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الوحدة الثامنة

الفكر العربي المتجدد

جو النص

س :ما مناسبة كتابة هذا المقال ؟
كتب صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل هذا المقال قبل حلول شهر رمضان المبارك عام "
1436ه  2015 /م" ،يستذكر سموّه فيه أمجاد الثورة العربية الكبرى التي أطلقها المغفور له ال ّشريف
الحسين بن علي ،وما واكبها من نهضة اتّخذت من قيم الح ّ
ق والعدل ركيزة لها .
س :اذكر أبرز األمور أو الموضوعات التي تناولها سموه في هذا المقال ؟
 -1يستذكر سموّه فيه أمجاد الثورة العربية الكبرى التي أطلقها المغفور له ال ّشريف الحسين بن علي،
وما واكبها من نهضة اتّخذت من قيم الح ّ
ق والعدل ركيزة لها.
 -2يدعو سموّه فيه إلى تعزيز ثقافة الحوار والتّسامح في المجتمعات اإلنسانيّة ،ونبذ التّعصب بأشكاله .
 -3يرى سموّه فيه ّ
أن التراث الحضار ّ
ي عنصر مه ّم من عناصر التّطور في ظ ّل االستقالل الثقاف ّي الذي
يؤمن بالتشاركيّة وقبول اآلخر،ويتّخذ من التاريخ جسرًا نحو اإلبداع والتّطور.
النص
الفقرة األولى
في محاولة استيعاب روح العصر وتحدياته ،ندرك ما لدينا من ميراث حضاري وتراث سياسي ونهضة عربيّة
تأسست في القرن الماضي على مبادئ القومية والحرية والوحدة واالستقالل والمساواة والتقدم .كما تجلّت
النظرة البعيدة نحو المستقبل في هذه النهضة المباركة وهي تش ّ
ق طريق العمل من أجل الحرية والهُويّة
القوميّة .فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها ج ّدي الشريف الحسين بن علي  -طيّب هللا ثراه  -وهو يرنو مع أبنائها
إلى مستقبل مشرق ألمتنا العربية قائالً" :إن نهضتنا إنما قامت لتأييد الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا
وإحياء سنّة رسوله".
ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في الفقرة ؟
تحديات :من حدي ،بمعنى :عقبات .
االستيعاب :من وعب ،بمعنى :االحتواء .
َ
ميراث :معتقد .
النهضة :الوثبةُ في سبيل التق ّدم االجتماعي أو غيره .
القوميّة :صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من االشتراك في الوطن والجنس واللُّغة والمنافع .
يرنو إلى :يتطلع إلى.
الهُويّة :الذات .
تجلّت :وضحت .
الفكرة الرئيسة :
يتحدث سموّه في هذه الفقرة عن المبادئ التي قامت عليها النهضة العربية ،وأهدافها وفق رؤية الشريف
الحسين بن علي .
المعجم والداللة :
 -2عد إلى أحد معاجم اللغة العربية ،واستخرج معنى كل مما يأتي :
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يرنو إلى  :يتطلع إلى.
الفهم والتحليل :
 -1اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العربيّة .
القوميّة -الحرية -الوحدة -االستقالل -المساواة -التق ّدم.
 -2حدد أهداف النهضة وفق رؤية المغفور له الشّريف الحسين بن علي.
ّ
 )1تأييد الح ّ
)2إعزاز كتاب هللا ،وإحياء سنة رسوله .
ق ،ونصرة العدل .
 -13علل ما يأتي في رأيك :
أ -وصف سم ّو األمير الحسن النهضة بالمباركة .
ّ
ألنها زرعت بذور الخير في نفس ك ّل عربي صادق في انتمائه لوطنه ،يسعى إلى االستقالل ،وحققت
انتصارات كبيرة في سبيله.
التذوق الجمالي :
ضح داللة ما تحته خطّ في العبارات اآلتية :
 -2و ّ
أ -في محاولة استيعاب روح العصر وتحدياته ،ندرك ما لدينا من ميراث حضاري وتراث سياسي ونهضة
عربيّة.
أي ما يميّز عصرنا الحالي عن غيره .
ج -فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها جدّي الشريف الحسين بن علي– طيّب هللا ثراه– وهو يرنو مع أبنائها إلى
مستقبل مشرق ألمتنا العربية.
وحدة الرؤية عند الشريف الحسين بن علي وأبناء األمة العربيّة بمستقبل زاهر.
الفقرة الثانية  +الفقرة الثالثة
ّ
وبعد مرور ما يقارب المئة عام على هذه ال ّدعوة ،ما زلنا نستذكر بك ّل اعتزاز المنطلقين األساسيين للثورة
العربيّة الكبرى :حفظ كرامة العروبة والتمسّك بقيَم اإلسالم النّبيلة السّامية .لقد تص ّدت هذه الثورة لمظاهر
استغالل ال ّدين الحنيف كافة؛ مؤكدة في الوقت نفسهّ ،
أن اإلسالم والتق ّدم صنوان ال يفترقان .كما طالبت بتطبيق
نظام ال ّشورى كوسيلة من أه ّم وسائل اإلصالح االجتماع ّي والسياس ّي ،وأولَت البعد الحضار ّ
اإلنساني
ي
ُّ
للمنطقة العربيّة بأكملها والتمسّك بالتّراث واألصالة الحضاريّة في مواجهة األخطار المحيقة باألمة ُج ّل
اهتمامها وعنايتها.
وكان من أبناء األ ّمة التوّاقين إلى الحريّة والتغيير سليمان البستاني ،الذي كان يتطلع إلى مستقبل يتحقق فيه
اإلصالح المنشود ،ويتم فيه تفكيك االستبداد كما بيّن في كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور
وبعده" . 1908 ،وهنا أقول :ال يع ّد التاريخ سيرورة سرديّة ،إنما هو ذكرى وعبرة تُحفّز الخيال على التفكير
في الممكن من دون قيود أو حدود.
ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في الفقرات ؟
صنوان :واحدهما الصِّنو  ،وهو ال ِمثل و النظير
 ِتصدّت :واجهتالمحيقة :ال ُمهلِكة -التّواقين إلى:المشتاقين إلى.
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االستبداد :انفرد برأيه من غير مشورة.األفكار الرئيسة :
الفقرة الثانية  :يتحدث سموّه عن منطلقات الثورة العربيّة الكبرى.
الفقرة الثالثة  :من أبناء األ ّمة التوّاقين إلى الحريّة والتغيير سليمان البستاني ويبين سموه أن التاريخ ليس
سيرورة سرديّة ،إنما هو ذكرى وعبرة تحفز الخيال على التفكير في الممكن من دون قيود أو حدود.
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
صنوان :واحدهما الصِّنو  ،وهو ال ِمثل و النظير.
ِ -

 -السيرورة  :االمتداد واالستمرار.

-2عد إلى أحد معاجم اللغة العربية ،واستخرج معنى كل مما يأتي :
 االستبداد :من بدد ،بمعنى :انفرد برأيه من غير مشورة. -3استخرج معاني المفردات التي تحتها خطّ وفق السياق الذي وردت فيه :
ب -وكان من أبناء األ ّمة الت ّواقين إلى الحريّة والتغيير سليمان البستاني .
التوّاقين :من توق ،بمعنى :من به رغبة إلى.
الفهم والتحليل :
 -3ما المنطلقان اللذان انبثقت منهما الثّورة العربيّة الكبرى؟
 )1حفظ كرامة العروبة )2 .التمسك بقيم اإلسالم النّبيلة.
ضح ذلك .
 -4جاءت تطلعات سليمان البستاني منسجمة مع مبادئ النهضة العربيّة ،و ّ
ألنه كان من أبناء األ ّمة التواقين إلى الحريّة ،فقد كان يتطلّع إلى مستقبل يتحقق فيه اإلصالح المنشود ،ويت ّم فيه
تفكيك االستبداد كما بيّن في كتابه" ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده".1908 ،
 -5بيّن الغرض من تعلّم التاريخ .
ّ
التاريخ ليس سيرورة سرديّة فقط  ،إنّما هو ذكرى وعبرة تحفز الخيال،وتدفعه إلى التّفكير في الممكن من دون
قيود أو حدود؛ فهو ليس لتذ ّكر الماضي فقط  ،وإنّما لإلفادة من منجزاته وبطوالته.
 -13علل ما يأتي في رأيك :
صنوان ال يفترقان .
ب -اإلسالم والتقدم ِ
ّ
ألن اإلسالم يدعو إلى التق ّدم في تنوير األذهان البشرية برسالة اإلسالم ال ّس ْمحة التي تدعو إلى النهضة والرق ّي
اإلنسان ّي ومواجهة األخطار ال ُمحيقة.
التذوق الجمالي :
ضح جمال التّصوير في العبارة اآلتية :
 -1و ّ
أ -الذي كان يتطلع إلى مستقبل يتحقق فيه اإلصالح المنشود ،ويتم فيه تفكيك االستبداد.
صوّر سموّه االستبداد شيئًا معقدًا متشاب ًكا يتم تفكيكه.
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الفقرة الرابعة  +الفقرة الخامسة  +الفقرة السادسة
ّ
إن التمسك باستقاللنا الثقاف ّي يعيد تجديد العقل العرب ّي المنفتح على اآلخر؛ انطالقًا من خصوصيته التي
تحترم التنوّع بأشكاله والتع ّددية الثقافية التي تقودُنا إلى الحديث عن مفهوم العيش المشترك .وال ننسى أن
الحضارات العظيمة تفسح المجال للتنوّع وتتخذ من "التسامح للجميع" شعارًا .كذلك كانت الحضارة اإلسالمية
في أوج ازدهارها تتسع لديانات وثقافات متباينة وتض ّم أفرادًا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة،فكان التنوّع من
مكامن القوة ،واالختالف أحد السنَن الكونيّة التي قام على أساسها الوجود .وحينما تعجزالعقول عن تفسير
طبيعة االختالف  ،وتأْبى القلوب تقبّل اآلخر واستيعاب نظرته في الحياة ،ويتف ّشى التعصّب للطائفة أو العقيدة
سرعان ما تنشأ الحواجز ويزداد التباعد بين شرائح المجتمع الواحد ،وتخت ّل التوازنات الطبيعيّة لعالقة اإلنسان
بأخيه اإلنسان.
إن أخطار الحروب ودعوات التقسيم والخطاب الطائفي وشرور الفرقة والتشرذم ال تنبئ إال بالمزيد من
المعاناة اإلنسانيّة واالنتهاك السافرلحقوق اإلنسان الذي كرّمه هللا تعالى واستخلفه في األرض .ومن المفارقات
التي يعاني منها واقعنا العرب ّي واإلسالم ّي الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن.
إن اإلرادة العربية الحرّة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمة ،كما تنسجم مع القيَم اإلنسانية
المشتركة التي يؤدي التمسّك بها إلى تحقيق األمن للجميعّ .
إن البحث في هذه القيم المشتركة يسهم في كشف
الوجه الحقيقي للتطرف ،وفي إطار هذا المسعى ،نحن بحاجة إلى التركيز على المشتركات العالمية واإلقليمية،
وتفعيل دور المؤسسات اإلقليمية والعربيّة ،التي تحمل أولوياتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة .وال ريب في
أن مستقبل العمل العربي يكمن في فضاء يدعم التعاون والتكامل بين دول اإلقليم وشعوبه ،فما نعانيه اليوم من
أعراض الوهن على الصعيد الحضاري يؤكد الحاجة إلى التج ّدد في مختلف الميادين ،وتعزيز ثقافة العمل
والمشاركة واإلبداع واإلنجاز.
ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في الفقرات ؟
 أوج :العل ّو. مكامن :من كمن ،بمعنى :توارى واستخفى.أعراق :أصول ومنابتالسنن الكونيّة :ما أودعه هللا تعالى في كونه من أسباب وقوانين. يتفشى :من فشا ،بمعنى :انتشر.تأبى :ترفض تخت ّل :تضعف.شرائح :طبقات
الخطاب الطائفي :الخطاب المختص بجماعة من الناس ينتمون إلى مذهب أو رأي يمتازون به
التشرذم :التّفرق.
االنتهاك :الت َعدِّي َعلَى الشيء َوخَرقُه ِبما ال يَ ْس َم ُح ِب ِه القانُونُ واآلدابُ واألعْرافُ .
 تنسجم :تتفق.سافر :المكشوف والواضح
ال ّ الوهن :الضعف.-التطرف :تجاوز ح ّد االعتدال

.

األفكار الرئيسية:
الفقرة الرابعة  :يبين سموّه ّ
أن التمسك باستقاللنا الثقاف ّي يعيد تجديد العقل العرب ّي المنفتح على اآلخر،ويبين أن
الحضارة اإلسالميّة نموذجًا للحضارات العظيمة ،ويبين ّ
أن التنوع الثقافي مصدر قوة للشعوب.
الفقرة الخامسة :يوضّح سموّه في هذه الفقرة أثر الحروب والخطاب الطائفي على المجتمعات ،والمفارقات
التي يعاني منها واقعنا العربي واإلسالمي .
الفقرة السادسة  :يدعو سموّه في هذه الفقرة إلى التمسك بالقيم اإلنسانيّة المشتركة بين البشر،وإلى تحسين
مستقبل العمل العرب ّي.
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المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
التشرذم :التّفرق.
-2عد إلى أحد معاجم اللغة العربية ،واستخرج معنى كل مما يأتي :
األوج  :العلوّ.
ّ
 -3استخرج معاني المفردات التي تحتها خط وفق السياق الذي وردت فيه :
أ -فكان التن ّوع من مكامن القوة ،واالختالف أحد السنَن الكونيّة التي قام على أساسها الوجود.
السنَن :ما أودعه هللا تعالى في كونه من أسباب وقوانين.
سافر لحقوق اإلنسان".
ج -ال تنبئ إال بالمزيد من المعاناة اإلنسانيّة واالنتهاك ال ّ
السّافر :المكشوف والواضح.الفهم والتحليل :
نموذجا للحضارات العظيمة ،بيّن ذلك .
 -6جعل سم ّو األمير الحسن الحضارة اإلسالميّة
ً
ألنها تتخ ّذ من" التسامح للجميع "شعارًا ،وكانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدهارها تتّسع لديانات وثقافات
متباينة ،وتض ّم أفرادًا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة ،وتقبل اآلخر من غير تعصّب لطائفة أو عقيدة.
ضح ذلك .
 -7التنوع الثقافي من أهم مصادر ق ّوة الشعوب ،و ّ
التنوّع من مكامن القوّة؛ ألنّه يقود إلى العيش المشترك انطالقًا من الخصوصية واالستقالل الثقافي التي تحترم
التنوّع بأشكاله والتعددية الثقافية ،فتقود العقل المنفتح على اآلخر بخبراته المختلفة بعيدًا عن التعصّب والتقسيم.
 -8ما المقصود بالعبارة اآلتية ":من المفارقات التي يعاني منها واقعنا العرب ّي واإلسالم ّي الفجوة بين ما
ينبغي أن يكون وما هو كائن"؟
ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ،فاهلل تعالى استخلف اإلنسان في األرض وكرّمه ودعاه إلى اإلعمار
والخير ،فهناك مفارقة بين دور اإلنسان في اإلعمار والبناء ،وما هو كائن اليوم من أخطار الحروب ودعوات
التقسيم والخطاب الطائفي وشرور الفرقة والتّشرذم واالنتهاك السّافر لحقوق اإلنسان.
سك بالقيم اإلنسانية المشتركة للبشر على اختالف أجناسهم وطوائفهم
 -9أشار سم ّو األمير الحسن إلى التم ّ
وأصولهم ،بيّن أهميّة ذلك .
ّ
إن التمسك بالقيَم اإلنسانيّة المشتركة يؤ ّدي إلى تحقيق األمن للجميع .
ّ
البحث في هذه القيم المشتركة يسهم في كشف الوجه الحقيقي للتطرف ،فال ب ّد من التركيز على المشتركات
العالميّة واإلقليميّة ،وتفعيل دور المؤسّسات اإلقليميّة والعربيّة ،التي تحمل أولويّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة
مستقلة.
ضحها .
 -10لسم ّوه نظرة مستقبليّة في تحسين واقع العالم العرب ّي ،و ّ
 -1التج ّدد في مختلف الميادين ،وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز .
 -2يجب دعم التّعاون والتّكامل بين دول اإلقليم وشعوبه .
 -13علّل ما يأتي في رأيك :
ج -إن اإلرادة العربيّة الح ّرة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمة.
ألنها تركن إلى العقل وتعتمد عليه ،وتنسجم مع القيم اإلنسانية المشتركة التي يؤ ّدي التمسّك بها إلى تحقيق
األمن واالستقرار وتقبّل اآلخر ونبذ التطرّف.
النص ؟
 -14كيف يوفّق اإلنسان العربي بين االستقالل الثقافي واالنفتاح على اآلخر في ضوء فهمك
ّ
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االستقالل الثقافي ال يعني منع االنفتاح على ثقافات اآلخرين ،بل يعني هويّة ثقافيّة مستقلة بذاتها ،وفي الوقت
نفسه تتقبّل اآلخر وتنفتح على ثقافاته ،وتحترم التنوّع والتع ّددية الثقافيّة وتحتكم إلى العقل.
التذوق الجمالي :
ضح جمال التّصوير في العبارة اآلتية :
 -1و ّ
صعيد الحضاري يؤ ّكد الحاجة إلى التجدّد.
ج -فما نعانيه اليوم من أعراض الوهن على ال ّ
صوّر الضعف الذي يصيب أبناء األمة اليوم مرضًا له أعراض تظهر على صاحبه .
ضح داللة ما تحته خطّ في العبارات اآلتية :
 -2و ّ
ب -إنّ البحث في القيم اإلنسانيّة المشتركة يسهم في كشف الوجه الحقيق ّي للتّطرف .
إظهار حقيقة التّطرّف الذي يتستر وراء رداء آخر ال يمثّله.
سك باستقاللنا الثقاف ّي يعيد تجديد العقل العرب ّي المنفتح على اآلخر .
د-إنّ التم ّ
ّ
البعد عن التعصّب ،وتقبّل اآلخر ،واالنفتاح على الثقافات المتعددة.
ضح ما تحمله من معان .
 -3العبارة اآلتية" :التّسامح للجميع" ،موجزة في كلماتها عميقة في داللتها ،و ّ
التساهل والتيسير في التعامل مع اآلخرين ،وتقبّلهم ،على اختالف أديانهم أو أجناسهم أو أصولهم.
الفقرة السابعة  +الفقرة الثامنة +الفقرة التاسعة
وإذ نحتفي بعد أيام قليلة بقدوم شهر رمضان الفضيل ،فإنني أزجي التّهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلي
وأبناء وطني واألمتين العربية واإلسالمية؛ سائالً المولى العلي القدير أن يعيده علينا وقد ح ّل السالم واألمن
واالستقرار في ربوع وطننا العربي الكبير كافة ،ورُفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الصارخة لكرامة اإلنسان
عن ال ُمقتلَعين وال ُمهجّرين والالجئين من أبنائه إخوتنا في اإلنسانيّة.
لقد أراد هللا تعالى لشهر رمضان المبارك أن يكون شهر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للصّالت بين
المسلمين؛ نقف عند عظاته و ِعبَره ،ونستفيد من معانيه ودروسه .وال يسعني في هذا المقام إال أن أُذ ّكر بأهمية
تأسيس صندوق عالم ّي للزكاة والتكافل ،فمنذ أن أطلقت هذه الدعوة قبل ثالثة عقود ونيّف ،لم أتوقف يو ًما عن
التذكير بها وبأهميّة االستفادة من نظام الزكاة في سبيل تحقيق األهداف التنمويّة للبلدان اإلسالميّة األقل نم ًوا،
وضمان الحياة الكريمة لألفراد في المجتمعات اإلسالميّة ،وتعزيز قيَم الغيريّة والسّلطة األخالقيّة والكرامة
اإلنسانيّة.
ال تزال الصورة الحقيقية السمحة لل ّدين اإلسالم ّي تتعرض إلى أقسى أشكال التّشويه من قبل أولئك الذين
يمارسون اإلرهاب والعدوان والتطرّف باسم الدين .إن التّركيز من خالل ال ّزكاة على القيم اإلنسانيّة مثل
الرّحمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث هو إنسان ،وتعزيز التكافل االجتماع ّي
سيُسهم في إشاعة رسالة اإلسالم الحقة المبنية على العدل والسالم ،وينأى بها عن مس ّميات اإلرهاب والرُّ هاب.
ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في الفقرات ؟
 نحتفي :نحتفل. أزجي :أُق ّدم توثيق :تقوية.المقتلعين :المنتزعين نيّف :زيادة على.عقود :مفردها ،وهي األعداد من عشرة إلى تسعينالتشويه :من شوه ،قبّح.سمحة :ذات يُسر وسهولة
 ال َّ
فس.
اإلرهابُ :مما َرسة ال ُع ْنف َوالقِيَام ِبأ ْع َمال ت َْخلُق الرُّ عب فِي النّ ِالرهاب :الخوف المرض ّي.
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األفكار الرئيسية:
الفقرة السابعة :يبارك سموّه في هذه الفقرة لألمتين العربيّة واإلسالمية بمناسبة حلول شهر رمضان ،كما
يتمنى سموّه رفع الظلم واالنتهاكات عنهم.
الفقرة الثامنة :يُذ ّكرصاحب السمو بأهمية تأسيس صندوق عالم ّي للزكاة والتكافل االجتماع ّي.
الفقرة التاسعة :يَذكر بعض ال ُسبل التي تسهم في إشاعة صورة اإلسالم الحقيقية السّمحة.
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
الرهاب :الخوف المرض ّي.
 ُّ -3استخرج معاني المفردات التي تحتها خطّ وفق السياق الذي وردت فيه :
د -إنني أُزجي التّهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلي وأبناء وطني .
أُزجي :أقدم.
الفهم والتحليل :
 -11ما أهميّة تأسيس صندوق عالمي لل ّزكاة والتكافل االجتماع ّي؟
االستفادة من نظام الزكاة في سبيل: تحقيق األهداف التنموية للبلدان اإلسالمية األقل نم ًوا . ضمان الحياة الكريمة لألفراد في المجتمعات اإلسالميّة . تعزيز قيَم الغيريّة والسلطة األخالقيّة والكرامة اإلنسانيّة. -12نظام الزكاة يقدم صورة حقيقيّة عن سماحة اإلسالم :
أ  -اشرح هذا.
إن التركيز من خالل الزكاة على القيم اإلنسانيّة مثل الرّحمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبيل وتفويض
اإلنسان من حيث هو إنسان ،وتعزيز التكافل االجتماع ّي سيُسهم في:
 )1إشاعة رسالة اإلسالم الحقّة المبنية على العدل والسالم.
 )2ينأى بها عن مس ّميات اإلرهاب والرُّ هاب.
ب -هاتّ سبالً أخرى يمكن أن تسهم في إبراز صورة اإلسالم الحقيقيّة  ،من وجهة نظرك.
)1نهى اإلسالم عن قتل األطفال والنساء والشيوخ والعجزة .
 )2أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود .
 )3كان صلّى هللا عليه وسلّم يوصي بأهل الذمة والمستأمنين وسائر المعاهدين ويدعو إلى مراعاة حقوقهم
وإنصافهم واإلحسان إليهم وينهى عن إيذائهم.
التذوق الجمالي :
ضح جمال التّصوير في العبارة اآلتية :
 -1و ّ
والمهجرين.
بُ -رفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الصارخة لكرامة اإلنسان عن المقتلعين
ّ
صوّر أشكال المعاناة ثقالً يرفع عن صاحبه ،وصوّر االنتهاكات إنسانًا يصرخ ،وصوّر ال ُمهجّرين من بالدهم
شجرًا مقتلعًا عن األرض.
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قضايا لغوية
العدد
األعداد من ()10 -3
تخالف المعدود في المذكر والمؤنث :
ننظر إلى المعدود  ،فإذا كان مذكر نكتب العدد في صيغة المؤنث ،وإذا كان المعدود مؤنث نكتب العدد في
صيغة المذكر ،أمثلة :
 -1طالع زيد ثالثة كتب وأربع قصص وسبع روايات وخمسة مجلدات .
ُ
قرأت ثماني صفحات من القرآن الكريم ،وتسع قصائد من الشعر العربي .
-2
نالحظ أن المعدود (كتب ،مجلدات ) مذكر فجاء العدد في صيغة المؤنث.
نالحظ أن المعدود (قصص ،روايات  ،صفحات ،قصائد) مؤنث فجاء العدد في صيغة المذكر.
وتعرب هذه األعداد تب ًعا لموقعها في الجملة  ،ويعرب معدودها مضاف إليه مجرور وعالمة جره تنوين
الكسر الظاهر على آخره ،أمثلة :
 -1طالع زيد ثالثة كتب.
ثالثة  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف .
كتب  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره .
 -2شارك في الرحلة عشرة طالب.
عشرة  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،وهو مضاف .
طالب  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره .
مالحظات :
 -1إذا جاء المعدود جمعا  ،نحوله إلى المفرد  ،ثم نحكم عليه أنه مذكر أم مؤنث من خالل مفرده ،مثال :
مجلدات مفردها مجلد  ،فالمعدود مذكر  /قصص مفردها قصة فالمعدود مؤنث  /قصائد مفردها قصيدة
فالمعدود مؤنث .
 -2إذا اختلط عليك األمر في معرفة المعدود مذكر أم مؤنث  ،فاستعمل مع مفرد المعدود (هذا و هذه ) ،فاذا
صلح معه (هذا) فالمعدود مذكر وإن صلحت معه (هذه) فالمعدود مؤنث .
العددان (: )12 -11
يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث  ،أمثلة :
ُ
قرأت أح َد عش َر كتابًا  ،وإحدى عشرةَ روايةً .
-1
 -2حضر أح َد عش َر طالبًا وإحدى عشرةَ طالبةً .
 -3زرع أبي اثنتي عشرةَ شجرةً .
 -4في صفي اثنا عش َر طالبًا  ،واثنتا عشرة طالبةً .
 -5كافأ المدير اثني عش َر طالبًا .
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يعرب العدد ( : )11عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل رفع (..........فاعل أو خبر أو مبتدأ، )...
ومعدوده تمييز منصوب مثال :
 في مدرسة اإلناث إحدى عشرة معلمةً .إحدى عشرة  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل رفع مبتدأ مؤخر .
معلمة  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
أو عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب (............مفعول به أو ،) .....مثال :
ُ
قرأت أح َد عش َر كتابًا .
أحد عشر  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به .
كتابًا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
أو عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل جر (...............مضاف اليه أو بحرف الجر )
 عثرت على أحد عشر دينارًا .أحد عشر  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل جر بحرف الجر .
العدد( : )12جزؤه األول يعرب إعراب المثنى تب ًعا لموقعه في الجملة  ،وجزؤه الثاني يبنى على الفتح،
ومعدوده يعرب تمييز منصوب ،أمثلة :
 قبض التاجر إثني عشر دينارًا .إثني  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثنى .
عشر :عدد مبني على الفتح .
دينارًا :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
 في مكتبة بيتنا اثنا عشر كتابًا .إثنا  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى .
عشر :عدد مبني على الفتح .
كتابًا :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
 يقع الدرس في اثنتي عشرة صفحةً .إثنتي :اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه ملحق بالمثنى .
عشرة :عدد مبني على الفتح .
صفحةً  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
األعداد من (:)19 -13
جزؤه األول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافقه ،ويأتي تمييزها مفردًا منصوبًا ،ويعرب العدد :عدد مركب
مبني على فتح الجزأين في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه في الجملة .
أمثلة .
 -1اشترك في الرحلة خمسة عشر طالبًا .
خمسة عشر  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل رفع فاعل .
طالبًا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
 -2في مدرسة البنات تسع عشرة معلمةً .
تسع عشرة  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل رفع مبتدأ مؤخر.
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معلمة  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
 -3عمر أخي ثالثة عشر عا ًما .
ثالثة عشر :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل رفع خبر المبتدأ.
عا ًما :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
ُ
رأيت ثمانية عشر كوكبًا .
-4
ثمانية عشر :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به .
كوكبًا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
ألفاظ العقود ( من )90 -20
تلزم ألفاظ العقود صورة واحدة مع معدودها  ،سواء كان مذك ًرا أم مؤنثًا  ،وتُعرب إعرابه تب ًعا لموقعها في
الجملة ؛ رف ًعا بالواو  ،ونصبًا وج ًرا بالياء ألنها ملحقة بجمع المذكر السالم  ،ويعرب معدودها تمييز منصوب
 ،أمثلة :
 -1شارك في الحوار عشرون طالبةً .
عشرون  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم .
طالبةً  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
ُ
حفظت ثالثين بيتًا من الشعر .
-2
ثالثين :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم .
بيتًا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
 -3كتبت ُ فقرة في خمسين كلمةً .
خمسين  :اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم .
كلمةً  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
 نالحظ ألفاظ العقود إذا جاءت مرفوعة تنتهي بواو  ،وإذا جاءت منصوبة ومجرورة تنتهي بياء كما فياألمثلة السابقة .
األعداد ( مئة  ،ألف  ،مليون )....
تلزم االعداد التذكير مع العدد مئة ؛ أي  :ثالثمئة  ،أربعمئة  ،..... ،تسعمئة  /وتلزم التأنيث مع العدد ألف
؛أي ثالثة آالف  ،أربعة آالف .....تسعة آالف .
ويعرب معدودها مضاف إليه مجرور  ،أمثلة :
 -1كتبت فقرةً في مئ ِة كلمة .
مئة  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،وهو مضاف .
كلمة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .
 -2قبض التاجر خمسة اآلف دينار .
دينار :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .
األعداد الترتيبية على وزن فاعل :
تطابق المعدود ،أمثلة :

