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 حــفــظ ّص :ـنـّو الـجأواًل : 

 .رة آل عمران من السور املدنّية سو

 . حفظ  اآلياتاملوضوعات اليت تناولتها ما 

 ــ علّو درجات الرسل .1

 

 ــ وقصة والدة مريم ابنة عمران 2

 وكفالة زكريا هلا .

 

 الم ــ وقصة والدة حييى عليهم الس3

 وبيان صفاته .

 

 عليها ــــ اصطفاء مريم 4

 وتفضيلها على نساء ــالّسالم  

 العاملني . 

 

 ــ وما رافق ذلك من معجزات 5

 قدرة اهلل تعاىل، وساقها تُدلُّ على

 تأكيدًا لصدق  ــعّز وجّل  ــاهلل  

 .  ــصلى اهلل عليه وسّلم  ــ نبّوة حممد

 

 ــ قّصة ميالد املسيح عيسي 6

 . و معجزاته ــعليه الّسالم ــ ابن مريم 

 

 

 حفظ .سبب تسمية السورة ثانيًا : 

، أي سيدنا عمران  مّسيت سورة عمران بهذا االسم ؛ لورود قصة تلك األسرة العريقة والفاضلة فيها ، وهم آل عمران 

عليه السالم وهو والد البتول مريم أّم عيسى ، وما جتّلى فيها من مظاهر القدرة اإلهلّية واإلعجاز بوالدة مريم وابنها 

 عيسى عليه السالم .

 األسلوب القصصي .ستخدم يف السورة واذكر فاددته             سؤال : سّم األسلوب القرآني امل

 أخذ العربة والعظة .( 2 لقرآن الكريم يف إقامة الّدليل .               بيان عظمة ا ( 1

 .اء ، وقوة صربهم ويقينهم باهلل بيان إميان األنبي( 4                                                               التدّبر والتأّمل .( 3
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 تكميلي  : من بداية السورة إىل قوله تعاىل : إّنك مسيع الّدعاء (  2019) وز  قال تعاىل : 

( ُذرِّيًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 33نَي )ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل ِإْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِم }

( َفَلمَّا 35سَِّميُع اْلَعِليُم )( ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت ال34)

ْنَثى َوِإنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَم َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاألِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ 

ا َوَكفََّلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا ( َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًن36َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم )

( 37ُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساب  )اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْر

ِدَكُة َوُهَو َقاِدٌم ( َفَناَدْتُه اْلَمال38َعاِء )َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُُّهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا 

َربِّ  ( َقاَل39ِمَن الصَّاِلِحنَي )يًّا ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمة  ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِب

َآَيًة َقاَل ِلي ( َقاَل َربِّ اْجَعْل 40ٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك اللَُّه َيْفَعُل َما َيَشاُء )َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغال

 . ْبَكاِر ا َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواإلَرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكِثرًي نَّاَس َثَلاَثَة َأيَّاٍم ِإاّلُتَكلَِّم ال َآَيُتَك َأاّل

 

 

 ( 33درجات الّرسل ) املوضوع : علو 

 .ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل ِإْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي  : ( 33) اآلية 

 املفردات :

 . تكميلي ( 2019) وز  .اختار ، جعلهم صفوة خلقه ، جذرها ) صفو (    اصطفى :

  . ( دهماآل ابراهيم : عشريته ) امساعيل وإسحاق واألنبياء من أوال

 عيسى وأمه مريم بنت عمران . ) أول ( . ل عمران :آ
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 رح :ـــشـــال

أي اختار للنبوة صفوة خلقه ، وهم : آدم أبو البشر ، ونوح عليه السالم ) شيخ املرسلني ( ، وآل ابراهيم ، أي عشريته  

، وآل  ــ اهلل عليه وسلم ــ سحاق واألنبياء من أوالدهم ومن مجلتهم الرسول صلىإمساعيل وإوذوي قرباه وهم 

 سراديل .إبن مريم عليه السالم خامت أنبياء بين عمران ، ومنهم املسيح عيسى ا

   ملاذا خّص اهلل تعاىل هؤالء األنبياء بالّذكر  سؤال : 

 نبياء والرسل مجيعًا من نسلهم .ألن األ 

 سؤال : من هم الذين اصطفاهم اهلل تعاىل  

 إّن اهلل اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني . 

 . َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ُذرِّيََّة : (  34) اآلية 

 املفردات :

        .    نسل االنسان ، جذرها ) ذرر ( ، مجعها ) ذرّيات ( ذرية :

 مسيع عليم : مسيع ألقوال العباد عليم بضمادرهم . 

 . والصالح ، والتقى ، الدين يف متجانسني اصطفاهم أي   : الـــشــــرح                

  

 متنوعة أسئلة

 . تكميلي ( 2019) وز  سؤال : مب وصف اهلل تعاىل ذرّية األنبياء   ) الفهم والتحليل ( .

 إبراهيم . ةوصفها بأن بعضها من بعض ؛ من ذرّية آدم ثّم ذرّية نوح ثّم من ذرّي
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 سؤال : عالم يدل وصف اهلل ذرّية األنبياء بعضها من بعض   ) الفهم والتحليل ( .

 ألّنهم متجانسون يف الّدين ، والّتقى ، والصالح .

 ن يعود الضمري ) اهلاء ( يف كلمة بعضها   سؤال : على م

 على ذرّية .

( 37إىل اآلية  35) . من اآلية  مريم ابنة عمران وكفالة زكرّيا هلا  املوضوع : قّصة والدة 

ِميُع ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَّ:  35اآلية 

 . اْلَعِليُم

 املفردات :

  رّب : أسلوب نداء                            امرأة عمران : امسها حّنة بنت فاقود .  

 نذرت : من النذر ، وهو ما يوجبه املرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو حنوهما .   

 السميع العليم : مسيٌع للدعاء والعامل بالنّية .                      حمّررًا : عتيقًا مفّرغًا لعبادتك وخدمة بيت املقدس 

 : رحـــــشـــال

أي اذكر هلم قول امرأة عمران : أني نذرت لعبادتك وطاعتك ما أمحله يف بطين ، وخملصًا للعبادة واخلدمة وهو  

 السميع لعبادي العليم بنّييت .

 .دّية ورضوان اهلل تعاىل بالقبولشّبه الّنذر باهل:      ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي الصورة الفنّية : 
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 أسئلة متنوعة

 تكميلي ( 2019) وز  عادة الّنذر .    ( بيت املقدس امرأة عمران ) عند أهل مّتبعة ؤال : ما العادة اليت كانت س

 نذرت ما يف بطنها لعبادة اهلل وطاعته .  امرأة عمران   سؤال : ما الّنذر الذي نذرته 

 بالعبادة والطاعة وصدق التوّكل على اهلل .            التحليل ( .سؤال : مَب استعانت لتحقيق نذرها   ) الفهم و

 الدعاء .       ) التذّوق اجلمالي ( . َفَتَقبَّْل ِمنِّي  سؤال : ما املعنى البالغي الذي خرج إليه األمر يف قوله تعاىل : 

 أن يتقّبل اهلل دعاءها مبا نذرته .  سؤال : ماذا دعت امرأة عمران    

 سؤال : فّرق يف املعنى يف ما حتته خطٌّ يف ما يأتي :

 .   خملصًا للعبادة واخلدمة .  َحرًَّراُم َبْطِني ِفي َما َلَك َنَذْرُت ِإنِّي أ ـ قال تعاىل : 

 خالصًا من األخطاء . بالّلغة العربّية .  ُمنّقحًا ،  ُمحّررًاب ـ أعدُت كتابة النّص 

َثى َوِإنِّي َكاألنلذََّكُر َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس ا :  36اآلية 

 .  َسمَّْيُتَها َمْرَيَم َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم

 املفردات :

                .ها : ولدتها  ْتَعوَضـ  

 األنثى :  ) جذرها أنث ( وليس الذكر كاألنثى : أي ليس الذكر الذي طلْبَته كاألنثى اليت وهبتها بل هذه أفضل .ـ  

                          تكميلي ( 2019) وز  ـ مّسيتها : جذرها ) مسو ( .

 الّرجيم : اّللعني . ـ               .    ( جذرها عوذ) أ إليك لتحفظها وحتّصنها ، أعيذها : أجلـ  
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 رح :ــــشــــال

 ا ألنه مل يكن يقبل يف النذر إال: يا رّب إنها أنثى ، وقالت هذأي مّلا ولدتها قالت على وجه التحّسر واالعتذار 

الذكر الذي  الذكور ، فقبل اهلل تعاىل مريم ، واهلل تعاىل أعلم بالشيء الذي وضعت قالت ذلك أو مل تقله ، وليس

طلبته كاألنثى اليت وهبتها بل هذه أفضل ، وإني مّسيت هذه األنثى مريم ومعناه يف لغتهم العابدة خادمة الرب ، 

 وإني أجريها حبفظك وأوالدها من شر الشيطان الرجيم ، فاستجاب اهلل هلا ذلك .

 . وليس الّذكر كاألنثى  : فّسر قوله تعاىل :  تكميلي ( 2019) وز 

 .  واهلل َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت: اذكر املعنى الذي أفادته اجلملة املعرتضة :   تكميلي ( 2019) وز 

  األنَثى َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكواهلل اجلملتان معرتضتان من كالمه تعاىل ، تعظيمًا لشأن هذه

 .، وجعلها وابنها آية للعاملني ظادم األمور املولودة ، وما علق بها من ع

 سؤال : فّرف يف املعنى يف ما حتته خطٌّ يف ما يأتي : ) املعجم والداللة ( .

 .    أجنْبُت .  ُأْنَثى َوَضْعُتَها ِإنِّي َربِّ َقاَلْت :  تعاىل قال ـ أ

 اخلليل بن أمحد علم الَعروض .        أوجَد . وضع ـ ب

 . تكميلي ( 2019) وز           يف اآلية . ) التذّوق اجلمالّي (من املضارع للفعل ) ُأعيُذها ( سؤال : ما داللة الّز

 االستمرار والتجّدد .
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ِريَّا اْلِمْحَراَب َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََّلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَك: 37اآلية 

 . َغْيِر ِحَساب ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَوَجَد 

 املفردات :

 أها تنشئة صاحلة .        املة شاملة ونّشاها تربية كوأنبتها نباتًا حسنًا : رّب

  كريا : أحد أنبياء بين إسراديل .               ز               تكميلي ( 2019) وز  ا : عهدها إليه بالرعاية .ّيلها زكروكّف

 مًا.                  رزقًا : فاكهة وطعا                                     : حجرة العبادة يف بيت املقدس . احملراب 

 . يشاء : جذرها ) شيأ (               بغري حساب : رزقًا واسعًا ال نهاية له .            هذا الرزق   هذا : من أين لِك أنى لِك  

 رح :ـــشــال

اها تربية كاملة ، ونّشأها تنشئة صاحلة ، وجعل زكرّيا كافاًل هلا عداء ، ورّبأي قبلها اهلل قبواًل حسنًا ، وسلك بها طريق الّس

زكريا حجرتها دًا للقيام مبصاحلها ، حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزوت يف حمرابها تتعّبد ، وكّلما دخل عليها ومتعّه

 . ومكان عبادتها ، وجد عندها فاكهًة وطعامًا ) وجد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء ، وفاكهة الشتاء يف الصيف (

نٍس واحد  هو إلفادة الشيوع والكثرة ، وأّنه ليس من ج َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا " التنكري يف قوله : ) رزقًا (* 

 . بل من أجناٍس متعّددة 

 .تربيتها احلسنة بالّزرع الّصاحلصّور مريم عليها السالم يف منّوها وترعرعها و:   َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا  الصورة الفنّية : 

 أسئلة متنوعة

 . يل صاحل   ) الفهم والتحليل (ما أثر الرعاية احلسنة يف تنشئة جَوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا  سؤال : يف ضوء قوله تعاىل : 

 الّرعاية الّصاحلة كالّزرع الّصاحل خيرج نباتًا طيبًا ، والرتبية احلسنة تنشئ جياًل سوّيًا .
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 على مريم .                         سؤال : على من يعود الضمري ) اهلاء ( يف كلمة تقّبلها  

 سؤال : ماذا جيد زكرّيا كّلما دخل حمراب مريم  

 فاكهة الصيف يف الشتاء ، وفاكهة الشتاء يف الصيف .جيد عندها فاكهًة وطعامًا ، حيث وجد عندها 

 للعادة عرضته اآلية الكرمية    ) الفهم والتحليل ( .خارقًا سؤال : أذكر أمرًا 

 . فاكهة الشتاء يف الّصيفوهو فاكهة الصيف يف الشتاء والرزق يف غري أوانه عند مريم أال  

     أسوب شرط .  ـ كّلما دخل عليها زكرّيا احملراب :  أ           سّم األساليب اللغوية الواردة يف اآلية .

 أسلوب استفهام .ج ـ أّنى لِك هذا :                            م : أسلوب نداء .    ب ـ يا مري  

 ( 41ـ  38قصة والدة حييى عليه السالم وبيان صفاته . اآليات ) املوضوع :                             

 .  ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء :  38اآلية 

                  هب : أعطين      أى فيه زكريا كرامة اهلل ملريم .     هنالك : يف ذلك الوقت الذي ر  املفردات :

 مسيع الّدعاء : أي جميب دعاء من ناداك .                          مباركًا . ذرية طيبة : ولدًا صاحلًا             لدنك : عندك . .

يف ذلك الوقت الذي رأى فيه ) زكريا ( كرامة اهلل ملريم ، دعا رّبه متوّساًل ومتضّرعًا ، أن أعطين  أي  رح :ـــــشـــــال

 ريًا وامرأته عجوز عاقر ، فأجاب اهلل النداء . من عندك ولدًا صاحلًا ــ وكان شيخًا كب

 أسئلة متنوعة

          هنالك سؤال : ما املشار إليه يف 

 قت الذي أرى فيه كرامة اهلل ملريم برزقها يف حمرابها .ذلك الو
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 . تكميلي ( 2019) وز  . َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك  سؤال : ملاذا جاء الطلب بلفظ اهلبة يف قوله تعاىل : 

السالم ؛ فهو كبري اهلبة هي عطاء من غري ِعوض أو مقابل ، ومن غري سبب أو تدّخل أو وسيط من زكرّيا عليه ألّن  

فاهلبة إحسان حمض من عند اهلل تعاىل ) من لدنك ( ، ويف ذلك صدق زكرّيا يف توّكله على اهلل  وامرأته عاقر 

  .وإميانه الصادق وحسن ظّنه برّبه

 الدعاء .                    سؤال : ماذا أفاد األمر يف " هْب لي " . 

 سؤال : فّرق يف املعنى بني ما حتته خط : ) املعجم والداللة ( .

 أعِط وامنح .            لي من لدنك ذرّية صاحلة " . هبأـ قال تعاىل : " رّب 

 يف صورة األمر . امد ال يأتي إالب ، من أفعال القلوب ، جأحُس             ساعدتين يف حّل املسألة . هبكب ـ 

ِدَكُة َوُهَو َقاِدٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمة  ِمَن َفَناَدْتُه اْلَمال :  39اآلية 

  .  اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّا ِمَن الصَّاِلِحنَي

 املفردات :

 يف الصالة .          دمًافنادته املالدكة وهو قادم : ناداه جربيل حال كون زكريا قا

 جذرها ) غلم ( . غالم : صيب .                                      .  سارًا يبشرك : يسوق لك خربًا 

 ه خلق بكملة " كن "  من غري أب برسالته ، ومسي عيسى كلمة اهلل ألن بعيسى مؤمنًا مصدقًا بكلمة من اهلل : أي مصدقًا

 جذرها ) سود ( . : يسود قومه ويفوقهم . سيدًا                       : بعيسى عليه السالم .                    بكلمة 

   الشهوات عفة وزهدًا ، وال يقرب النساء مع قدرته على ذلك . أي حيبس نفسه عن:  حصورًا

 .وهي أعلى من األوىل من الصاحلني : هذه بشارة ثانية بنبوته بعد البشارة بوالدته  نبيًا
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 رح :ـــــشـــــال

مي عيسى أي ناداه جربيل حال كونه قادمًا يف الصالة ، فبّشره بغالم امسه حييى ، مصدقًا بعيسى مؤمنًا برسالته ، وُس

كلمة اهلل ألنه خلق بكملة " كن "  من غري أب ، وكان يسود قومه ويفوقهم ، وكان حيبس نفسه عن الشهوات عفة 

 هذه بشارة ثانية بنبوته بعد البشارة بوالدته وهي أعلى من األوىل .وزهدًا ، وال يقرب النساء مع قدرته على ذلك ، و

*  فنادته املالدكة  نادى جربيل وعّبر عنه باسم اجلماعة تعظيمًا له ألنه رديسهم .امل 

 حييى يف اآلية   سؤال : مَب وصف اهلل ( :   أسئلة متنوعة) 

                   الذنوب والشهوات . صورًا ال يأتيـ ح2                           ـ سّيدًا يف قومه ، له املكانة واملنزلة العالية .1

 ـ مصّدقًا بكلمة من اهلل ) وهو عيسى بن مريم ( .4                                                         من الصاحلني . اـ يكون نبي3ًّ

 سؤال : على من يعود الضمري اهلاء يف كلمة ) فنادته ( . 

 على زكرّيا عليه السالم . 

        سؤال : ما البشرى اليت محلتها املالدكة لزكرّيا   

 .أّنه سريزق بولد امسه حييى   

 .ٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك اللَُّه َيْفَعُل َما َيَشاُءالَربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغ َقاَل :  40اآلية 

 املفردات :

 غالم : صيب .                                ى : اسم استفهام مبعنى كيف .            أّن

                         . ) مجعها ُعقر للمذكر ، وعواقر للمؤنث (عاقر : عقيم ال تلد .                       لغين الكرب : أدركتين الشيخوخة .ب

 قال كذلك يفعل اهلل ما يشاء : ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر . 
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 رح :ــــشــــال

قال زكريا عليه السالم : كيف يأتيين الولد   وقد أدركتين الشيخوخة وكان عمره حينذاك مئة وعشرين سنة وكانت  

نع ملما الشيخوخة والعقم وهما سببني مع فيهامرأته عقيم ال تلد ، وكانت زوجته بنت مثاٍن وتسعني سنة ، فقد اجت

 الولد ، ولكن اهلل ال ُيعجزه شيء وال يتعاظمه أمر .

 أسئلة متنوعة

 سؤال : كيف استقبل زكرّيا البشرى بيحيى عليهما السالم   ) الفهم والتحليل ( .

 يف موازين البشر ألّنه كبري يف الّسن ، وامرأته عاقر ، وبالدهشة والتعّجب ، واستعظام قدرة اهلل .باستبعاد حتّققها 

 

   ٌم َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغال سؤال : ما املعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل : 

 االستبعاد والتعّجب .

 قر .عا             : استخرج من اآلية لفظ يستوي فيه املذّكر واملؤّنث   ) املعجم والداللة ( . سؤال 

تلد ، وكل من السببني سؤال : تعّجب زكرّيا عليه السالم كيف يأتيه الولد   وقد أدركته الشيخوخة ، وامرأته عقيم ال 

 ه شيء ، وقادر على فعل ما يريد . يستعصي عليأجابه اهلل بأّنه ال يعجزه شيء ، وال  مانع من الولد ، مباذا أجابه رّبه  

لصعوبة حتقيقها يف موازين البشر ؛ فهو كبري يف السن ، وامرأته          سؤال : ملاذا تعّجب زكرّيا من هذه البشرى  

 عاقر ال تلد .

