ ُم                              َوتَأتي َعلى قَْدرِّ اْلكِّ  َعلى قَْدرِّ أْهلِّ اْلعَْزمِّ تَأتـي اْلعَزائِـّ

 يمكن أنْ  نعّبر عنها وفق المخطط اآلتي : وللتبسيط
 آخر حرف في البيت           المتحرك الذي قبل الساكن                    أول ساكن قبله    

: ننطلق من الحرف األخير في البيت  وهو ) ُم (، ثّم ننتقل منه إلى أول ساكن قبله وهو األلف ثّم ننتقل إلى  لتحديد القافية

 المتحّرك الذي قبل الساكن وهو حرف الكاف؛ أي يكون كما يأتي :

 هو  أول ساكن قبل الميم (               ُم ) آخر حرف ( ك ) المتحرك الذي قبل الساكن (           ا  )األلف 

 ) كارُم( القافية :ا من آخر حرف ) ُم (  وحتى الكاف               نجمع الحروف كلّه

ـمُ   َوتَْعُظُم في َعينِّ الّصغيرِّ صغاُرهـا                                َوتَْصغُُر في َعين العَظيمِّ العَظائِـّ

 ) ُم( الذي قبل الساكن )ظ(                أول ساكن قبله ) ا(           آخر حرف في البيت المتحرك

 : ظائُم.القافية 

ــــهُ                                َزْت عنهُ الجيوُش الخضــارمُ يَُكلُِّّف سيُف الّدْولَةِّ الجيـَش َهمَّ  َوقد عَجِّ

 ) ُم( أول ساكن قبله ) ا(           آخر حرف في البيت         المتحرك الذي قبل الساكن )ض(       

 ضارُم. القافية :

ـــمُ  راغِّ ــه                                َوذلـَك مــا ال تَـّدعيــهِّ الضَّ  َويَطلُُب عنَد النّاسِّ مـا عنـَد نفسِّ

 ) ُم( (           آخر حرف في البيتالمتحرك الذي قبل الساكن )ر(                أول ساكن قبله ) ا

 راغُم. القافية :

ْبـُر                                أَما للَهوى نَْهـي  عليــَك وال أْمرُ  ْمعِّ شيمتَُك الصَّ يَّ الدَّ  أراك ََعصِّ

 ) ُر( المتحرك الذي قبل الساكن )أ(                أول ساكن قبله ) ْم(           آخر حرف في البيت

 أمُر. ) الحظ : القافية هنا كلمة كاملة ( القافية :

ـــبِّ   َرمـتْــنــي كـــلُّ حــادثـــة                                                فأْخَطتْني َو     لَــْم تُصِّ

 ) بِّ( في البيتالمتحرك الذي قبل الساكن )َل(                أول ساكن قبله ) ْم(           آخر حرف 

 : لم تُصبِّ. ) الحظ : القافية هنا كلمتان (القافية 

 عّرف الروّي أو حّدد الروّي في البيت اآلتي.... صيغة السؤال :

 مالحظة : ادرس األبيات الواردة في الدرس وهي كافية؛ ألنّهم يلتزمون بها في االمتحان .

قصيدة، ويتكّرر في نهاية أبياتها، وتسّمى به القصيدة، نحو: سينيّة أو رائيّة أو حائيّة، هو الحرف الذي تُبنى عليه ال الرَّوّي:

 ويكون ساكنًا أو متحّرًكا. 

 الروّي هو الحرف األخير في البيت بشكل  عام، لكن يوجد تفاصيل وحاالت خاّصة . للتبسيط :
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 قال الشَّْنفَرى: 

و أَْجَمعَْت فاْستقَلَّ  تِّ أاََل أُمُّ َعْمر  يرانَها إِّْذ تَـَولَـّ  ـتِّ        وما َودََّعْت جِّ

تِّ  ِّ أََظلَـّ ـّي هــا        وكانت بأَْعناقِّ الَمطِّ و بأَمرِّ  وقد َسبَقَتْنَـا أُمُّ َعْمـر 

 حرف الروّي في البيتين : التاء .