د.عمران المرعي

0789454597

ُ
قرأت الفصل الرابع من الرواية والفصل السابع منها .
فجاء العدد مذكر .
 حصلت هند على المرتبة السابعة وفاطمة على المرتبة العاشرة .فجاء العدد مؤنث .

نالحظ جاء المعدود (الفصل ) مذكر
نالحظ جاء المعدود (المرتبة ) مؤنث

كلمة (بضع) :
هي تدل على عدد مبهم ال يقل عن ثالثة وال يزيد على تسعة  ،وتستعمل استعمال األعداد المفردة من
( ، )9 -3وقد تركب مع العشرة تركيبًا مزجيًا ،وقد يكون معطوفًا عليها أحد ألفاظ العقود  ،وحكمها من حيث
التذكير والتأنيث أو األعراب كأحكام األعداد من (، )9 -3أمثلة :
جاءت بصيغة المؤنث ألن المعدود (أعوام ) مذكر .
 -1أقمت في القدس بضعة أعوام .
جاءت بصيغة المذكر ألن المعدود (سنوات ) مؤنث .
 -2مكثت في مكة بضع سنوات .
ً
ُ
جاءت بصيغة المؤنث ألن المعدود (رجال ) مذكر .
رجال .
شاهدت بضعة عشر
-3
جاءت بصيغة المذكر ألن المعدود (امرأة ) مؤنث .
 -4كلمت بضع عشرة امرأة .
ً
ُ
جاءت بصيغة المؤنث ألن المعدود (رجال ) مذكر .
رجال .
صافحت بضعةً وعشرين
-5
كلمة (النيّف )
الزائد على العقد ،وتدل على العدد من الواحد الى الثالثة  ،وال تستعمل إال بعد العقود وبعد المئة واأللف
،أمثلة ( :أربعون ونيّف  ،مئة ونيّف  ،ألف ونيّف) ،أي :أكثر من وزيادة على  ،وتلزم حالة واحدة من حيث
التذكير والتأنيث  ،نقول :
ً
رجال ونيّف .
 -1جاء ثالثون
ُ
أنفقت عشرين دينارًا ونيفًا .
-2
 -3حفظت عشرين قصيدةً ونيّفًا .

لالتدريبات
 -1ح ّول األرقام التي بين القوسين إلى كلمات :
أ -أُسست الجامعة األردنية سنة (1962م) .
ب -مكث هارون الرشيد في الخالفة (23سنة) و(2شهر) و(18يوم) .
جُ -و ِلد سليمان البستاني عام (1856م) .
د -يقع الدرس في ( )11صفحة من الحجم المتوسط .
ه -عمر جدي ()87عا ًما .
و -في مكتبة بيتنا ( )200كتاب .
 -2أعرب ما تحته خط في ما يأتي :
َ
ْ
َ
َ
َ
ت إِنِّي َرأي ُ
س َوالقَ َم َر َرأ ْيتُهُ ْم لِي َسا ِج ِدينَ " .
ْت أ َح َد َع َش َر َكوْ َكبًا َوالش ْم َ
أ -قال تعالى " :إِ ْذ قَا َل يُو ُسفُ ِألَ ِبي ِه يَا أبَ ِ
ب -قال تعالى " :تَ ْع ُر ُج ْال َم َالئِ َكةُ َوالرُّ و ُح إِلَ ْي ِه فِي يَوْ م َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ َخ ْم ِسينَ أَ ْلفَ َسنَة ".

سورة يوسف  ،اآلية (.)4
سورة المعارج  ،اآلية (.)4
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هلل ْاألَ ْم ُر ِم ْن قَ ْب ُل َو ِم ْن بَ ْع ُد َويَوْ َمئِذ يَ ْف َر ُح ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ".
ج -قال تعالى " :فِي بِضْ ِع ِسنِينَ ِ ِ

سورة الروم  ،اآلية (.)4

د -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ":صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد
الحرام "( .رواه مسلم).
 -3اضبط أواخر كل من العدد والمعدود في ما يأتي :
أ -قال األصمعي :رأيت في البادية أعرابيًا له من العمر مئة وعشرون سنة  ،وفيه عزم وقوة  ،فسألته عن سبب
ُ
تركت الحسد  ،فبقي الجسد .
نشاطه  ،فقال :
ب -قبض التاجر ألف دينار ثمن بضاعته .
ج -زرعنا في حديقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة .
ُ
أمضيت في النادي الصيفي سبعة أيام .
د-
 -4عد إلى الفقرة قبل األخيرة من نص القراءة ،واستخرج منها العدد والمعدود ،وأعربهما .
اإلجابات :
 -1أ -ألف وتسعمئة واثنتين وستين .
ب -ثالثًا وعشرين سنةً  /وشهرين  /وثمانيةَ عش َر يو ًما .
د -إحدى عشرة َصفحةً .
ج -الف وثمانمئة وستة وخمسينَ .
ه -سبعة وثمانون .
و -مئتا كتاب .
 -2أ -أحد عشر  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به .
ب -خمسين  :حبر كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم،وهو مضاف .
ج -بضع  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف .
د -ألف  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف .
 -3أ -مئة وعشرونَ سنةً .
ج -أرب َع عشرةَ شجرةً .

ب -ألفَ دينار .
د -سبعةَ أيام .

 -4ثالثة عقود ونيّف .
ثالثة  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف .
عقود  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .
و  :حرف عطف  ،مبني على الفتح  ،ال محل له من اإلعراب .
نيف  :اسم معطوف على ثالثة مجرور وعالمة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره .
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المصدر الصريح
المصدر الصريح :
هو اسم ي ُد ّل على حدث غير مقترن بزمن.
أوزان المصادر الصريحة :
ً
أوال :أوزان مصادر الفعل الثالثي المشهورة :
 -2فَ َعالن َ :ج َريان َ ،غلَيان .
،زراعة .
ِ -1فعالة ِ :
صناعة ِ
 -4فَ َعل َ :م َرض  ،فَ َرح .
 -3فُعولة  :سُهولة  ،صُعوبة
 -6فَعْل  :عَرْ ض َ ،كسْر.
 -5فُعُول  :قُ ُدوم  ،نُ ُزول .
 -8فُعال  :سُعال  ،صُداع .
 -7فَعيل :دَبيب .
ثانيًا  :أوزان مصادر الفعل الرباعي :
 -1إفعال :إنتاج  ،إشعال .
 -3تفعيل  :تشديد  ،تصدير .
صراع .
ِ -5فعال ِ :جدال ِ ،
 -7فِعْالل ِ :وسواس .
ثالثًا :أوزان مصادر الفعل الخماسي :
 -1افتعال  :اجتهاد  ،اغتصاب .
 -3تفاعُل  :تبايُن .
 -5افعالل  :اسوداد  ،اخضرار .

 -2إفالة :إعادة ،إبادة .
 -4تَف ِعلة :تَه ِدئة .
ُ -6مفاعلة ُ :مجادلة ُ ،مصارعة .
 -8فَ ْعلَلة  :طَ ْمأَنة .

 -2انفعال  :اندماج  ،انكسار .
 -4تفعُّل  :تعلُّم .

رابعًا  :أوزان مصادر الفعل السداسي :
 -2استفالة  :استجابة .
 -1استفعال  :استغفار .
 -3افعيعال  :اخشيشان .
مفتاح لحل سؤال هات المصدر الصريح لفعل  :استعمل قام بعملية ال +اول حرف  ،أمثلة :
خرج  :قام بعملية الخروج  ،فالمصدر هو خروج  /استغفر :قام بعملية االستغفار  ،فالمصدر هو استغفار .
إال إذا جاء الفعل ثالثي وثاني حرف مش ّدد ،يكون المصدر أول حرف ت ،مثال ّ :شدد  :تشديد  ،كسّر  :تكسير .
مفتاح لحل استخرج من النص مصدرا صريحا :
ابحث عن األسماء التي تصلح أن تضع قبلها قام بعملية ال ،فاذا صلحت رجعها إلى ماضيها ،وماضيها يأتي
إما ثالثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي  ،فتعرف من ماضيها مصدر لفعل ثالثي أم رباعي .....أم سداسي :
الكرم  /الصعود  /االستفادة  /قال /جلساء  /االبتعاد .
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الكرم  :قام بعملية الكرم – تَصْ لح إ ًذا ،هي مصدر – ماضيها كرم – إ ًذا ،هي مصدر لفعل ثالثي.
الصعود  :قام بعملية الصعود – تَصْ لح إ ًذا ،هي مصدر – ماضيها صعد – إ ًذا ،هي مصدر لفعل ثالثي.
االستفادة  :قام بعملية االستفادة – تَصْ لح إ ًذا ،هي مصدر – ماضيها استفاد – إ ًذا ،هي مصدر لفعل سداسي.
قال  :ليست مصدر ألنها فعل  ،والمصدر اسم .
جلساء  :قام بعملية الجلساء – ال تصلح – إ ًذا ،ليست مصدر .
االبتعاد  :قام بعملية االبتعاد – تَصْ لح ،إ ًذا هي مصدر – ماضيها ابتعد – إ ًذا هي مصدر لفعل خماسي .

لالتدريبات
ت المصدر الصريح لك ّل فعل م ّما يأتي :
 -1ها ِ
فَ ِه َم  ،استوْ طَنَ  ،طال َع  ،علّ َم  ،أخر َج  ،أشرفَ ْ ،
اخض ّر  ،انهز َم .
 -2ح ّول المصادر المؤولة إلى مصادر صريحة في ما يأتي :
أــ يعجبني ْ
أن تستثمر طاقاتك في أعمال مفيدة.
ب ــ أحبُّ ْ
الكتب العلميّة.
أن أطال َع
َ
النص اآلتي:
 -3عيّن المصادر الصريحة من الثالثي وغير الثالثي في
ّ
" قيل ألعراب ّي  :بم يسود الرّجل فيكم ؟ قال  :بال ّدين والكرم  ،وال ّشجاعة  ،وتجنّب الكذب ،واالشمئزاز منه ،
واالبتعاد عن جلساء السّوء  ،والتّقرُّ ب إلى الناس  ،باحترام الكبار واالستماع إلى آرائهم والتشاور معهم
واالستفادة من تجاربهم  ،والعطف على الصّغير  ،واالعتناء بذي الحاجة الملهوف " .
نص ( النهضة العربيّة المتجدّدة )  ،واستخرج منها:
 -4عُد إلى الفقرة قبل األخيرة من ّ
أــ مصدرًا صريحًا لفعل ثالث ّي .
ب ــ مصد ًر ا صريحًا لفعل رباع ّي.
جـ ــ مصدرًا صريحًا لفعل خماس ّي .
د ــ مصدرًا صريحًا لفعل سداس ّي.
االجابات :
 -1فَهْم  ،استيطان ُ ،مطالعة  ،تعليم  ،إخراج ،إشراف  ،اخضرار ،انهزام .
 -2أ -استثمار .

بُ -مطالعة .
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 -3مصادر الفعل الثالثي  :الكرم ،الشجاعة  ،الكذب  ،السوء  ،العطف .
مصادرالفعل غير الثالثي  :تجنب  ،االشمئزاز  ،االبتعاد  ،التقرب  ،احترام  ،االستماع  ،التشاور ،االستفادة ،
االعتناء .
 -4أ -عبادة  ،الدعوة  ،نم ًّوا.
ب -تربية  ،توجيه  ،توثيق  ،تأسيس  ،التذكير  ،تحقيق .
ج -التكافل .
د -االستفادة .
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الكتابة
عنوان المقالة
أن المقالة ّ
عرفت سابقًا ّ
فن نثر ّ
ي ،تتناول فكرة أو موضوعًا في الشؤون الحياتية ،ليس الغاية منها االنفعال
الوجداني بل اإلقناع الفكري بأسلوب شائق ،وتتضمن المقدمة والعرض والخاتمة .
ولكل مقالة عنوان يدل على موضوعها ؛ألنه أول ما يطالعه القارئ ،فينبغي أن يكون الفتًا ومثيرًا الهتمامه
،وتتوافر في العنوان السمات اآلتية :
 -1يتصف بالجدة واالبتكار .
 -2يعالج فكرة واحدة فقط.
 -3يتجنب اللهجة العامية .
 -4يتميز بالوضوح الذي ال تعقيد فيه وال غموض .
 -5يتجنب العبارات المهجورة والغريبة .
اقرأ المقالة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
الشباب ثروة وثورة
لعل أكبر عقبة في طريق الناس الى التجدد هي انهم يألفون نمطًا من العيش ،إلى حد أن يع ّدوه غير قابل للتغيير
والتحسين  ،بل إلى حد أن يع ّدوا كل تغيير فيه خروجًا على النظام ،وتص ّدعًا في بُنيان حياتهم  ،وخطرًا جسي ًما
على راحتهم وبقائهم .فحالهم من هذا القبيل حال العصفور يالف قفصه والنحلة خليتها ،ولوال قلة من الناس
تتطلع أبدًا إلى اعبد من عيدان أقفاصها  ،لما خطت البشرية خطوة واحدة إلى األمام .
تلك القلّة هي في الغالب من الشباب الذي يُطلّعلى الحياة بعينين ما اختطف بريقهما الملل من تكرار المشاهد
،وال شلّهما الخوف من الفشل والهزيمة .
ّ
إن ثروة الشباب هي في صفاء بصره وبصيرته  ،وفي مضاء عزيمته  ،وفي ثروته على الركود والجمود ،
وعلى القيود والسدود  ،وهذه الصفات هي التي تميز الشباب من غيرهم  ،والتي لوالها ما جرى مركب في
بحر  ،وال دار دوالب في برّ ،وال كان حرف وال كان كتاب .
وصفات الشباب هذه ال يندر ان تجدها في بعض الكهول والشيوخ  ،الذين كان العمر وأثقاله أضعف من أن
تسدل الغشاوات الكثيفة على ابصارهم وبصائرهم ،فما ألفوا قيودهم  ،وال انكمشوا ضمن حدودهم وسدودهم ،
فهم بركة الناس  ،إال أنهم وإن قاموا بقسط من تجديد البشريّة  ،فالقسط األكبر يقوم به الشباب من غير ذلك .
ويقيني أنّما في دم شبابنا من حرارة ،وما في عقله من اتّزان ،وما في قلبه من إيمان بالعدل والنّظام واإلخاء
والحريّة لكفيل بأن يقطع بنا شوطًا بعي ًدا نحو عالم ألطف ج ًوا  ،وأفسح أفقًا  ،واعذب صوتًا من عالم نعيش فيه
اآلن .
(ميخائيل نعيمة ،دروب،بتصرف )
 -1ما الفكرة العامة في المقالة ؟
 -2هل وافق عنوان المقالة مضمونها ؟بين رأيك .
 -3ضع عنوانًا آخر مناسبًا للمقالة .
اكتب مقالة بما ال يق ّل عن مئة وخمسين كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين ،واقترح عنوانًا مناسبًا لها:
د.عمران المرعي

0789454597

 -1درجة التقدم في المجتمع المعاصر تقاس بمدى اهتمامه بشبابه .
 -2تماسك المجتمع يتجلى بمدى التكافل بين فئاته على اختالف مذاهبهم .
التقويم الذاتي
بعد كتابتي المقالة أتأكد من انني :
 -1رتّبت األفكار وعرضتها في فقرات متسلسلة ومترابطة .
 -2نقّحت مقالتي وحرّرتها من األخطاء اللغوية .
 -3اخترت عنوانًا مناسبًا لها .
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الوحدة العاشرة

القدس في قلوب الهاشميّين

القراءة

رسالة من باب العامود

حفظ ثمانية أبيات من قصيدة (رسالة من باب العامود ) غيبًا .
التعريف بالشّاعر
س :من قائل قصيدة رسالة من باب العامود ؟
حيدر محمود شاعر أردني معاصر ولد في حيفا عام 1942م.
س :أذكر ابرز االعمال(الوظائف) التي تنقل فيها .
عمل في اإلعالم ،ث ّم عمل مديرًا لدائرة الثقافة والفنون ،ثم ُعيّن سفيرًا للمملكة في تونس ،ثم وزيرًا للثقافة.
س :بماذا عرف حيدر محمود في شعره ؟
ُعرفَ بقصائده الوطنيّة ،وبحسّه العذب وأسلوبه الرّشيق .
س :اذكر ثالثة من دوواينه .
 -2من أقوال ال ّشاهد األخير .
 -1شجر ال ّدفلى على النّهر يغني .
 -3عباءات الفرح األخضر .
س :ما اسم الديوان الذي أُخذ منه قصيده رسالة من باب العامود ؟
أخذت هذه القصيدة من ديوانه الشعر ّ
ي (عباءات الفرح األخضر).