 اسم موصول .                         سؤال : ما نوع ) ما ( يف قوله تعاىل " اهلل يفعل ما يشاء "   
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ا َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكِثرًي َأيَّاٍم ِإاّل ثَةُتَكلَِّم النَّاَس َثال ِلي َآَيًة َقاَل َآَيُتَك َأاّلَقاَل َربِّ اْجَعْل  :  41اآلية 

 . ْبَكاِرَوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواإل

 املفردات :

 أال تكلم الناس : أال تقدر على كالم الناس .               : عالمة على محل زوجيت ألشكرك .                           آية

 له . يح : نزه اهلل تعاىل وعظمه و صّلّبَس                              .                                                    باإلشارة:  رمزًا

 ىل طلوع الشمس .اإلبكار : الوقت من أول النهار إ           ىل املغرب .                  لوقت من زوال الشمس إالعشي : ا

 رح :ـــــشـــال

باإلشارة ثالثة أيام بلياليها ، مع أنك سوي  تكّلم الّناس إاّل ل امرأتي ، فقال له أاّلمة على محقال ربي اجعل لي عال

 صحيح ، وعليك الذكر كثريًا بلسانك شكرًا على النعمة ، وسّبح اهلل تعاىل يف آخر النهار وأوله .

 أسئلة متنوعة

 . َرْمًزا  َثَة َأيَّاٍم ِإاّلنَّاَس َثالُتَكلَِّم ال َقاَل َآَيُتَك َأاّلتعاىل :  سؤال : ما الغرض من قوله

 الغرض هو مانع مساوي مينعه من الكالم بغري ذكر اهلل .

 . َواْذُكْر َربََّك َكِثرًيا  سؤال : ما اإلعجاز يف قوله تعاىل : 

 ح له ، وهذا أبلغ يف اإلعجاز .أي أنه منع عن الكالم ، ومل ُيمنع عن الذكر هلل ، والتسبي

دته بالَعشي أي عّظم رّبك بعبا      .  ْبَكاِرَوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواإل سؤال : ما املعنى الّدال عليه قوله تعاىل : 

 واإلبكار .

 مرأته .طلب عالمة تدل على محل ا                    سؤال : ماذا طلب زكرّيا من رّبه  
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 دلياًل على محل زوجته ، وحتقيق البشرى . ــعليه السالم  ــسؤال : بّين األمارة اليت منحها اهلل تعاىل لزكرّيا 

 ، ذاكرًا اهلل ذكرًا كثريًا ، ومسّبحًا يف أول النهار وآخره . باإلشارة ثالثة أيام بلياليها  ناس إاّليكّلم ال أاّل

      سؤال : ملاذا طلب منه فقط التكّلم بالذكر  

 شكرًا على النعمة . 

 أـ حرف العني يف ) بالعشّي ( الفتحة .                    ب ـ الياء يف ) حييى ( الفتحة .      : سؤال : اضبط حركة 

 الدعاء .                                                              سؤال : ماذا أفاد األمر يف " اجعل "   

 اإلبكاِر ِباْلَعِشيِّ َو  ٌق وهو من احملّسنات البديعّية .طبا 

 

( 44ـ  42اصطفاء مريم ـ عليها الّسالم ـ وتفضيلها على نساء العاملني )   املوضوع : 

 .  اِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمنَيَوِإْذ َقاَلِت اْلَمَلاِدَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَف :  42اآلية 

 املفردات : 

 همك به اليهود من الفاحشة .رك : جعلك خالية من األدناس واألقذار و مما اّتطّه

 رح :ـــــشــــال

من األدناس  فخّصك بالكرامات ، وطّهركقول املالدكة أي جربيل : يا مريم إن اهلل اختارك من بني سادر النساء 

واألقذار وما اتهمك به اليهود من الفاحشة ، وبذلك اختارك على سادر نساء العاملني لتكوني مظهر قدرة اهلل يف 

 إجناب ولد من غري أب . 

* ِدَكُة َوِإْذ َقاَلِت اْلَمال  . . أطلق املالدكة وأراد به جربيل ، فهو من باب تسمية اخلاص باسم العام تعظيمًا له 



 

18 
 

 لة متنوعةأسئ

 سؤال : ما داللة تكرار كلمة " اْصَطَفاِك "   ) التذوق اجلمالي ( .

 األوىل : أي أّن اهلل تعاىل اختار مريم عليها السالم من بني سادر النساء فخّصها بالكرامات .

رة اهلل يف إجناب ولد الثانية : أي أّن اهلل تعاىل اختار مريم عليها السالم على سادر نساء العاملني ، لتكون مظهر قد

 .من غري أب 

نساء  أّن اهلل اصطفاها وطّهرها على  ) الفهم والتحليل ( . ـ  مريم عليها السالمـ سؤال : ما فضل اهلل تعاىل على 

  .العاملني

 . ا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعنَيَي :  43اآلية 

 املفردات :

          جذرها ) قنت ( .  على اصطفاده . شكرًا عبادته وطاعته الزمياقنيت : 

 .قنت : أطاع اهلل وأطال القيام يف الصالة والدعاء 

 رح :ــــشــــــال

 صّلني .بدأت اآلية بأسلوب الّنداء ، أي يا مريم الزمي عبادة اهلل وطاعته شكرًا على اصطفاده ، وصّلي هلل مع امل

 أسئلة متنوعة

                                 من ختاطب املالدكة يف اآلية    :سؤال 

 مريم عليها السالم .

 . أن تطيع اهلل وتلزم عبادته  يستوجبه فضل اصطفاء مريم على نساء العاملني   ) الفهم والتحليل ( .سؤال : أذكر ما 
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 أسلوب النداء .                       د يف قوله تعاىل : " يا مريم "  سؤال : ما األسلوب الوار

 سؤال : ما ضبط حركة حرف اجليم يف كلمة " اسجدي " والنون يف " اقنيت "  

 اقُنيت : الضّمة .                                          اسُجدي : الضّمة .  

َمُهْم َأيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما َدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقوَن َأْقالَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت َلَذل :  44اآلية 

 .  َتِصُمونُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخ

 املفردات :

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك : هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة 

 يك يا حممد ما كنت تعلمها من قبل .زكريا حييى إمنا هو من األنباء املغيبة و األخبار اهلامة اليت أوحينا بها إل

 يلقون أقالمهم : يطرحون سهامهم لعمل قرعة على كفالة مريم .                               لديهم : عندهم .

          يتنازعون .            خيتصمون : 

 رح :ــــشـــــال

حييى إمنا هو من األنباء و أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا  

قبل ، وما كنت عندهم إذ خيتصمون املغيبة و األخبار اهلامة اليت أوحينا بها إليك يا حممد ما كنت تعلمها من 

حني ألقوا سهامهم للقرعة ، كّل يريدها يف كنفه ورعايته ، وبذلك يتنازعون فيمن يكفلها ويتنافسون على كفالة مريم 

 .منهم 

                .    َمُهْمَأْقال ُيْلُقوَن ِإْذ   ما الكناية يف قوله تعاىل :* 

 . القرعة عن كناية 
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 أسئلة متنوعة

 .ْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن َوَما ُك ما الغرض من قوله تعاىل : سؤال : 

لسعادتها لتقتبس منه  الغرض أّن هذه األخبار كانت من عند اهلل العليم اخلبري ، وإّنما قدر اهلل كون زكرّيا كافاًل هلا

 وعماًل صاحلًا . اعلمًا مجًّ

                    ال : ما سبب اخلالف الذي تشري له اآلية  سؤ

 اختلفوا يف كفالة مريم أّيهم أحّق بها . 

   سؤال : كيف مّت حل اخلالف   

 أجَرْوا القرعة إللقاء أقالمهم ، ففاز زكرّيا عليه السالم بكفالتها .

 . ) الفهم والّتحليل ( ِإَلْيَك  ُنوِحيِه اْلَغْيِب َأْنَباِء ِمْن َذلَك سؤال : يف قوله تعاىل : 

   ذلَك  أ ـ ما املشار إليه يف 

 ، ومن قصة ) زكرّيا وحييى ( .كل ما ذكره اهلل تعاىل ، من قصة ) امرأة عمران ( ، وابنتها ) مريم البتول ( 

   إليَك  ب ـ من املخاطب يف 

 . ــ صّلى اهلل عليه وسّلمــ الرسول حممد 
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 ( 51ـ  45املسيح عيسى ابن مريم ـ عليه الّسالم ـ ومعجزاته )  املوضوع : قّصة ميالد

َوِجيًها  ُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَمِدَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمة  ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيِإْذ َقاَلِت اْلَمال :  45اآلية 

 . ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَيِفي الدُّْنَيا َواآل

 املفردات :

امسه املسيح عيسى ابن مريم : امسه عيسى ، ولقبه املسيح أي املبارك ألنه ميسح ذا العاهة فيربأ ونسبه إىل أمه 

    جذرها ) مسو ( .على أنها تلده بال أب   تنبيها

 . ( جذرها ) وجه ا له جاه وشرف وقدر .ًمدا معّظ: سّي  وجيها 

 

 رح :ـــــشـــــال

ملسيح عيسى ابن مريم ، أي امسه عيسى ، إن اهلل يبّشر مريم مبولود حيصل بكلمة من اهلل بال وساطة أب ، وامسه ا

دًا ومعّظمًا يف الدنيا واآلخرة ، ومن على أّنها تلده بال أب ، وسيكون سّي ااملسيح ، ونسبه إىل أّمه تنبيًه ولقبه

 املقربني عند اهلل تعاىل .

 أسئلة متنوعة

 بن مريم (  انسبة عيسى إىل مريم ) امسه املسيح عيسى  سؤال : ما داللة

 م .ولدته بال أب إذ ينسب الرجال عادة إىل آباده 

      ىل مريم  سؤال : مَب بّشر اهلل تعا

 بّشرها بولد  يكون وجوده بكلمة من اهلل هي " كن " وامسه املسيح عيسى ابن مريم .
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 سؤال : مَب وصف اهلل تعاىل نبّيه عيسى يف هذه اآلية  

 ن املقّربني عند اهلل يوم القيامة .اجلاه العظيم يف الدنيا واآلخرة ، وم

 "    ) التذّوق اجلمالي ( . 45،  39سؤال : ما داللة تكرار كلمة ) بكلمة  ( يف اآليتني " 

 تأكيد أّن عيسى عليه السالم ُولد من غري أب بكلمة " ُكن " من اهلل الذي ال يعسر عليه أمر .

 .            ية طباق . ) التذّوق اجلمالي ( سؤال : استخرج من اآل

 ) الدنيا واآلخرة ( . 

 .  َوِمَن الصَّاِلِحنَي النَّاَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهاًلَوُيَكلُِّم  :  46اآلية 

 املفردات :

 ه قبل أوان الكالم .  يف املهد : يف السرير زمن رضاع

 من جاوز سن الشباب ومل يصل سن الشيخوخة ) بني الثالثني واخلمسني ( .:  كهاًل

 رح :ــــشـــال

فيكّلم الناس يف هاتني احلالتني كالم األنبياء ، من غري تفاوت أي يكلمهم طفاًل قبل وقت الكالم ، ويكلمهم كهاًل ،  

 ل الكهولة ، وال شّك أّن ذلك غاية يف اإلعجاز ، ولذلك هو من الكاملني يف الّتقى والّصالح .بني حال الطفولة وحا

 أسئلة متنوعة

 سؤال : وّضح الكناية يف كلمة " املهد " . ) التذّوق اجلمالي ( .

 طفاًل وليدًا .
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 سّيدنا عيسى عليه السالم .         سؤال : ما املقصود بهذه اآلية   

 ما الفرق بني كهل ، الشيخ ، اهلرم .سؤال : 

 * كهل : من جاوز الثالثني إىل حنو اخلمسني .

 * الشيخ : من أدرك الشيخوخة وهي غالبًا عند اخلمسني ، وهو فوق الكهل ودون اهلرم .

 رم : من بلغ أقصى الكرب وَضُعف .* اهل

َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َكَذِلِك اللَُّه َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى   :  47اآلية 

 .   َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

 املفردات :

 أتزوج ومل أرتكب فاحشة .           : مل ومل ميسسين بشٌر

 . : أراد شيئًا قضى أمرًاالوالدين وبغري سبب .         لق بسبب من كذلك اهلل خيلق من يشاء : ال  يعجزه شيء فيخ

 رح :ــــشــــال

أمر عظيم ال ُيعجز اهلل تعاىل ، وُيخلق بسبب من الوالدين وبغري سبب ،  أي كيف يأتيين الولد وأنا مل أتزوج ، وهذا 

 وإذا أراد اهلل شيئًا حصل من غري تأخر وال حاجة إىل سبب ، يقول له " كن " فيكون .

 . كّنى عن اجلماع بالّلمس         َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر  ما الكناية يف قوله تعاىل : 

 أسئلة متنوعة

 يصنع ما يشاء على غري مثال سابق .                اآلية   ) التذّوق اجلمالي ( ." خيلق " يفكلمة سؤال : ما داللة 
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إذا أراد شيئًا حصل من غري تأخر ، وال حاجة إىل سبب ، يقول له " ُكن "        سؤال : ما داللة قدرة اهلل يف اآلية   

 فيكون .

 والدة عيسى عليه السالم من غري أب .             سؤال : أذكر أمرًا خارقًا للعادة عرضته اآلية . ) الفهم والتحليل ( .

 االستبعاد والتعّجب .          . أّنى يكون لي ولد  قوله تعاىلسؤال : ماذا أفاد االستفهام يف 

   سؤال : استخلص من اآلية صفات مريم  

 طاهرة ، اصطفاها اهلل على نساء العاملني إلجناب طفل من غري أب ، خملصة يف العبودّية .

  يَلإلجِنِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواَوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْل  :  48اآلية 

 املفردات :

 والعمل أو سنن األنبياء . لاحلكمة : السداد يف القوويعلمه الكتاب : الكتابة .                             

 والتوراة واإلجنيل : جيعله حيفظ التوراة واإلجنيل .

 رح :ــــــشــــــال

 أي يعلمه الكتابة ، والّسداد يف القول والعمل ، وجيعله حيفظ التوراة واإلجنيل .

 أسئلة متنوعة

                         سؤال : على من يعود الضمري ) اهلاء ( يف كلمة يعلمه   

 على سيدنا عيسى عليه السالم .

 والشرادع . احتوادهما على األحكامختصيصًا هلما ، وفضلهما و    سؤال : ملاذا ذكر اهلل تعاىل التوراة واإلجنيل   
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 ) املعجم والّداللة ( . سؤال : فّرق يف املعنى يف ما حتته خطُّ يف ما يأتي :

 الكتابة .    .   يَلَواإلجِن التَّْوَراَةَو َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُيَعلُِّمُه أ ـ قال تعاىل : 

 القرآن الكريم .       .  ال ريَب فيه هدًى للمّتقني  الكتاُبذلك  قال تعاىل : ب ـ   

 

ِإَلى َبِني ِإْسَراِديَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبَآَية  ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة  َوَرُسواًل :  49اآلية 

َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما   ْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اللَِّهَواألَمَه ْكِإْذِن اللَِّه َوُأْبِرُئ األالطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِب

 .  َيًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَيُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَتْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُب

 املفردات :

 أني قد جئتكم بآية من ربكم : قد جئتكم بعالمة تدل على صدقي .

          .ر لكم من الطني مثل صورة الطري   أخلق لكم من الطني كهيئة الطري : أصو

 : أشفي . وأبرئ

 األكمه : الذي يولد أعمى ، ومجعها كمه ، ومؤنثها كمهاء .

 يصيب جلد اإلنسان . واألبرص : مصاب بالربص وهو مرض  غري معد 

 املوتى بإذن اهلل : أحيي بعض املوتى ال بقدرتي ولكن مبشيئة اهلل وقدرته . يو أحي

 ما ختبئونه لألكل فيما بعد .خرون : تّد
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 رح :ــــشــــال

يدني اهلل به من أي ويرسله رسواًل إىل بين اسراديل ، قاداًل هلم : إّني قد جئتكم بعالمة تدل على صدقي ، وهي ما أ

وأصور لكم من الطني مثل صورة الطري ، ثّم أنفخ يف تلك الصورة فيصبح طريًا بإذن اهلل ، فيطري عيانًا  املعجزات 

ُولد ثّم أشفي الذي أرسله ، وهذه املعجزة األوىل .  وجّل  الذي جعل هذا معجزة له تدل على أّن اهلل بإذن اهلل عّز

ولكن مبشيئة اهلل ثّم أحيي بعض املوتى ال بقدرتي  أعمى ، كما أشفي املصاب بالربص ، وهذه املعجزة الثانية .

ثّم أخربكم باملغيبات من أحوالكم وغريه ، وهذه املعجزة الثالثة . وقدرته ، وقد أحيا أربعة أنفس كما ذكر القرطيب

وما أتيتكم به من  يف بيته وهذه املعجزة الرابعة .وما اّدخر  فيها ؛ فكان خيرب الشخص مبا أكل اليت ال تشكون 

 تم مصّدقني بآيات اهلل .املعجزات عالمة واضحة تدّل على صدقي ، إن كن

 صّور الطني بصورة الطري .   َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر  الصورة الفنّية : 

 أسئلة متنوعة

  أيدها اهلل لسيدنا عيسى عليه السالم  سؤال : ما هي املعجزات اليت

        ي من ُولد أعمى ، ومن به برص .  ُيشفــ  2.  يصنع من الطني مثل شكل الطري ، فينفخ فيه فيكون طريًا حقيقيًا ــ  1

 ما يأكلون ويّدخرون يف بيوتهم من طعام .باملغيبات  خيربهمــ  4     ــ ُيحيي من كان مّيتًا بإذن اهلل .3

 سؤال : عّلل تكرار كلمة " بإذن اهلل "   ) التذوق اجلمالي ( .

 للتأكيد على أن معجزات سّيدنا عيسى مبشيئة اهلل وقدرته ودفعًا لتوّهم األلوهّية عنه .

 اآلية الكرمية    ) التذوق اجلمالي ( .يف سؤال : ما داللة كلمة ) أخلق ( 

 أصور لكم من الطني كشبه الطري .
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 سؤال : عرضت اآليات الكرمية أمورًا خارقة للعادة . أذكرها ) الفهم والتحليل ( .

 معجزات سيدنا عيسى ) النقاط األربعة ( .

 سؤال : ملاذا خّص بالذكر األكمه واألبرص  

 ألّنها أمراض تستعصي على العالج .

 سؤال : ما نوع األحرف يف الكلمات التالية  

 رف شرط .كنتم مؤمنني : ح إْنتّدخرون : اسم موصول  /  ماتأكلون و امب

 سؤال : وّضح داللة ) اخللق ( يف اآليتني اآلتيتني :

 أ ــ قال تعاىل : " قال كذلك اهلل خيلق ما يشاء "  يصنع ما يشاء على غري مثال سابق .