 وتُسّمى القصيدة التي تنتهي بتاء قصيدة تائيّة .

 وقال النّابغة: 

 كواكـُب        إذا طلعْت لم يَْبُد منهنَّ كوكـبُ بأنّك شمس  والمملوك 

جالِّ الُمهذَّبُ  ــهُ        على َشعَث  أيُّ الّرِّ  ولسَت بُمْستَبــق  أًخـا ال تَلُمُّ

 وتسّمى القصيدة بائيّة .  حرف الروّي في البيتين : الباء .

 حاالت خاصة :

روّي إذا وقعت في آخر البيت، بل نأخذ الحرف الذي قبلها . ) ال يوجد أمثلة أحرف المّد الساكنة ) ا، ْو، ْي ( ال تعتبر حروف  – 1

 في الّدرس (

 الهاء : -2

 إذا ُسبِّقت الهاء بحرف ساكن فإنّها تعتبر حرف روّي سواء أكانت الهاء أصلية أم زائدة . –أ 

 ُل فيــــه الوجـــــوهُ أفَضــُل المعــروفِّ مـا لَـــْم                             تُـْبـتَــــذَ 

 : الهاء . حرف الروّي

 لو ُطلِّب التعليل، نقول : ألنّه من أصل الكلمة، وما قبله ساكن.

ْبرةً واتِّّعاًظـا                           فازُجر القَْلَب َعْن هواَك وَدْعهُ   إنَّ في الَمْوت عِّ

 : الهاء . حرف الروّي

 ساكن.التعليل : ألنّه زائد، وما قبله 

 حرف الهاء هنا زائد؛ ألنه ضمير متصل، وليس من أصل الكلمة .

 إذا ُسبقت بحرف متحرك نأخذ الحرف الذي قبل الهاء. –ب 

ــــُدهُ                               والبُْخــُل ال يَْنـفَـكُّ الئـُمــــهُ   الجــوُد ال يَْنـفَــكُّ حـامِّ

 : الميم . حرف الروّي

 رف الهاء حرف روّي؛ ألنّه لم يُسبق بحرف ساكن .لم نعتبر ح

 

 بطاقة املاهر اإللكرتونية :
اآلن يمكنك االستغناء عن الدورات في  المراكز والدروس الخصوصّية، وتوفير الوقت والجهد والمال،  باالشتراك في 

مفّصاًل للمادة كاملة )  ( عن طريق بطاقة الماهر، حيث يتضّمن الموقع شرحاً    al-maher.netموقع الماهر ) 
نصوص ( مع إمكانّية التواصل مع األستاذ، والبطاقة تشمل الدورة المكثفة أيضًا، التفاصيل في  –عروض  –قواعد 

( أو عن طريق المكتبات المذكورة في الصفحة  0797848483الصفحة األولى البطاقة ُتطلب عن طريق الواتساب ) 
 األولى

 اكز :الدورات املكثفة يف املر
، ومّدة كّل لكّل فصل دورة خاّصة به ويكون  في حال انتهى الحظر بسبب الوباء وُسِمح للمراكز بإعطاء الدوراتتبدأ 

 الثانية.دورة يومان فقط، تؤّهلك الدورة للحصول على العالمة الكاملة، أسماء المراكز مذكورة في الصفحة  



 
 0719191078ماهر أبو بكر    واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي53 

 

 التعبري

ار موضوع من مواضيع أخرى فاألفضل واألسهل هو المقالة، ووضعُت يُيطلب اختم  هو المقالة، وعندما الموضوع األه 
يمكنك االستفادة منه لكن عليك أن تضع بصمتك الخاصة وتمل ما بين األقواس؛ كي  ، لك هنا قالب لموضوع مقالة عام

 )  عنوان  املوضوع (                                تتمّيز عن غيرك .