النص
جو
ّ
ّ
س :ما مناسبة قصيدة رسالة من باب العامود ؟
ألقى ال ّشاعر قصيدته بين يدي جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل – طيب هللا ثراه – في احتفال للقوات
المسلّحة األردنيّة – الجيش العرب ّي بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام 1970م.
س :ما الموضوعات (األمور)التي تناولها ؟
 -1عرض فيها مكانة القدس في وجدان الهاشميين الذين أولوا القدس والمقدسات ال ّدينيّة عناية واهتما ًما
كبيرين.
 -2ظهرت في قصيدته مشاعر الفخر واالعتزاز بالعالقة التي تربط الهاشميين بالقدس ،فاحتفى ال ّشاعر
بتصويرها بما تمثلّه من رمز دين ّي عميق .
 -3القدس بوابة المحبّة والسّالم ،ضحّى ال ّشهداء من أجلها ،وق ّدم الجيش العرب ّي تضحياته على أسوارها .
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تحليل األبيات

الغيـــاب
والمحاريب فَقَد طا َل
ُ
ُ
ضاب
زَن ِد َك ال َوش ُم ،ولل َكف ال ِخ
ُ
شباب
قَطَعوهُ والهوى– بع ُد–
ُ
وكتاب
رايةٌ واس ُم َك سيفٌ
ُ
كاب
ج ال ُمه َر يُطا ِوع َك الر ُ
أَس ِر ِ

باب
 -1يا
س نادَت َك ال ِق ُ
َ
حبيب القُد ِ
 -2إنّهــا قُ ّرةُ عَينَي َك وفــي
 -3واألحبّا ُء على ال َعه ِد الذي
َ -4رس ُم َك الغالي على أهدا ِب ِهم
سهُم
 -5وهُ ُم األه ُل فيا فا ِر َ

 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في األبيات ؟ّ
 القِباب :مفردها "قُبّة" ،وهي بناء مستدير مقوّس مجوّف يُعقد باآلج ّر ونحوه . المحاريب :مفردها "محراب" ،وهو الموضع العالي الشريف من المسجد. القُ ّرة  :ما قرت به العينين ،أي اطمأنت .ّ
 الكفّ  :الراحة مع األصابع .الكف .
 ال ّزند :موصل طرف الذراع في رسمك  :صورتك.ضب ويُتلَون به من حنّاء ونحوه.
 ال ِخضاب :ما يُ ْخ َ أهداب  :مفردها هُ ْدب  ،وهو الشعر النابت على األجفان. أسرج المهر :شد عليه السّرج ،والسّرج :رحل الفرس . ال ّركاب :حلقة من حديد تُعلّق في السّرج ،يضع فيها الفارس قدمه.شرحا وافيًا ؟
 اشرح البيت اآلتيً
البيت األول :يخاطب ال ّشاعر جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه ،ويقول له  :يا حبيب
القدس ،قد نادتك القدس بمحاريبها وقِّبابها مستغيثة بك .
البيت الثاني  :ويتابع ال ّشاعر مخاطبًا جاللته قائًال :القدس مبعث السّرور واالطمئنان في قلبك ،فقد ارتسم في
ك وش ُمها ،وتخضّب في كفّك لونُها ،داللة على ثبات العالقة بين جاللته والقدس.
زَند َ
البيت الثالث  :يقول ال ّشاعر :أهل القدس الذين يحبّون جاللته باقون على عهدهم معه في ال ّدفاع عنها ،وهواهم
ما زال فتيًّا ،فيهم عُنفوان ال ّشباب واندفاعه.
البيت الرابع :يقول ال ّشاعر :صورتك الغالية يا جاللة الملك راية مرفوعة فوق أجفانهم ،داللة على منزلتك عند
أهل القدس وأحبائها ،واسمك بك ّل ما فيه من قوّة سيف يدافعون بهم ،وحكمتك وحنكتك كتاب يتعلّمون منه .
البيت الخامس :صوّر ال ّشاعر جاللته فارسًا متى يسرج خ ْيلَه للدفاع عن القدس ،سيطاوعه أهل القدس
ومحبّوها ويسيرون معه مؤيّدين له .
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
ضب ويُتلَون به من حنّاء ونحوه.
 ال ِخضاب :ما يُ ْخ َالرّكاب :حلقة من حديد تُعلّق في السّرج ،يضع فيها الفارس قدمه.
 -2عد إلى المعجم ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية :
ّ
الكف .
ال ّزند :موصل طرف الذراع في
 -3ما مفرد كل من :
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األهداب  :الهُ ْدب. القِباب  :القُبّة . -4ف ّرق في المعنى في ما تحته في كل مجموعة مما يأتي :
وكتاب
أَ -رس ُم َك الغالي على أهدا ِب ِهم
رايةٌ واس ُم َك سيفٌ
ُ
صورتك .
 قال أبو نواس :وقد طا َل تردادي بها وعنائي
لقد طا َل في َرسم الدّيار بكائي
األثر الباقي من ال ّديار.
ب -إنّها ق ّرةُ عَينَي َك وفي
الراحة مع األصابع.
صر ،و َكفّ األ َذىَ ،و َر ّد السالَم،
 من حقوق الطّريق كما بيّنها ال ّرسول صلّى هللا عليه وسلّم" َ " :غ ّض البَ َ
َواألمر بال َمع ُروفَ ،والنهي عَن ال ُمن َكر".
الم ْنع ،الصّرْ ف.
شباب
قطعوهُ والهوى– بع ُد–
ج -واألحبّا ُء على ال َعه ِد الذي
ُ
الوعد.
صخرة في عهد الدّولة األمويّة.
 ُشيّدت قبّةُ ال ّ
زمن .
ضاب
زَندك ال َوش ُم ،ولل َكفّ ال ِخ
ُ

الفهم والتحليل :
 -1نادت القِباب والمحاريب في مطلع القصيدة الملك الحسين بن طالل طيّب هللا ثراه ،ما داللة القِباب
والمحاريب كما وردت في القصيدة؟
داللة دينيّة ،ما تمثّله المق ّدسات من رمز ديني أوالها الهاشميون الرعاية .
 -2عبّر الشّاعر عن مكانة القدس ال ّرفيعة عند الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه ،ومكانة الحسين عند
أهلها ،بيّن ذلك .
حظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين بن طالل إذ تعهدها بالرعاية واالهتمام منذ تولّيه سلطاته الدستورية،
وهذا شاهد على عالقته الرّوحية بمدينة القدس ،فهي قرّة عينيْه ،وهي كالوشم في َز ْنده ،وكالخضاب الذي يلون
يده ،وأهلها يبادلونه هذا الحبّ بأنّهم باقون على العهد معه في الدفاع عنها.
 -3في قول الشّاعر :
شباب
قطعوهُ والهوى– بع ُد–
واألحبّا ُء على العه ِد الذي
ُ
أ -من هم األحبّاء؟
أهل القدس الذين يحبّون جاللته وينتمون لمدينتهم .
ب -ما العهد الذي قطعوه؟
الوفاء واالنتماء لبني هاشم يمثلهم الملك الحسين بن طالل -طيب هللا ثراه  -في ال ّدفاع عن القدس ،ورفض
الخنوع للعدو الغاصب.
 -4في قول الشّاعر :
كاب
وهُ ُم األه ُل فيا فا ِرسهُم
ج ال ُمهر يُطا ِوعك ال ّر ُ
أس ِر ِ
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أ  -من الفارس الذي يتحدّث عنه الشّاعر؟
الملك الحسين بن طالل رحمه هللا .
ب  -من األهل؟
أهل القدس .
أسرج ال ُمهر"؟
ج  -ما داللة " :
ِ
الفروسيّة والقيادة .
كاب"؟
د  -ما داللة " :يطاوع َك الر ُ
داللة على تأييد أهل القدس لجاللته وسيرهم معه للدفاع عنها.
ّ -11
بث الشّاعر الحياة في المكان ،فظهرت القدس في القصيدة صامدة تستغيث بمحبّيها :
أ -ما داللة بعث الشاعر الحياة في القدس؟
تأكيدًا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها .
ب -أين تكمن ق ّوة صمودها في رأيك؟
تكمن قوّة صمودها في أهلها ،وإيمانهم بقضيتهم.
التذوق الجمالي :
ّ
صورة الفنيّة في ما تحته خط في األبيات اآلتية:
ضح ال ّ
 -1و ّ
الغياب
والمحاريب فقد طا َل
القباب
س نادَت َك
أ -يا
ُ
ُ
ُ
َ
حبيب القُد ِ
صوّر ال ّشاعر قباب القدس ومحاريبها بإنسان ينادي جاللة الملك ،وتستغيث به.
شباب
قطعوهُ والهوى– بع ُد–
ب -واألحبّا ُء على العه ِد الذي
ُ
صوّر ال ّشاعر حبّ أهل القدس بالشباب القو ّ
ي في ُع ْنفوانه واندفاعه.
وكتاب
جَ -رس ُم َك الغالي على أهدا ِب ِهم
رايةٌ واس ُم َك سيفٌ
ُ
صور ال ّشاعر صورة الملك راية على أهداب أهل القدس.
 -2ما داللة ما تحته خطّ في األبيات اآلتية ؟
ضاب
زَندك ال َوش ُم ،وللكفّ ال ِخ
أ -إنّها ق ّرةُ عَينَي َك وفي
ُ
قرّة عينيْك :مبعث سرورك ورضاك .
ّ
للكف ال ِخضابُ  :ثبات العالقة بين جاللته والقدس .
وكتاب
بَ -رس ُم َك الغالي على أهدا ِب ِهم
رايةٌ واس ُم َك سيفٌ
ُ
القوة والحنكة.
 -3ما داللة التكرار في قول الشّاعر( :يا حبيب القدس) ؟
يا حبيب القدس  :داللة على تأكيد عالقة المحبّة التي تربط جاللته بالقدس.
 -4برزت العواطف الدينيّة والقوميّة والوطنيّة واضحة في وجدان الشّاعر ،مثّل لهذه العواطف من القصيدة .
والمحاريبُ فَقَ ْد طا َل الغيـــاب
الدينية  ،مثل  :يا
ك ال ِقبابُ
س نا َد ْت َ
َ
حبيب القُ ْد ِ
فار َسهُم
ك ال ِّركابُ
ُطاو ْع َ
ج ال ُم ْه َر ي ِ
الوطنية  ،مثل  :وهُ ُم األه ُل فيا ِ
أَ ْس ِر ِ
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هائج
سر َخلفَ َك بَح ٌر
ٌ
 - 6وي َ ِ
سهم
 -7كم على ال ّ
ت ِمن أنفا ِ
ساحا ِ
ب ال ُعلى َكم ِمن يد
 -8وعلى با ِ
 -9وه ُم األبطا ُل واألقصى لهم
ى
سم ُر
 -10والجباهُ ال ُّ
ُ
أعراس فِد ً

ضاب
وأمواج ِغ
يفتدي األقصى
ٌ
ُ
حاب
س ُ
وردةٌ فاحت وكم جا َد َ
هاب
ش ُ
ُح ّرة َدقت وكم ش ّع ِ
عاب
و ِب ِهم تزهو الروابي والش ُ
إهاب
سنا المج ِد
ُ
وعليها ِمن َ

 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في األبيات ؟ فاحت :انتشرت رائحته . يفتدي  :يقدم روحه وماله ونحوه حماية للشيء.كم :خبرية تكثيرية.
 سحاب  :غيم. جا َد  :سخا وبذل. تزهو :من زهو ،بمعنى :تفتخر. شهاب :نجم مضيء المع .ِّ
الشّعاب :مفردها الشعب،وهو انفراج بين جبلين.الروابي :مفردها رابية ،وهي ما ارتفع من األرضاإلهاب :ال ِجلد.سنا :الضّوء السّاطع
سم ُر  :قصد بها الجيش العربي.
 ال ّالجباهُ ال ُّشرحا وافيًا ؟
 اشرح البيت اآلتيً
البيت السادس :صوّر ال ّشاعر أهل القدس ومحبّيها من العرب بحرًا هائجًا يسير خلف جاللته لفداء األقصى،
كما صوّرهم أمواجًا شديدة تتالطم غاضبة من عدوها.
البيت السابع  :يتح ّدث الشاعر عن تضحيات ال ّشهداء في سبيل فلسطين ،وصوّر الشهداء ورودًا فاح أ َرجُها،
وصوّر دماءهم التي بُذلت غيو ًما ماطرة تسقي األرض.
البيت الثامن  :يقول ال ّشاعر :كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس ،فكانوا كالنجوم المضيئة الالمعة في
سماء العال.
البيت التاسع  :يقول ال ّشاعر :القدس في جبالها وشعابها تفتخر وتزهو بأبطالها الذين يدافعون عنها.
البيت العاشر  :يشيد ال ّشاعر بالمواقف البطوليّة التي ق ّدمها الجيش العربي على أرض القدس ،والتضحيات
التي سطّرها على ثراها ،وصوّرها أعراسًا أبطالُها ال ّشهدا ُء الذين ُزيّنت جباههم بنور المجد وال ّشرف.
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
الشّعاب :مفردها ال ِّشعب ،وهو انفراج بين جبلين.
 -2عد إلى المعجم ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية :
اإلهاب :ال ِجلد.سنا :الضّوء السّاطع
 ال ّ -3ما مفرد كل من :
ال ّروابي  :الرّابية. الجباه  :الجبهة .الفهم والتحليل :
ضح كيف عبّر الشاعر عن ذلك .
 -5أشار الشّاعر إلى أنّ القدس هي أرض البطولة والشّهادة ،و ّ
األبيات ( )9 ،8 ،7تح ّدث الشاعر عن تضحيات ال ّشهداء في سبيل فلسطين ،فهؤالء الشهداء هم األبطال،
والقدس بلدهم ،واألقصى رمزهم الديني ،وتفتخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
ت من القصيدة ما يتوافق ومعنى قول أحمد شوقي :
 -8ها ِ
ق
باب
رجة يُ َد ُّ
الحمرا ِء ٌ
ُ
ض َ
ب ُكل يد ُم َ
وللحريّة َ
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ب العُلى َك ْم ِم ْن يد
البيت الثامن :وعلى با ِ

ُحرّة َدقّ ْ
ت وك ْم ش ّع ِشهابُ

التذوق الجمالي :
صورة الفنيّة في ما تحته خطّ في األبيات اآلتية:
ضح ال ّ
 -1و ّ
هاب.
ب ال ُعلى َكم ِمن يد
ش ُ
ُح ّرة دَقت وكم ش ّع ِ
د -وعلى با ِ
صوّر ال ّشاعر العلى بابًا وأيادي ال ّشهداء تد ّ
ق عليه في سبيل حريّة القدس.
 -2ما داللة ما تحته خطّ في األبيات اآلتية ؟
حاب
سهم
ج -كم على ال ّ
س ُ
وردةٌ فاحت وكم جا َد َ
ت ِمن أنفا ِ
ساحا ِ
ال ّشهيد.
ضاب
وأمواج ِغ
يفتدي األقصى
هائج
سر َخلفَ َك بَح ٌر
ٌ
ٌ
ُ
د -و ي َ ِ
جمع كبير ثائر.
إهاب
سنا المج ِد
ى
سم ُر
ه -والجباهُ ال ُّ
ُ
ُ
وعليها ِمن َ
أعراس فِد ً
الجيش العرب ّي.
 -3ما داللة التكرار في قول الشّاعر( :والجباه السمر) ؟
الجباه السمر  :تأكيد دور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين.
 -4برزت العواطف الدينيّة والقوميّة والوطنيّة واضحة في وجدان الشّاعر ،مثّل لهذه العواطف من القصيدة .
الوطنية  ،مثل  :وهم األبطا ُل واألقصى لهم
وبهم تزهو الروابي وال ِّشعابُ
ى
وعليها ِم ْن َسنا المج ِد إهابُ
القومية  ،مثل  :والجباهُ ال ُّس ْم ُر أعراسُ فِد ً

ت دَمــا ً
 -11إن يـ ُكن ُ
باب البُطوال ِ
س ِمن
 -12يا
َ
حبيب القُدس ما للقُد ِ
 -13الماليينُ الــتي ِمـل ُء المـــدى
دس في محنتِهـــا
 -14غــي َر أنّ القُ َ
ى
صـــد ً
 -15ولَ َكم نادَيتَ لكنّ ال َ
ّس يا بَيرقَهـــا
 -16يا
حبيب القُد ً
َ
 -17وغداً شَم ُل ال ِحمى ُمجتَ ِمـــ ٌع

بــاب
سم ُر للَجنّ ِة
فالجباهُ ال ُّ
ُ
بــاب
اح يَ ُ
ُمنقــذ ّإال َك فالس ُ
ب
ما لها في نَظَ ِر الغازي ِحسا ُ
وحدَها صابرةٌ واأله ُل غابوا
جـواب
ول َكم أَس َمعتَ لكن ال
ُ
حاب
سوفَ تَلقانا ونلقاها الر ُ
ب
و َغداً لل َمسج ِد األقصى مـآ ُ

 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في األبيات ؟ اليباب :األرض الخالية.اح:مفردها الساحة ،وهي المكان الواسع.
 ّإال َك  :سوا َك أو غيركَ -.الس ُ
ب  :قدر أو شأن - .المـــدى :المسافة الطويلة والبعيدة .
 الغازي  :العدو المحتلّ. ِحسا ُى:رجع الصوت - .البيرق  :العلم الكبير .
محنتها :المحنة  :البالء والش ّدة .صـــد ً
 َ شمل  :مجتمع.ال ّرحاب :مفردها الرّحْ بة ،وهي األرض الواسعة. المآب :المرجع. -ال ِحمى :الوطن يحميه أهله .
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شرحا وافيًا ؟
 اشرح البيت اآلتيً
البيت الحادي عشر  :إذا كانت الطريق إلى البطولة ال تتحقّق إالّ بذرف دماء األبطال من الجيش العرب ّي،
فجباههم السمراء التي أضاءت بنورالرّفعة وال ّشرف والشهادة هي طريقهم إلى الجنّة.
البيت الثاني عشر  :يستنجد ال ّشاعر بجاللته إلنقاذ القدس ،فما لها من منقذ سواه ،وساحاتها تنتظر من يحميها
ويدافع عنها.
البيت الثالث عشر  :يأسف الشاعر لحال األ ّمة العربية على الرغم من عددها الكبير الذي ال يخيف العدو.
البيت الرابع عشر  :القدس ستبقى صابرة أمام أعدائها ،وصوّر القدس فتاة صابرة على محنتها وقد غاب عنها
أهلها.
البيت الخامس عشر  :يخاطب الشاعر جاللته قائالً :وكم حرصت بمواقفك الثابتة على ْ
أن تر ّد كيد األعداء،
وتستنهض هِّ َمم العرب.
البيت السادس عشر  :يخاطب ال ّشاعر جاللته الذي أحبّ القدس ودافع عنها فكان كالعلم بمواقفه الثابتة ،آمالً
ع القدس الحبيبة ،وتحقّق النصر بمالقاة ساحات األقصى.
رجو َ
البيت السابع عشر  :الشاعر متفائل بالمستقبل ،ويتطلّع إلى غد تعود فيه ديار القدس إلى أهلها ،ويعود فيه
األقصى حرًا بإذن هللا.
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
ال ّرحاب :مفردها الرّحْ بة ،وهي األرض الواسعة. المآب :المرجع.ألج َم من اللّجام ،وأس َر َج من السرج ،أكمل شفويًا :
 -5اشتقت
ُ
العرب أفعاالً من األسماء الجامدة ،نحو َ :
ب من ال ّذهب.
خيّ َم من الخيمة  ،أب َح َر من البحر ،اسْتحْ َج َر من الحجر ،ذهّ َ
ب من الخشب  ،أصح َر من الصّحراءْ ،بل َو َر من ال ِبلّوْ ر.
تخ ّش َ
الفهم والتحليل :
 -6تحدّث الشّاعر عن تضحيات الجيش العرب ّي من أجل القدس :
أ -حدّد موطن ذلك في القصيدة.
البيتان ()11 ،10
ى
وعليها ِم ْن َسنا المج ِد إهابُ
والجباهُ ال ُّس ْم ُر أعراسُ فِد ً
ت دَمــا ً
ْ
فالجباهُ ال ُّس ْم ُر للَجنّ ِة بــابُ
إن يـ ُك ْن بابُ البُطوال ِ
ب -اذكر صو ًرا من هذه التّضحيات لم ترد في القصيدة.
ق ّدم الجيش العرب ّي تضحياته في معارك القدس ،كمعركة اللطرون  ،وباب الواد عام  1948م .
ج  -ما االنطباع الذي تخرج به عن الجيش العربي عندما تقف على تضحياته فداء للقدس؟
الدور العظيم الذي يضطلع به الجيش العربي ،وما يتمتع به من قدرة وكفاءة عالية ،وشجاعة ،وتفان.
 -7بدا الشّاعر متفائالً بالمستقبل ،عالم يعتمد الشّاعر في ذلك  ،في رأيك؟
يعتمد على ه ّمة الهاشميين ،وعلى وحدة العرب لنصرة القدس وجمع شملهم تحت راية واحدة.
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 -9أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العربية ،ما الطريق إلى تحقيقها في رأيك؟
ال بد من التجسيد العملي لمشروع الوحدة العربية وتحقيقه ،وتوحيد كلمة العرب الذين يُق ّدر عددهم بالماليين،
وجمع شملهم ،بوحدة العناصر المشتركة بينهم جميعًا.
 -10استخدم الشّاعر كلمات وعبارات من مثل ( :منقذ ،ناديت ،أسمعت ) في خطاب الملك الحسين طيّب هللا
ثراه  ،ماذا تستنتج من ذلك؟
مكانة القدس عند الملك الحسين بن طالل  -طيّب هللا ثراه  -وسعيه الدائم إلى الدفاع عنها ،وحرصه على توحيد
العرب من أجلها .
 -12ما أه ّم األخطار التي تتعرض لها المقدّسات في بيت المقدس؟
 -1االعتداء على المسجد األقصى والمصلّين فيه .
 -2واالعتداء على اآلثار اإلسالميّة بالحفريات وإنشاء اإلنفاق .
 -13ما واجب األمة العربية تجاه القدس؟
 -1ال ّدفاع عنها بكل ما أمكن من وسائل .
 -2االلتزام نحوها بتوحيد الصفوف العربيّة وتكاتفها .
 -3إبراز القضية الفلسطينية والح ّ
ق الشرعي للعرب في فلسطين أمام العالم.
 -14ما المعاني التي تثيرها في نفسك لفظة " القدس"؟
األرض المطهّرة  ،األرض المباركة  ،بيت ال َم ْقدس عاصمة دولة فلسطين.