 ب ــ قال تعاىل : " َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر "  أصّور لكم من الطني كشبه الطري .

 سؤال : على من تعود الضمادر يف الكلمات التالية   

 ب ــ أّني : عيسى عليه السالم .                              أ ــ جئتكم ، رّبكم : بين اسراديل .

َض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبَآَية  ِمْن َوُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِلُأِحلَّ َلُكْم َبْع :  50اآلية 

 .  َربُِّكْم َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن

 املفردات :

 ملا جاء به يف التوراة . دًالرسالة موسى ، مؤّي قًاملا بني يدي من التوراة : مصّد قًاومصّد

 عليكم يف شريعة موسى . ليكم : ألحل لكم بعض ما كان حمرمًاو ألحل لكم بعض الذي حرم ع

 جذرها ) وقي ( . فاتقوا اهلل وأطيعون : خافوا اهلل واطيعوا أمري .
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 رح :ــــشــــال

دًا ملا جاء به يف التوراة ، وألحّل لكم بعض ما كان حمّرمًا عليكم يف شريعة أي جئتكم مصّدقًا لرسالة موسى ، مؤّي 

، وخافوا موسى ، وجئتكم بعالمة شاهدة على صّحة رساليت ، وهي ما أّيدني اهلل به من املعجزات ، وكّرره تأكيدًا 

 .اهلل وأطيعوا أمري 

 حلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّمَوأُل . التذوق اجلمالي ( بني لفظ ) ُأحلَّ ( و ) ُحّرَم ( حمّسن بديعي وهو الطباق ( 

 قوله باآلية : " َوُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة " .      سؤال : ما الدليل على صدق سيدنا عيسى لسيدنا موسى  

 .  ِإنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم  :  51اآلية 

 املفردات : 

 صراط مستقيم : الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه .

 رح :ـــشــــال

واء يف العبودّية له جّل وعال ، ولذلك فإّن تقوى اهلل وعبادته ، واإلقرار بوحدانيته هو الطريق أي أنا وأنتم س 

 املستقيم الذي ال اعوجاج فيه . 

  َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  األصل وأطيعوني ، وقد حذفت ياء املتكّلم بعد نون الوقاية مراعاة للفواصل بني اآليات

 وحتقيقًا لإليقاع الذي هو إحدى مسات القرآن الكريم وإعجازه .

 . ِإنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم   الصورة الفنّية :

 صّور عبادة اهلل تعاىل بالطريق املستقيم .                                                              

 وعبادته ، واإلقرار بوحدانيته . تقوى اهلل        سؤال : ما هو الطريق املستقيم الذي يتحدث عنه سيدنا عيسى  
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 اخلصادص ) الّسمات ( الفنّية لآليات . حفظ

 ــ احلديث عن املعجزات .     1

 عنه شيء  .   ــ أّن اهلل تعاىل ال يعجز 2 

 ــ األخذ باألسباب ثّم التوّكل على اهلل .3

 ــ إثبات الوحدانّية هلل تعاىل ، والنبّوة ، وإثبات صدق القرآن الكريم .4

 .ــ املساواة بني الرجل واملرأة يف التكليف والتشريف واملسؤولّية 5

 

 2020ئلة الوزارة أس

يت تشري إىل رمز اإلجابة الّصحيحة يف اخرت اإلجابة الّصحيحة يف كل فقرة مّما يأتي ، ثّم ظّلل بشكل غامق الدادرة ال

 منوذج اإلجابة ) ورقة القارئ الضودي ( فهو النموذج املعتمد ) فقط ( الحتساب عالمتك .

ربِّ إّني وضعتها املعنى الذي أفادته اجلملة املعرتضة املخطوط حتتها يف قوله تعاىل يف سورة ) آل عمران ( : ( 1

 : أنثى واهلُل أعلُم مبا وضعْت وَلْيَس الذَكُر كاألْنثى 

 أ ـ تعظيم شأن املولودة وجعلها وابنها آية للعاملني       ب ـ شكر اهلل على عطاده سواء كان املولود ذكًرا أو أنثى

 ج ـ التحّسر على املولودة ألّنها كانت يتيمة األب          د ـ الفرح واالعتزاز باملولودة اجلديدة .

 ( املعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل على لسان زكرّيا عليه الّسالم :2

  أّنى يكون لي غالم : ) يف سورة  ) آل عمران 

 أ ـ الدعاء والتمّني             ب ـ التمّني والتخيري                 ج ـ التخيري والّدعاء            د ـ االستبعاد والتعّجب
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 ( قوله تعاىل الذي احتوى على الّطباق يف سورة ) آل عمران ( مّما يأتي :3

 أ ـ " ذّرية بعضها من بعٍض واهلل مسيٌع عليٌم "             ب ـ  " إن اهلَل يبشِّرِك ِبَيْحيى ُمصّدًقا بكلمة  مَن اهلِل "

 الراكعنَي "  ج ـ " ولْيَس الّذكُر كاألنثى وإّني مّسْيتها مريم "         د ـ " يا مريُم اقنيت لربِِّك واْسُجدي واركِعي مَع

 ا يأتي :( قوله تعاىل الذي احتوى على أمر خارق للعادة ) معجزة ( يف سورة ) آل عمران ( مّم3

 نَي "أ ـ " وإْذ قالْت املالدكُة يا مريُم إّن اهلل اصطفاِك وطّهرِك واصطفاِك على نساء العامل

 ب ـ إّن اهلَل آدَم ونوًحا وآَل إبراهيَم وآَل عمراَن على العاملنَي "

 ج ـ فتقّبلها ربُّها بَقبوٍل َحَسٍن وأْنَبَتها نباًتا حَسًنا وكّفلها زكرّيا "

 ٌر قال كذِلِك اهلل خيُلُق ما يشاء "قالْت ربِّ أّنى يكون لي ولٌد ومْل ميَسْسين بّشد ـ 

ل عمران ( : " إْذ قالت امرأُة عمراَن ربِّ إّني نذْرُت لك ما ( املقصود بكلمة ) ُمَحرًَّرا ( يف قوله تعاىل يف سورة ) آ4

 :  مّني إّنَك أْنَت الّسميُع العليُم " فتقّبْل  ُمَحرًَّرايف بْطين 

 ُمقرًَّباد ـ             أ ـ ُمخلًصا للعبادة                    ب ـ عفيًفا                                ج ـ شريًفا ونبياًل                          

كّلُم الّناَس يف املْهِد وكْهاًل ( املقصود بكلمة ) َكْهاًل ( املخطوط حتتها يف قوله تعاىل من سورة ) آل عمران ( : " وي5

 ومَن الصَّاحلنَي " َمْن جاوز عمره :

 سعني  ب ـ التسعني إىل حنو املئة ج ـ السّتني إىل حنو السبعني د ـ الثالثني إىل حنو اخلمسنيأ ـ الّثمانني إىل حنو الت

له تعاىل الذي يدل على أّن ) اهلل اصطفى األنبياء متجانسني يف الّدين والّتقى والّصالح ( يف سورة ) آل عمران( ( قو6

 مّما يأتي :

 قاَل ربِّ َهْب لي مْن لدنَك ُذريًَّة طيَِّبًة  ب ـ                                              إّن اهلل رّبي وربُّكْم فاعبدوُه  أ ـ  

 ذرّيَة بعُضها مْن بْعٍض  د ـ                                        يا مريُم إنَّ اهلَل اصطفاِك وطهَّرِك  ج ـ  
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 وُأبِرُئ األْكَمه واألبرَص وُأحيي امَلْوتى بإذِن اهلِل  ه تعاىل يف سورة ) آل عمران ( : ( معنى كلمة ) األْكَمه ( يف قول7 

 قد بصره بعد أن يولد                                                       ب ـ الذي يولد أعمىأ ـ الذي يف 

 ب ـ الذي يولد أصّم                                                                           د ـ الذي يفقد مسعه بعد أن يولد 

 القصة القصرية

فّن أدبّي يتناول حادثة أو جمموعة حوادث تتعّلق بشخصّية أو جمموعة من  القصة القصريةدرست سابًقا أّن 

  لوب أدبّي ممتعبأسلقّصة ايف بيئة زمانّية أو مكانّية ما تنتهي إىل غاية أو هدف ُبِنيت من أجله ت اإلنسانّية االّشخصّي

لذي ميّثل ا حلدثارها: عناصلّرمز، ومن الّتلميح واليته عن طريق وتسلقارئ  وإمتاعه ايف   أثريالتة إىل القّصوتهدُف 

،  ف تدرجييًّاتتكّشة ثم غامضليت تبدأ ا حلبكةاو،  ملنظَّمة على حنو خاصاملرتبطة واجلزدية الوقادع اجمموعة من 

 خصياتالشو ، ملكانالّزمان وا، إىل جانب  راحلواو،   رجّياخلاخلّي والداعان ارلّصاولقصة، احلدث يف اوهي قمة 

 لوك ،الّسلعام واملظهر الذي ميّثل اخلارجّي البعد اخصية تتمثل يف الش، وأبعاد  لثابتةالنامية واو لثانويةاوالّرديسة 

ملركز امل يشلذي ا جتماعّيالاجلانب ا، و لناتج عنهاالوك الّسلفكرّية واة والنفسّيث األحدا ملويشخلّي الدالبعد او

 . جتماعّيةالاجملتمع وظروفها اخصّية يف الّشغله تشلذي ا

 : ئلة اليت تليهااألس، ثم أجب عن  تيةاآلة القّص اقرأ

 : مانةاألحْفظ 

طي ِهْميان وس، وكان يف  لي كثريةا، وأمو ، وكانت جتارتي عظيمة ماألعوا بعضحلّج يف اْدُت قص:  قال تاجر

لنقود من ا كيس، فاحنّل  نيشأ بعضي ألقض لّطريق نزلُتا ببعض، فلّما كنت  لقّيمةاهر اجلوامليء بالّدنانري و

ا كنُت َمؤّثر يف قليب ِلي، ولكن ذلك مل يكن  خفراسملوضع ارُت عن سبعد أن  أعلم بذلك إاّل ، ومل قطوسطي وس

 . عليه من غنى
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َفِهمُت على وجهي هارًبا  يًئا ،ش، حّتى مْل أعْد أملك  ادب علّياملصتابعت وملا قضيت حّجيت وُعدُت إىل بلدي ت

لقرى إىل خان ا بعضأويُت يف ف،  لليلة مطريةا، وكانت  معدودة هَمادر لليلة إاّلا، وما أملك يف تلك  من بلدي

اًما ، فاّتخْذ لي طع اعة خترج روحيالّس، ا : يا هذ ، فقالت ، ثّم ولدْت دة فتحّيرُتلوالا، فحضرْت زوجيت  باخر

رحُت له فش،  فكّلمين بعد جهد  ، ملطر حتى جئُت إىل بادع فوقفُت عليهالظُّلمة وا، فخرجُت أخبط يف  أتقّوى به

، فلّما  ملوضعا، وجئُت أريد  ، وأعارني إناًء جعلُت ذلك فيه وزبيبًا لقطع أكاًلا، فرمحين وأعطاني بتلك  حالي

،  هاأطّل رجل من درف يح ،وأص، فجعلُت أبكي  إلناء، وذهب مجيع ما فيهار انكس، َزِلَقْت رجلي و خلاناقربُت من 

آلن امرأتي متوت اإّن ف،  يونفس، ولكن رمحة لزوجي  همالّدراأبكي من أجل  : ال ، قلُت له ُت له حاليرحشومّلا 

اعة أبكي الّسني ا، وأنت تر ، فما فّكرُت فيه ف ديناراوي ثالثة آاليسفيه ما  كيسحلج ا، فقد ذهب مّني يف  جوًعا

: وما ينفعين وينفعك من صفة  فقلت    نقودك كيس، ما كانت صفة  : باهلل يا رجل ، فقال لي تاهم معدودابب دربس

 . يتومش  ا وكذ اكذاع منذ ضلذي النقود ا كيس

علّي  ضفقب    يء تريدش: أّي  ، فجئُت وقلُت ّدق علّييتص، فظَنْنُته ا : خذ يا هذ يح بيِيصخرج  لّرجل قداإذ ف

 . نقودك كيسصْف لي  وقال

  فحني رأيته ا : أتعرف هذ ، وقال هنفسي كيسطه وسأخرج من ف،  وَدْسنوع  ِمْن ديباٍج أ مص: إّنه  فُته له وقلُت لهفوص

   : يا هذ َأَمَلٌك أنَت أم نيّب ، وقلُت له هقُتش

جعلين يف ِحلٍّ من انقودك و كيس، فخْذ  احبه بال جدوىص حبث عن، وأ نةس اوكذ ا: أنا أحفظه مْنُذ كذ فقال

 . كرُته ودعوُت لهفش،  أمري

رة عشاحب صرُت صت حّتى انوس ، فما مضت إاّل ّتجرُتاهر، واجلوا، فبعُت  ورجعُت إىل بلدي ِهْميانيوأخذُت 

 .(  ، بتصّرف لعرباص ، قص لّدينا مشسهيم اإبر)                                                                                آلف دينار.

 . لقصةاحّدد عناصر  ــ1

  ةلقّصاتفادة من املسلعربة اما  ــ3                 . ، وبّين نوعها ةّصلقاردة يف الوا خصياتالّشصّنف ــ 2
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 للكاتب أمحد أمني ــفن الّسرور             ) صناعة السرور ( الوحدة الثانية          

 حفظ .               مقالة أدبّية  الذي ينتمي إليه النّص   الفن األدبيما              

 ، يستمتع به إْن وجدت أسبابه ، وخيُلقها إْن مل تكن . نعمة كربى أْن ُيمنح اإلنسان القدرة على السرور

ًعا بالِغْبطة شب، ويعجبين الّرجل أو املرأة َيخُلق حوله جوًّا ُم ّع سرورًا وبهاًء ونوًراِشيعجبين القمر يف تقّلده هالًة ُت

 جهه .ويلمع يف عينيه ، ويتأّلق يف جبينه ، ويتدّفق من و يتشرَّبه فيشرق يف حمّياه ،   ، ثمَّ والّسرور

فالّسرور يعتمد على   ؛ وصحًة وبننَي ُيخطئ َمْن يظّن أّن أسباب الّسرور كّلها يف الّظروف اخلارجّية ، فيشرتط ِلُيَسرَّ مااًل

، ومنهم من ينعم يف الّشقاء  ويف الّناس من ال  الّنفس أكثر مّما يعتمد على الّظروف ، ويف الّناس َمن يشقى يف الّنعيم

اسعة بأقّل ، وفيهم من يستطيع أن يشرتي ضحكات عالية عميقة و يستطيع أن يشرتي ضحكًة عميقًة بكّل ماله وهو كثري

 ، وخرياتنا كثرية. وال تنقصنا الوسادل ، فجوُّنا مجيلاألمثان ، وبال مثن 

يف ينتفع بهذا الفّن ، استثمره واستفاد منه  وَحِظي به ، احلياة فّن ، والّسرور كسادر شؤون احلياة فّن ؛ فمن عرف ك

 وَمْن مْل يعرفه  مل يعرف أن يستثمره .

أّول درس جيب أن ُيَتعلَّم يف فّن السرور قّوة االحتمال ؛ فما إْن يصاب املرء بالّتافه من األمر حتى تراه َحِرَج الصدر، 

ؤّرق َجْفنه ، وهي إذ حدثت ملن هو ضجعه ، وُتَم يف صدره ، وتقضُّ، ناكس البصر، تتناجى اهلموم  ف الوجهكاِس

 رضيَّ البال فارغ الصدر . ، ونام ملء جفونه ، مل ُيلِق هلا بااًل ، ومْل ُتَحرِّك منه َنَفسًا أقوى احتمااًل
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، وخيلق الّسرور حوله ، وجزء كبري من اإلخفاق يف  كّله ففي استطاعة اإلنسان أْن يّتغّلب على املصاعب اومع هذ

خلق الّسرور يرجع إىل الفرد نفسه ، بدليل أّنا نرى يف الّظروف الواحدة واألسرة الواحدة واألّمة الواحدة من 

 ؛ فالعامل الشخصّي ال شكَّ ، وإىل جانبه أخوه الذي خيلق من كّل شيء حزًنا يستطيع أْن خيلق من كّل شيء سرورًا

، وعامل  : عامل خارجّي وهو كّل العامل له عالقة كبرية يف إجياد اجلّو الذي يتنفس منه ؛ ففي الّدنيا عامالن اثنان

؛ وإذًا فرجحان كفتها قريب  فاجتهد أْن تكسب النصف على األقل؛  داخلّي وهو نفسك ؛ فنفسك نصف العوامل

، بل إّن النصف اآلخر وهو العامل ال قيمة له بالنسبة إليك إال مبروره مبشاعرك ؛ فهي اليت تلوِّنه ، وجتمِّله أو  االحتمال

، وأعددت مشاعرك للّسرور؛ فالعامل اخلارجي يتفاعل مع نفسك فيكون  مسعك َتْفعينيك ، وأرَه َتْوَلتقّبحه ؛ فإذا َج

 سرورًا.

؛ فمنهم  إّنا لنرى الّناس خيتلفون يف القدرة على َخْلق الّسرور اختالف مصابيح الكهرباء يف القدرة على اإلضاءة

. غيِّْر  كمصباح النوم ، ومنهم ذو القدرة اهلادلة كمصباح احلفالت ، ومنهم املضيء بَقْدٍر حملرتقااملظلم كاملصباح 

 نري لنفسك وللّناس .ف ، واستعض به مصباًحا قويًا ُيُعمصباحك إن َض

، وكأّن الّشمس  ، حّتى كأّنها مركز العامل سان يف نفسهولعّل من أهّم أسباب احلزن ضيق األفق ، وكثرة تفكري اإلن

والقمر والّنجوم والبحار واألنهار واألّمة والّسعادة والّرخاء كّلها ُخلقت لشخصه ؛ فهو يقيس كّل املسادل مبقياس نفسه ، 

وفق  يسبب البؤس واحلزن ؛ فمحال أن جيري العامل ــمن غري ريب  ــ  يف نفسه وعالقة العامل بها ، وهذا ويديم الّتفكري

مل كز، وإّنما هي نقطة صغرية على احمليط العظيم ، فإْن هو وسَّع أفقه ، ونظر إىل العافسه ؛ ألّن نفسه ليست املرن

أو كثريًا شعر بأّن األعباء اليت تثقل كاهله ، والقيود اليت تثقل بها نفسه قد خّفْت شيًئا  الفسيح ، ونسَي نفسه أحياًنا، 

 فشيًئا ، وحتلَّلْت شيًئا فشيًئا .

ري فيه ، فإن هو وهذا هو الّسبب يف أّن أكثر الّناس فراًغا أشّدهم ضيًقا بنفسه ؛ ألنه ال جيد من زمنه ما يطيل التفك

 استغرق يف عمله ، وفّكر يف ما حوله ، كان له من ذلك لّذة مزدوجة : لّذة الفكر والعمل ، ولّذة نسيان النفس . 