إّن القلم ليقف عاجزاً عن التعبير عن الكثير الكثير من القضايا الهامة في  حياتنا وواقعنا ، وخاصة ً عندما يكون الحديث عن                

 موضوع كبير ومتشعب مثل موضوعنا ) نذكر عنوان الموضوع (

  

ً عاً  ومدعماً باألدلة و البراهينوحتى يكون كالمي مقن         من نور القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى  ، هيا بنا  لنقتبس  شعاعا

 ...) آية(

 أو تعالوا نقطف زهرة من بستان النبوة حيث قال صلى هللا عليه وسلم ...) حديث (

 أو  تعالوا لنطرب آذاننا بنفحة من نفحات الشعراء حيث يقول الشاعر ... ) بيت شعر (

 وار الحكماء... ) حكمة (أو تعالوا لنزيد عقولنا فهماً بحكمة جميلة من أن

مالحظة هامة : قد يمر بك  بعض المواضيع التي ال تحفظ لها شواهد من القرآن أو األحاديث أو غيرها، فال بأس في ذلك لكن عليك أن 

 تركز حينها على مضمون الموضوع ، وأن يكون مقنعاً.

 

وان الموضوع (  ؟ فإنني بكلمات بسيطة يمكنني أن أقول : ) نكتب وإذا سألني أحدهم  : ما هو المفهوم الذي يدور حوله ) عن          

ثالثة أسطر على األقل عن المفهوم العام للموضوع وكأنك تكتب تعريف له  مع ذكر فوائده إن كان إيجابياً أو ذكر مضاره وعواقبه إن  

 كان سلبياً( .

 

لبالد والعباد فال بّد لنا أن نعرف رأي الدين اإلسالمي العظيم في هذا وبما أنّنا نتبّع ديناً  حنيفاً يهدف لتحقيق مصلحة ا         
كّره .... نكتب سطرين على األقل عن رأي الدين حول هذا الموضوع ،  –شّجع  –حّض  –حلّل  –الموضوع المهم الواسع حيث ) حّرم 

 ويفضل أن ندعم رأي الدين بآية أو حديث إْن أمكن (
 
 

مملكة تحب شعبها وتحترمه وتسعى دائما ألْن يكون رأسه مرفوعاً بين البلدان والشعوب ، وتقف إلى جانبه في  إنّنا نعيش في          
واجهت ...  نكتب  –منعت  –كافحت  –شّجعت  –األفراح واألتراح ، لذلك انطالقاً من هذا الدور الجوهري فإّن المملكة  ) دعمت 

 موضوع سواء أكان الموضوع سلبياً أم إيجابياً (سطرين على األقل عن دور المملكة في هذا ال
وانطالقا من قول النبي صلى هللا عليه وسلم : " الدين النصيحة " فإنني أقدم نصيحة متواضعة بصفتي إنسان محب                

 –أنصح باالبتعاد عن  أو –أشّجع  –إلخوانه  في هذا الوطن الكبير بأن ) نذكر نصيحة بسطرين على األقل  ، أحّض الجميع على 
   تجنّب ...(

 

 لذلك لن نوفيه حقّه مهما قلنا وكتبنا . ؛وفي الختام  ال شّك أن موضوع ) نذكر العنوان (  ذو أهمية كبيرة            

ّفقت ضمن قدراتي المتواضعة في الغوص إلى أعماق هذا البحر الكبير ألخرج بعض ا لدرر وأسأل  المولى عّز وجّل أن أكون قد و 

 ، وأن أكون قد أفدت ولو بالقليل من الكلمات . والجواهر الثمينة  التي ينتفع ويستفيد منها الجميع
                                               

  أّي موضوع يتعلّق بخلق من األخالق الحميدة كالصدق أو بصفة سلبية كالكذب او الخداع، يمكن
 : " إنّما بعثت ألتّمم مكارم األخالق "  -صلى هللا عليه وسلم   -يف للنبّي  استخدام الحديث الشر

   التلفاز ... ( أو االختراعات  –الحاسوب  -أّي موضوع يتعلّق بالتكنولوجيا الحديثة : ) النت
" واالكتشافات  الحديثة ، يمكن استخدام قوله تعالى : " علّم اإلنسان ما لم يعلم " أو قوله تعالى : 

 سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحق "

 