التذوق الجمالي :
سمر)؟
 -3ما داللة التكرار في قول الشّاعر( :يا حبيب القدس)  ( ،والجباه ال ّ
يا حبيب القدس  :داللة على تأكيد عالقة المحبّة التي تربط جاللته بالقدس.
الجباه السمر  :تأكيد دور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين.
 -4برزت العواطف الدينيّة والقوميّة والوطنيّة واضحة في وجدان الشّاعر ،مثّل لهذه العواطف من القصيدة .
الدينية  ،مثل :
 سوف تلقانا ونلقاها الرّحاب وغدًا للمسجد األقصى مآبُالقوميّة ،مثل :
 الماليينُ التي ملْ ُء المدىما لها في نظر الغازي حسابُ
ت دَمــا ً
 ْفالجباهُ ال ُّس ْم ُر للَجنّ ِة بــابُ
إن يـ ُك ْن بابُ البُطوال ِ
 وغدًا شم ُل ال ِحمى مجتمع غــي َر ّوحدَها صابرة واأله ُل غابوا
دس في محْ ن ِتهـــا
أن القُ َ
الوطنية ،مثل :
فارسهُم
ُطاوعك الرّكابُ
ج ال ُمهر ي ِ
ِ
 وهُ ُم األه ُل فيا ِأسر ِ
س ما للقدس ِم ْن
 ياك فالسّا ُح يَبابُ
ُم ْنقذ إالّ َ
َ
حبيب القُ ْد ِ
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قضايا لغوية
كم االستفهاميّة وكم الخبريّة
 -1كم االستفهاميّة :
تدخل على االسم والفعل  ،ويطلب بها التعيين ؛ أي تحتاج إلى جواب  ،وياتي تمييزها مفردًا منصوبًا إذا كان
اس ًما  ،أمثلة :
 -1كم طالبًا نجح في االمتحان ؟
 -2كم شجرةً غرسْتَ اليوم ؟
يُعرب تمييز كم االستفهاميّة كاآلتي :
 طالبًا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره . شجرةً  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره . -2كم الخبريّة :
تفيد التكثير ،ويأتي تمييزها مجرورًا باإلضافة أو بحرف الجر  ،سواء أكان اس ًما مفردًا أم جمعًا  ،أمثلة :
كم عالم خدم الوطن.
كم من مريض شفاهُ هللا .
يجوز حذف تمييزها إن د ّل عليه السياق  ،مثال :
قول حافظ ابراهيم متحدثًا عن بيته :
ْت أذكره َو َمر بي فيه َعيْش لس ُ
َك ْم َمر بي فيه عيش لس ُ
ْت أنساهُ
والتقدير َ :ك ْم َمرة َمر بي عيش .
يُعرب تمييز كم الخبريّة كاآلتي :
 عالم  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره . -من مريض  :من  :حرف جر  .مريض  :اسم مجرور وعالمة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره .

كيف أُميّز بين كم االستفهاميّة وكم الخبريّة ؟
 كم االستفهامية  :تمييزها منصوب بتنوين الفتح  ،وتحتاج إلى جواب  ،وتنتهي عادةً بعالمة سؤال إن وجد ،ْ
حفظتَ ؟
مثال  :كم بيتًا
 كم الخبرية  :تمييزها مجرور بتنوين الكسر ،أو مكون من حرف جر واسم مجرور ،و ال تحتاج إلى جواب ،وال تنتهي بعالمة سؤال ،مثال :
ْ
– كم روايةً
ُ
حفظ ُ
قرأت .
ت.
 -كم من بيت

لتدريبات
 -1ميّز كم االستفهاميّة من كم الخبريّة  ،واض ًعا عالمة سؤال بعد جملة كم االستفهاميّة في ما يأتي :
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أ -قال تعالى َ " :ك ْم ِم ْن فِئَة قَلِيلَة َغلَبَ ْ
رينَ " .سورة البقرة  ،اآلية (.)249
ت فِئَةً َكثِي َرةً بِإِ ْذ ِن هللاِ َوهللاُ َم َع الصابِ ِ
ب -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم  " :كم ِم ْن أَ ْش َع َ
ث أَ ْغبَر ذي ِط ْم َرين  ،ال يُؤبَه له  ،لو أَقسم على هللا
(رواه التّرمذي) .
َألَبرّه " .
ج -كم كيلو مترًا تبع ُد العقبة عن ع ّمان
د -قال البحتري :
ك ِم ْن يَد بَيضا َء عندي
َو َك ْم لَ َ

ك واأليادي
لها فَضْ ل َكفَضْ لِ َ

ه -كم دولةً عربيةً تطلُّ على البحر األبيض المتوسط
 -2أعرب ما تحته خط في ما يأتي :
أ -كم مدرسةً في محافظة إربد ؟
ب -قال الشاعر :
وك ْم صاحب قد جل عن قَ ْد ِر صاحب

األسباب فارتقيا معًا
فألقى لهُ
َ

 -3اضبط آخر ما تحته خطّ في قول العباس بن يعيش :
ك أبوهُ ُم
ك لم يلد َ
ك ْم إِخوة ل َ

وكأنّما آبا ُؤهم َولَدوكا

 -4عُد إلى القصيدة  ،واستخرج منها (كم) ،وبيّن نوعها .
األجوبة :
 -1أ  -كم الخبريّة .

ب -كم الخبريّة  .ج -كم كيلو مترًا تبع ُد العقبة عن ع ّمان؟ كم االستفهاميّة .

د -كم الخبريّة  .ه -كم دولةً عربيةً تطلُّ على البحر األبيض المتوسط ؟ كم االستفهاميّة .
 -2أ -مدرسةً :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .
ب -صاحب  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره .
 -3إخوة  .تنوين كسر .
-4
ت ِم ْن أنفا ِسه ْم
 ك ْم على السّاحا ِكم خبريّة
ب العُلى َك ْم ِم ْن يد
 وعلى با ِكم خبريّة
 ولَ َك ْم نا َديْتَ ّى
صـــد ً
لكن ال َ
كم خبريّة

ْ
وردة
فاحت وك ْم جا َد َسحابُ
كم خبريّة
ُحرّة دَق ْ
ت وك ْم ش ّع ِشهابُ
كم خبريّة
ول َك ْم أَ ْس َمعْتَ ْ
لكن ال جـوابُ
كم خبريّة
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كتابة األلف المقصورة
األلف المقصورة (ا) :
تكتب األلف المقصورة قائمة بصورة (ا) في الحاالت اآلتية :
 -1في الفعل الثالثي  ،عندما تكون األلف منقلبة عن واو  ،مثال :
رجا /دعا  /نما .
مالحظة  :يمكن أن نعرف أصل األلف في األفعال الثالثية إذا كان يا ًء أو وا ًوا:
أ -بالرجوع إلى مضارعه  ،مثال  :دعا  :يدعو  /رمى  :يرمي  /قضى  :يقضي  /نما  :ينمو .
ب -أو بالرجوع إلى المصدر  ،مثال  :غزا ْ :
غز ًوا  /سعى  :سعيًا  /رمى  :ر ْميًا .
 -2في االسم الثالثي  ،عندما تكون األلف منقلبة عن واو  ،مثال :
عصا ِ /رضا  /عُال .
 -3في االسم الزائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فيه مسبوقة بياء  ،مثال :
الهدايا  /رعايا  /قضايا .
مالحظة  :يش ّذ عن هذه القاعدة اسم العلم (يحيى) تميي ًزا له من الفعل (يحيا) .
 -4في الفعل الزائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فيه مسبوقة بياء  ،مثال :
يَحْ يَا .... /
األلف المقصورة (ى) :
تكتب األلف المقصورة قائمة بصورة (ى) في الحاالت اآلتية :
 -1في الفعل الثالثي  ،عندما تكون األلف منقلبة عن ياء  ،مثال :
سعى  /رمى  /قضى .
 -2في االسم الثالثي  ،عندما تكون األلف منقلبة عن ياء  ،مثال :
الفتى  /األذى  /القُرى .
 -3في االسم الزائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء  ،مثال :
مصطفى  /نجوى  /سلوى .
 -4في الفعل الزائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء  ،مثال :
استسقى  /ارتضى  /اهتدى .
 يمكن أن نعرف أصل األلف في األسماء الثالثية إذا كان يا ًء أو وا ًوا:ضا  :رض َوان .
ص َوان /فتى  :فَتيان ِ /ر َ
 -1بالرجوع إلى المثنى  ،مثال  :عصا َ :ع َ
 -2أو برد الجمع إلى مفرده  ،مثال  :قُرى  :قرية ُ /ذرا  :ذروة ِ /رشا  :رشوة.
صوات .
 -3أو بجمع الكلمة جمع مؤنث سال ًما  ،مثال  :هُدى :هُديات  /مها َ :مهوات  /عصا َ :ع َ

لتدريبات
 -1بين سبب كتابة األلف المقصورة بالصورة التي رسمت عليها في ما تحته خط في ما يأتي :
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ش ا ْستَ َوى "  .سورة طه  ،اآلية (. )5
أ -قال تعالى " :الرحْ َمنُ َعلَى ْال َعرْ ِ
ب -دعا الرجل هللا تعالى أن يهبه الذريّة الصالحة .
ج -قال صلى هللا عليه وسلم  ":اليد العُليا خير من اليد ال ُسفلى "  .متفق عليه .
د -مكة المكرمة أم القُرى .
ه -رثى الشاعر صديقه .
و -قال الشاعر :
وسميتُهُ يحيى لِيَحْ يا فلم ْ
لر ِّد قضا ِء هللا فيه سبي ُل
يكن
 -2امأل الفراغ بألف مقصورة (ا،ى) معلّ ًال :
هداي ،...يُمن ،....امتط َ ، ...حم. ....
 -3اجمع الكلمات اآلتية مراعيًا كتابة األلف المقصورة فيها كتابة صحيحة عند الجمع :
قضيّة  ،شكوى ِ ،بنية .
 -4عُد إلى القصيدة  ،واستخرج منها كلمات منتهية بألف مقصورة  ،معلّ ًال كتابتها بالصورة التي جاءت
عليها .
األجوبة :
-1
أ -استوى  :فعل زائد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء .
ب -دعا  :فعل ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن واو .
ج -العُليا  :اسم زائد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه مسبوقة بياء .
السُفلى  :اسم زائد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء .
د -القُرى  :اسم ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياءّ ،
ألن مفردها قرية .
ه -رثى  :فعل ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
و -يحيى  :اسم لتمييزه من الفعل .
يحيا  :فعل زائد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه مسبوقة بياء .
 -2هدايا  :ألنه اسم زاد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه مسبوقة بياء .
يُمنى  :ألنه اسم زاد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء .
امتطى  :ألنه فعل زاد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء .
حمى  :ألنه فعل ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
 -3قضايا  ،شكاوى ِ ،بنَى .
 -4الهوى  :اسم ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
األقصى  :اسم زائد على ثالثة حروف  ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء .
العُلى  :اسم ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
فِدىً :اسم ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
ال َمدى  :اسم ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
صدىً :اسم ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
َ
ال ِحمى  :اسم ثالثي  ،األلف فيه منقلبة عن ياء .
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الكتابة
األسلوب
 تعريف األسلوب :هو طريقة التفكير والتصوير والتعبير التي يعبر بها عن المعاني أو نظم الكالم وتأليفه ألداء الفكار وعرض
الخيال ،ويختلف األسلوب باختالف الموضوع ،فلكل من المقالة  ،والقصيدة  ،والخطابة ،والرواية أسلوب
خاص  ،حتى قيل  ":األسلوب هو الموضوع " .
وقيل أيضًا األسلوب طريقة الكاتب في بث أفكاره ومعانيه وتشبيهاته الخاصة في موضوع معيّن بطريقة
تختلف عن أساليب غيره في الموضوع نفسه .
 أهم صفات األسلوب : -1الوضوح :أن يكون أسلوب الكاتب مفهو ًما يرمي إلى إفادة قرّائه ورفع مستواهم الثقاف ّي.
 -2القوّة  :بإيقاظ العقول ،وبعث الشعور والحماسة  ،وإثارة العواطف واالنفعاالت في نفس المتلقي  .فالكاتب
الذي يدرك الحقائق بوضوح ،ويعتقدها بصدق  ،تجد في عبارته صدى ذلك  ،وهي قوة ال تكون بالتقليد
والتصنّع ،بل هي من صحة الفهم وبعد اغواره .
 -3الجمال  :المالءمة الطبيعية بين األلفاظ والمعاني حتى تكون األولى حكاية للثانية فتمثل حركاتها ،
واصواتها  .والجمال صفة تصدر عن خيال األديب وذوقه  ،فالخيال المصوّر يدرك ما في المعاني من عمق
وما يتّصل بها من أسرار جميلة إدرا ًكا حا ًّدا رائعًا ،وال ّذوق يختار أصفى العبارات وأليقها بهذا الخيال الجميل .
اكتب في واحد من الموضوعيين اآلتيين  ،مراعيًا ما تعلّمته سابقًا :
 -1التراث الشعبي في فلسطين إرث وطني إنساني ووثيقة اجتماعية .
 -2تخيل نفسك تقف امام المسجد األقصى المبارك ،صف شعورك  ،مستنطقًا المسجد وهو يشكو إليك ما
أصابه من االحتالل .
التقويم الذاتي
 -1وصفت مشاعري بصورة جميلة .
 -2وضحت الدالالت التي أرمي إليها في الموضوع .
 -3استخدمت ألفاظًا قويّة مؤديّة للمعنى .
 -4وظّفت عناصر الخيال والصور الفنيّة .
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الوحدة الثانية عشرة

لغة البيان

القراءة

العربيّة في ماضيها وحاضرها
حفظ ثمانية أبيات من قصيدة (العربيّة في ماضيها وحاضرها) غيبًا .
التعريف باألديب
س :من قائل قصيدة العربيّة في ماضيها وحاضرها ؟
علي الجارم ( ،) 1941 -1881أديب مصر ّ
ي.
س :أذكر ابرز االعمال(الوظائف) التي تنقل فيها .
عمل في التعليم ،كان كبير مفتشي اللّغة العربيّة بمصر ،ثم وكيالً لدار العلوم ،وهو أحد األعضاء المؤسّسين
للمجمع اللّغوي في مصر .
س :اذكر ثالثة من مؤلفاته .
له ديوان شعر ،وله (قصة العرب في إسبانيا) مترجمة عن اإلنجليزية  ،وقد شارك في تأليف كتب أدبية ،منها:
( المجمل) و(المفصل ) و(النّحو الواضح ( ،و (البالغة الواضحة) .
النص
ج ّو
ّ
س :ما مناسبة قصيدة العربيّة في ماضيها وحاضرها ؟
تقع هذه القصيدة في مئة بيت ،اختيرت منها هذه األبيات ،ألقاها الجارم في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع
اللّغة العربيّة المصر ّ
ي عام 1934م.
اذكر الموضوعات ( األفكار) التي تناولها الشاعر في قصيدته .
 -1يحيّي فيها أعضاء المجمع ،ويثني على دورهم في إحياء اللّغة العربيّة ،وبعثها في األجيال .
 -2يشير فيها إلى رسالة المجمع السّامية في الحفاظ على اللّغة العربيّة والتغنّي بجمالها .
 -3يتح ّدث فيها عن موطن الضّاد القديم.
 -4ويستعرض فيها تطوّر اللّغة العربيّة من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث .
 -5يفخر فيها باللغة العربيّة لغة القرآن الكريم التي حفظها اإلسالم .
 -6يتحدث فيها عن فصاحة الرّسول صلى هللا عليه وسلم وبيانه .
 -7يشير فيها إلى التح ّديات التي تتعرّض إليها اللّغة العربيّة في الوقت الحاضر.
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تحليل األبيات
ب
شدَوت ِب
صنّاجةَ األَدب  ...........................هالّ َ
 -1ماذا طَحا ب َك يا َ
أمداح ابنَة ال َع َر ِ
ِ
 -2أَطا َر نّو ّم َك أح ٌ
ُ
ب
داث َو َجمتَ لها  ...........................ف ِبت
تنفخ بين ال َه ّم وال َو َ
ص ِ
ب
 -3واليَع ُربِيّةُ أَندى ما بَ َعثتَ ب ِه  ...........................شَج ًوا ِمنَ ُ
الحز ِن أو شَد ًوا من الطّر ِ
ب
-4
ٌ
هللا أحيَت كل نازعة  ...........................من البيا ِن وآتت كل ُمطلَ ِ
روح ِمنَ ِ
ب
 -5أزهى من األم ِل البَ ّ
وجر ُ
س ِام موقِعُها َ ...........................
س ألفا ِظها أحلى ِمنَ الض َر ِ
 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في األبيات ؟ص َرفَك عن.
 طَحا ب َك َ :صنّاجةَ :الالعب بالص ْنج ،وهو آلة موسيقية ،وكان األعشى يُلقّب بصنّاجة العرب لحسّن رنين شعره.
َ
شدَوت :تَ َغنَيّتَ
أمداح :مفردها مدح  ،وهو الثناء .
 َِ
 َو َجم  :سكت حزنًا .ب :كناية عن اللغة العربية .
 ابنَة ال َع َر ًِ
 اله ّم  :الحزن .طويال .
تنفخ :ترسل نفسًا الوصب  :المرض أو التعب . اليعربيّة :اللغة العربيّة  ،نسبة إلى يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيون . الشّجو :الهم ّوالحزن.أندى :أحسن صوتًا ،وأكثر عطا ًء نازعة من البيان :ميل إليه. البيان  :الفصاحة والبالغة . مطلب :مطلوب .آتت :أ ّدت أزهى  :أجمل .ضرب :ال َعسل.
 َجرس :صوت . موقعها  :وقعها أو تاثيرها في السامع . ال ّشرحا وافيًا ؟
 اشرح البيت اآلتيً
ّ
فيحث نفسه
البيت األول  :يخاطب الشاعر نف َسه متسائالً عن تقصيره مع العربية  ،فيلوم نفسه النصرافه عنها ،
على التغنّي بجمالها ،ومدحها .وعمد ال ّشاعر في هذا البيت إلى التّجريد؛ بانتزاعه شخصًا آخر من نفسه يناجيه،
مشبّهًا نفسه باألعشى ميمون بن قيس ال ّشاعر ،الذي لقّب بصنّاجة العرب لحسن رنين شعره.
البيت الثاني :حال العربية اليوم أقلقت ال ّشاعر ومنعته من النوم ،فأصابه الحزن والمرض حتى راح يرسل
ً
طويال بسبب ذلك .
نفسًا
البيت الثالث :يفتخر ال ّشاعر باللّغة العربية وما تتميّز به من قدرة على التأثير  ،فهي أحسن صوتًا بألفاظها
وأكثر مالءمة للتعبير عن الفرح والحزن في معانيها وأصواتها".
البيت الرابع  :اللّغة العربيّة لغة البيان والفصاحة ،ولغة القرآن الكريم ،أحيت ميل الناطق بها إلى البيان
والفصاحة  .فأصبحت العربيّة بالنسبة للنصّ كالروح للجسد  ،فاستطاعت أن تؤدي أي معنى مطلوب
ومقصود.
البيت الخامس :لكلمات اللغة العربيّة تأثير جميل في نفس سامعها ،وألفاظها ذات إيقاع موسيقي حلو رنّان
أحلى من العسل.
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
ص َرفَك عن.
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صنّاجةَ :الالعب بالص ْنج ،وهو آلة موسيقية ،وكان األعشى يُلقّب بصنّاجة العرب لحسّن رنين شعره.
 َ اليعربيّة :اللغة العربيّة ،نسبة إلى يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيون . نازعة من البيان :ميل إليه.ضرب :ال َعسل.
 ال ّ -2عُد إلى أحد المعاجم اللغة العربية  ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية :
َو َجم  :سكت حزنًا .
صب  :المرض أو التعب .
ال َو َ
الفهم والتحليل :
 -1يعمد بعض الشّعراء في مطالع قصائدهم إلى التّجريد؛ باستحضار اآلخر ومخاطبته ،أو بانتزاع الشّاعر
صا آخر من نفسه يناجيه :
شخ ً
أَ -من المخاطَب في البيت األ ّول؟ وعال َم يحثّه الشّاعر؟
يخاطب الشاعر نفسه ،ويحثّه على التغنّي باللّغة العربيّة ،وم ْدحها .
سهُ بصنّاجة األدب؟
ب -لماذا وصف الشّاعر نف َ
(صنّاجة األدب ) لقب لألعشى ميمون بن قيس ،لقّب به لحسن رنين شعره.
ووصف الشاعر نفسه ( بصنّاجة األدب) ليد ّل على مكانة شعره وحسنه ،ومنزلة اللغة العربيّة في وجدانه.
ضح ذلك
 -9ثمة مظاهر كثيرة في هذا
النص تمثّل العودة إلى الشّعر العرب ّي القديم في معانيه وألفاظه  ،و ّ
ّ
بمثال .
استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل :صنّاجة األدب.
النص
ي) ،بيّن عالقة
ّ
 -11قال ال ّرسول صلّى هللا عليه وسلّم" :إنّ من البيا ِن لسح ًرا " (رواه البخار ّ
بمضمون الحديث الشريف .
جمال اللغة العربيّة وتأثيرها نابع من بالغتها وبيانها ،وجمال أسلوبها ،كقول الشاعر :
ْ
روح ِمنَ هللاِ أحْ يَ ْ
ب
ت كل نازعة  ...........................من البيا ِن
وآتت كل ُمطلَ ِ
التذوق الجمالي :
 -2ما داللة ما تحته خطّ في البيت اآلتي؟
ب
أ -أزهى من األم ِل البَ ّ
وجر ُ
س ِام مو ِق ُعها َ ...........................
س ألفا ِظها أحلى ِمنَ الض َر ِ
أثرها الجميل في النّفوس.
 -3استخرج من األبيات كناية كنّى بها الشّاعر عن اللّغة العربيّة؟
ب  /اليَ ْع ُر ِبيّةُ .
ا ْبنَةِّ ال َع َر ِ
 -4ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام في البيت اآلتي؟
ب
صنّاجةَ األَدب  ...........................هالّ َشدَوْ ت ِب
أ -ماذا طَحا ب َ
ك يا َ
أمداح ا ْبنَةِّ ال َع َر ِ
ِ
التعجّب .
34
د.عمران المرعي