 ـض املرء على زمام تفكريه ؛ فيصرِّفه كما يشاء ؛ فإْن هو تعّرض ملوضوع ُمْقِبض قِبولعّل من دروس فّن الّسرور أن َي

حوَّل ناحية  ـكأْن يناقش أسرته يف أمر من األمور احملزنة ، أو جيادل شريكه أو صديقه يف ما يؤّدي إىل الغضب 

من أمر فتكّلْم يف غريه ، وانقْل  تفكريه ، وأثار مسألة أخرى ساّرة ينسى بها مسألته األوىل احملزنة ؛ فإن تضايْقَت

 تفكريك كما تنقل بيادق الشطرنج .
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، فاعمل اخلري ما استطعت ، وافرح ما استطعت ،  ومن هذه الّدروس أيضًا أاّل تقّدر احلياة فوق قيمتها ؛ فاحلياة هّينة

 . حدا، ثّم األمل بوقوعه ؛ فيكفي يف هذه احلياة أمل واحد للشّر الومع على نفسك األمل بتوّقع الّشروال جّت

، ويتكاتب حتى  طيًبا، ويتخاطب حتى يصري خ ، فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعرًا ولتفعل ما يفعله الفّنانون

 فتصنَّع الفرح والّسرور واالبتسام للحياة ، حّتى يكون التَّطبُّع طبًعا . ،  يصري كاتًبا

 د أمني ، فيض اخلاطر، بتصّرف ( .) أمح                                                                                                                                

 

 التعريف بالكاتب : حـفــظأواًل : 

، وأنشأ "جملة الثقافة " ، وشارك يف  م (   أديب ومفّكر مصري ، عمل يف جامعة القاهرة 1954 ــ 1886 أمحد أمني ) 

 .إخراج "جملة الّرسالة "

 .  الذي ُأخذ منه النّصاخلاطر"  ضفجر اإلسالم" و " ضحى اإلسالم" و " فْي من أهم مؤلفاته "* 

 ّص : حـفــظـّو الــنـجـثــــــانــــــيــــًا : 

ع من داخل اإلنسان ال من يبّين أمحد أمني يف هذا النّص كيف ميكن لإلنسان أن يكون سعيدًا ؛ ألّن الّسرور ينب

 .اخلارجّية احمليطة به الّظروف 

 لإلنسان أن حيّقق الفرح والّسرور . الّسبل والوسادل اليت ميكن بها ما هي

 بنفسه كثريًا وكأنها مركز العامل .ــ أاّل يفكر  2         . لصعابا ــ أن يكون قويًّا متحّماًل 1

 عمل . وأن ميأل وقت فراغه مبا هو نافع ومفيد مثل ال ــ  3

، بل يوّجه تفكريه حنو كّل ما هو إجيابّي   يفكر يف ما هو سليّب وهو يرى أّن على اإلنسان الذي يبحث عن الّسرور أاّل 

 .يف ما يكدر عيشه  ، وال يضّيعها وأن جيتهد يف أن جيعل الّسعادة طبًعا من طباعه
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 : املقطع األول

 . تكن مل إْن وخيُلقها ، أسبابه وجدت إْن به يستمتع ، السرور على القدرة اإلنسان ُيمنح أْن كربى نعمة

 بالِغْبطة مشبًعا جوًّا حوله َيخُلق املرأة أو الّرجل ويعجبين ونوًرا، وبهاًء سرورًا تشّع هالًة تقّلده يف القمر يعجبين

 . وجهه من ويتدّفق ، جبينه يف ويتأّلق ، عينيه يف ويلمع ، حمّياه يف فيشرق يتشرَّبه  ثم والّسرور،

 على يعتمد فالّسرور ؛ وصحًة وبننَي مااًل ِلُيَسرَّ فيشرتط ، اخلارجّية الّظروف يف كّلها الّسرور أسباب أّن يظّن َمْن ُيخطئ

 ال من الّناس ويف  الّشقاء يف ينعم من ومنهم الّنعيم، يف يشقى َمن الّناس ويف ، الّظروف على يعتمد مّما أكثر الّنفس

 بأقّل واسعة عميقة عالية ضحكات يشرتي أن يستطيع من وفيهم كثري، وهو ماله بكّل عميقًة ضحكًة يشرتي أن يستطيع

 .كثرية وخرياتنا ، مجيل فجوُّنا ، الوسادل تنقصنا وال مثن وبال ، األمثان

 ، به وَحِظي  منه واستفاد استثمره ، الفّن بهذا ينتفع كيف عرف فمن ؛ فّن احلياة شؤون كسادر والّسرور ، فّن احلياة

 . يستثمره أن يعرف مل  يعرفه مْل وَمْن

 الّتركيز على كلمات الكتاب

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 وضعها يف عنقه تقّلده يوهب ويعطى مينح

 تنتشر ُتشع مساوي الدادرة من الضوء حتيط جبرم هالة

 وجهه ) حيي ( حمّياه مجال وحسن ونضارة بهاًء

 أن يتمنى املرء ما للمغبوط من النعمة  الغبطة

 من غرب أن يتمنى زواهلا عنه

 مشاهلا ما فوق الصدغ عن ميني اجلبهة أو جبينه

 العسر والتعب يشقى يتزّين ) ألق ( يتألق

 مّناه استثمره ميتلئ حتى يفيض وجهه يتدّفق

 عال شأنه ) ُحظوة ( َحِظي طيب العيش وحسن احلال الّنعيم
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 أسئلة متنوعة

 ُعد إىل املعجم واستخرج معاني الكلمات التالية :ــ 1

 . يتمنى زواهلا عنهأن يتمنى املرء ما للمغبوط من النعمة من غرب أن ة : الغبطــ 

 استخرج من الفقرة كلمات مقاربة يف معانيها ملا يأتي :ــ 2

 ا .يَّمَحالبهاء ، يتألق ، اُلــ 

                                        البهاء : نورًا . ــ

                                   يتألق : يلمع ، ُيشرق .ــ  

 ا : الوجه .يََّحامُلــ  

 ) الفهم والّتحليل ( . القدرة على الّسرور نعمة كربى ، مَب يستطيع االنسان حتقيقها يف رأي الكاتب   ــ 3

 . تكن مل إْن وخيُلقها ، أسبابه وجدت إْن به يستمتع

 ( . والّتحليل الفهم)  مَل عّد الكاتب الّسرور فّنًا   ــ 4

 ، به وَحِظي  منه واستفاد استثمره ، الفّن بهذا ينتفع كيف عرف فمن ؛ فّن احلياة شؤون كسادر والّسرور ، فّن احلياة

 . يستثمره أن يعرف مل  يعرفه مْل وَمْن

 ( . ) التذّوق اجلمالّي  يف كل ما حتته خط يف ما يأتي :وّضح الصورة الفنّية  ــ 5

 ويتدّفق ، جبينه يف ويتأّلق ، عينيه يف ويلمع ، حمّياه يف فيشرق يتشرَّبه  ثم والّسرور، بالِغْبطة مشبًعا جوًّا حوله َيخُلقأــ 

 . وجهه من

 يشرق يف حمّياه : صّور الكاتب الّسرور نورًا يضيء وجه صاحبه .ــ 
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 يتدفق يف وجهه : صّور الكاتب الّسرور ماء يتدفق من وجه الّسرور ، وصور الوجه نبعًا يتدفق منه املاء . ــ

 صور الضحكة سلعة ُتشرتى .:   عميقًة ضحكًة يشرتي أن يستطيع ال من ب ــ

 يف الفقرة لون بديعي هو املقابلة :ــ 6

 الّشقاء . يف ينعم من ومنهم ، الّنعيم يف يشقى َمن الّناس استخرجه : ويف أــ 

 وتوضيحه وتقريبه من نفس املتلقي .،  بّين داللته : تدل على براعة الكاتب يف توكيد املعنى ب ــ 

 

 الثاني :املقطع 

 الصدر، َحِرَج تراه حتى األمر من بالّتافه املرء يصاب إْن فما ؛ االحتمال قّوة السرور فّن يف ُيَتعلَّم أن جيب درس أّول

 هو ملن حدثت إذ وهي ، َجْفنه وتؤّرق ، مضجعه قّضوت ، صدره يف اهلموم تتناجى البصر، ناكس ، الوجه كاسف

 . الصدر فارغ البال رضيَّ جفونه ملء ونام َنَفسًا، منه ُتَحرِّك ومْل ، بااًل هلا ُيلِق مل احتمااًل، أقوى

 يف اإلخفاق من كبري وجزء ، حوله الّسرور وخيلق ، املصاعب على يّتغّلب أْن اإلنسان استطاعة ففي كّله هذ ومع

 من الواحدة واألّمة الواحدة واألسرة الواحدة الّظروف يف نرى أّنا بدليل ، نفسه الفرد إىل يرجع الّسرور خلق

 شّك ال الشخصّي فالعامل ؛ حزًنا شيء كّل من خيلق الذي أخوه جانبه وإىل سرورًا، شيء كّل من خيلق أْن يستطيع

 وعامل ، العامل كّل وهو خارجّي عامل: اثنان عامالن الّدنيا ففي ؛ منه يتنفس الذي اجلّو إجياد يف كبرية عالقة له

 قريب كفتها فرجحان وإذًا ؛ األقّل على النصف تكسب أْن فاجتهد العوامل؛ نصف فنفسك ؛ نفسك وهو داخلّي

 أو وجتمِّله ، تلوِّنه اليت فهي ؛ مبشاعرك مبروره إال إليك بالنسبة له قيمة ال العامل وهو اآلخر النصف إّن بل ، االحتمال

 فيكون نفسك مع يتفاعل اخلارجي فالعامل للّسرور؛ مشاعرك وأعددت مسعك، وأرهفت ، عينيك جلوت فإذا ؛ تقّبحه

 . سرورًا
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 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 موضع الضجوع مضجعه الصرب االحتمال

 متنعه من الّنوم تؤرق جفنه ال قيمة له التافه

 ال يهتم ، البال : حسن احلال مل يلِق هلا بااًل ضّيق َحِرج الّصدر

 اهلواء نفسًا عابس ومصفر الوجه كاسف

 راضي الّنفس ) رضو ( رضّي البال ( املطأطئ رأسه من الّذل) نواكس ناكس البصر

  فارغ الّصدر تبادل األسرار بني اثنني يف أمر ما تتناجى

 يقهر يتغّلب ال يهنأ فيه النوم تقّض

 مجياًل حسنًا جتّمله الفشل اإلخفاق

 جتعله قبيحًا تقّبحه إجياد َخْلق

 لُطفت أرهفت ورجحت على غريها ثقلت فمالت رجحان كّفتها

 يتأثر يتفاعل

 

 أسئلة متنوعة

 استبدل بكل تركيب من الرتكيبني اللذين حتتهما خط يف العبارة اآلتية كلمة تؤدي املعنى نفسه :ــ 1

 ،  كاسف الوجه " " تراه حِرَج الّصدر  

 عابس أو حزين .كاسف الوجه :                                  حرج الّصدر : ضادق .

 جتعله أقدر على جلب الّسرور لنفسه . وّضح ذلك . ءإّن قوة االحتمال لدى املر ــ 2

إّن قوة االحتمال جتعل صاحبها يتخّطى اهلموم من غري أن يأبه هلا ؛ ذلك ألن االنسان الّضعيف ما إن ُيصاب بالّتافه 

اجى اهلموم يف صدره ، ونقض مضجعه ، وتؤرق َجفنه  من األمر حتى تراه حرج الّصدر كاسف الوجه ناكس البصر تتن
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وهي إذا حدثت ملن هو أقوى احتمااًل ، مل ُيلِق هلا بااًل ومل حترك منه نفسًا ، ونام ملء جفونه رضَي البال فارغ 

 الصدر .

 ) التذّوق اجلمالّي ( . وّضح الصورة الفنّية يف كل ما حتته خط يف ما يأتي : ــ 3

 قد خّفت شيئًا فشيئًا . والقيود اليت تثقل بها نفسهشعر بأّن األعباء اليت تثقل كاهله ، ــ 

 صور األعباء بقيود ثقيلة تقّيد صاحبها عن االنطالق والعمل .

 لعون بعضهم بعضًا على عواطفهم وأسرارهم .ْطصّور اهلموم أشخاصًا ُي            . صدره يف اهلموم تتناجى ــ 

 ( . اجلمالّي التذّوق)  وّضح الكنايات يف كل مما حتته خط فيما يأتي : ــ 4

 : كناية عن الراحة والطمأنينة . الصدر فارغ البال رضيَّ جفونه ملء ونام أــ 

 : كناية عن القلق وقلة الّنوم . مضجعه قّضون

 : كناية عن احلزن والعبوس .البصر ناكس

 املقطع الثالث :

 فمنهم ؛ اإلضاءة على القدرة يف الكهرباء مصابيح اختالف الّسرور َخْلق على القدرة يف خيتلفون الّناس لنرى إّنا

 غيِّْر. احلفالت كمصباح اهلادلة القدرة ذو ومنهم ، النوم كمصباح بَقْدر املضيء ومنهم ، احملرتق كاملصباح املظلم

 . وللّناس لنفسك ينري قويًا مصباًحا به واستعض ، ضعف إن مصباحك

 الّشمس وكأّن العامل، مركز كأّنها حّتى ، نفسه يف اإلنسان تفكري وكثرة ، األفق ضيق احلزن أسباب أهّم من ولعّل

 ، نفسه مبقياس املسادل كّل يقيس فهو ؛ لشخصه ُخلقت كّلها والّرخاء والّسعادة واألّمة واألنهار والبحار والّنجوم والقمر

 وفق العامل جيري أن فمحال ؛ واحلزن البؤس يسبب ــ ريب غري من ــ وهذا ، بها العامل وعالقة نفسه يف الّتفكري ويديم

 العامل إىل ونظر ، أفقه وسَّع هو فإْن ، العظيم احمليط على صغرية نقطة هي وإّنما املِركز، ليست نفسه ألّن ؛ نفسه
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 شيًئا خّفْت قد نفسه بها تثقل اليت والقيود ، كاهله تثقل اليت األعباء بأّن شعر كثريًا أو  ، أحياًنا نفسه ونسَي ، الفسيح

 . فشيًئا شيًئا وحتلَّلْت ، فشيًئا

 هو فإن ، فيه التفكري يطيل ما زمنه من جيد ال ألنه ؛ بنفسه ضيًقا أشّدهم فراًغا الّناس أكثر أّن يف الّسبب هو وهذا

 . النفس نسيان ولّذة ، والعمل الفكر لّذة:  مزدوجة لّذة ذلك من له كان ، حوله ما يف وفّكر ، عمله يف استغرق

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 حسب ما يالدمها َوفق نفسه مقدار بقْدر

 الواسع الفسيح العظيمة ) هول ( اهلادلة

 مفردها عبء ، احلمل الّثقيل األعباء بدياًل له ) عوض ( استعض

 حتّمله فوق طاقته تثقل كاهله الناحية ، مجعها آفاق األفق

 ُرّدت إىل عناصرها حتّللت شيئًا فشيئًا سعة العيش وحسن احلال ) رخو ( الّرخاء

 ميضي وقًتا طوياًل ) طول ( ما يطيل يستمر ) دوم ( يديم

 جاوز احلد استغرق شك رْيب 

 ذات جانبني ) زوج ( مزدوجة الّشقاء ، مجعها ) أبؤس ( البْؤس

   مستحيل ُمحال

 متنوعةأسئلة 

 ) الفهم والّتحليل ( . من أسباب ضيق االنسان انغالقه على نفسه : ــ 1

 أذكر أبرز مظاهر هذا االنغالق . أـ

 والّسعادة واألّمة واألنهار والبحار والّنجوم والقمر الّشمس وكأّن العامل، مركز كأّنها حّتى ، نفسه يف اإلنسان تفكري وكثرة

 وهذا ، بها العامل وعالقة نفسه يف الّتفكري ويديم ، نفسه مبقياس املسادل كّل يقيس فهو ؛ لشخصه ُخلقت كّلها والّرخاء

 نقطة هي وإّنما املِركز، ليست نفسه ألّن ؛ نفسه وفق العامل جيري أن فمحال ؛ واحلزن البؤس يسببـــ  ريب غري من ـــ

 العظيم . احمليط على صغرية
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 األعباء بأّن شعر كثريًا أو ، أحياًنا نفسه ونسَي ، الفسيح العامل إىل ونظر ، أفقه وسَّع هو فإْن  كيف يستطيع جتاوزه   ب ــ 

 . فشيًئا شيًئا وحتلَّلْت ، فشيًئا شيًئا خّفْت قد نفسه بها تثقل اليت والقيود ، كاهله تثقل اليت

 قال أبو العتاهية :ــ 2

 أي مفسدة إّن الشباب والفراغ واجلده                 مفسدة للمرء

 .( بنفسه  ضيًقا أشّدهم فراًغا الّناس أكثر)       . استخرج من النص ما يتوافق ومعنى هذا البيت مبينًا رأيك فيه

 ) الفهم والّتحليل ( . كيف حيقق العمل السعادة لإلنسان    ــ 3

 . النفس نسيان ولّذة ، والعمل الفكر لّذة:  مزدوجة لّذة ذلك من له كان ، حوله ما يف وفّكر ، عمله يف استغرق هو فإن

 ) التذّوق اجلمالّي ( . وّضح الصورة الفنّية يف كل ما حتته خط يف ما يأتي : ــ 4

 الت احلف كمصباح اهلادلة القدرة ذو ومنهم ، النوم كمصباح بَقْدر املضيء ومنهم ، احملرتق كاملصباح املظلم فمنهم ــ

 : صّور من ال يستطيع خلق أي نوع من أنواع السرور مصباحًا حمرتقًا .احملرتق  كاملصباح املظلم فمنهم ــ

 النوم : صّور من فيه قليل من الّسرور بضوء املصباح اخلافت لياًل . كمصباح بَقْدر املضيء ومنهم ــ

صّور من يقدر على خلق الّسرور وبّثه يف اآلخرين حوله مصباحًا ُينري  :احلفالت  كمصباح اهلادلة القدرة ذو ومنهم ــ

 احلفالت بطاقة كبرية .

 ) التذّوق اجلمالّي ( . أذكر اثنني منها .    وّظف الكاتب يف النص بعض عناصر الطبيعة : ــ 5

 الشمس ، القمر ، النجوم ، البحار ، األنهار .