0789454597

 -7ورد الطّباق غير م ّرة في األبيات  ،اذكر مثاالً له .
شجْ ًوا  -ش ْد ًوا.
ب
س ِمنَ ال ُّ
س أو َهم ٌ
َ -6وسنى بأخبي ِة ال ّ
شهُ ِ
صحرا ِء يُوقِظُها َ ...........................وح ٌي منَ الشّم ِ
ب
ماح والقُ ُ
 -7تَكل َمت ُ
ص َخ َ
ص َحةً  ...........................فأَس َكتَت َ
ض ِ
سو ُر القرآ ِن ُمف ِ
ب األَر ِ
ب
َ -8وقَا َم َخي ُر قُ َريش َوابنُ َ
هللا في عَزم وفي دَأ ِ
سا َد ِت َها  ...........................يَدعُو إِلَى ّ ِ
ب
صائِ ُل لَم تَن ُ
س َجتِ ...........................منهُ األَ َ
صل َولَم تَ ِغ ِ
ِ -9ب َمنطق هاشمي ال َوش ِي لو نُ ِ
ب
ص ِدع
 -10فَازَت ب ُركن شَديد َغي ِر ُمن َ
ِمنَ البَيا ِن َو َحبل َغي ِر ُمضطَ ِر ِ
 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في األبيات ؟ َوسنى  :نائمة  ،من ال ِّسنة،وهي النوم. وحي  :إيماء أو إشارة .أخبية  :خيام ،مفردها ِخباء. ُمفصحة ُ :موضّحة .شهُب :جمع شهاب ،وهو النجم المضيء الالمع.
ال ُّ األرماح :جمع ُر ْمح ،وهو قناة في رأسها ِسنان يُط َعن به. الصخب :اختالط األصوات.القضب :السّيوف دَأبَ :ج ّد. خير قريش :الرّسول صلّى هللا عليه وسلّم . األصائل :جمع أصيل ،الوقت حين تصف ّر ال ّشمس لمغربها. منطق  :كالم . ال َوشي :نقش الثّوب.صل :يتغيّر لونها.
تَن ُ منصدع :منش ّق أو منكسر.
 ُركن :ما يتقوى به ويستند إليه .مضطرب :من ضرب ،بمعنى  :تحرك على غير انتظام .
شرحا وافيًا ؟
 اشرح البيت اآلتيً
البيت السادس :يشير ال ّشاعر إلى موطن اللغة العربيّة األصيل في الصحراء ،ويقول إنّها اليوم تحتاج إلى من
يوقظها من قلب الصحراء ،ويحييها بوحي وإلهام من الشمس أو ال ّشهب؛ للتغنّي بجمال العربيّة ،وإطالق
القرائح للقول بها.
وضح الصورة الفنية في هذا البيت ؟
صور الشاعر العربية فتاة نائمة في خيمتها في الصحراء يوقضها ضوء الشمس في الصباح أو الشهاب
الساطع .
البيت السابع :استطاعت اللّغة العربيّة التي نزل بها القرآن الكريم بفصاحتها وبيانها أن تحقّق ما عجزت
السّيوف والرّماح عن تحقيقه ،فنشرت تعاليم ال ّدين الحنيف في ك ّل األرجاء ،ونبذ القرآن الكريم عصبيّة
الجاهليّة وخالفاتها وقتالها".
البيت الثامن والتاسع لقد كانت العربيّة معجزة القرآن الكريم وسيلة عظيمة استطاع بها رسولنا الكريم عليه
الصالة والسالم أن يؤ ّدي بها رسالته بال ّدعوة إلى اإلسالم بعزيمة وه ّمة عالية  ،فكان كالم الرسول الكريم
باللغة العربيّة خير حجّة في دعوته ،فعربيّته تميّزت بحبكة منطقها وقوّتها في مخاطبة العقل واإلقناع.
وضح الصورة الفنية في البيت التاسع ؟
صور الشاعر منطق اللغة العربية الذي تكلّم به الرسول الهاشمي الكريم بنقش ثوب منسوج من خيوط قويّة
ال تفسد وال يتغيّر لونُها عبر الزمن .وصور األصائل خيوطًا يُصنع منها نقش هذا الثوب .
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البيت العاشر :تفوّقت هذه اللّغة على غيرها بالفصاحة والبالغة ،ألنها لغة القرآن الكريم فهي جدار قو ّ
ي ال
يمكن أن تتخلله التشققات عبر السنين ،وهي حبل مستقيم مكين ال يحيد عن طريقه أبدًا.
وضح الصورة الفنية في هذا البيت ؟
ً
وحبال مكينًا .
صور بيان اللغة العربية جدارًا قويًّا ال يتشقق ،
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
 ال َوسنى  :النائمة  ،من ال ِّسنة  ،وهي النوم.األخبية  :الخيام ،مفردها ِخبا ،وهي الخيمة .ضب :السّيوف.
القُ ُال َوشي :نقش الثّوب.صل :يتغيّر لونها.
تَن ُ -2عُد إلى أحد المعاجم اللغة العربية  ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية :
الص ّخب :اختالط األصوات. األصائل :جمع أصيل ،الوقت حين تصف ّر ال ّشمس لمغربها.الفهم والتحليل :
ضح ذلك
 -9ثمة مظاهر كثيرة في هذا
النص تمثّل العودة إلى الشّعر العرب ّي القديم في معانيه وألفاظه  ،و ّ
ّ
بأمثلة .
استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل :قريش  ،أخبية.
النص
ي) ،بيّن عالقة
ّ
 -11قال ال ّرسول صلّى هللا عليه وسلّم" :إنّ من البيا ِن لسح ًرا " (رواه البخار ّ
بمضمون الحديث الشريف .
جمال اللغة العربيّة وتأثيرها نابع من بالغتها وبيانها ،وجمال أسلوبها ،كقول الشاعر :
ص َحةً  ...........................فأَ ْس َكت ْ
تَكل َم ْ
ب
ماح والقُ ُ
صخ َ
َت َ
ض ِ
ت سُو ُر القرآ ِن ُم ْف ِ
َب األَرْ ِ
ِب َمنطق هاشم ِّي ال َو ْش ِي لو نُ ِس َج ْ
ب
تِ .......................م ْنهُ األَ َ
صا ِئ ُل لَ ْم تَ ْنصُلْ َولَ ْم تَ ِغ ِ
التذوق الجمالي :
 -1وضح الصورة الفنية في ما يأتي ؟
ب
صحراء يُوقظُها َ ...........................وح ٌي منَ الشّمس أو هم ٌ
أَ -وسنى بأخبية ال ّ
س منَ الشّه ِ
الصورة الفنية :صوّر الشاعر العربيّة فتاةً نائمة في خيمتها في الصحراء يوقظها ضو ُء ال ّش ْمس في الصّباح أو
الشهاب السّاطع .
ب
صائِ ُل لَم تَن ُ
س َجتِ ...........................منهُ األَ َ
صل َولَم تَ ِغ ِ
ب -بِ َمنطق هاشمي ال َوش ِي لو نُ ِ
صوّر منطق اللغة العربية الذي تكلّم به الرّسول الهاشم ّي الكريم بنقش ثوب منسوج من خيوط قوية ال تفسد وال
يتغيّر لونها عبر الزمن .
وصوّر األصائل خيوطًا يُصْ ن ُع منها نقش لثوب ال يتغيّر لونه عبر الزمن.
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 -2ما داللة ما تحته خطّ في البيت اآلتي؟
ص ِدع
ب -فَازَت ب ُركن شَديد َغي ِر ُمن َ
بالغة اللغة العربيّة وقوّتها.

ب
ِمنَ البَيا ِن َو َحبل َغي ِر ُمضطَ ِر ِ

 -6برزت الطّبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في القصيدة ،دلّل على ذلك بأبيات.
البيت السادس  ،والبيت التاسع .
 -7ورد الطّباق غير م ّرة في األبيات  ،اذكر مثاالً له .
( َوسْنى ،يوقظها)  ( /تكلّمت  ،أسكتت) .
ب
الم في َكنَف َ .........................
ص ِ
سهل و ِمن ِع ّزة في َمن ِزل َخ ِ
 -11و لَ َم تزَل ِمن ِحمى اإلس ِ
ب
 -12حتَى َر َمت َها اَاللياَلي في فَرائد ِها ........................و َخر ُ
سلطانُها يَنها ُر َ
صب َ ِ
ب
 -13كأن َعدنانَ لم تَمأل بَدائِعُهُ
َمسا ِم َع ال َكو ِن ِمن ناء َو ُمقتَ ِر ِ
ب
 -14نَطي ُر للف ِظ ن َ
ست َجد ِيه ِمن بَلَد  .........................نَاء َوأَمثالُهُ ِمنّا َعلَى َكثَ ِ
ق ِمن عَا ِرض َك ِذب
رق ال َما ِء في الصحرا ِء ِحينَ بَدَا  .........................لِ َعينِ ِه بَا ِر ٌ
َ -15ك ُمه ِ
ب
ى ببِنِت ق ُريَش ثم حاَربَ َها َ .........................من الَ يُفَر ُ
 -16أزَر َ
ق بَينَ النبعِ َوال َغ َر ِ
 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في األبيات ؟ َكنَف :حفظ .الم :حمايته .
 ِحمى اإلس ِ خ ّر :سقط.ب :كثير العشب والكأل .
ص ِ
 َخ ِصبَب :ما انحدر من األرض.
 السلطان  :القوة والنفوذ . َ عدنان :جد العرب ،كناية عن اللغة العربيّة. فرائد :جمع فريدة ،وهي الجوهرة الثمينة.ب :قريب.
 نَاء :بعيد . ُمقتَ ِر ِ َكثَب :قرْ ب. نستجديه  :نطلبه . بدا  :ظهر . َك ُمهرق الماء :من هرق ،بمعنى :كمن يصبّ الماء. عارض :سحاب ُمط ّل. بارق :سحاب ذو برق أزرى :أهان وعاب. عارض كاذب  :سحاب ال مطر فيه . النّبع  :شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال. بنت قريش:كناية عن اللغة العربيّةال َغ َرب :ضرب من شجر تُسوّى منه السّهام ،ينمو على ضفاف الماء واألنهار ،ويطلق في بالد الشام علىشجر الحور ،واحدته َ :غ َربة.
شرحا وافيًا ؟
 اشرح البيت اآلتيً
البيت الحادي عشر:اللغة العربيّة محمية في ظ ّل اإلسالم ؛ ألنّها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ،فهي
محفوظة بحفظه  ،كإنسان نزل بديار خصبة تحميه وترعاه وتع ّزه.
صوّر الشاعر حال اللغة العربية المحفوظة بحفظ القران الكريم بحال إنسان نزل بديار خصبة
الصورة الفنية َ :
تحميه وترعاه وتع ّزه.
البيت الثاني عشر  :بعد أن بيّن الشاعر مكانة اللغة قدي ًما راح يقارنها بالحال المؤسف الذي آلت إليه اليوم،
من إهمال أهلها لها.
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الصورة الفنية  :ص ّور الشاعر الليالي بصياد رمى نفائس اللغة العربية بسهامه  ،وص ّور قوة اللغة العربية
ضعُف وسقط من منحدر .
ونفوذها بسلطان َ
البيت الثالث عشر ّ :
كأن(اللغة العربيّة ) لم يمأل جمالها وبديع أسلوبها أقصى األرض وأدناها.
البيت الرابع عشر والخامس عشر  :يتألّم الشاعر لما آلت إليه حال العربيّة اليوم ،فصار أهلها يطلبون في
كالمهم ألفاظًا أخرى غيرها ،من ال ّدخيل والمترجم في اللغات األخرى ،وهم ال يعلمون ّ
أن العربيّة غنيّة في
اشتقاقها وتصريفها ،أي قصد أن أهل اللغة العربية تخلّوا عنها عندما وجدوا بديالً في كالمهم حتى وإن كان ال
يؤ ّدي المعنى كما تؤ ّديه اللغة العربيّة.
صوّر الشاعر أبناء العربية بطيور تطير للبحث عن اللفظ الدخيل  ،ويطلبونه محتاجين إليه
الصورة الفنية َ :
من بلد بعيد  ،رغم ّ
أن لديهم مثله ،وهو قريب في متناول األيدي .
صوّر حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كالمه من لغات أخرى ،بحال من صبّ الماء في الصّحراء
و َ
واستغنى عنه  ،حين ظهر له سحاب ذو برق مط ّل في األفق ال مطر فيه.
البيت السادس عشر :من يحارب اللغة العربيّة اليوم ويعيبها الجاهل الضّعيف بعربيّته الذي ال يفرق بين
ألفاظها.
صوّر حال من ال يفرق بين ألفاظ العربية كحال من ال يميّز بين شجر ال َغ َرب وشجر النبَع .
الصورة الفنية َ :
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
العارض :السحاب ال ُمط ّل.ال َغ َرب :ضرب من شجر تُسوّى منه السّهام ،ينمو على ضفاف الماء واألنهار ،ويطلق في بالد الشام علىشجر الحور،واحدته َ :غ َربة.
 -3ما الجذر اللغوي لك ّل من :
ق.
 ُمهرق :هَ َر َ -4ف ّرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خطّ في كل مجموعة مما يأتي :
ب
ت قُ َريش ثم َحا َربَها َ .........................من الَ يُفر ُ
ق بَينَ النبعِ َوال َغ َر ِ
أ -أَز َرى بِبِن ِ
النبْع :شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال .
قال جبران خليل :
 أنهل ما َء النب ِع من حيث ال  .........................ينه ُل إالّ أنتَ والنس ُرالنبع :عين الماء.
الفهم والتحليل :
 -2تغنّى الشاعر بسمات العربيّة ومزاياها ،اذكر ثالثا منها.
دعا بها رسول هللا عليه السالم ،و َس َعة معجمها ،وصالحة لجميع األغراض ،وصوت حروفها أحلى من العسل
،وتفوّقت على اللغات في فصاحتها وبالغتها ،ومحمية في حفظ االسالم  ،وقوّة ألفاظها وبيانها.
سجل الشاعر عتبًا على أبناء العربية الذين خذلوها ،حدّد األبيات التي تض ّمنت ذلك.
ّ -3
 -14نَطي ُر للف ِظ ن َس ْت َج ْد ِيه ِمن بَلَد  .........................نَاء َوأَ ْ
ب
مثالُهُ ِمنّا َعلَى َكثَ ِ
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َارض َك ِذب
َ -15ك ُمه ِ
ارق ِم ْن ع ِ
ْرق ال َما ِء في الصحْ را ِء ِحينَ بَدَا  .........................لِ َع ْينِ ِه بَ ِ
ى ب ِب ِن ْ
ت ق ُريَشْ ثم حاَربَهَا َ .........................م ْن الَ يُفَ ِّر ُ
ب
 -16أزَرْ َ
ق بَيْنَ النب ِْع َوال َغ َر ِ
 -10اللّغة العربيّة لغة القرآن الكريم :
أ -بيّن أثر القرآن الكريم في عالميّة اللّغة العربيّة.
حفظَ القرآنُ الكريم اللغة العربية ،وبالقرآن ذاعت وانتشرت ،فجعل لها الصدارة والعالميّة؛ ألن كثيرًا من غير
العرب دخلوا اإلسالم وتعلموا العربية.
ضح هذا.
ب -اللّغة العربيّة خالدة بخلود القرآن الكريم ،و ّ
ألنها لغة القرآن الكريم ،فهي محفوظة بحفظه وحمايته ،وباقية ببقائه ،فاكتسبت بذلك القدسيّة والخلود .
 -18عال َم يدل إبداع كثير من األعاجم باللّغة العربيّة تأليفًا وتصنيفًا شع ًرا ونث ًرا ودارسة .
ألنها لغة القرآن الكريم الذي دعا الناس إلى التف ّكر والتّدبر في أمور الكون والحياة ،فوضع العرب وغير
العرب المصنّفات والبحوث والكتب بهذه اللغة ،خاصة عند اتصال األعاجم بالثقافة العربيّة ،واهتمامهم
بالحضارة العربيّة اإلسالميّة في آدابها وفنونها وعلومها ما دعا األعاجم إلى تعلّمها.
التذوق الجمالي :
 -1وضح الصورة الفنية في ما يأتي ؟
ج -حتَى َر َمت َها اَاللياَلي في فَرائد ِهاَ ........................
ب
وخر ُ
سلطانُها يَنها ُر َ
صب َ ِ
صوّر الشاعر الليالي بصياد رمى نفائس اللغة العربية بسهامه.
ضعُف وسقط من منحدر .
وصوّر قوة اللغة العربية ونفوذها بسلطان َ
ب
د -نَطي ُر للف ِظ ن َ
ست َجد ِيه ِمن بَلَد  .........................نَاء َوأَمثالُهُ ِمنّا َعلَى َكثَ ِ
صوّر الشاعر أبناء العربية بطيور تطير للبحث عن اللفظ الدخيل  ،ويطلبونه محتاجين إليه من بلد بعيد  ،رغم
َ
ّ
أن لديهم مثله ،وهو قريب في متناول األيدي .
ق ِمن عَا ِرض َك ِذب
رق ال َما ِء في الصحرا ِء ِحينَ بَدَا  .........................لِ َعينِ ِه بَا ِر ٌ
هَ -ك ُمه ِ
صوّرالشاعر حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كالمه من لغات أخرى ،بحال من صبّ الماء في الصّحراء
َ
واستغنى عنه  ،حين ظهر له سحاب ذو برق مط ّل في األفق ال مطر فيه.
 -3استخرج من األبيات كنايات كنّى بها الشّاعر عن اللّغة العربيّة؟
عدنان  ،بنت قريش .
 -5استخرج من القصيدة ما يقارب معنى كل مما يأتي :

ق بين ال َغ ّ
سمين.
ب -فالنٌ ال يفر ُ
ث وال ّ
ب
ى ببِنِت ق ُريَش ثم حاَربَ َها َ .........................من الَ يُفَر ُ
الجواب :أزَر َ
ق بَينَ النبعِ َوال َغ َر ِ
 -6برزت الطّبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في القصيدة ،دلّل على ذلك بأبيات.
َارض َك ِذب
َك ُمه ِ
ارق ِم ْن ع ِ
ْرق ال َما ِء في الصحْ را ِء ِحينَ بَدَا ِ .........................ل َع ْي ِن ِه بَ ِ
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 -7ورد الطّباق غير م ّرة في األبيات  ،اذكر مثاالً له .
ب) .
(ناء ُ ،مقترب) ( /ناء َ ،كثَ ِ
 -17أنَت ُر ُك ال َع َر ِبي السم ّح ّمن ِطقَهُ
َ -18وفي ال َم َعا ِج ِم َكن ٌز ال نَفَا َد لَهُ
َ -19كم لفظة ُج ِهدَت ِم ّما نُ َكر ُرها
ف ُمظلِ َمة
 -20ولفظة ُ
س ِجنَت في َجو ِ
َ -21كأن َما قَد تَ َولى القَا ِرظَا ِن بِ َها
يخةَ الضا ِد َوال ّذكرى ُم َخل َدةٌ
ش َ
 -22يا ِ
 -23هُنا تَ ُخطّونَ مجدًا ما َجرى قلَ ٌم

ب
إِلى دَخيل ِمنَ األَلفا ِظ ُمغتَ ِر ِ
ب
لِ َمن يُ َمي ُز بَينَ الدُّر وال ُّ
س َخ ِ
ب
ش ّد ِة الت َع ِ
حتّى لَقد لَ َهثَت ِمن ِ
ب
لَم تنظُ ِر ال ّ
ش ُ
مس ِمنها َعينَ ُمرتَقِ ِ
ب
فَلَم يَؤُوبَا إِلَى الدّنيَا َولَم تَ ُؤ ِ
ب
هُنا يُ َؤس ُ
س َما تَبنونَ ِلل َع ِق ِ
ب
بمثلِ ِه في َمدى األدها ِر وال ِحقَ ِ

 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في األبيات ؟ منطقه  :كالمه السمح :السهْل. ال نفاد له :ال فناء له . مغترب  :غريب .الدُّر :واحدته ُدرّة ،وهي اللؤلؤة الكبيرة.س ُخب :مفردها ِسخاب ،وهو ال ِّع ْقد من ال َخ َرز ونحوه ،ليس فيه من اللؤلؤ والجوهر شيء.
ال ُّ لهث :أخرج لسانه تعبًا. ُجهدت :أصابها التعب . ُمظلّ َمة :حفرة عميقة مظلمة. جوف  :باطن . القارضان :رجالن من بني عنزة خرجا في القرظ فلم يرجعا ،القَ َرظ  :واحدته قَ َرظَة ،وهو ورق من شجريُ ْدبَغ به.
يؤوب :يعود.شيخة :مفردها :شيخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة ،و ِشيخة الضّاد :علماء اللّغة العربيّة.
 ِالضاد :كناية عن اللّغة العربيّة.
ال َع ِقب :من يأتي بعدكم من األجيال الالحقة. ّ األدهار  :مفردها دهر ،وهو الزمان الطويل  - .ال ِحقَب :مفردها ِ :ح ْقبة ،وهي الم ّدة ال وقت لها أو السّنة،والمقصود :العصور.
شرحا وافيًا ؟
 اشرح البيت اآلتيً
 البيت السابع عشر والثامن عشر  :يتساءل ال ّشاعر :هل نترك اللفظ العرب ّي اليوم ونجري وراء الدخيلوالغريب من لغات أخرى لنتكلّم به ،وفي المعاجم العربيّة كنز ثمين ال يُفنى من المفردات باشتقاقها وتصريفها
وأصالتها ،لمن يميّز بين ألفاظ اللغة.
الصورة الفنية  :صوّر من يميّز بين مفردات اللغة العربيّة وألفاظها في المعاجم بحال من يميّز بين اللؤلؤ
وغيره من ال ُحلِّ ّي التي تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر .
 البيت التاسع عشر والعشرون  :كثير ممن يستخدمون اللغة العربية يركزون على األلفاظ الشائعةويكررونها ويتركون الروائع من األلفاظ الكامنة في معاجم العربية  .وفي المقابل يوجد كثير من األلفاظ
العربية األصيلة ظلّت غير مستعملة .
الصورة الفنية  :صوّر اللفظة المكررة في االستعمال بفتاة تلهث من ش ّدة التعب .
وصوّر اللفظة العربيّة األصيلة التي أهملها أصحابها بسجينة في حفرة عميقة ُمظلمة ال يقربها ضوء الشمس.
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 البيت الحادي والعشرون  :تأثّر ال ّشاعر بالتّراث القديم ،إذ ذكر القارظ ْي ِن اللذيْنِّ أصبحت حكايتهما مضربالمثل عند العرب ،وهما رجالن من بني َعنَزة خرجا يبحثان عن ورق شجر يستخدم للدباغة وهو القَ َرظ  ،ولم
يعودا بطائل ،وهذه حال اللفظة السجينة في لغتنا العربية التي بحثنا عنها ولم نجدها .
ص ّور حال من بحث عن اللفظة الصحيحة ولم يجدها كحال هذين القارظين اللذين لم يعودا
الصورة الفنية َ :
بشيء بعد عناء بحثهما .
 البيت الثاني والعشرون والثالث والعشرون  :يخاطب ال ّشاعر شيوخ اللغة العربية وعلماءها في مجمع اللغةالعربية ،ويعقد األمل عليهم بتجديد مكانة العربية في نفوس األجيال ،مشيرًا إلى أثرهم في حفظ أمجاد اللغة
العربية في معاجمها ومواكبة تطور اللغة عبر العصور.
المعجم والداللة :
 -1أضف إلى معجمك اللغوي :
س ُخب :مفردها ِسخاب ،وهو ال ِّع ْقد من ال َخ َرز ونحوه ،ليس فيه من اللؤلؤ والجوهر شيء.
ال ُّ القارضان :رجالن من بني عنزة خرجا في القرظ فلم يرجعا ،القَ َرظ  :واحدته قَ َرظَة ،وهو ورق من شجريُ ْدبَغ به.
 -2عُد إلى أحد المعاجم اللغة العربية  ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية :
شيخة :مفردها :شيخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة .
 ِ -3ما الجذر اللغوي لك ّل من :
 -تولّى َ :ولِ َي .

ب.
 -يؤوب  :أَ ِو َ

 -4ف ّرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خطّ في كل مجموعة مما يأتي :
يخةَ الضا ِد َوال ّذكرى ُم َخل َدةٌ
ش َ
ب
هُنا يُؤَس ُ
س َما تَبنونَ لِل َعقِ ِ
ب -يا ِ
ال َعقِّب :األجيال الالحقة العاقبة التي تأتي بعدكم .
ساق فَوق ال َعقِب.
صبة في ُمؤَخر ال ّ
 العُرقُوب َع َال َعقب :عظم مؤخر القدم.
الفهم والتحليل :
 -3سجل الشاعر عتبًا على أبناء العربية الذين خذلوها ،حدّد األبيات التي تض ّمنت ذلك :
 -17أنَ ْت ُر ُ
ب
ك ال َع َر ِبي الس ْم ّح ّم ْن ِطقَهُ
إِلى دَخيل ِمنَ األَ ْلفا ِظ ُم ْغت َِر ِ
حتّى لَق ْد لَهَثَ ْ
َ -19ك ْم لفظة ُج ِهد ْ
ب
َت ِم ّما نُ َك ِّررُها
ت ِم ْن ِش ّد ِة الت َع ِ
ف ُم ْ
 -20ولفظة ُس ِجن ْ
ب
ظ ِل َمة
لَ ْم ت ْنظُ ِر ال ّشمسُ ِم ْنها َعيْنَ ُمرتَ ِق ِ
َت في َجوْ ِ
ب
ارظَا ِن ِبهَا
فَلَ ْم يَؤُوبَا إِلَى ال ّد ْنيَا َولَ ْم تَ ُؤ ِ
َ -21كأن َما قَ ْد تَ َولى القَ ِ
ضح ذلك .
 -4ذكر الشاعر بعض مظاهر تراجع اللّغة العربيّة في نفوس أبنائها ،و ّ
يهملون العربية الفصيحة ،ويبتعدون عن معاجمها ،ويفضلون األلفاظ ال ّدخيلة من الثقافات األخرى ،وال
يميّزون بين ألفاظ العربيّة.
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 -5استخدام المفردة األجنبية أحد الصعوبات التي تواجهها اللغة العربية ،كيف نستطيع بعث اللغة العربية
من جديد وفق رأي الشاعر؟
بالرّجوع إلى معاجم اللغة العربيّة ،وتوظيف ألفاظها الفصيحة ،حبيسة المعاجم ،كتابةً ونطقًا .
ضح ذلك .
 -6العيب ليس في اللّغة ،وإن ّما في أبنائها ،و ّ
اللغة العربية لغة البالغة والبيان ،نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبالغته ،فهي أت ّم اللغات وأكملها ،أ ّما
أبناء العربيّة فهم مقصرّون في حقّها ،بابتعادهم عنها ،واستعارتهم ألفاظًا من لغات أخرى ،وتحدثهم بها.
 -7في ضوء قراءتك البيتين األخيرين من القصيدة :
أ -ما الدّور الذي يضطلع به علماء العربيّة لحفظها في رأيك ؟
وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة ،والسّعي إلى توحيد المصطلحات ،والترجمة
والتأليف والنشر في موضوعات اللغة العربية وقضاياها.
ب -بيّن داللة تفاؤل الشّاعر في هذين البيتين ؟
وجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها بما يبذلون من جهود في مجامع اللغة العربية.
 -8تقوم فكرة القصيدة في مجملها على المقارنة بين حالين عاشتهما العربية  ،بين ذلك ؟
في النصف األول من القصيدة ( )11 -1ذكر الشاعر صفات العربية ،فهي األحسن صوتًا واألكثر عطاء
،وأشار إلى فصاحتها وأصالتها ،ومناسبتها لكل حال نظ ًما ونثرًا ،وتغني الشعراء بها .
وفي النصف الثاني ( )12-21وصف حال العرب اليوم وقد استعملوا في كالمهم ألفاظا غريبة دخيلة
،وأهملوا لغتهم األصيلة  ،فما عادوا يفرقون بين الفصيح والعامي  ،أو بين ألفاظها عامة .
ضح ذلك
 -9ثمة مظاهر كثيرة في هذا
النص تمثّل العودة إلى الشّعر العرب ّي القديم في معانيه وألفاظه  ،و ّ
ّ
بأمثلة .
استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل:القارضان .
 -12اقترح سبالً للنهوض باللّغة العربيّة تعيد إليها ألقها ومكانتها التي تليق بها .
 -1استخراج كل ما هو بديع وجميل من معاني اللغة وألفاظها ( الرجوع إلى المعاجم وكتب التراث العربي ).
 -2استعمال اللغة الفصيحة بدالً من اللهجة العاميّة وال سيّما في المدرسة والجامعات ووسائل اإلعالم .
 -3الوقوف على األخطاء الشائعة في استعمال اللغة وتصحيحها .
 -13ما رأيك في كل مما يأتي :
أ -كتابة الكلمات العربية بحروف أجنبية في وسائل التواصل المختلفة .
يعتبر عيبًا على من يفعل ذلك  ،ألنه من يفعل ذلك يتخلى عن هويّته العربية  ،ويُفضّل لغة الغرب على لغته
العربية .
ب -استخدام مسميات أجنبية في كثير من اليافطات التجارية اإلعالنية .
تصرف غير الئق  ،فينبغي أن تستخدم مسميات عربية  ،ألننا عرب ولغتنا عربية .
ج -التحدث باإلنجليزية في مواقف ينبغي فيها استخدام العربية  ،أو استخدام اللغة المزدوجة بين العربية
واالنجليزية .
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يُعتبر عيبًا  ،فعلينا أن نفتخر بلغتنا ونستعملها في كل المواقف .
 -14االعتزاز باللّغة العربيّة ال يعني إهمال تعلّم لغات أخرى ،ناقش هذا القول .
تعلّم لغات أخرى يفيدنا في االطالع على حضارات الثقافات األخرى ،والمساعدة في السّفر ومخاطبة اآلخرين
بلغتهم ،ومواكبة أحدث التطورات في العالم وفهمها ّ
،ألن العلم ال يقتصر على أصحاب لغة بعينها ،فالثنائية
اللغوية (معرفة لغات أخرى إلى جانب العربية ) ليست عيبًا على صاحبها  ،أما العيب ففي ازدواجية اللغة (
الخلط بين العربية وغيرها في الكالم ) .
 -15التحدّث باللّغة العربيّة ال يعني التق ّعر في اللّفظ والتصنّع في الخطاب ،بيّن رأيك .
أن أتكلّم باللغة الفصيحة ال يعني هذا أن أبحث عن الغريب في اللغة أو أن أتصنّع ألفاظًا ال تليق بمقام التح ّدث،
فيمكن إيصال األفكار بلغة سهلة سليمة وفصيحة في الوقت نفسه .
 -16بدا الشّاعر في قصيدته متأث ًرا ببائية أبي تمام التي مطلعها :
ب
السيفُ أَصدق إنبَاء من ال ُكتُب  ..........................في ح ّد ِه الح ُّد بينَ َ
الج ّد واللع ِ
 بيّن أوجه هذا التأثر ،في رأي َك.تأثّر الجارم موسيقيًا بقصيدة أبي تمام فكالهما من بحر البسيط  ،وبنفس حرف الرّوي أيضًا ،فتلك ( بائية )أبي
تمام ،وهذه ( بائيّة )الجارم .
 -17اذكر جوانب من تقصيرك تجاه لغتك العربية .
يُترك الجواب لك .

التذوق الجمالي :
ّ
 -2ما داللة ما تحته خط في البيت اآلتي؟
ب
ف ُمظل َمة  .........................لَم تَنظُر الشم ُ
جَ -ولَفظَة ُ
س ِمن َها عَينَ ُمرتَقِ ِ
س ِجنَت في َجو ِ
ترك األلفاظ الفصيحة وإهمالها.
 -3استخرج من األبيات كنايات كنّى بها الشّاعر عن اللّغة العربيّة؟
ال ّ
ضاد.
 -4ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام في البيت اآلتي؟
ب
ب -أنَت ُر ُك ال َع َر ِبي السم ّح ّمن ِطقَهُ
ِإلى دَخيل ِمنَ األَلفا ِظ ُمغتَ ِر ِ
اإلنكار.
 -5استخرج من القصيدة ما يقارب معنى كل مما يأتي :

أ -فَ َرجّي ال َخ ْي َر َوانتَظّري إِّيابي  .........................إذا ما القارظُ ال َعنَ ِّزيُّ آبا
ب
ارظَا ِن ِبهَا  .........................فَلَ ْم يَؤُوبَا إِلَى الد ْنيَا َولَ ْم تَ ُؤ ِ
الجواب َ :كأن َما قَ ْد تَ َولى القَ ِ
 -6برزت الطّبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في القصيدة ،دلّل على ذلك بأبيات.
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ف ُمظلِ َمة
ولفظة ُ
س ِجنَت في َجو ِ

ب
لَم تنظُ ِر الش ُ
ّمس ِمنها عَينَ ُمرتَقِ ِ

 -7ورد الطّباق غير م ّرة في األبيات  ،اذكر مثاالً له .
ب) .
(ال ُّد ِّر ،ال ُّس َخ ِ
النص ألفاظ  ،مثل ( الصحراء) (،الشّمس) :
 -8تك ّررت في
ّ
أ -ما داللة هذا التّكرار؟
الصّحراء وردت مرتين :داللة على أصالة اللغة العربيّة ،وموطن الضّاد القديم .
ال ّشمس وردت مرتين :تدُلُّ على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر التعبير عنه في إيقاظ العربيّة
من جديد ،في قوله :يُوقظها وحي من الشمس ،وقوله :ولفظة  ...لم تنظر الشمسُ منها عينَ مرتَقِّبِّ  ،بمعنى ّ
أن
ال ّشاعر وظّفَ ال ّشمس رم ًزا إلحياء اللغة العربيّة من جديد.
ب -هل وفّق الشّاعر فيه؟
نعم وفّق ال ّشاعر فيهن ألنّه جاء منسج ًما مع تجربته الشعريّة ،فال ّشاعر يتح ّدث عن اللغة العربيّة الضاربة في
القدم وموطنها ( الصّحراء( ،وإحيائها من جديد متّخ ًذا( ال ّشمس ) رم ًزا لهذا اإلحياء.

قضايا لغوية
المنقوص والمقصور والممدود
االسم المنقوص :
تعريفه  :هو اسم معرب ينتهي بياء الزمة  ،مكسور ما قبلها  ،أمثلة :
ب -حكم القاضي بالسجن على اللص .
أ -من أسماء هللا الهادي .
 الحاالت التي تحذف فيها الياء في االسم المنقوص : إذا كان مجردًا من أل التعريف واإلضافة ( أي ليس معرفًا ب(أل) وال مضافًا ) في حالتي الرفع والجر ،تُحذف ياؤه  ،ويعوض عنها بتنوين كسر على ما قبل الياء المحذوفة ،ويعرب بالضمة المقدرة على الياء
المحذوفة في حالة الرفع  ،والفتحة المقدرة على الياء المحذوفة في حالة النصب أمثلة :
 -1جاء قاض .
إعراب االسم المنقوص (قاض) :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة ،ألنه اسم
منقوص .
علل :حذف ياء االسم المنقوص في (قاض):
ألنه جاء مجردًا من أل التعريف واإلضافة وهو في حالة رفع (فاعل ) .
 -2مررت بقاض.
إعراب االسم المنقوص (قاض) :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة ،ألنه اسم
منقوص .
علل :حذف ياء االسم المنقوص في (قاض):
ألنه جاء مجردًا من أل التعريف واإلضافة وهو في حالة جر (اسم مجرور ) .
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 -3هذا الرجل رام محترف.
إعراب االسم المنقوص (رام) :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة ،ألنه اسم
منقوص .
علل :حذف ياء االسم المنقوص في (رام):
ألنه جاء مجردًا من أل التعريف واإلضافة وهو في حالة رفع (خبر المبتدأ ) .
 -4سلّ ُ
مت على راع لالغنام .
إعراب االسم المنقوص (راع) :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة ،ألنه اسم
منقوص .
علل :حذف ياء االسم المنقوص في (راع):
ألنه جاء مجردًا من أل التعريف واإلضافة وهو في حالة جر (اسم مجرور ) .
 الحاالت التي تُثبت فيها الياء في االسم المنقوص : -1إذا جاء معرفًا ب(أل)  ،مثال :
 الداعي إلى الخير كفاعله . -2إذا جاء مضافًا ( أي بعده مضافًا إليه ،وعادة يكون اسم معرف بأل)  ،مثال :
 يا باغي الخير أقبل . -3إذا كان مجر ًدا من أل التعريف واإلضافة في حالة النصب  ،وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
آخره  ،مثال :
 قال المتنبي :وحسب المنايا أن يكن أمانيا
كفى بك دا ًء أن ترى الموت شافيا
إعراب (شافي)  :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
ثبتت الياء ألنه جاء مجردًا من أل التعريف واإلضافة وهو في حالة نصب( مفعول به ).
االسم المقصور :
تعريفه  :اسم معرب ينتهي بألف الزمة مقصورة( ا ،ى )  ،أمثلة :
الدنيا  ،الكبرى  ،العليا  ،الصغرى .
إعرابه  :يعرب الحركات المقدرة على آخره  ،في جميع حاالته رفعًا ونصبًا وجرًا  ،أمثلة :
أ -الدُنيا فانية .
إعراب االسم المقصور (الدنيا)  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف ،منع من ظهورها
التعذر .
بّ -
إن الدنيا فانية .
اسم ّ
(إن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف ،منع من ظهورها التعذر .
ج -ال تهتم بالدنيا  ،فإنها فانية .
اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف ،منع من ظهورها التعذر .
االسم الممدود :
تعريفه  :اسم معرب ينتهي بألف ممدودة (ألف زائدة وهمزة ) ،أمثلة :
إنشاء  ،بناء ،صحراء .
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 الهمزة في آخر االسم الممدود ثالثة أنواع : -3همزة زائدة .
 -2همزة منقلبة عن أصل.
 -1همزة أصلية .
سؤال  :كيف تُميّز بين هذه الهمزات ؟
نر ّد االسم الممدود إلى أصله الثالثي  ،فإذا ظهرت همزة في آخرأصله الثالثي تكون الهمزة أصلية  ،وإذا
انتهى آخر أصله الثالثي بألف تكون منقلبة عن أصل  ،وإذا لم ينته آخر أصله الثالثي بالهمزة أو بألف تكون
همزة زائدة  ،أمثلة :
 بناء  :نوع همزتها منقلبة عن أصل ؛ ّألن أصلها الثالثي بنى  ،انتهت بألف .
 إنشاء  :نوع همزتها أصلية ؛ ّألن أصلها الثالثي نشأ  ،انتهت بهمزة .
 حمراء  :نوع همزتها زائدة ؛ ّألن أصلها الثالثي حمر  ،لم تنته بألف وال همزة .
 إعراب االسم الممدود :يُعرب االسم الممدود بالحركات الظاهرة  ،إال إذا كان االسم الممدود نكرة غير مضافة والهمزة فيه زائدة ،
فإنّه يُج ّر بالفتحة عوضًا من الكسرة ألنه ممنوع من الصرف ،أمثلة :
أ -نجال ُء طالبة مجتهدة .
إعراب االسم الممدود ( نجالء )  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
ب -كافأ المدير غيدا َء .
إعراب االسم الممدود ( غيداء ) :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
ج -سلّ ُ
مت على نجال َء .
إعراب االسم الممدود ( نجالء ) :اسم مجرور وعالمة جره الفتحة عوضًا من الكسرة  ،ألنه ممنوع من
الصرف .

لتدريبات
 -1علل  :حذف ياء االسم المنقوص( راضي ) في قول أبي الفتح البست ّي:
وذو قناعة راض من معيشته وصاحبُ الحرص إن أثرى غضبان
 -2اضبط ما تحته خط في ما يأتي :
أ -قال طرفة بن العبد :
ُ
رأيت بني غبراء ال ينكرونني وال أهل هذاك الطراف الممدد
ب -قال الحطيئة :
ألم ا ُ
ك جاركم ويكون بيني وبينكم المو ّدة واإلخاء .
صا  ،واس ًما ممدودًا من األفعال اآلتية :
 -3هات اس ًما مقصو ًرا  ،واس ًما منقو ً
اصطفى  ،افتدى  ،ارتضى .
 -4أعرب ما تحته خط في ما يأتي :
أ -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "( .متفق عليه )
ب -خير الكسا ِء ما ستر الجسد ووقى من الح ّر والبرد .
ج -الشورى أساس الحكم الصّالح .
د -تخرّج في الجامعة أدبا ُء وعلماء وشعراء .
ه -تقدير العلما ِء واحترامهم ظاهرة حضارية سامية .
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و -الداعي إلى الخير كفاعله .
صا  ،واس ًما ممدودًا .
 -5عد إلى القصيدة واستخرج منها اس ًما مقصو ًرا  ،واس ًما منقو ً
االجابات :
 -1ألنه جاء مجردًا من أل التعريف واإلضافة وهو في حالة رفع (خبر مرفوع ل ذو ) .
 -2غبرا َء  /اإلخا ُء .
 -3اصطفى  :اسم المقصور منه ُ :مصطَفى  .اسم المنقوص منه  :ال ُمصطفي ( ُمصطف)  .اسم الممدود منه:
اصطفاء .
افتدى  :اسم المقصور منه ُ :مفتدَى  .اسم المنقوص منه  :ال ُمفتدي ( ُمفتد)  .اسم الممدود منه :افتداء .
ضى  .اسم المنقوص منه  :ال ُمرتضي ( ُمرتض)  .اسم الممدود منه :ارتضاء.
ارتضى  :اسم المقصور منه ُ :مرت َ
 -4راع :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة ،ألنه اسم منقوص .
الكساء  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .
الشورى :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف .
أدباء  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
العلماء  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .
الداعي  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء .
 -5المقصور  :أندى ،أزهى ،وسنىِ ،حمى  ،مدى  ،الذكرى ،الدنيا .
المنقوص :ناء  ،الليالي .
الممدود  :الصحراء .
مالحظة  :الماء ليس اس ًما ممدودًا ألن قبل آخره ألف أصلية وليست زائدة .