 وّضح داللة كل عبارة مما يأتي كما وردت يف النص : ــ 6

 .غري مصباحك إن ضعف : يدل على ضرورة أن يغري املرء من حياته النفسّية ويبحث عن أسباب الّسرور كّلما افتقدها أــ
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  .مع اآلخرين ور تفكريه يف عالقتهكثرة تفكري االنسان يف نفسه حّتى كأنها مركز العامل : اهتمامه بذاته وجعلها حم ب ــ

 ( .  ) التذّوق اجلمالّي أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل :ــ 7

 استخرج مثالني على هذا من النّص : أكثر ، أشّد ، أقوى . ـ أـ

 عّلل كثرة استخدامه : املقارنة بني األشياء لبيان متّيزها وأفضليتها .ب ــ 

 املقطع الرابع :

 ـ ُمْقِبض ملوضوع تعّرض هو فإْن ؛ يشاء كما فيصرِّفه ؛ تفكريه زمام على املرء يقبض أن الّسرور فّن دروس من ولعّل 

 ناحية حوَّلـ  الغضب إىل يؤّدي ما يف صديقه أو شريكه جيادل أو ، احملزنة األمور من أمر يف أسرته يناقش كأْن

 وانقْل ، غريه يف فتكّلْم أمر من تضايْقَت فإن ؛ احملزنة األوىل مسألته بها ينسى ساّرة أخرى مسألة وأثار ، تفكريه

 اخلري فاعمل ، هّينة فاحلياة ؛ قيمتها فوق احلياة تقّدر أاّل أيضًا الّدروس هذه ومن. الشطرنج بيادق تنقل كما تفكريك

 احلياة هذه يف فيكفي ؛ بوقوعه األمل ثّم الّشّر، بتوّقع األمل نفسك على جّتمع وال ، استطعت ما وافرح ، استطعت ما

 يصري حتى ويتخاطب شاعرًا، يكون حتى يتشاعر يزال ال فالرجل ، الفّنانون يفعله ما ولتفعل. الواحد للشّر واحد أمل

 . طبًعا التَّطبُّع يكون حّتى ، للحياة واالبتسام والّسرور الفرح فتصنَّع  كاتًبا، يصري حتى ويتكاتب ، خطيًبا

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 يتكّلف اخلطابة يتخاطب مزعج يثري الغضب ُمقِبضموضوع 

 يتكّلف الكتابة يتكاتب  يناقش جيادل

 تظاهر مبا ليس فيه تصّنع طرح أثار مسألة

 ختلُّق التطّبع اجلندي مجعها بيادقة بيادق

 خْلق وسجّية ُجِبل عليها االنسان طبًعا العبة تلعب عبى رقعة ذات أربعة وستني مربًع الّشطرنج

 لُطفت أرهفت سْهلة ) هون ( هّينة

 يتأّثر يتفاعل يتكّلف قول الّشعر يتشاعر

 جال أي وضح جلوت قوة تتوّلد يف بعض األجسام الكهرباء



 

44 
 

 أسئلة متنوعة

 . ( 2019) وز  ) الفهم والّتحليل ( . ــ على االنسان أن يوجه تفكريه حنو الفرح والبهجة ، بّين ذلك .1

 من أمر يف أسرته يناقش كأْن - ُمْقِبض ملوضوع تعّرض هو فإْن ؛ يشاء كما فيصرِّفه ؛ تفكريه زمام على املرء يقبض أن

 ساّرة أخرى مسألة وأثار ، تفكريه ناحية حوَّل - الغضب إىل يؤّدي ما يف صديقه أو شريكه جيادل أو ، احملزنة األمور

 . الشطرنج بيادق تنقل كما تفكريك وانقْل ، غريه يف فتكّلْم أمر من تضايْقت فإن ؛ احملزنة األوىل مسألته بها ينسى

 ) الفهم والّتحليل ( . ( . 33كم احلياة الدنيا " ) سورة لقمان ، اآلية ّنـقال تعاىل : " فال تغّر ــ 2

الصاحل يف ال تلهكم احلياة الدنيا مبا فيها من عيش رغد ونعيم زادل عن العمل فّسر قوله تعاىل يف هذه اآلية :  أــ 

 اآلخرة .

  ،استطعت ما اخلري فاعمل ، هّينة فاحلياة ؛ قيمتها فوق احلياة تقّدر أاّل   استخرج من النص ما يقاربها يف املعنى . ب ــ

 استطعت . ما وافرح

كراكب  وللدنيا ، ما أنا يف الدنيا إاّل " مالي ــ صلى اهلل عليه وسّلمــ ناقش ما استخرجته يف ضوء قول رسول اهلل  ج ــ

 استظل حتت ضل شجرة ثّم راح وتركها " رواه الرتمذي .

االنسان يف هذه الدنيا عابر سبيل والراكب الذي يستظل حتت الشجرة ال يعمد إىل أثاث فخم ويف ظل الشجرة ، 

 راحل وعابر سبيل يف هذه الدنيا . ما تيسر وسهل فال يصنع لنفسه ما يدوم له فيها ألنهوإّنما 

 . ( 2019) وز  كيف جيعل املرء الّسرور عادة يف رأي الكاتب   ــ3

 يزال ال فالرجلبح التكّلف طبعا فيفعل ما يفعله يتصّنع الفرح والسرور واالبتسام يف مواقف حياته ويتعودها حتى يص

 . كاتًبا يصري حتى ويتكاتب ، خطيًبا يصري حتى ويتخاطب شاعرًا، يكون حتى يتشاعر
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 لألسرة أثر كبري يف تنشئة جيل متفادل قادر على العطاء ، بّين كيف يتحقق هذا يف رأيك . ــ 4

خبلق الّسرور يف جو األسرة واالبتعاد عن كل ما يفسد العالقة بني أفرادها وإشاعة األلفة واحملّبة واألمان وترقب 

 فرد فيها مطمئن البال ، ساكن النفس ، قادرًا على العطاء .اخلري والنجاح يف أعماهلا فيصبح كل 

اشرح مقولة ميخاديل نعيمة اآلتية مبينًا التوافق فيما بينها وبني الفقرة الثامنة من النّص : " على قدر ما تتسع  ــ5

 نافذتك أو تضيق يّتسع الكون الذي تعيش فيه أو يضيق " .

صرية منفتحة وأفقًا واسعًا سريى العامل من حوله واسعًا رحبًا فتخف أعباؤه وهمومه أي إذا امتلك االنسان عقاًل واعيًا وب

ا إذا انغلق اإلنسان على نفسه ومل يفكر إال يف ذاته سيبقى أسريًا لنفسه وستتمكن منه همومه أّم، وتتحلل شيئًا فشيئًا 

 و تشقيه .إلنسان ومدى أفقه ستسعده احلياة أوتؤرقه فبقدر رؤية ا

هل ترى أن الكاتب وفق يف توضيح أثر العاملني الداخلي واخلارجي يف جلب السرور لإلنسان ، علل إجابتك  ــ 6

وأوافق الكاتب يف أن العامل  إتعاسهق يف ذلك ؛ فقد بني الكاتب أثر كل منهما يف إسعاد اإلنسان أو نعم، أراه وّف

ن ميكن هلا خلق السعادة رغم وجود عامل خارجي الداخلي هو األساس لتحقيق سعادة اإلنسان إذ إن نفس اإلنسا

 : هات اجلذر اللغوي لكلمة ) تضايق ( الواردة يف النّص . ( 2019) وز                                                  . صعب

 .حفظ املشّبه واملشّبه به  الصور الفنّية :

 ُيمنح االنسان القدرة على السرور : شبه القدرة على السرور باملنحة .ــ  1

 قالدة تشع .ــ يعجبين القمر يف تقلده هالًة تشع سروًرا : شبه القمر بإنسان يضع يف عنقه  2

 ــ تتناجى اهلموم يف صدره : شبه اهلموم يف صدره بأشخاص يتناجون . 3

  شبه املصاعب بعدو يتغّلب عليه اإلنسان . ففي استطاعة اإلنسان أن يتغّلب على املصاعب :ــ  4

 فرجحان كّفتها قريب االحتمال : شبه الكاتب النفس مبيزان رجحت كفّته .ــ  5
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 ــ وكثرة تفكري االنسان يف نفسه ، حتى كأّنها مركز العامل : شبه الكاتب نفسه مبركز العامل . 6

 ــ فإن هو استغرق يف عمله : شبه الكاتب العمل بالبحر الذي يغرق فيه االنسان . 7

 . ( 2019) وز  ام تفكريه : شبه الكاتب التفكري بكادن يقبض املرء على زمانه .ــ يقبض املرء على زم 8

 ــ وانقْل تفكريك كما تنقل بيادق الشطرنج : شبه الكاتب نقل التفكري بنقل بيادق الشطرنج . 9

 اخلصادص ) الّسمات ( الفنّية : حفظ

 ــ استخدام الكنايات  مثل : ناكس البصر ، فارغ الصدر . 1

 الشمس ، البحار ، النجوم ، القمر .ــ توظيف بعض عناصر الطبيعة مثل :  2

 ــ استخدام الصور الفنّية مثل : يتدّفق من وجهه . 3

 ــ اإلكثار من استخدام أسلوب التفضيل مثل : أقوى ، أهم ، أشد .... . 4

 ــ استخدام بعض ألوان البديع مثل : املقابلة " من يشقى يف الّنعيم ، ومنهم من ينعم يف الّشقاء . 5

 2020أسئلة الوزارة 

اخرت اإلجابة الّصحيحة يف كل فقرة مّما يأتي ، ثّم ظّلل بشكل غامق الدادرة اليت تشري إىل رمز اإلجابة الّصحيحة يف 

 حتساب عالمتك .منوذج اإلجابة ) ورقة القارئ الضودي ( فهو النموذج املعتمد ) فقط ( ال

 العبارة اليت تضّمنت كناية ) الّراحة والطمأنينة ( يف نّص ) فن الّسرور ( :( 1

 ب ـ فارغ الّصدر                        ج ـ َحِرج الّصدر                   د ـ ناِكس البصر                 أ ـ تؤّرق َجفَنه       

( املقصود بـ ) كاسف الوجه ( يف العبارة اآلتية من نص ) فن الّسرور ( : " فما إْن ُيصاب املرء بالّتافه من األمر حّتى 2

 تراه َحِرج الّصدر ، كاسف الوجه ، ناكس البصر " :

 د ـ حزين    أ ـ خادف                             ب ـ مبتهج                                        د ـ غاضب                               
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( يف العبارة اآلتية من نّص ) فّن الّسرور ( : " فتَصّنْع الفرح والّسرور واالبتسام للحياة ، حّتى يكون التطّبع طبًعا " يدعو 3

 الكاتب اإلنسان إىل أّن :

 ر خالف ما بداخله  ب ـ ُيظه                             ـ ُيظهر قدراته لآلخرين                             أ 

 د ـ يّطلع على مجيع الفنون بسرور                                            ج ـ جيعل الّسرور عادة يف حياته 

( جاء يف نّص ) فّن الّسرور ( : " ُيخطئ َمْن يظّن أّن أسباب الّسرور كّلها يف الظروف اخلارجّية ، فيشرتط ِلُيسر مااًل 4

 وبنني وصّحة ، فالّسرور يعتمد على الّنفس " . يرى الكاتب أّن الّسرور أكثر ما ينبع من :

 أ ـ الظروف احمليطة             ب ـ املال والصّحة                      ج ـ كثرة األوالد                      د ـ داخل اإلنسان

عميقًة بكلِّ ماله  أن يشرتي ضحكًة( يف العبارة املخطوط حتتها من نّص ) فّن الّسرور ( : " ويف الّناس من ال يستطيع 5

 صّور الكاتب :

 أ ـ السلعة ضحكة ُتشرتى           ب ـ الضحكة سلعة ُتشرتى             ج ـ الّضحكة بئًرا عميًقا          د ـ املال سلعة غالية

 َمضَجعه ، وتؤّرق َجْفنه ( كناية عن : يف نّص ) فّن الّسرور ( : ) وتقّض( اجلملة املخطوط حتتها يف قول أمحد أمني 6

 ج ـ الَفَرح                                    د ـ القلق                                 أ ـ احلزن                                      ب ـ الّراحة    
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 ةــــالـــقــمــــال

 : ، وميكن إجيازها يف ملقالةاد اخطوت إعدابًقا ست درس

 . ملقالةاوع موضء يف اآلراحلقادق وا: مجع  ريالّتحضد واإلعدا ــ1

 . بطةالة ومرتمتسلست اها يف فقروعرضألفكار ايب : ترت لّتنفيذا ــ2

 . تهااكيبها ورصانة عبارالكاتب يف لغة مقالته وصّحة تراليت ينظر فيها األخرية اخلطوة ا: هما  لّتحريرالّتنقيح وا ــ3

 : تهادرسليت ات اخلطواعًيا ا، مر ني كلمةومخسيقّل عن مئة  آلتيني مبا الاوعني املوضحد من الة يف وكتب مقاا

                  . ملرء يف عطادهاعادة س-1 

 . داألفراامة يف حياة بتسالاأثر -2 

 

          التقويم الذاتي

 : أّكد من أّنينأتملقالة ابعد كتابيت   

         . ملقالةاوع موضء يف اآلراحلقادق وا مجعُت-1 

 . بطةالة ومرتمتسلست اتها يف فقروعرضألفكار ا رّتبُتــ  2

 . تهااكيبها ورصانة عبارا، ونظرت يف صّحة تر لّلغويةاألخطاء انّقحت مقاليت وحررتها من ــ 3

 . وعاملوضخلارجة عن ا ملكرورة األفكار املعلومات واتبعدت اســ  4
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 حيفظ الطالب مثانية أبيات ُمختارة من القصيدة         قصيدة عامودّية ما الفن األدبّي للّنص : 

 حـفـظ ر :ــالّشاعـف بـريـتعـالأواًل : 

ر احلكيم ، وأحد مفاخر هـ ( هو أمحد بن احلسني اجلعفّي الكويّف الِكْندّي ، الّشاع354ــ  303أبو الطّيب املتنّبي )ـ 

 .األدب العربّي 

عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء يف بالط سيف الّدولة ـ    ولد يف الكوفة يف حملة تسّمى ) ِكْندة ( وإليها نسبته .ـ 

 .احَلْمدانّي يف حلب 

وكان من أعظم شعراء العرب ، وأكثرهم متّكًنا من الّلغة العربّية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها ، وله مكانة سامية مل ـ 

 تتح مثلها لغريه من شعراء العربّية .

 حـفـظ ّص :ــنــّو الــجثـــانـــــيــــًا : 

ملتنّبي بسيف الّدولة احَلْمدانّي ، ووجد فيه طموحه يف القادد العربّي ، اّتصل ا   هي عالقة املتنيب بسيف الدولة   ما

 . ه بالعطف وقرَّبه ، فمدحه املتنيب يف قصادد من عيون الشعر العربيوخّص،  فنال عنده احلظوة والرعاية

، وخاطبه  عاتَب فيها املتنيب سيف الدولة على مساعه أقوال الواشني      ما مناسبة ) موضوع ( هذه القصيدة  

وطلب إىل سيف الدولة أن يكون عاداًل يف معاملته ،  ال حديث امُلستجدي امُلستعطف  ، حبديث امُلحّب امُلعاتب

، وأظهر املتنّبي يف هذه  ، وأّكد يف نهايتها أّن عتابه لسيف الّدولة ما هو إّل حمّبة ووّد ودعاه إىل الوفاء بعهوده له

 القصيدة براعة فادقة يف نظم الشعر .
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 َوحالـي ِعنـَدُه َسـقــَُمواَحـرَّ َقـْلبـَاُه ِمـمَّـْن َقــْلــُبـُه َشبـِــُم                      َوَمـْن جِبـسـمـي البيت األول : 

 فردات :امل 

 . ، اهلاء للسكت قلباه : أصلها قليب      .    حر: هلب ونارحرف نداء للندبة ، غرضه إظهار احلزن والتفّجع          و ا : 

 .، مجعها أسقام : مرض  قُمَس                                                      .      : بارد شبم  

لشاعر يندب الشاعر حظه ألنه حيب األمري واألمري يقسو عليه وال يشعر مبا يشعر به، وهذا احلب أصاب ا:  شرحال 

 بالضعف واهلزال.

 الصورة الفنّية : شّبه احلزن يف قلبه بنار حترتق .

 ، غرضه إظهار احلزن واألمل واللوعة .أسلوب الندبة         .  ) واحر قلباه (ما األسلوب يف قول الشاعر 

 يشكو الشاعر يف البيت   ) الفهم واالستيعاب ( . سؤال : مّم

 به وأحّر قلبه نتيجة هذا اجلفاء .جفاء سيف الدولة وبرود قلبه ، وسقٌم أمّل 

   شِبُم " . ) التذوق اجلمالي ( . سؤال : وّضح الكناية يف عبارة " قلبه

 كناية عن قلة اهتمام سيف الدولة باملتنيب ، وصّده عنه .  

 سؤال : ما العاطفة البارزة يف البيت   ) التذّوق اجلمالي ( .

 عاطفة األمل والتحّسر . 

  قلبه .( يف الكلمتني : قلباه ،  سؤال : على من يعود الضمري ) اهلاء

 ( قلبه : على سيف الدولة ، قلباه : على الشاعر) 

 َشِبُم ، حّر .    استخرج طباقًا من البيت   ) التذّوق اجلمالي ( .
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 ُمُحـبَّ َسيـِف الَدْولـة اأُلم َوَتّدعـي     ما لي أكـتِّـُم حبَّـًا َقـْد َبـرى َجَسـدي                   البيت الثاني : 

 املفردات :

 األَمُم : مجع أّمة       تّدعي : تزعم ، جذرها دعو      . : أضعفه وأضناه برى جسدي.      : أبالغ يف كتمان حيب مأكتِّ 

عون كن هذا احلب يف قلبه لألمري حتى أضعف جسده ، واملنافقون يّدشاعر من نفسه حيث ُيب اليتعّج :  شرحال 

 . حبهم لألمري

 شّبه احلب بآلة قد برت جسده فأهزلته . نّية : الصورة الف

 .وكثرته احلب شدة عن كناية" :  حبا أكّتم" ما الكناية يف قول الّشاعر : 

 . باملرض احلب هذا شبه" :   جسدي برى دق حبا" وّضح الصورة الفنّية يف قول الّشاعر 

 . املنافقني واّدعاء حّبه توضح مقابلة الشطرين وبني ــ

 أسئلة متنوعة

 التعّجب .        يتالغرض من االستفهام يف البما 

 داللة على املبالغة يف الكتمان .     علل : جاء حرف التاء مشّددًا يف كلمة ) أكّتم ( .

 سؤال : بدا الشاعر لِبقًا مؤدبًا يف عتابه ، وّضح ذلك . ) الفهم والتحليل ( .

عاتبه بإظهار مدى حّبه له ، هذا احلب الذي أبرى جسده وأحنله وهو كامت له ، ليتجّنب التمّلق يف حّبه كما يّدعيه 

 غريه ، بقلوب غري خالصة ، وتّنات  غري صادقة .

 سؤال : ما نوع احملّسن البديعي بني كلميت " أكّتم وتّدعي " ) التذّوق اجلمالي ( .

 الطباق .



 

52 
 

 سـِـُمَتـْقـَن ِر احلـبِّـْدَقـَت أنَـّا ِبلْيَف                               ــِهِتّرُغِل حــبٌّنـا جيمُع كـاَن البيت الثالث : إْن

 املفردات :

          .ليت : للتمين  ــ                                       .  اجلبهة واملراد سيف الدولة ومجعها غرر  غرته : الغرة بياض يفــ  

 بَقْدر : مقدارــ  

ويوضح الشاعر أنه إذا كان موضع االلتقاء بينه وبني غريه هو حب سيف الدولة فليت أننا نقتسم عطاياه :  شرحال 

 . ا (ب ) ويريد أنه سيكون أكثر حًظواهتمامه بقدر هذا الـح

 الصورة الفنّية : شّبه احلب بإنسان جيمع .

 على من يعود الّضمري ) اهلاء ( يف كلمة ) لغّرته ( . يعود على سيف الدولة . 

 .  : تفيد الشك إْن* 

 ( . ليت أنا...) : الوارد يف قول الشاعر  اإلنشادي األسلوبما سؤال : 

 غرضه إظهار احلسرة واللوم . أسلوب التمّني  

 ـُم واحَلَكـُمْصصـاُم وأنَت اخَلفيَك اخِل تــي                    َلاَمَعـاِس إاّل فـي ُمّنـَل الـَدالبيت الرابع : يا أْع

        املفردات :

         . اخلصم : امُلناِزع امُلجادلــ                              اخلصام : النزاع بني املتنيب وخصومه .   ــ  

 : القاضي .  احلكمــ  

ب فيصفه بالعدل مع اجلميع إال معه ألن النزاع واخلصام الذي ِحاملتنيب يعاتب سيف الدولة عتاب امُل :  شرحال

 . ، ومن ثم لن حيكم لصاحل خصمه املتنيب ؛ فأصبح سيف الدولة بذلك هو اخلصم واحلكم بينهما هو طرف فيه
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 سيف الدولة باخلصم والقاضي . شّبه : ورة الفنّيةالص

 . ) يا أعدل الناس ( نداء غرضه العتاب *

 . يؤكد املعنى ( طباق )بني اخلصم و احلكم 

 .       التذّوق اجلمالي ( سؤال : ما األسلوب اإلنشادي يف البيت وما داللته   ) 

 تعطاف .النداء ويفيد االس  

 َشْحُمُه َوَرُم ـْنْحـَم فيَمأْن حْتَسـَب الّش                     ـــًة َقظـَرات  ِمنـَْك صاِدهـا َنيُذِعالبيت اخلامس : ُأ

   املفردات :

                                                                             حتسب : تظنــ                          صحيحة صادقًة :ــ                   ( ا عوذجذره)  : أحصنها وأنزهها أعيذهاــ  

 ، مجعها أورام . : انتفاخ اجلسم بسبب املرض ورمــ                                                              : السمنة الشحمــ 

.ويبني له  ينخدع باملنافقني فيكون مثله كمثل الذي يرى املنفوخ فيحسبه قوي العضالتن ال ويناشده بأ  شرح :ال

عي وبالظالم من ينافقه ويدَّا ا حقيقًيه حبًّأن الذي ال مييز بني النور والظالم مل ينتفع بعينيه ، ويقصد بالنور من حيّب

 ه يف عتاب رقيق .بِّه سيف الدولة حُلنبِّفهو يريد أن ُي ه بَُّح

 الصورة الفنّية : شّبه من خيطئ يف رأيه مثل من يرى الورم فيظّنه شحمًا .

 على نظرات .    على من يعود الضمري ) اهلاء ( يف كلمة ) أعيذها ( . 

 البيت يّتفق ومضمون املثل : " استسمنُت ذا ورم " . 

 أن يعيذ نظراته الصادقة ، وأن ترى الشيء خبالف ما هو عليه .   سؤال : من ماذا ينّبه الشاعر سيف الدولة     

ورم ( يوضح املعنى بالتضاد .ــ بني ) شحم الطباق   
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 ُموالظُّـَلـواُر تـََوْت ِعنَدُه األْنإذا اْس                        ناِظـِرِه يـا بْنفـاُع أخـي الّدِتالبيت السادس : ومـا اْن

 املفردات :

                                         .   :تساوتاستوت ــ              . : بصره أو عينيه ناظرهــ        .     : املراد اإلنسان أخي الدنياــ  

 ، انعدام الضوء . الظالم ــالظلم : مجع ظلمة ــ                           .  األنوار : مفردها نور وهو الّضياءــ 

 :  الشرح

، فهو مل ينتفع بعينيه. ويقصد بذلك أن سيف الدولة إذا مل  يبني الشاعر أن اإلنسان إذا تساوى عنده النور والظالم

ا ومن حيبه حبا ملصلحة أو نفاق فإن مثله كمثل من مل ينتفع بعينيه فلم مييز ا صادًقيستطع أن مييز بني من حيبه حبًّ

 . بني النور والظالم 

 .  : كناية عن اإلنسان(   أخي الدنيا*ما الكناية يف قول الّشاعر : ) 

 . فخر بالشعر والشجاعة معًا ، : طباق يؤكد املعنى بني األنوار والظلم *

 َصَمـُم ـِهماتـي َمـْن ِبِلوأْسَمَعـْت َك                        ـي بـِمى إىل أَدأنا الـذي نظـََر األْعالبيت السابع : 

 املفردات : 

 . : آداب ، واجلمع : اجليد من الشعر والنثر ، وهو : األدب أدبي               : فاقد البصر ، مجعها ُعميان  األعمى

 . عْمالّسحاّسة فقدان   : ُمَمَص                                        قصاددي      كلماتي : 

 :الشرح 

ماته مسعها األصم بصرا وكلاألعمى نظر إليه فجعله ُم ، حتى أنَّ اآلفاق خر الشاعر يف البيتني بأدبه الذي عمَّيف 

 .فجعلته مسيعًا 

 شّبه شعره بصوت قوي يستطيع أن ينفذ إىل آذان الصُّم فيسمعون الّصوت . الصورة الفنّية :
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 أنا الذي... أدبي ( )  ما الغرض الّشعري يف قول الّشاعر : 

 .أسلوب خربي غرضه الفخر 

 .كناية عن قدرته األدبية وسر مجاله اإلتيان باملعنى مصحوبًا بالدليل عليه يف إجياز وجتسيم ومبالغة * 

   :) وأمسعت كلماتي من به صمم ( * ما الكناية يف قول الّشاعر :  

  . كناية عن قوة تأثري شعره حتى أمسع األصم 

 . يؤكد املعنى بالتضادطباق ، صمم (  ،) أمسعت  أعمى (  ،بني ) نظر *  

 سؤال : مباذا يعتد ) يفخر ( الشاعر يف البيت . ) الفهم والتحليل ( .

 يعتد الشاعر بشعره . 

 سؤال : ملاذا عّبر الشاعر بالفعل املاضي ) نظر ، أْسمَعْت (  

 لبيان حتقيق معناهما وثبوته .

           سؤال : ما العاطفة البارزة يف البيت   ) التذّوق اجلمالي ( .

 عاطفة الفخر . 
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 ـُق َجّراهـا َوَيْخـتِصـُمْلهـُر اخَلْسوَي                        فونـي َعـْن شواِرِدهـا ـَء ُجـْلُم ِمالبيت الثامن : أنا

 املفردات : 

 .    ملء جفوني : أْي ساكن القلب خاليًا من الغم واهلواجس 

 . شواردها : مجع شاردة ، وهي قصادد سادرة تروى بكل مكان

             .اخلْلق : الناس ، مفردها خملوق  

           .األصل جراءها ، مبعنى من أجلها  ا :جّراه 

 . خيتصم : يتنازع

 الشرح : 

؛ ألني أدركها متى شئت بسهولة من غري إتعاب فكر أما أناُم ملء جفوني ؛ أي مطمئنًا مرتاح الفكر عن قصادد الشعر 

 يف دقيق معانيها ، وجودة مبانيها .غريي من الشعراء فإّنهم يسهرون ألجلها ويتعبون ويتنازعون 

           ر بالبيت   ) الفهم والتحليل ( .سؤال : مباذا يعتد ) يفخر ( الشاع

 يعتد الشاعر بنفسه .

                       سؤال : وضح الكناية بعبارة ملء جفوني . 

 كناية عن إراحة الفكر واالطمئنان . 
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 كـُْم َعـَدُمعَدكـُلَّ شـيء  َب ْجداُنناِو                              نـا َأْن نفاِرَقهـُـْمْيَلَع يا َمـْن َيِعـزُّالبيت التاسع : 

 املفردات :

 .: ال قيمة له  ُمَدَع                   وجداننا : إدراكنا                         : يهون     : يصعب ويشق ومقابلهايعز 

 . بني الشاعر أنه يعز عليه فراق األمري ألنه حيب األمري و ال قيمة لشيء بعدهمي الشرح :

 .إظهار احلب والعتاب :  ) يا من يعز علينا أن نفارقهم ( * ما الغرض من قول الّشاعر :  

 .لى مكانة األمري يف قلب الشاعر يدل ع:   ) وجداننا كل شيء بعدكم عدم ( على ماذا يدل قول الّشاعر  : 

 ( : بينهما طباق .عدم  ،وجداننا ـ ) 

 سؤال : بدأ الشاعر لبقًا مؤدبًا يف عتابه وضح ذلك .

 ال يستطيع االفرتاق عن سيف الدولة وال أحد ميكن أن خيلف سيف الدولة عند املتنيب .

 النداء يفيد االستعطاف .                         االنشادي يف البيت وما داللته   سؤال : ما األسلوب

 عاطفة احلب .              سؤال : ما العاطفة البارزة يف البيت   ) التذّوق اجلمالي ( .

 َمــُمأنَّ َأْمَركـُُم مـن أمِرنـا أ لـوبتكِرَمــة                                 ـْمُكْنخَلقـَنا ِمأمـا كـان البيت العاشر : 

 املفردات :

 . تكرمة : املوضع اخلاص جللوس الرجل من فراش أو سرير ، مما يعد إلكرامه        أخلقنا : أجدرنا ، وجذرها خُلق 

  : القريب .  ُمَمُأ

قاد لكم ، وما أجدرنا برّبكم ، وتكرمتكم ، وإيثاركم ، لو أن أمركم يف االعتقاد لنا على حنو أمرنا يف االعت ما   الشرح :

 حنن عليه من الثقة بكم . مبعنى لو كنتم حتبوننا ، كما حنبكم ، لكنتم تكرموننا .
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 ـِرٍح إذا أرضاكـُُم ألـَــُمفمـا جُل َسـرَّكْم مـا قـال حاِسدنـا                       إن كـانالبيت احلادي عشر : 

 املفردات :

 . أرضاكم : قبلتم به ، وجذرها ) رضو (ــ                      .من متّنى أن تتحول إليه النعمة   احلاسد :ــ 

  الشرح :

ن سررمت بقول حاسدنا وطعنه فينا فقد رضينا بذلك إن كان لكم به سرور ، فإّن اجلرح الذي يرضيكم ال جند فيه أ

 أمًلا .

 . شبه رضا سيف الدولة عنه بالدواء  الصورة الفنّية :*

 َهـى ِذَمُمإنَّ امَلَعـاِرَف فـي أْهـِل النُّ                     و رعيتـْم ذاَك َمْعِرفـَــًةوبيننـا لالبيت الثاني عشر : 

  املعارف : مجع معرفة    ــ                  .           رعيتم : حفظتم وجذرها رعي ــ   املفردات :

 ذمم : مفردها ذّمة وهي العهد واألمان .ــ                                                      الّنهى : العقول ، مْجُع الّنْهية ــ 

 الشرح : 

هم عهوُد وذمم ال ديراعون حق املعرفة ، فاملعارف عنيقول إن مْل جيمعنا احلّب فقد مجعتنا املعرفة ، وأهل العقل 

 ا . أي : وبيننا وصادل معرفة ، إن أحسنتم مراعاتها فال تضيع . يضيعونه

 شبه املعرفة وكأنها انسان جيمع الشاعر مع سيف الدولة .الصورة الفنية : 

 عهود وذمم ال يضيعونها .املعارف عند اهل العقول                               يف البيت .سؤال : اذكر احلكمة الواردة 

 التذكري بالواجب .                   سؤال : ما أسلوب العتاب الذي استخدمه الشاعر يف البيت  

 ذو العقول الراجحة ومنهم سيف الدولة .                           سؤال : ما داللة الرتكيب التالي أهل النهى  
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 والكـَــَرُموَن َويكـَرُه اهلل مـا تأتـُ               وَن لنـا عيبـًا فُيْعجزكـُْم        كـْم تطلبـالبيت الثالث عشر : 

 تقدرون عليه ، وماضيها أعجز .يعجزكم : ال  ـكم : خربّية تفيد التكثري                                     ـ   املفردات :

يقول تطلبون أن تلحقوا بنا عيبًا تعيبوننا به فيعجزكم وجوده ، وهذا الذي تفعلونه مكروه عند اهلل وعند  : الشرح

 الكرام .

 الدََّيــــُم ُهنـَدِع ـْنإىل َم زيُلُهـنَُّي                  ـاَم الـذي عندي َصواِعقـُُه   ليَت الَغَمالبيت الرابع عشر : 

لسماء يف الصواعق : مجع صاعقة وهي النار اليت تسقط من ا     الغمام : مفردها غمامة وهي السحابة   ـ  املفردات :

 يف سكون من غري برق أو رعد .مة وهي املطر يدوم َي: مفردها ِد الِدَيُم                                               رعد  شديد .

 .ذاه وسخطه ( وأصيب غريي مطره والذي تصيبين صواعقه ) أ ــ  ليت املمدوح الذي يشبه الغمام  يقول  الشرح :

يذاء سيف الدولة صواعق تنتج عن هذا السحاب ، كما إشبه الشاعر سيف الدولة بالسحاب وصور  الصورة الفنية :*

 ىل غريه بالغيوم املاطرة .إ صور عطايا سيف الدولة

 سيف الدولة .     سؤال : ماذا قصد الشاعر بكلمة الغمام 

 سؤال : ماذا قصد الشاعر بكلمة الصواعق   ما يلحقه من األذية منه ، ) أي إيذاء سيف الدولة للشاعر ( .

 عطاء سيف الدولة عند غريه . سؤال : ماذا قصد الشاعر بكلمة الِدَيم   

 .   ) التذوق اجلمالي (  سؤال : ما األسلوب االنشادي يف البيت ، وما داللته

 التمين ويفيد التحّسر .

 ت ، أذكرها وبّين القيمة الفنّية هلا .سؤال : وّظف املتنيب بعضًا من مظاهر الطبيعة يف البي

خدمة للتجربة الشعورّية عند الشاعر ، ومنسجمًا معها ، فمثال الغمام ، الِديم ، الصواعق : توظيف عناصر الطبيعة جاء 

 قاته يشي حبزن الشاعر ، وعتابه .وصف املطر ومتعل
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 َدةُ الرُّسـُــُمّخـابهـا الَو ِقـلُّسَتال َت     ضينـي كـلَّ َمْرحلة              قَتأرى النَّـَوى َيالبيت اخلامس عشر : 

 املفردات :

                   . يقتضيين : يطالبين ويكلفين                                                                                        . النوى : البعد

    .الوخاّدة : اإلبل اليت تسري سريًا سريعًا                                           .ال تستقل : ال ترتفع وتنهض وجذرها قلل  

فتؤّثر يف األرض بإخفاقها  ، والّرسيم ضْرب من سري اإلبل سريع ر الرسيم ،يِّم وهي الناقة اليت تَسالُرُسُم : مفردها َرسو

 لسريها الشديد .

 هلا ، وال تطيقها لشّدة أهواهلا ابعد منأي يكّلفين البعد عنكم قطع كّل مرحلة ال تقوم بقطعها اإلبل املسرعة ، لالشرح : 

 شّبه البعد بشيء ماّدي يكّلفه كثريًا .  الصورة الفنّية :

 حليل ( .) الفهم والتالّتعريض بالّرحيل .        ال : ما أسلوب العتاب الذي استخدمه الشاعر يف البيت   سؤ

 ـم نـَـــَدُمُهُتـنَّ ِلمــْن ودَّْعَثَيْحُدَل ا                      ياِمِنَنـرًا عـن َمْيَمـَن ُضْكَرَت ـْنِئَلالبيت السادس عشر : 

 املفردات :

 ندم : أسفــ           ودعتهم : تركتهم    ــ                     .رًا : جبل على ميني قاصد مصر من الشام  ْيَمُضــ 

 الشرح : 

سيف ىل إعلى رحيلي عنهم ، يشري بذلك  يحدثن ملن ودعتهم ندم على مفارقيت هلم ، وأسٌفإن قصدت مصر ل

 اقه .الدولة أنه يندم على فر

 الالم يف ليحدثن : الم جواب القسم .* سم: للوّخــادة الرُّ( تركَن ) الضمري يف * على م    على من يعود 

 

 الالم يف ) لئن تركن ( زاددة .*

 التعريض بالّرحيل .    سؤال : ما أسلوب العتاب الذي استخدمه الشاعر يف البيت   ) الفهم والتحليل ( .
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 هـُـــُم احلـوَنُهـْم فالّرفاِرَقال ُت أْن                    َدروا ـد َقَقـَت عـْن قـوٍم َوّحْلَرإذا َتبيت السابع عشر : ال

 املفردات :

 .الراحلون هم : اخلاسرون ــ                اعوا                قدروا : استطــ                                  ترحلت : رحلت     ــ 

، لكن اخلاسرين هم الذين قصروا يف حقه وكان ميكنهم إرضاؤه  وبني أنه لن خيسر شيئًا بهذا الرحيل  الشرح :

  . ومنعه من الرحيل

  .السنني أن خسارتهم تكون يف حرمانهم من شعر املدح الذي خيلد ذكرهم على مر*ماذا قصد الّشاعر يف البيت   

 سؤال : ما أسلوب العتاب الذي استخدمه الشاعر يف البيت   ) الفهم والتحليل ( .

 التعريض بالّرحيل .

 وشـَرُّ مـا يكِسـُب اإلنساُن ما َيِصـُم                   كـاٌن ال صديـَق بـِِهالبيت الثامن عشر : شـرُّ البـالِد َم

 .: يعيب  ُمِصَي                        يكسب : يفعل وينال                                          املفردات : شر : أسوأ           

 إّن شّر البالد مكان ال يوجد فيه صديق ، وشّر األعمال ما جيلب لصاحبه العيب واملذّمة . الشرح :

  ( :  ) شر البالد

 غرضه إظهار الضيق واألمل

 ) مكان (

 نكرة تفيد العموم 

  ) يكسب ، يصم ( بينهما طباق

 يوضح املعنى بالتضاد

     سؤال : وّضح احلكمة يف البيت .

 ملذّمة لصاحبها . جتلب العيب واأسوأ البالد مكان ال صديق فيه ، وأقبح األعمال تلك اليت
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 ـه َكـِلــُمإاّل أّن رَّـَن الـُدقـد ُضمِّ                              ــٌةِمَقــُه أّنـالبيت التاسع عشر : هـذا ِعتاُبــَك إاّل 

       ُضّمن : احتوى                     ) ومق (مقة : حمبة ، جذرها                                  وم    ّلاملفردات : العتاب : ال

 ملفرد كلمة .اكلمات و:  ُمِلَك                       رَّ : اللؤلؤ العظيم ، مفردها دّرة  الُد

، وهو دّر احملّبني  أّنه حمّبة ووّد ؛ ألّن العتاب جيري بني اك من الشعر عتاٌب مّني إليك إاّلهذا الذي أت  الشرح :

 أّنه كلمات ، وإْن أزعجتك فهي حمّبة خالصة وموّدة صادقة .  حبسن نظمه ولفظه ، إاّل

 ؤال : بدا الشاعر لِبقًا مؤدبًا يف عتابه ، وّضح ذلك .س

حمبة ، ألن العتاب جيري بني احملّبني ، وإن أزعجت سيف الدولة فهي حمّبة خالصة  أكد الشاعر أّن عتابه ما هو إاّل

 وموّدة صادقة .

 ر إىل البيت الذي تضّمن معنى " العتاب هدية األحباب " ، بّين إىل أي مدى التزم الشاعر هذه املقولة .سؤال : أِش

  حمّبة لسيف الدولة . اعر ملتزمًا ذلك ، فما عتابه إاّلأرى الش

 . حفظ رّيـعـشـرض الـغـال

ه ال ينسى نفسه يف عتابه أو مدحه فهو ينتهز ز املتنيب أنَّميِّا ُيوهما من األغراض القدمية ، وممَّ ــالعتاب والفخر 

 الفرصة ليفخر بشجاعته وأدبه .