الكتابة
الخاطرة
 تعريف الخاطرة :فن نثري حديث يعبّر عن وجهة نظر الكاتب وانطباعاته تجاه ظاهرة ما أوحادثة طارئة أو فكرة ما .
 سمات الخاطرة : -1اإليجاز  -2 .حسن التصوير والتعبير -3 .صدق العاطفة .
ـ أبرز ُكتّابها في العصر الحديث :
 -1مي زيادة  -2 .جبران خليل جبران  -3أحمد أمين .
نموذج خاطرة
اقرأ الخاطرة اآلتية بعنوان (حرصًا على الوهج )  ،ثم اجب عن ما يليها :
"قد تر ُّد السّأ َم الذي تسبّبه أزمات السير أحيانًا بالتطلّع إلى ما يحلو لسائقي بعض المركبات كتابته خلف
مركباتهم  ،ويظ ّل األمر يتّس ُم بالطّرافة  ،والسيّما أمام عبارات ،من مثل ":قاهرة البراري " أو "سارحة
والربّ راعيها" وغيرهما  ،إلى أن تصل إلى الجملة األكثرشيوعًا بينها كلّها  ،وهي " :ص ّل على النبي "التي
تكتب دائ ًما "صلّي على النبي "بثبوت الياء ...
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وحين تفكر في ّ
أن طلبتنا يتعلمون في مدارسهم وفي أثناء حصص اللغة العربية وجوب حذف الياء في فعل
ً
رجاال عريضي المناكب وبشوارب كثيفة وعضالت مفتولة
األمر (صلّ)  ،ثم يخرجون إلى الشارع ليَ َروا
يقودون قالبات أو حافالت ويتحكمون في مركبات ضخمة  ...تصل إلى نتيجة مفادها ّ
أن هؤالء السائقين قد
يبدون للطلبة أش ّد إقناعًا في ما يتعلّق بالقاعدة النّحوية من مدرّسهم  ،وكذلك هو تأثير معظم اليافطات التي
تخالف قواعد العربيّة أحيانًا .
كلنا يخطئ لكن يبقى الفرق خطيرًا بين من يؤرّقه الخطأ في اللغة  ،ومن يع ّد الخطأ أمرًا هامشيًّا ال يستح ّ
ق
االلتفات إليه أو محاولة تصحيحه .
وعليه  ،أترانا نرنو نحو مثالية زائدة إذا حلمنا بوجود لغو ّ
ي متخصّص في دائرة السير  ،يمنع ترخيص أيّة
ً
أصال .
مركبة تحمل عبارات مكتوبة بطريقة خطأ؟ هذا إذا اتفقنا على ضرورة وجودها
وهل نحلم ّ
بأال ير ّخص للخطاطين وشركات اإلعالن إال بعد امتحان في أصول اللغة العربية  :نحوها وصرفها
وإمالئها  ،مع منع استخدام اللهجة العامية منعًا باتًا .
وبع ُد  ،فاللغة العربية  ،لغة الهُويّة والوجود  ...سحر خاصّ ووهج جميل نتمنى أن نعمل بحزم وجدية على
استمراره وبهائه " .
 -1هل تؤيد الكاتبة في ما ذهبت إليه ؟ و ّ
ضح رأيك .
 -2اقترح ً
سبال أخرى لمقولة " :نحو لغة خالية من األخطاء " غير ما ورد في النصّ .
 -3اكتب خاطرة بما ال يق ّل عن خمسين كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين :
 لغتي هُويّتي. اللغة أداتها اللسان ،كيف نطوّعه للتعبير عنها .التقويم الذاتي
بعد كتابتي الخاطرة أتأكد من أنّني :
 -1عبّرت عن وجهة نظري في اللغة العربية بوضوح تام .
 -2راعيت االختصار واإليجاز .
 -3عبّرت عن ما يجول في خاطري بصدق من غير تكلّف .
 -4التزمت حسن التصوير والخيال .
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ال َعروض

الوحدة الرابعة عشرة

بحر الخفيف
 مفتاح بحر الخفيف  ،هو :ُ
الحركات
يا خفيفًا خفت ب ِه

فا ِعالتُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فا ِع ُ
الت

 وزن الخفيف التام  ،هو :ُ
ْ
فا ِعالتُ ْن ُم ْستَف ِعل ْن فا ِعالتُ ْن
فا ِعالتُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فا ِعالتُ ْن
 ب  - - / - -ب  -/ -ب - - ب  - - / - -ب  -/ -ب - -بحر الخفيف له تفعيلتان رئيستان  ،هما :
 -1فا ِعالتُ ْن  -( :ب  ) - -وهذه التفعيلة لها صورتان فرعيتان :
أ -فَ ِعالتن ( بحذف األلف )  ( :ب ب )- -
ب -فَاالتُ ْن ( بحذف العين ) ) - - -(:
ُ -2م ْستَ ْف ِعلُ ْن  - -( :ب  ) -وهذه التفعيلة لها صورة فرعية :
أُ -متَ ْف ِعلُن  ( :ب – ب ) -
أمثلة الكتاب :
ُ
 ّإن ْقلبي يُ ِحبُّ َم ْن ال أ َس ّمي
إن ن قل بي ي حب ب من ال أ سم مي
 ب  / - -ب -ب  -/ -ب - -فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
ّبيع في َريْعانِ ْه
 َمرْ حبًا بالر ِمر ح بن بر ر بي ع في ري عا نه
 ب  / - -ب  -ب - - -/ -فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فاالتن
ك البِ ْش ِر يَ ْمشي
 نَ َز َل الس ْه َل ضا ِح َن ز لس سه ل ضا ح كل بش ر يم شي
ب ب  / - -ب  -ب  -/ -ب - -
فَ ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن

في عَناء أَ ْع ِظ ْم ب ِه ِم ْن عنا ِء
في ع ن ائن أع ظم ب هي من ع نا ئي
 ب  - - / - -ب  -/ -ب - -فا ِعالتُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فا ِعالتُ ْن
َوبِأنوار ِه و ِطيب زَما ِن ْه
و ب أن وا ر هي و طي ب ز ما نه
ب ب  / - -ب -ب / -ب ب - -
فَ ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فَ ِعالتُن
مير في بُستانِ ْه
في ِه َم ْش َي األَ ِ
في ه مش يل أ مي ر في بس تا نه
 ب  / - -ب  -ب - - -/ -فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فاالتن

واألرض َشتّى
 نَ َغم في ال ّسما ِءِ
نَ َ /
غ /من /فس/س/ما /ء/ول  /أر/ض /شت/تى
ب ب  / - -ب  -ب  -/ -ب - -
فا ِعالتُ ْن
ُمتَ ْف ِعلُن
فَ ِعالتُن
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مجزوء الخفيف
 وزن مجزوء الخفيف هو :فا ِعالتُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن
ب--/--ب-أمثلة الكتاب :
صحْ بي َول ْم أن ْم
 نا َم َنا م صح بي و لم أ نم
ب/--ب-ب-فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن
 قُلْ لِ ْمن َال َم في الهَوى
قل ل من ال م فل ه وى
ب/--ب-ب-فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن

فا ِعالتُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن
ب--/--ب-ِم ْن خيال بنا أَلَ ْم
من خ يا لن ب نا أ لم
ب/--ب-ب-فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن

هَكذا ال ُحسْنُ قَ ْد أَ َمرْ
ه ك ذل حس ن قد أ مر
ب/--ب-ب-فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن

لتدريبات
 -1قطع األبيات اآلتية  ،واذكر تفعيالتها  ،مميزًا الخفيف التام من مجزوئه :
باح ال َولي ِد
 َرددي اللحنَ َرائِ ًعا عَبقَ ِريًّايَتَهادى َم َع الص ِ
رد د دل لح ن را ئ عن عب ق ري ين ي ت ها دى م عص ص با حل و لي دي
ب ب  /- -ب  -ب  -/ -ب - -
 ب  / - -ب – ب  -/ -ب - -فَ ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
البحر الخفيف التام
نا َز َعتني إِلَي ِه في ُ
سي
 َوطَني لَو ُش ِغلتُ بِال ُخل ِد َعنهُ
الخل ِد نَف ِ
نا ز عت ني إ لي ه فل خل د نف سي
و ط ني لو ش غل ت بل خل د عن هو
ب/--ب–ب-/-ب--ب ب  / - -ب – ب  -/ -ب - -
فَا ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
ف ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
البحر الخفيف التام
ت النُّ
تَ ِعبَت في ُمرا ِدها األَجسا ُم
فوس ِكبا ًرا
ُ
 وإذا كانَ ِت ع بت في م را د هل أج سا مو
و إ ذا كا ن تن ن فو س ك با رن
ب ب / - -ب  -ب - - -/ -
ب ب / - -ب  -ب  /-ب ب - -
فَ ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فاالتُ ْن
ف ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن ف ِعالتُ ْن
البحر الخفيف التام
وحياةٌ ِمنَ السيَر
 لَم يَ ُمت َمن لَهُ أَثَرو ح يا تن م نس س ير
لم ي مت من ل هو أ ثر
بب/--ب-ب-
ب/--ب-ب-ف ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن
فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن
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مجزوء البحر الخفيف
شيء في العي ِد أُهدي إلَي ِك
 أي َأي ي شي ئن فل عي د أه دي إ لي ك
ب--/--ب-/-ب--فا ِعالتُ ْن ُمستَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
البحر الخفيف التام
 ونِظا ُم األُمو ِر َعق ٌل و َعد ٌلو ن ظا مل أ مو ر عق لن و عد لن
بب/--ب–ب-/-ب--
ف ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
البحر الخفيف التام

شيء لَ َدي ِك
يا َمال ِكي َو ُك ُّل َ
يا م ال كي و كل ل شي ئن ل دي كي
ب/--ب–ب-/-ب--فَا ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
فإذا ولّيا تَولّى النظا ُم
ف إ ذا ول ل يا ت ول لن ن ظا مو
بب/--ب–ب-/-ب--
فَ ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن

 -2افصل شطري كل بيت من األبيات اآلتية :
الهَوى والشبابُ واألَ َم ُل ال َم ْنشو ُد تُوحي فَتَ ْب َع ُ
ث ال ِّش ْع َر َحيّا
قَ ْد تَ ِر ُّ
ف الحياةُ بَ ْع َد ُذبول َويلينُ الزمانُ بَ ْع َد َجفا ِء
ح َواحْ تَ َسبْ
َر ِح َم هللاُ َم ْن أَعانَ َعلى الصُّ ْل ِ
االجابة :
شو ُد تُوحي فَتَ ْب َع ُ
ث ال ِّش ْع َر َحيّا
الهَوى والشبابُ واألَ َم ُل ال َم ْن
قَ ْد ت َِر ُّ
َويلينُ الزمانُ بَ ْع َد َجفا ِء
ف الحياةُ بَ ْع َد ُذبول
ح َواحْ تَ َسبْ
َر ِح َم هللاُ َم ْن أَعا
نَ عَلى الصُّ ْل ِ
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية :
ك َعنّي ما أَنا َ ......وال أَ ْنتَ فَرْ قَ ْد
 -1يأ أَخي ال تَ ِملْ بِ َوجْ ِه َ
أ -فَحْ َمة ب -ال َغريبُ جُ -م ْختَ ِلف دَ -عظيم
فَإذا َولّيا َع ِن ال َمرْ ِء ولّى
ش َ .....و َشباب
 -2آلَةُ ال َع ْي ِ
ض ِحك د -مال
صحة جَ -
أَ -س َعادة بِ -
و ْه َو في ........داخ ُل
َ -3ك ْيفَ أَ ْنجو ِمنَ الهوى
ب د -النُّ
فوس .
أ -األَحْ شا ِء بَ -خيالي ج -القَ ْل ِ
ِ
 -3ج
االجابة  -1 :أ  -2ب
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بحر البسيط
 مفتاح البحر البسيط :إن البَسيطَ لَ َد ْي ِه يُ ْب َسطُ األَ َم ُل

ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فا ِعلُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فَ ِعلُ ْن

 وزن البحر البسيط التام :ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن

ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن

 بحر البسيط له تفعيلتان رئيستان ،هما :ُ -1م ْستَ ْف ِعلُ ْن (  - -ب  : ) -ووردت في صور فرعية منها :
جُ -م ْستَ ْف ِعلْ () - - -
بُ -م ْستَ ِعلُ ْن ( -ب ب )-
أُ -متَ ْف ِعلُ ْن (ب  -ب . ) -
 -2فا ِعلُ ْن( -ب  : ) -ووردت في صورتين فرعيتين ،هما :
ب -فَ ْعلُ ْن ( .) - -
أ -فَ ِعلُ ْن (ب ب ) -
أمثلة الكتاب :
 القَ ْيتُها َو ْه َي تَ ْهواني َوأَ ْهواهاال/قي/ت/ها/و/هي/ته/وا/ني/و/أه/وا/ها
  -ب - /-ب  - - / -ب - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن

فَما أُ َح ْيلى تَالقينا َوأَحْ الها
ف/ما/أ/حي/لى/ت/ال/قي/نا/و/أح/ال/ها
ب  -ب - /-ب  - - / -ب - -/ -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن

َو ْه َي ال َحياةُ َو َم ْعنى ال ُحبِّ َم ْعناها
 فِ ْهي الربي ُع ال ُم َغنّي َو ْه َي بَ ْه َجتُهُفه/ير/ر/بي/عل/م/غني/وه/ي/به/ج/ت/هو وه/يل/ح/يا/ة/و/مع/نل/حب/ب/مع/نا/ها
  -ب /-ب ب  - - / -ب - -/ -  -ب - /-ب  - - / -ب / -ب ب -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فَ ِعلُ ْن ُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن
ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن
ب ال ُح ْس ِن َرق َمها
 َوفِ ْتنَة ِمن َشبا ِو/فت/ن/تن/من/ش/با/بل/حس/ن/رق/ق/م/ها
ب  -ب - /-ب  - - / -ب / -ب ب -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن

صبا و ِحوا ُر الحبِّ غنّاها
فَ ُّن ال ِّ
فن/نص/ص/با/و/ح/وا/رل/حب /ب/غن/نا/ها
  -ب /-ب ب  - - / -ب - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فَ ِعلُ ْن ُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن

الوجْ دا ِن َمرآكا
 أُرْ ُد ُّن أَ ْش َر َق فِي ِ
أر/دن/ن/أش/ر/ق/فل /وج/دا/ن/مر/آ/كا
  -ب  / -ب ب  - -/ -ب - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن

َو َجنةُ ال ُخل ِد أَ ْه ْ
عض َم ْعناكا
دت بَ َ
/و/جن/ن/تل/خل/د/أه/دت/بع/ض/مع/نا/كا
ب  -ب  -/ -ب  - -/ -ب - -/ -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن  /فا ِعلُ ْن ُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن
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مجزوء البسيط
وزن مجزوء البسيط :
ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن
أمثلة الكتاب :
 َماذا وقُوفي عَلى َربْع عَفاما/ذا/و/قو/في/ع/لى/رب/عن/ع/فا
  -ب  -/ -ب  - -/ -ب -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن

ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن

دارس ُم ْستَع ِج ِم
ُم ْخلَوْ ِلق ِ
مخ/لو/ل/قن/دا/ر/سن/مس/تع/ج/مي
  -ب  -/ -ب  - -/ -ب -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فا ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن

 َو ُكلُّ ذي إِ ِبل َموروثو/كل/ل/ذي/إ/ب/لن/مو/رو/ثن
ب  -ب / -ب ب - - -/ -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلْ

َو ُكلُّ ذي َسلَب َمسْلوبُ
و/كل/ل/ذي/س/ل/بن/مس/لو/بو
ب  -ب / -ب ب - - -/ -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلْ

 -1قطع األبيات اآلتية من بحر البسيط  ،واذكر تفعيالتها  ،مميزًا التّام من مجزوئه :
وهَلْ تُ ِطي ُ
ق وداعًا أيُّها الرج ُل
ب ُمرْ تَ ِح ُل
 و ِّد ْع هُ َر ْي َرةَ إن الر ْك َو/هل/ت/طي/ق/و/دا/عن/أي/ي/هر/ر/ج/لو
ود/دع/ه/ري/ر/ة/إن/نر/رك/ب/مر/ت/ح/لو
ب  -ب / -ب ب  - -/ -ب / -ب ب -
  -ب / -ب ب  - -/ -ب / -ب ب -ُمتَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن
ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن
البسيط التام .
 ِه َي األُ ُمو ُر َك َما َشاهَ ْدتَها دُوله/يل/أ/مو/ر/ك/ما/شا/هد/ت/ها/د/و/لن/
ب  -ب / -ب ب  - -/ -ب / -ب ب -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن
البسيط التام .
ك أَنتَ ال ُحسْنُ يا َوطَني
 نَسي ُج َوحْ ِد َن/سي/ج/وح/د/ك/أن/تل/حس/ن/يا/و/ط/ني
ب  -ب  / -ب ب  - - /-ب  /-ب ب -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن
البسيط التام .
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َم ْن َسرهُ َز َمن سا َء ْتهُ أَ ْزمان
من/سر/ر/هو/ز/م/نن/سا/ءت/ه/أز/ما/نن
  -ب  /-ب ب  - -/ -ب - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن

هذا ال َجما ُل وهذا السِّحْ ُر تَاجاكا
ها/ذل/ج/ما/ل/و/ها/ذس/سح/ر/تا/جا/كا
  -ب  / -ب ب  - - / -ب - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن
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 إن ال ِكرا ُم إذا ما أَ ْي َسروا َذ َكرواإن/نل/ك/را/م/إ/ذا/ما/أي/س/رو/ذ/ك/رو
  -ب  /-ب ب  - - /-ب  /-ب ب -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن
البسيط التام .
 ْقالت أَال إننَا ِسيّا ِن
قا /لت/أ/ال/إن/ن/نا/سي/يا/ني
  -ب  - /-ب - - - /-ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فاعلن ُ /م ْستَ ْف ِعلْ
مجزوء البسيط .

َم ْن كانَ يَأُلَفُهُ ْم في ال َمنز ِل ال َخ ِش ِن
من/كا/ن/يأ/ل/ف/هم/فل/من/ز/لل/خش/ني
  -ب / -ب ب  - - /-ب - - / -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ْعلُ ْن

في الحُس ِن يا ُش ْعلَةَ األَ ْكوا ِن
فل/حس/ن/يا/شع/ل/تل/أك/وا/ني
  -ب  -/ -ب - - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فاعلن ُ /م ْستَ ْف ِعلْ

 والن ْفسُ كالطِّ ْف ِل ْإن تُ ْه ِم ْلهُ َشب عَلى
ون/نف/س/كط/طف/ل/إن/ته/مل/ه/شب/ب/ع/لى
  -ب  -/ -ب  - -/ -ب / -ب ب -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَاعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن
البسيط التام .