 مالمح شخصية املتنيب :

 .  واسع الثقافةــ 2                          .  أنه شاعر عبقري متمكن من وسادل الشعرـــ 1

 قوى الشخصية معتز بنفسه حريص على كرامته .ــ 4                                                                        .  فارس طموح ـــ3

 . ميتاز بوفاده لسيف الدولة ــ5
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 حـفـظ . للقصيدة ة ـيـنـف) الّسمات ( الـاخلصادص 

 .  قوة األلفاظ وجزالة العبارة ـ1

 . روعة الصور ومزج األفكار ـ2

 . عمق املعاني وترابطها واالعتماد على التحليل والتعليل ـ3

 .ـ ميتاز بقدرته على صياغة شعره  4

 ستخدام الكنايات مثل : قلُبُه َشِبُم ، ِمْلَء ُجفوني .ـ ا 5

 االستعانة باحملّسنات ) الطباق ( .ـ  6

 ـ توظيف بعض مظاهر الطبيعة . 7

 

 حفظ بعض العواطف الواردة يف القصيدة .

 ــ عاطفة األمل والتحّسر على فتور العالقة بني الشاعر وسيف الدولة . ) البيت األول (1

 ــ عاطفة الفخر بالّنفس . ) البيت السابع ( 2

 ــ عاطفة احلّب . ) البيت التاسع (  3

 القيم واالجتاهات : 

 ــ االلتزام بالعهود . 1

 .ــ العدل يف معاملة الّناس  2
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 2020أسئلة الوزارة 

اخرت اإلجابة الّصحيحة يف كل فقرة مّما يأتي ، ثّم ظّلل بشكل غامق الدادرة اليت تشري إىل رمز اإلجابة الّصحيحة يف 

 عتمد ) فقط ( الحتساب عالمتك .منوذج اإلجابة ) ورقة القارئ الضودي ( فهو النموذج امل

 ( ( )أنا الـذي نظـََر األْعمى إىل أَدبـِـي                         وأْسَمَعـْت َكِلماتـي َمـْن ِبـِه َصَمـُم1

 العاطفة البارزة يف قول املتنّبي الّسابق من قصيدة ) واحّر َقْلباه ( :

 ج ـ الفخر                             د ـ التحّسر    أ ـ احلّب                                         ب ـ األمل                                  

 ( ( )ُأِعيُذهـا َنظـَرات  ِمنـَْك صاِدَقـــًة                      أْن حْتَسـَب الّشْحـَم فيَمـْن َشْحُمُه َوَرُم2

 يدعو املتنّبي يف البيت الّسابق من قصيدة ) واحّر قلباه ( إىل :

 أ ـ عدم االخنداع باملظاهر                                              ب ـ الّصرب على أذى الكاذبني

 ج ـ عدم اخلوف من األعداء                                             د ـ الّظن احلسن باآلخرين

الدََّيــــُم إىل َمـْن ِعنـَدُه ليَت الَغَمـاَم الـذي عندي َصواِعقـُُه                     ُيزيُلُهـن3َّ ( ) ) 

 باه :املقصود بكلمة ) َصواعق ( املخطوط حتتها يف البيت الّسابق من قصيدة ) واحّر قْل

 ولة للّشاعرأ ـ إيذاء سيف الّدولة للّشاعر                                           ب ـ عطاء سيف الّد

 ن لسيف الّدولةج ـ جيوش سيف الّدولة                                                  د ـ احلاسدو
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 (  خصيةالشالة الرس)     ةــــــابـــتــكــال

لكاتب اف يكش،  بة أو حنوهمااقة أو قراخصان بينهما صدشخصّية كالم مكتوب يتبادله الشالة الّرسابًقا أّن ست درس

،  لتهنئةا، و لعتاباادل رس، فكانت  حلياتّيةا قفاملواوعاتها َوْفق موضختلفت ا، وقد  تهنفعاالااعره ومشفيها عن 

 . كرالشء، واإلهداء، والعزار، واعتذالاو

يط بسلعاطفة بقالب ا، وغلبة  إلجياز من غري إخالل باملعنىااطة، والبس، و وحالوض:  ، فهي لفنّيةااتها مسأّما أهّم 

 . من غري غموص فيه

               :  تليهاليتائلة األس، ثم أجب عن  آلتيةاالة الرسقرأ ا

 : ادحممود العقَّ اسعّباعر القروي إىل الّشِمَن 

 : ، أّما بعُد هللا، أعّزه  لعقاداحممود  عباسيد الّس جلليل ،اتاذ األس لعربية ،ا، أديب  أخي

لذي ا حمللاوحتّلوَنُه  عر أخيكم ،شجلميل يف ام تعلنون فيه رأيكم األهراور يف جريدة املنشفقد قرأُت حديثكم 

،  من حبر تقديركم اًلَوَش ادلكم مل يكن إاّلرسألدبّية يف األيادي اديتم إلّي أسّن ما ، فتبّين لي أ ؤّهله جلادزة نوبلي

 لو أّني ظفرت حقًّا جبادزة نوبل ، رفالّش ابين هذأكسني عناية جدّية خرجتم منها مبا اوأّنكم قد عنيتم مبطالعة ديو

كم للغة إخالص . وأكاد أوقن أّنكم لوال غتباطي برأيكماغتبطُت بها ا، ملا  فقتكما، وتقّروها مبو ومل تصدقوها بظنِّكم

ألدب يف ا. فلقد نرضي جّلة أعالم الّناس عر أش، ولو أّني  ريحالّتص الّرمحن ملا فزُت منكم بهذاالة رسعت وسليت ا

 . لعني أيًناا، و ًادااد دالض، يلفظ  طًناوي عربًيا متنرض، ولكننا لن  لغربارق والّش

 . ، ولو مل يدع لنا صّديًقا ه حًقااهلل وإيانا لقول ما نراحفظكم 

 . خلورياليم سيد رش:  لقرويااعر الّشأخوكم 
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 الفن األدبي : مقالة علمّية ــ احلساسّية  الوحدة الرابعة ) الثقافة الصحّية (

،  ألطفال، وهلا أسباب شّتى ، وتنشط يف مواسم معينةااحلساسّية مرض من أمراض العصر الشادعة وال سّيما لدى 

 ، ويف موسم الّربيع الذي يكثر فيه غبار الّطلع . دْروخاصة يف نهاية موسم الَب

د ا، أو مو واحلساسّية تفاعل غري طبيعّي حيدث يف أنسجة اجلسم املختلفة نتيجة ماّدة غريبة ، مثل: غبار الّطلع

على الدُّخان  ملضاّد احليوّي الِبْنسلني، فضاًلو املواد الّسامة ، أو بعض األدوية مثل ا، أ عر احليوانات، أو َش الّتجميل

الناتج عن عوادم السيارات ، ودخان السجادر، وعن كادنات صغرية تعيش يف الفراش داخل الغرف املكتّظة بالكتب 

س أو احلقن ، فتهّيج والستادر والّسجاد واملالبس ، وهي تصل إىل داخل اجلسم عن طريق الفم أو األنف أو اللم

األماكن اليت وصلت إليها، فيؤدي ذلك إىل تولُّد أجسام مضاّدة دفاعّية تؤثر يف الّنسيج املصاب والشعريات 

 . الّدمويّة احمليطة املسبِّبة ألعراض احلساسّية

و القصيّب ( ع عّدة ؛ منها حساسّية اجللد ، وحساسّية اجلهاز الّتنفسّي ، اليت تشمل حساسّية الصدر)الّرْباأنووللحساسّية 

النوم تّتجه أبواغها بشكل رديس إىل  ود عدد من الفطريات يف وسادد غرف، وقد ثبت علميًّا وج وحساسّية األنف

 ة يف حالة نقص مناعة جسم املريضسبب التهابات يف العيون ، ويزداد األمر خطوراجليوب األنفية والّردتني ، وقد ُت

وميكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيري الوسادد على فرتات متقاربة ، واستعمال مواد الّتنظيف واملطّهرات اجلّيدة 

أسبوعيًّا  واستعمال القطن الّطبيعّي بداًل من الصناعّي يف الوسادد ، وضرورة الّتهوية الدادمة املستمّرة للمنازل ، 

غرف ألشعة الشمس من وقت إىل آخر، لتعقيمها من اجلراثيم ، عالوة على جتّنب تكديس وتعريض حمتويات ال



 

67 
 

؛ ألّنها من أهّم مصادر التلّوث اليت يستنشقها النادم  حجرة النوم باملالبس خارج أماكنها ، وجتّنب ترك األحذية فيها

 يف أثناء تنفسه .

الربوتينات الغذادّية اليت  ؛ فأّي نوع من حساسّية اإلنسان حنو نوع معّين من الغذاء اومن أنواع احلساسّية أيًض

َصُعب امتصاص األمعاء هلذه الربوتينات غري صوله إىل األمعاء ، وإاّل يتناوهلا اإلنسان ال بد من أن ُيَهضم قبل و

ن ُمْكاملهضومة. أما إذا استطاعت األمعاء أحياًنا امتصاص هذه الربوتينات بصعوبة ، فإّن اخلطورة يف هذه احلالة َت

يف تعامل اجلسم معها على أّنها أجسام غريبة ، وعندها تتكّون أجسام مضاّدة تتصّدى هلا ، فينتج عن ذلك تفاعالت 

أّي عرف بأمراض احلساسّية ، وميكن القول إّن هذا الّنوع من احلساسّية هو معارك كيميادّية حتدث بني كيميادّية ُت

بروتني غذادّي ينجح يف الوصول إىل خاليا اجلسم أو أنسجته من غري هضم ، وبني األجسام املضاّدة اليت تتكّون 

 لّتصّدي له .امن أنسجة اجلسم ؛ حلمايتها من هذا الربوتني الغريب الذي جيب 

وقد تسّبب بعض األغذية احلساسّية لإلنسان من مثل الّلنب ، فيعّد جزيء الربوتني يف اللنب مسؤواًل عن حدوث 

وقد حتدث من سكر اللنب )الالكتوز( الذي يسبب انتفاًخا يف املعدة، ويصاحب االنتفاخ مغص نه احلساسّية م

 ضساسّية  لدى بعض األشخاص البياحلوإسهال بعد فرتة وجيزة من تناوله ، ومن األغذية األخرى اليت تسبب 

 والّسمك .

عن أشعة الشمس ، وتظهر  اًلضت احلرارة العالية أو املنخفضة فمل طبيعّية قد تسّبب احلساسّية ، مثل درجااومثة عو

أعراض احلساسّية هنا بالقيء واإلسهال واملغص املتكرِّر يف البطن أو العطس أو الّرشح أو األزمات الّرْبوّية أو 

تشارها بني األطفال ، وقد تظهر أورام وانتفاخات يف مناطق خمتلفة الّطفح اجللدّي املعروف باألكزميا اليت يكثر ان

لجهازين : ضًا لإلصابة باحلساسّية فهي أنسجة اجللد واألغشية املخاطّية لمن اجلسم . أما أكثر أنسجة اجلسم تعرُّ

 هاز الّتنفسّي .اجلهاز اهلضمّي ، واجل

الّدراسات إىل أّن للمرأة دورًا  ضع أرجاء املعمورة ، وقد أشارت بعوتصيُب احلساسّية املاليني من البشر يف مجي

؛ ألنَّ الّتركيب اجلييّن  التنفسّي على حنو خاص ء على حنو عام ، وحساسّية اجلهازأساسيًّا يف الوقاية من هذا الدا

ثي للمولود لإلصابة بأمراض احلساسّية. وتزداد رامن حيث االستعداد الو لألّم أشّد تأثريًا من الّتركيب اجلييّن لألب
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كّلما كان األخوال واخلاالت املصابون به أكثر من األعمام والعّمات ، وأّكدت بعض  نسبة اإلصابة بهذا املرض

 الّدراسات أن نسبة اإلصابة باألنواع الّشديدة من حساسّية الّصدر تصيب الفتيات أكثر من الفتيان .

 والوقاية من األمراض ، بتصّرف () د. نصر معوض حنفي ، الغذاء                                                                                    

 حفظ التعريف بالكاتب :

 .نصر معوض عامل ِمصرّي حاصل على الدكتوراه يف تكنولوجيا حتّلل األمحاض األمينية  

، و " الغذاء والوقاية من األمراض " ،  " ، مثل " التكنولوجيا احليوية ملنتجات اللنب الثانوية  مؤلفات وكتب منشورةله  

 . خذ هذا النّصأومنه 

 حفظ جّو النّص :

فرد إىل آخر،  ــ احلساسّية مرض من أمراض العصر الّشادعة اليت يعاني منها ماليني األشخاص سنويًّا ألسباب ختتلف من

 . ومن مكان إىل آخر 

 .( طعمة األ وبعضغبار الّطلع ومواد الّتنظيف )       حفظ:  أهّم أسباب احلساسّية ، مثلــ يبّين الكاتب يف هذا النّص 

 لكاتب أهّم أعراضها اليت تظهر على اجللد أو اجليوب األنفّية واجلهازين اهلضمّي والتنفسّي .اــ تناول 

ــ وذكر طرق الوقاية منها داعًيا إىل جتّنب األطعمة اليت تسّببها ، والتقليل من الّتعرُّض إىل الربد ودرجات احلرارة 

 حفظ املرتفعة وغريها من املسّببات األخرى .

 . حفظاخلصادص ) الّسمات ( الفنّية 

 ــ خماطبة العقل ، مثل : استخدام لغة علمّية ، وندرة الصور الفنّية .

ــ االستناد إىل احلقادق ، مثل : تسّبب              ــ استخدام املصطلحات العلمّية ، مثل : الربو القصيّب ، الُفطريات ....

 ية احلساسّية لإلنسان .بعض األغذ
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 الفقرة األوىل 

ألطفال، وهلا أسباب شّتى ، وتنشط يف مواسم معينة ، ااحلساسّية مرض من أمراض العصر الشادعة وال سّيما لدى 

 ذي يكثر فيه غبار الّطلع .وخاصة يف نهاية موسم الربد ، ويف موسم الّربيع ال

د اة غريبة ، مثل: غبار الّطلع ، أو موواحلساسّية تفاعل غري طبيعّي حيدث يف أنسجة اجلسم املختلفة نتيجة ماّد

أو بعض األدوية مثل املضاّد احليوّي الِبْنسلني، فضًلا على الدُّخان الّتجميل ، أو َشعر احليوانات ، أو املواد الّسامة ، 

الناتج عن عوادم السيارات ، ودخان السجادر، وعن كادنات صغرية تعيش يف الفراش داخل الغرف املكتّظة بالكتب 

قن ، فتهّيج والستادر والّسجاد واملالبس ، وهي تصل إىل داخل اجلسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو احل

األماكن اليت وصلت إليها، فيؤدي ذلك إىل تولُّد أجسام مضاّدة دفاعّية تؤثر يف الّنسيج املصاب والشعريات 

 . الّدمويّة احمليطة املسبِّبة ألعراض احلساسّية

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 عوادم  املنتشرة وجذرها شيع ، واجلمع شادعات الشادعة

 السّيارات

 مفردها عادم وهو ما ينتج عن احرتاق

 يف السيارة الوقود 

 املزدمحة وجذرها كظظ املكتّظة متفرقة ومفردها شتيت شّتى

 أوصل الدواء اىل جسمه باحملقنة احلقن غالف يشبه الكوز ينفتح عن حّب منضود الّطْلع

 أنسجة 

 اجلسم

 جمموعة متكاملة من خاليا مماثلة من 

 املنشأ ، واليت حتمل وظيفة حمّددة نفس

 حدة التأثر تهّيج

 أدوية طبّية كالبنسلني مضادة للجراثيم  املضاد

 من الفطر مشتقة 

 نشوء توّلد

 أجسام  اسم منسوب اىل احلي وجذرها حيي احليوّي

 مضاّدة

 بروتينات تتواجد يف الدم والسوادل

 اجلسمية يفرزها اجلسم إلضعاف األجسام 

 الغريبة 

  مضاد حيوي ومادة عضوية تستعمل كمضاد لنيسالِبْن

 لبعض أنواع البكترييا 

 

 ( حممولة علىDNAوحدات وراثة )جزء من اجلينات 

 الكروموسومات وتنتقل من جيل اىل آخر 

 بواسطة اجلاميتات املذكرة واملؤنثة

 شعرية مفردهاخلوية واحدة لتسمح للمواد الغذادية  طبقة قنوات دقيقة تشبه الشعر يتكون جدارها من الدموّية الشعريات
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 أسئلة متنوعة :

 .ما الفن األدبي الذي ينتمي إليه النّص     مقالة علمّية .1

 . ألطفالا لدى سّيما وال الشادعة العصر أمراض مننها مرض احلساسّية  .حّدد الفئة اليت ينتشر بي    2

 .ما هي أكثر املواسم اليت تنتشر فيها احلساسّية  3

 . الّطلع غبار فيه يكثر الذي الّربيع موسم ويف ، الربد موسم نهاية يف وخاصة ، معينة مواسم يف وتنشط

 يف وتنشط ، شّتى أسباب وهلا األطفال، لدى سّيما وال الشادعة العصر أمراض من مرض.ما املقصود باحلساسّية   4

 . الّطلع غبار فيه يكثر الذي الّربيع موسم ويف ، الربد موسم نهاية يف وخاصة ، معينة مواسم

 .أذكر أربعة  أسباب للحساسّية  5

 أو ، الّتجميل مواد أو ، الّطلع غبار: مثل ، غريبة ماّدة نتيجة املختلفة اجلسم أنسجة يف حيدث طبيعّي غري تفاعل

 . الِبْنسلني احليوّي املضاّد مثل األدوية بعض أو ، الّسامة املواد أو ، احليوانات عرَش

 .كيف حتدث احلساسّية داخل اجلسم  6

 فيؤدي إليها، وصلت اليت األماكن فتهّيج ، احلقن أو اللمس أو األنف أو الفم طريق عن اجلسم داخل إىل تصل

 ألعراض املسبِّبة احمليطة الّدمويّة والشعريات املصاب الّنسيج يف تؤثر دفاعّية مضاّدة أجسام تولُّد إىل ذلك

 . احلساسّية
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 الفقرة الثانية 

ع عّدة ؛ منها حساسّية اجللد ، وحساسّية اجلهاز الّتنفسّي ، اليت تشمل حساسّية الصدر)الّرْبو القصيّب ( اوللحساسّية أنو

النوم تّتجه أبواغها بشكل رديس إىل  ود عدد من الفطريات يف وسادد غرفوحساسّية األنف ، وقد ثبت علميًّا وج

 .اجليوب األنفية والّردتني ، وقد تسبب التهابات يف العيون ، ويزداد األمر خطورة يف حالة نقص مناعة جسم املريض 

 اهلوادية مرض يسبب تضيق متغري يف القصبات الّربو القصيّب

 النبات أو احليوان مفردها فطروما هو طفيلي على  هو سام طادفة من الالزهريات منها ما يؤكل وما الُفطريات