ّضاع ْ
وإن تَ ْف ِط ْمهُ يَ ْنفَ ِط ِم
حُبِّ الر
ِ
حب/بر/ر/ضا/ع/و/إن/تف/طم/ه/ين/ف/ط/مي
  -ب / -ب ب  - -/ -ب / -ب ب -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْنُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن /فَ ِعلُ ْن

 -2افصل شطري كل بيت من األبيات اآلتية :
صي ُد والثُّوا ُر والرُّ س ُل
ِم ْن هذ ِه الدوْ َح ِة ال َخضْ را ِء ق ْد طَل َع األَحرا ُر وال ِّ
ضا ِحي َمناب ِت ِه ْ
فازدا َد ِمنهُ الضُّ حى ِفي ال َعي ِن إشراقا
َورد تأل َ
ق في َ
هَلْ تَ ْذكرونَ غريبًا َعا َدهُ َش َجنُ ِم ْن ِذ ْك ِر ُك ْم و َجفا أَجفانَهُ ال َو َسنُ
اإلجابة :
أَحرا ُر والصِّي ُد والثُّوا ُر والرُّ س ُل
ِم ْن هذ ِه الدوْ َح ِة الخَضْ را ِء ق ْد طَل َع ال
ْ
فازدا َد ِمنهُ الضُّ حى فِي ال َعي ِن إشراقا
ضا ِحي َمنابتِ ِه
َورد تأل َ
ق في َ
ِم ْن ِذ ْك ِر ُك ْم و َجفا أَجفانَهُ ال َو َسنُ
هَلْ ت َْذكرونَ غريبًا عَا َدهُ َش َجنُ
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية :
العلم فَلسفَةً ح ِف ْ
ظتَ َش ْيئا وغابَ ْ
( )1فقلْ ِل ْ
ك أشيا ُء
ت عن َ
من  ...في ِ
ب -يَ ُّ
د -يُ ْتقِنُ
ج -يدعي
ظن
أ -يَرى
وض أ ْب ِكي ف ْق َد ُمش ِبه ِه حتى بَ ْ
(َ )2و ُ
كت .....أعيُنُ الزهَ ِر
قفت في الر
ِ
د -احْ تِجاجًا
ي
ب -بدُمو ِعي
أ-هَ ّمًا
ج -لِ َمرْ آ َ
عيم بال
( )3و َم ْن غَدا ال ِبسًا ثَوْ َ
ب النّ ِ
ب -تف ّ
ضل
أ -نقوش
االجابة  -1 :ج  -2ب  -3د

َ ...علَ ْي ِه فإن هللاَ يَ ْن َز ُعهُ
د -شكر
ج -احتراس
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بحر الطويل
 مفتاح البحر الطويل :طويل له دون البحور فضائِ ُل

فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفاع ُل

 وزن البحر الطويل :فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن

فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن

 بحر الطويل له تفعيلتان رئيستان ،هما: -1فَعولُ ْن(ب ) - -ولها صورة فرعية واحدة ،هي :
فعو ُل (ب  -ب ).
َ -2مفاعيلُ ْن (ب ، ) - - -ولها صورتان فرعيتان ،هما :
أَ -مفَا ِعلُ ْن (ب  -ب ) -
ب -مفاعي ( ب  ،) - -وهذه التفعيلة ال ترد في هذا البحر إال في عروضه وضربه .
عروض البيت  :هي التفعيلة األخيرة في صدر البيت  ،ضرب البيت :هي التفعيلة األخيرة في عجز البيت.
أمثلة الكتاب :
ك ِم ْن ِذ ْكرى َحبيب َو ِعر ْفا ِن
 ِقفا نَب ِق/فا/نب/ك/من/ذك/رى/ح/بي/بن/و/عر/فا/ني
ب / - -ب  /- - -ب / - -ب - - -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن
 َعلى قَ ْد ِر أَ ْه ِل ال َع ْز ِم تَأْتِي ال َعزائِ ُمع/لى/قد/ر/أه/لل/عز/م/تأ/تل/ع/زا/ئ/مو
ب / - -ب  /- - -ب / - -ب  -ب -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

َو َر ْبع َخلَ ْ
ت آياتُهُ ُم ْن ُذ أَ ْزما ِن
و/رب/عن/خ/لت/آ/يا/ت/هو/من/ذ/أز/ما/ني
ب / - -ب  /- - -ب / - -ب - - -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن
كار ُم
َوتَأْتِي َعلى قَ ْد ِر ال ِك ِ
رام ال َم ِ
و/تأ/تي/ع/لى/قد/رل/ك/را/مل/م/كا/ر/مو
ب / - -ب / - - -ب  /- -ب  -ب -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

ب َجدي ُد
 أَال لَ ْيتَ َر ْيعانَ الشبا ِأ/ال/لي/ت/ري/عا/نش/ش/با/ب/ج/دي/دو
ب / - -ب  /- - -ب  -ب /ب - -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعي

َو َد ْهرًا تَ َولى يا بُثَ ْينَ يَعو ُد
و/ده/رن/ت/ول/لى/يا/ب/ثي/ن/ي/عو/دو
ب / - -ب / - - -ب  -ب /ب - -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعي

 َع ِج ْب ُت لِ َس ْعي الد ْه ِر بَيني َوبَ ْينَها
ع/جب/ت/ل/سع/يد/ده/ر/بي/ني/و/بي/ن/ها
ب  -ب /ب  /- - -ب / - -ب  -ب-
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

ضى ما بَينَنا َس َكنَ الد ْه ُر
فَلما ا ْنقَ َ
ف/لم/من/ق/ضى /ما  /بي/ن/نا /س/ك/ند/ده/ري
ب / - -ب / - - -ب  -ب /ب - - -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفاعيلُ ْن
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لتدريبات
 -1قطّع األبيات االتية من البحر الطويل  ،واذكر تفعيالتها :
يُ َمجِّ ُدها قلبي َويَدعو لَها فَمي
 بالدي هَواها في لِساني َوفي َدميي/مج/ج/د/ها/قل/بي/و/يد/عو/ل/ها/ف/مي
ب/ال/دي/ه/وا/ها/في/ل/سا/ني/و/في/د/مي
ب  -ب /ب / - - -ب  /- -ب  -ب -
ب / - -ب  /- - -ب / - -ب  -ب-
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن
ك ِمن ِذ ْكرى َح ِبيب َو َم ْن ِز ِل
 ِقفا نَ ْب ِق/فا/نب/ك/من/ذك/رى/ح/بي/بن/و/من/ز/لي
ب / - -ب  /- - -ب / - -ب  -ب-
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

ِب ِس ْق ِط اللوى بَ ْينَ الدخو ِل فَ َحوْ َم ِل
ب/سق/طل/ل/وى/بي/ند/د/خو/ل/ف/حو/م/لي
ب / - -ب / - - -ب  -ب /ب  -ب -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعلُ ْن

س أَ ْخالق تَدُلُّ على الفَتَى
 وللنّ ْف ِو/لن/نف/س/أخ/ال/قن/ت/دل/ل/ع/لل/ف/تى
ب / - -ب  /- - -ب  -ب /ب  -ب-
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعلُ ْن

أَكانَ َسخا ًء ما أَتَى أَ ْم تَسا ِخيا
أ/كا/ن/س/خا/ئن/ما/أ/تى/أم/ت/سا/خ/يا
ب  -ب /ب / - - -ب  /- -ب  -ب -
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

 تَهونُ َعلَ ْينا في ال َمعالي نُفو ُسنات/هو/ن/ع/لي/نا/فل/م/عا/لي/ن/فو/س/نا
ب  -ب /ب  /- - -ب / - -ب  -ب-
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

ب ال َح ْسنَا َء ل ْم يُ ْغ ِله ال َم ْه ُر
َو َمن َخطَ َ
و/من/خ/ط/بل/حس/نا/ء/لم/يغ/ل/هل/مه/رو
ب  -ب /ب / - - -ب  -ب /ب - - -
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفاعيلُ ْن

ك ِهزة
 َوإنِّي لَتَعروني لِذ ْكرا ِو/إن/ني/ل/تع/رو/ني/ل/ذك/را/ك/هز/ز/تن
ب / - -ب  /- - -ب / - -ب  -ب-
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

ض ال ُعصفو ُر بللَهُ القَ ْ
ط ُر
َك َما ا ْنتَفَ َ
ك/من/ت/ف/ضل/عص/فو/ر/بل/ل/ل/هل/قط/رو
ب  -ب /ب / - - -ب  -ب /ب - - -
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفاعيلُ ْن

 لِ َخوْ لَةَ ْأطالل بِبُرقَ ِة ثَه َم ِد
ل/خو/ل/ة/أط/ال/لن/ب/بر/ق/ت/ثه/م/دي
ب  -ب /ب  /- - -ب  -ب /ب  -ب-
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعلُ ْن

تَلو ُح َكباقِي ال َو ْش ِم في ظَا ِه ِر الي ِد
ت/لو/ح/ك/با/قل/وش/م/في/ظا/ه/رل/ي/دي
ب  -ب /ب / - - -ب  /- -ب  -ب -
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن

 -2افصل بين شطري كل بيت من األبيات اآلتية :
َو ْ
وم أَ ْع َج ُل
إن ُمد ِ
ت األَيدي إلى ال ّزا ِد ل ْم أُ ُك ْن بِأَ ْع َجلِ ِهم ْإذ أجْ َش ُع القَ ِ
ق العا ِشقونَ وفَا َرقوا الهَوى وا ْستَ َمر ْ
ت بال ِّرجا ِل ال َمرائ ُر
أفِ ْق قَد أَفا َ
ت ال ُّسرى َخ ْلفي لِ َم ْن قَ ّل مالُهُ َوأن َع ُ
تَ َر ْك ُ
ك َع ْسجدا
لت أ ْفراسي بنُ ْعما َ
اإلجابة :
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َو ْ
ت األَيدي إلى ال ّزا ِد ل ْم أُ ُك ْن
إن ُمد ِ
ق العا ِشقونَ وفَا َرقوا ال
أ ِف ْق قَد أَفا َ
تَ َر ْك ُ
ت السُّرى خ َْلفي لِ َم ْن قَ ّل مالُهُ

وم أَ ْع َج ُل
بِأَ ْع َجلِ ِهم ْإذ أجْ َش ُع القَ ِ
هَوى وا ْستَ َمر ْ
ت بالرِّجا ِل ال َمرائ ُر
َوأن َع ُ
ك َعسْجدا
لت أ ْفراسي بنُعْما َ

 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية :
جر
ك ال تَدري
( )1تَ َزو ْد ِمنَ .....فإن َ
إ َذا َجن ليل هل تَعيشُ إلى الفَ ِ
دْ -
بار
ج -التّقوى
عام
أ -الما ِل
ب -الط ِ
األخ ِ
....ليس يَ ْشفي َغل ْيلَهُ سوى ْ
أن يَرى ال ّرو َحي ِن تَ ْمتَ ِزجا ِن
(َ )2كأن
َ
دَ -سقَمي
ب -فُؤادي ج -االنتظا َر
لب
أ -القَ َ
ّ
....إال َماللةً
( )3إذا ال ِخلُّ لَ ْم
ق ِعتابُ
فليس لَهُ ّإال الفِرا َ
َ
ك
ك
ك
ك
د -يَ ْهجرْ َ
ج -يُجافِ َ
ب -يُع ِط َ
أ -يُفار ْق َ
 -3د
 -2ب
اإلجابة  -1 :ج

لتدريب عام
 قطّع األبيات اآلتية  ،واذكر تفعيالتها ،واسم البحر في كل منها :صبا وأيّاَ َم أُ ْنسي
هار واللَي ِل يُ ْنسي
ْاذ ُكرا لي ال ِّ
 اختالفُ الن ِاذ/ك/را/لص/ص/با/و/أي/يا/م/أن/سي
اخ /ت/ال/فن/ن/ها/ر/ول/لي/ل/ين/سي/
 ب  /- -ب – ب  -/ -ب - - ب  / - -ب – ب - / -ب - -فَا ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
الخفيف التام .
ق ِم ْن أطالل
 ما هَي َج الشوْ َما/هي/ي/جش/شو/ق/من/أط/ال/لن
  -ب  -/ -ب - - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فاعلن ُ /م ْستَ ْف ِعلْ
مجزوء البسيط .
 أَ َما ِو ّي إن الما َل َغاد َو َرائح
أ/ما/وي/ي/إن/نل/ما/ل/غا/دن/و/را/ئ/حن
ب  /- -ب / - - -ب / - -ب  -ب -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن
بحر الطويل.
 حبَذا العيشُ حين أهلي جميعحب/ب/ذل/عي/ش/حي/ن/أه/لي/ج/مي/عن
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أض َح ْ
ت ِقفارًا ك َوحْ ي الواحي
أض/حت/ق/فا/رن/ك/وح/يل/وا/حي
  -ب  -/ -ب - - - /-ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فاعلن ُ /م ْستَ ْف ِعلْ

َويَ ْبقى ِمنَ الما ِل األحا ِد ُ
يث َوال ِّذك ُر
و/يب/قى/م/نل/ما/لل/أ/حا/دي/ث/وذ/ذك/رو
ب / - -ب  /- - -ب / - -ب - - -
فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فَعولُ ْن َمفاعيلُ ْن

ل ْم تُف ِّر ْق قلوبَها األهوا ُء
لم/ت/فر/رق/ق/لو/ب/هل/أه/وا/ئو

0789454597

 ب / - -ب  -ب - - - / -فَا ِعالتُن ُمتَ ْف ِعلُن فاالتُ ْن

 ب / - -ب  -ب  - / -ب - -فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن
الخفيف التام .

ْ
حاز ِم
ي نصيح أَوْ نصي َح ِة ِ
ِب َرأ ِ
ب/رأ/ي/ن/صي/حن/أو/ن/صي/ح/ة/حا/ز/مي
ب  -ب /ب / - - -ب  -ب /ب  -ب –
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعلُ ْن

ي ال َم ُشو َرةَ فَاستَ ِع ْن
 إِ َذا بَلَ َغ ال ّرا ُإ/ذا/ب/ل/غر/را/يل/م/شو/ر /ة/فس/ت/عن
ب  -ب /ب / - - -ب  -ب /ب  -ب -
فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعلُ ْن
بحر الطويل .
 ش ّدةُ الد ْه ِر تنقضيشد/د/تد/ده/ر/تن/ق/ضي
 ب / - -ب  -ب -فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن
مجزوء الخفيف
ب
العيش لوال أنهُ
َ
 ما أطيَ َما/أط/ي/بل/عي/ش/لو/ال/أن/ن/هو
  -ب  -/ -ب  - - /-ب -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فاعلن ُ /م ْستَ ْف ِعلُ ْن
مجزوء البسيط.

ث ّم يأتي َرخا ُؤهُ
ثم/م/يأ/تي/ر/خا/ؤ/هو
 ب / - -ب  -ب -فا ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن

عن عا ِجل ُكلُّهُ مترو ُ
ك
عن/عا/ج/لن/كل/ل/هو/مت/رو/كو
  -ب - / -ب - - - / -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن  /فاعلن ُ /م ْستَ ْف ِعلْ

ص ْن ُ
ت نَ ْفسي َعما يُ َدنِّسُ نَ ْفسي
 ُصن/ت/نف/سي/عم/ما /ي/دن/ن/س/نف/سي
 ب  - - / - -ب – /ب ب - -فا ِعالتُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُن ف ِعالتُ ْن
الخفيف التام .
 بَانَ ْت ُسعا ُد فَقَ ْلبي اليَوْ َم َم ْتبُو ُل
با/نت/س/عا/د/ف/قل/بل/يو/م/مت/بو/لو
  -ب / -ب ب  - -/ -ب - -/ -ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فَ ِعلُ ْن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فَ ْعلُ ْن
البسيط التام.
ضهُ
 إذا ال َمرْ ُء لَ ْم يُ ْدنَسْ ِمنَ اللُّ ْؤ ِم ِعرْ ُإ/ذل/مر/ء/لم/يد/نس/م/نل/لؤ/م/عر/ض/هو
ب / - -ب / - - -ب  /- -ب  -ب -

َوتَ َرفّ ْع ُ
س
ت َع ْن َج َدا ك ِّل ِج ْب ِ
و/ت/رف/فع/ت/عن/ج/دا/كل/ل/جب/سي
ب ب / - -ب  -ب  - / -ب - -
ف ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن فا ِعالتُ ْن

ُمتَيم إ ْث َرها لم يُ ْف َد َم ْكبو ُل
م/تي/ي/من/إث/ر/ها/لم/يف/د/مك/بو/لو
ب  -ب  -/ -ب  - -/ -ب - -/ -
ُمتَ ْف ِعلُ ْن فاعلن ُم ْستَ ْف ِعلُ ْن فَ ْعلُ ْن

فَ ُكلُّ ِرداء يَرْ تَ ِدي ِه َجمي ُل
ف/كل/ل/ر/دا/ئن/ير/ت/دي/ه/ج/مي/لو
ب  -ب /ب / - - -ب  -ب /ب - -
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فعولُ ْن َمفاعيلُ ْن فعولُ ْن َمفَا ِعلُ ْن
بحر الطويل .
 لك ُم ال ّرو ُح والبَ َد ْنل/ك/مر/رو/ح/ول/ب/دن
ب ب / - -ب  -ب -
فَ ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن
مجزوء الخفيف .
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فَعو ُل َمفاعيلُ ْن فَعو ُل َمفَا ِعي

لك ُم ال ِّسرُّ وال َعلَ ْن
ل/ك/مس/سر/ر/ول/ع/لن
ب ب / - -ب  -ب -
فَ ِعالتُ ْن ُمتَ ْف ِعلُن
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مملحق
القافية
 تعريف القافية : القافية من الشعر  :هي مجموعة من الحروف في آخر البيت الشعري وأهمها حرف الرويّ. القافية وفق تعريف الخيل بن أحمد  :هي من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يسبقه مع المتحرك الذيقبل الساكن .
 القافية = آخر حرف في البيت ثم يأتي قبله أول ساكن ثم يأتي قبله المتحرك الذي قبل الساكنأمثلة :
س) حدد القافية في األبيات اآلتية :
ار ُم
 -1عَلى قَ ْد ِر أَ ْه ِل ال َع ْز ِم تَأْتِي ال َعزائِ ُم
َوتَأْتِي عَلى قَ ْد ِر ال ِك ِ
رام ال َم َك ِ
القافية = آخر حرف في البيت ثم يأتي قبله أول ساكن ثم يأتي قبله المتحرك الذي قبل الساكن
آخر حرف هو ( ُم)  /أول ساكن قبله هو (ا)  /المتحرك الذي قبل الساكن هو (ك)
فالقافية هي  :كارم .
ظيم ال َعظَا ِئ ُم
ّغير صغارُها
وتَص ُغر في عي ِن ال َع ِ
 -2وتَعظم في عي ِن الص ِ
القافية = آخر حرف في البيت ثم يأتي قبله أول ساكن ثم يأتي قبله المتحرك الذي قبل الساكن
آخر حرف هو ( ُم)  /أول ساكن قبله هو (ا)  /المتحرك الذي قبل الساكن هو (ظ)
فالقافية هي  :ظائ ُم .
ار ُم
 -3يُكلِّف سيف الدول ِة
الجيش همهُ
َوق ْد ع ِجزت عنه الجيوشُ ال َخ َ
َ
ض ِ
آخر حرف هو ( ُم)  /أول ساكن قبله هو (ا)  /المتحرك الذي قبل الساكن هو (ض)
فالقافية هي  :ضار ُم .
ك ما ال تَ ّدعي ِه الض َرا ِغ ُم
اس ما عن َد نف ِسه
َوذل َ
َ -4ويَطلبُ عن َد النّ ِ
آخر حرف هو ( ُم)  /أول ساكن قبله هو (ا)  /المتحرك الذي قبل الساكن هو (ر)
فالقافية هي  :راغ ُم .
ك وال أَ ْم ُر
ك الص ْب ُر
أ َما للهَوى نَهي عَلي َ
ك عَصي الدمع ِشيمتُ َ
 -5أرا َ
آخر حرف هو (ر)  /أول ساكن قبله هو (م)  /المتحرك الذي قبل الساكن هو (أ)
فالقافية هي  :أَ ْمرُ.
ْ
ب
َ -6ر ْمتني كلُّ حادثة
ص ِ
فأخطَ ْتني َولَ ْم تُ ِ
آخر حرف هو (ب)  /أول ساكن قبله هو ( ْم)  /المتحرك الذي قبل الساكن هو ( َل)
ب.
ص ِ
فالقافية هي  :لَ ْم تُ ِ
 مالحظات : -1القافية قد تكون جز ًءا من الكلمة كما في (راغم  ،كارم ) ،وقد تكون كلمة واحدة كما في (أَ ْمرُ)  ،وقد تكون
ب) .
ص ِ
كلمتين كما في (لَ ْم تُ ِ
 -2ال تنسى أن تضع في القافية جميع الحروف التي بين آخرحرف في البيت وأول متحرك الذي قبل الساكن .
 -3الحروف (ا،و،ي) إذا لم يكن عليها حركات فهي ساكنة .

60
د.عمران المرعي

0789454597

ي
الرو ّ
 تعريف الروي :هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويتكرر في نهاية أبياتها ،وتسمى به القصيدة ،نحو  :سينية أو رائية أو
حائية ،ويكون ساكنًا أو متحر ًكا .
 أمثلة : -1قال الشنفرى :
َوما َود ْ
ت
ت
عت ِجيرانَها ْإذ تَ َول ِ
أَال أُ ُّم َعمرو أج َم َعت فاستقل ِ
ُ
وكانت بأَ
ت
مرها
عناق ال َم ِط ِّي أَظَل ِ
ِ
َوق ْد َسبَقَ ْتنَا أ ُّم َع ْمرو بأَ ِ
نالحظ الحرف الذي تكرر في آخر األبيات هو حرف التاء  ،فالروي هو حرف التاء  ،فتسمى القصيدة تائيّة .
 -2قال النابغة :
إذا طَلَ َع ْ
بأنّك شمس والملو ُ
ك كواكب
ت لم يَ ْب ُد منهُن َكوْ َكبُ
على َش َعث أيُّ الرِّ جا ِل ال ُمهذبُ
ولستَ ِب ُمستبَق أ ًخا ال تَلُ ُّمهُ
نالحظ الحرف الذي تكرر في آخر األبيات هو حرف الباء  ،فالروي هو حرف الباء  ،فتسمى القصيدة بائيّة .
 حروف المد الساكنة (ا،و،ي) :ال تصلح أن تكون رويًا  ،ويكون حرف الروي هو الحرف الذي قبلها ،مثال :
ْاذ ُكرا لي الصِّبا وأيّاَ َم أُ ْنسي
هار واللَي ِل يُ ْنسي
 اختالفُ الن ِحرف الروي هو حرف السين  ،وليس حرف(ي) ألنه حرف مد ساكن .
َو َجنةُ ال ُخل ِد أَ ْه ْ
عض َمعْناكا
الوجْ دا ِن َمرآكا
 أُرْ د ُُّن أَ ْش َر َدت بَ َ
ق ِفي ِ
حرف الروي هو حرف الكاف  ،وليس حرف (ا) ألنه حرف مد ساكن .
 حرف الهاء : -1يكون رويًا إذا جاء قبله حرف ساكن سواء أكانت الهاء أصلية أم زائدة  ،مثال :
المعروف َما ل ْم
أ -أفض ُل
ِ
تُ ْبتذ ُل فيه الوجوهُ
حرف الروي هو حرف الهاء ؛ ألنه من أصل الكلمة وما قبله ساكن .
ب ْ
ت ِعبرةً واتّعاظًا
ك و َد ْعهُ
عن هوا َ
فاز ُجر القل ِ
ب -إن في المو ِ
حرف الروي هو حرف الهاء ؛ ألنه زائد وما قبله ساكن .
 -2حرف الهاء إذا جاء قبله حرف متحرك فال يكون رويًا  ،يكون الحرف الذي قبله رويًّا  ،مثال :
والبُخ ُل ال يَ ُّ
 الجو ُد ال ُّنفك الئ ُمهُ
ينفك حا ِم ُدهُ
حرف الروي ليس حرف الهاء ألنه جاء قبله حرف متحرك  ،حرف الروي هو حرف الميم .
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