 مفردها وسادة وهي املخدة وجذرها وسد وسادد

 مفردها بوغ وهي خلية تكاثر ال جنسي تنقل  األبواغ

 من حالة الركود اىل حالة النشاط النبات

 احلصانة من املرض وجذرها منع مناعة

 

 أسئلة متنوعة :

 .ما هي أنواع احلساسّية الواردة يف الفقرة  1

 . األنف وحساسّية ، الّتنفسّي اجلهاز وحساسّية ، اجللد حساسّية

      .عالم تشتمل حساسّية اجلهاز التنفسّي   2

 . ( القصيّب الّرْبو)الصدر حساسّية

 يف وسادد غرف النوم   .ما أثر وجود الفطرّيات3

 . املريض جسم مناعة نقص حالة يف خطورة األمر ويزداد ، العيون يف التهابات تسبب

 . طورةخ األمر ويزداد ، العيون يف التهابات تسبب.ما أثر احلساسّية يف حال نقص مناعة جسم املريض    4
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 الفقرة الثالثة 

وميكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيري الوسادد على فرتات متقاربة ، واستعمال مواد الّتنظيف واملطّهرات اجلّيدة 

رورة الّتهوية الدادمة املستمّرة للمنازل ، أسبوعيًّا  واستعمال القطن الّطبيعّي بداًل من الصناعّي يف الوسادد ، وض

وتعريض حمتويات الغرف ألشعة الشمس من وقت إىل آخر، لتعقيمها من اجلراثيم ، عالوة على جتّنب تكديس 

حجرة النوم باملالبس خارج أماكنها ، وجتّنب ترك األحذية فيها ؛ ألّنها من أهّم مصادر التلّوث اليت يستنشقها النادم 

 تنفسه .يف أثناء 

 . هامنوها أو تنقصة لألمراض أو توقف و الفريوسات املسببأمفردها مطهر وهي مادة كيميادية تقتل البكترييا املطّهرات

 .عملية تؤدي اىل إبادة البكترييا وغريها  التعقيم

 . بتعادا جتنب

 . جعل األشياء بعضها فوق بعض تكديس

 

 أسئلة متنوعة :

 .كيف ميكن الوقاية من الفطرّيات  1

   بها اإلصابة خطر من أنفسنا نقي كيف ، البيوت يف معنا واجللد واألنف الّصدر حساسّية مسّببات بعض تقيمـ 

 القطن واستعمال  أسبوعيًّا اجلّيدة واملطّهرات الّتنظيف مواد واستعمال ، متقاربة فرتات على الوسادد بتغيري

 الغرف حمتويات وتعريض ، للمنازل املستمّرة الدادمة الّتهوية وضرورة ، الوسادد يف الصناعّي من بداًل الّطبيعّي

 خارج باملالبس النوم حجرة تكديس جتّنب على عالوة ، اجلراثيم من لتعقيمها آخر، إىل وقت من الشمس ألشعة

 . فيها األحذية ترك وجتّنب ، أماكنها

 .ما هي أهم مصادر التلوث اليت يستنشقها الّنادم ، كما ورد يف النّص  2

 . فيها األحذية ترك وجتّنب ، أماكنها خارج باملالبس النوم حجرة تكديس
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 الفقرة الرابعة

ومن أنواع احلساسّية أيضًا حساسّية اإلنسان حنو نوع معّين من الغذاء ؛ فأّي نوع من الربوتينات الغذادّية اليت 

صوله إىل األمعاء ، وإاّل َصُعب امتصاص األمعاء هلذه الربوتينات غري يتناوهلا اإلنسان ال بد من أن ُيَهضم قبل و

املهضومة. أما إذا استطاعت األمعاء أحياًنا امتصاص هذه الربوتينات بصعوبة ، فإّن اخلطورة يف هذه احلالة َتْكُمن 

، فينتج عن ذلك تفاعالت يف تعامل اجلسم معها على أّنها أجسام غريبة ، وعندها تتكّون أجسام مضاّدة تتصّدى هلا 

كيميادّية ُتعرف بأمراض احلساسّية ، وميكن القول إّن هذا الّنوع من احلساسّية هو معارك كيميادّية حتدث بني أّي 

بروتني غذادّي ينجح يف الوصول إىل خاليا اجلسم أو أنسجته من غري هضم ، وبني األجسام املضاّدة اليت تتكّون 

 لّتصّدي له .اا من هذا الربوتني الغريب الذي جيب من أنسجة اجلسم ؛ حلمايته

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 تفاعل : حيدث تأثريًا متباداًل تفاعالت قل اليه الطعام بعد املعدةما ينت األمعاء

 يتكون مفردها خلية وهي املادة االساسية اليت خاليا اجلسم ختتفي وجذرها كمن تكمن

 منها كل كادن حي 

   تواجهها تتصّدى هلا

 

 أسئلة متنوعة :

 . غذاءال من معّين نوع حنو اإلنسان حساسّية.ما هي أنواع احلساسّية الواردة يف النّص   1

 وّضح املقصود بالتحّسس الغذادي  .2

 ، لوصول أي بروتني غذادي إىل خاليا اجلسم أو أنسجته من غري هضم . الغذاء من معّين نوع حنو اإلنسان حساسّية
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 الفقرة اخلامسة

وقد تسّبب بعض األغذية احلساسّية لإلنسان من مثل الّلنب ، فيعّد جزيء الربوتني يف اللنب مسؤواًل عن حدوث 

احلساسّية منه وقد حتدث من سكر اللنب )الالكتوز( الذي يسبب انتفاًخا يف املعدة، ويصاحب االنتفاخ مغص 

 ضوله ، ومن األغذية األخرى اليت تسبب احلساسّية  لدى بعض األشخاص البيوإسهال بعد فرتة وجيزة من تنا

 والّسمك .

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 مستقل منهازيء من مادة ما : وهو أصغر جزء اجل ُجزيء

 )تصغري كلمة جزء( 

 تورُّم االنتفاخ

 وجع يف األمعاء والتواء فيها ومجعها مغص املدة تقع بني زمنني ومجعها فرتات فرتة

 أمغاص

 هو سكر ثنادي ناتج من ارتباط سكر اجللوكوز  الالكتوز

 وسكر اجلالكتوز يوجد يف احلليب ومشتقاته بشكل 

 رديسي ويسبب انتفاخًا يف املعدة

 زيادة يف سيولة الرباز ومّرات إخراجه إسهال

 قصرية جذرها وجز وجيزة  

 

 أسئلة متنوعة :

 البيض والّلنب والّسمك .   .أذكر أبرز األغذية اليت تسّبب احلساسّية  1

ــِ 2  : .أذكر  عرضني  ل

 . تناوله من وجيزة فرتة بعد وإسهال مغص االنتفاخ ويصاحب ، املعدة يف ًاانتفاخ يسببحساسّية  الّلنب     أ.
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 الفقرة السادسة

عن أشعة الشمس ، وتظهر  ضاًلحلرارة العالية أو املنخفضة فمل طبيعّية قد تسّبب احلساسّية ، مثل درجات ااومثة عو

أعراض احلساسّية هنا بالقيء واإلسهال واملغص املتكرِّر يف البطن أو العطس أو الّرشح أو األزمات الّرْبوّية أو 

الّطفح اجللدّي املعروف باألكزميا اليت يكثر انتشارها بني األطفال ، وقد تظهر أورام وانتفاخات يف مناطق خمتلفة 

لجهازين : اجلسم . أما أكثر أنسجة اجلسم تعّرضًا لإلصابة باحلساسّية فهي أنسجة اجللد واألغشية املخاطّية ل من

 هاز الّتنفسّي .اجلهاز اهلضمّي ، واجل

 عنىامل الكلمة املعنى الكلمة

 ما تقذفه املعدة بسبب سوء اهلضم  القيء

 ( قيأ) وجذرها 

 اسم منسوب اىل الربو وهو مرض مزمن  الّرْبوّية

 يصيب املمرات اهلوادية للردتني وينتج

 عن التهاب وضيق املمرات النفسية 

 اندفاع اهلواء من االنف لعارض ومسع  العطس

 له صوت

 آفة جلدية ظاهرة ناشئة عن أمراض عامة الّطفح اجللدّي

 كاحلميات ومجعها طفوح

 التهاب يف اجللد يصحبه طفح جلدي األكزميا ن األنفالسي الّرشح

 انتفاخ يف بعض أنسجة اجلسم وقد يكون أورام

 محيدًا أو خبيثًا

  تبطينات تتواجد يف أماكن خمتلفة يف األغشية املخاطّية

 اجلسم كالفم واألذنني واالنف تستخدم

 يف اهلضم واالفراز مفردها غشاء وجذرها

 غشو 

 

 أسئلة متنوعة :

.أذكر أبرز العوامل الطبيعّية اليت تسّبب احلساسّية   1

 .الشمس أشعة عن فضاًل املنخفضة أو العالية احلرارة درجات
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 : املنخفضة أو املرتفعة احلرارة درجات عن الناجتة حساسّيةأذكر عرًضا لل .ب

 املعروف اجللدّي الّطفح أو الّرْبوّية األزمات أو الّرشح أو العطس أو البطن يف املتكرِّر واملغص واإلسهال بالقيء

 . اجلسم من خمتلفة مناطق يف وانتفاخات أورام تظهر وقد ، األطفال بني انتشارها يكثر اليت باألكزميا

 ة  .ما هي أكثر أنسجة اجلسم تعّرضًا لإلصابة باحلساسّي 3

 . الّتنفسّي واجلهاز ، اهلضمّي اجلهاز:  للجهازين املخاطّية واألغشية اجللد أنسجة

 الفقرة السابعة

الّدراسات إىل أّن للمرأة دورًا  ضشر يف مجيع أرجاء املعمورة ، وقد أشارت بعوتصيُب احلساسّية املاليني من الب

قاية من هذا الدّاء على حنو عام ، وحساسّية اجلهاز التنفسّي على حنو خاص ؛ ألنَّ الّتركيب اجلييّن أساسيًّا يف الو

لألّم أشّد تأثريًا من الّتركيب اجلييّن لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض احلساسّية. وتزداد 

املصابون به أكثر من األعمام والعّمات ، وأّكدت بعض نسبة اإلصابة بهذا املرض كّلما كان األخوال واخلاالت 

 الّدراسات أن نسبة اإلصابة باألنواع الّشديدة من حساسّية الّصدر تصيب الفتيات أكثر من الفتيان .

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 ( عمر) األرض املبنية أو املسكونة وجذرها  املعمورة

 

 الرتكيب

 اجليين

 جمموعة املعلومات الوراثية اليت حيملها

 . كل كادن حي

 االستعداد املرض ومجعها أدواء الّداء

 الوراثي

 استعداد الشخص وراثيا للمشاكل 

 . الصحية

 

 . العصر أمراض من مرض احلساسّية:  علل.1 

 . املعمورة أرجاء مجيع يف البشر من املالينيألّنها تصيب 
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.علل : للمرأة دور أساسي يف الوقاية من احلساسّية . أو جيب على املرأة أن تكون أكثر حرصًا على وقاية نفسها 2

 من احلساسّية .

 لإلصابة للمولود الوراثي االستعداد حيث من لألب اجلييّن الّتركيب من تأثريًا أشّد لألّم اجلييّن الّتركيب ألنَّ

 . احلساسّية بأمراض

 .متى تزداد نسبة إصابة الطفل مبرض احلساسّية   3

 . والعّمات عماماأل من أكثر به املصابون واخلاالت األخوال كان كّلما

 . الفتيان من أكثر الفتيات تصيب.َمن هم أكثر الناس عرضة لإلصابة باألنواع الشديدة من حساسّية الصدر      4

 .عّلل : ال جيوز االستهانة مبرض احلساسّية .    ألخطاره على كل من ُيصاب به .5

 أسئلة أخرى                                                            

التلّوث يعين إمكانّية وصول أي نوع من اجلراثيم إىل اجلهاز اهلضمّي          .وّضح العالقة بني التلّوث واحلساسّية .1

 والتنفسي مما يؤّدي إىل تهّيج األنسجة وحتسسها .

 من حالة كل يف ليومّيةا حياتنا يف ّيةاحلساس مبرض إلصابةا جتّنبنا أن ميكن  برياتد قرتحا ، لنّصا تكاسدر بعد. 2

 : آلتيةا تالاحلا

دات والتعليمات الصحيحة يف استخدام املنظفات كاستخدام الكمامات اّتباع اإلرشا   . ملنظفاتا ماتخداس وء.س أ

 والقفازات .

 . كنالّس أماكن من بالقرب ملصانعا من دخانال حبس ار. انتشب

ّية وحملّية ملنع املصانع من وضع الفالتر على مداخن املصانع للتقليل من انبعاث الغازات الّسامة ، سّن قوانني دول

 إطالق الغازات بنسبة تتجاوز احلد املسموح به . زراعة األشجار لتنقية اهلواء .
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استخدام التدفئة املناسبة واملالبس الواقية يف حالة اخنفاض درجات     . هااخنفاض أو رةاحلرا درجات رتفاعج. ا

 احلرارة ، واستخدام أجهزة التكييف املناسبة يف حالة ارتفاع احلرارة .

 . لنّصا فهمك وءض يف لرأيا اهذ ناقش ، ءالّدوا هي حِلْميةاو ، ءالّدا بيت ملعدةا:  يقال.3

 ب األطعمة اليت تسّبب احلساسّية عن كّل فرد ) ُيرتك للطالب ( .جتّن

 . كرأي يف رهاارأض نتجّنب كي عنها كافية ثقافة منتلك أن ينبغي ليتا لصحّيةا وعاتاملوض أهّم ذكر.ا4

 أمراض : السّكري ، والسرطان ، والسمنة ، وغريها ) ُيرتك للطالب ( .

 . لًباوس اًباإجي تهصح يف ؤّثرت أن ميكن اناإلنس بها يقوم اتيلوكس ذكر.ا5

 إجيابًا : ممارسة الرياضة ، شرب املاء الكايف .       سلبًا : تناول الوجبات السريعة .

 ونتجّنب تها،امنجز من نفيد كيف بّين ، ةصحّي اًرارأض معها جلبت كثرية دداوف ةرّيللبش لصناعّيةا لثورةا حّققت.6

ها وأضرارها . أجهزة االّتصال احلديثة وأضرارها ، واألخبرة الّسامة الناجتة عن                      . نظرك وجهة من رهاارأض

 ) ُيرتك للطالب ( 

 حفظ املشّبه واملشّبه به . الصور الفنّية :

حتدث بني أّي بروتني غذادّي ينجح يف الوصول إىل خاليا  أ ـ إّن هذا الّنوع من احلساسّية هو معارك كيميادّية 

 اجلسم أو أنسجته من غري هضم ، وبني األجسام املضاّدة .

 صور احلساسّية معركة ، وصور الربوتني الغذادي واألجسام املضادة جيشني خيوضان هذه املعركة .

 ه األماكن بشيء هادج .ّبش                                                              ب ـ تهّيج األماكن .

 شّبه األجسام املضاّدة بالشيء احلديث .                                                      .ج ـ توّلد أجسام مضاّدة 

 طر .شّبه األجسام املضاّدة باجليش الذي يتصّدى للخ                                 اّدة تتصّدى هلا .تكّون أجسام مضد ـ ت
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 2020أسئلة الوزارة 

اخرت اإلجابة الّصحيحة يف كل فقرة مّما يأتي ، ثّم ظّلل بشكل غامق الدادرة اليت تشري إىل رمز اإلجابة الّصحيحة يف 

 عتمد ) فقط ( الحتساب عالمتك .منوذج اإلجابة ) ورقة القارئ الضودي ( فهو النموذج امل

سيًّا يف الوقاية من هذا الّداء على حْنٍو عاّم ، ( الّطباق يف عبارة ) أشارت الّدراسات إىل أّن للمرأة دوًرا أسا1

 وحساسّية اجلهاز التنفسّي على حْنٍو خاّص ( يف نّص ) احلساسّية ( :

 سّية / اجلهازأ ـ دوًرا / الوقاية                       ب ـ عاّم / خاّص                 ج ـ الّداء / حساسّية                        د ـ حسا

( املقصود بـ ) الربوتينات اليت يفرزها اجلسم إلْضعاف األجسام الغريبة من بكترييا وفريوسات وغريها ( من نّص 2

 )احلساسّية ( :

 أ ـ األغشية املخاطّية               ب ـ غبار الّطْلع             ج ـ أنسجة اجلسم                د ـ األجساُم املضادُة

( الّضبط الّصحيح حلريف ) الّراء والباء ( يف كلمة ) الّربوّية ( املخطوط حتتها يف عبارة ) .... أو الّرشح أو األزمات 3

 و الّطفح اجللدّي املعروف باألكزميا ( يف نّص ) احلساسّية ( :الّربوّية أ

 ب ـ الرََّبوّية                      ج ـ الرَّْبوّية                            د ـ الرِّْبوّية                أ ـ الرَِّبوّية                
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 خيصلالّت

إجياز ب خلاصةالكاتب ا، ثم إعادة صوغه من جديد بلغة  لنّصاءة ا، يقوم على قر لّتلخيص فّن نثرّياّن ابًقا أست درس

ألمانة يف نقل ا روطهشومن أهم ،  ألصليالنّص ادها صاحب اليت أراأفكاره ومعانيه بوتكثيف من غري إخالل 

 . حملّددام حلجاجلديد يف حدود النّص اوإظهار  ملعاني ،األفكار، وتدوينها بدّقة بال زيادة أو نقص يف ا

 : ةآلتيات اخلطوالّتلخيص عبارة عن نّص قصري حيوي مادة نّص أطول منه باّتباع اإّن فن ثم وم

 . وعاملوض، وفهم  ألصلّيالنّص اءة اقرـ 1

 . لثانويةا ألفكارا، وترك  ةالرديسألفكار اج اتخراسـ 2

 . ألصلّيالنّص الرجوع إىل اخلاصة من غري النّص بلغتنا اإعادة صياغة ـ 3

 . ر أحكاماألفكار من غري تدّخل أو إصداحملافظة على اـ 4

 . لتلخيصاعًيا ما تعّلمته يف ا، ومر ه يف حدود مئة كلمة حمافًظا على أفكارهوخّلص، (  ّية) احلساس ُعْد إىل نّص

 . التقويم الذاتّي

 : أّكد من أّنينأت"  ّيةاحلساس بعد تلخيصي نّص "

 .ا ألصلّي وفهمته جيًدالنّص ا قرأُتـ 1

 . لثانويةاألفكار ا ، وتركُت ةالرديسألفكار ا تخرجُتاسـ 2

 . خلاصةالنّص بلغيت اغة صيا أعدُتـ 3

 . ر أحكاماألفكار من غري تدّخل أو إصداعلى  حافظُتـ  4

 . كتبته يف حدود مئة كلمةـ 5
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   القصيدة من متتالية أسطر عشرة حفظ   لوحدة اخلامسة ) وأنت احلّب يا أردّن (ا

  ( التل ، شراع الليل والّطوفان حممود فضيل )                                                                                                                 

، منها  م، توّلى عّدة مناصب1940ولد الّشاعر حممود فضيل التل يف إربد عام                     التعريف بالّشاعر : حفظ

 طة الكّتاب األردنيني.، وهو عضو راب ، وأمني عام يف وزارة الثقافة مستشار يف السفارة األردنية يف الكويت

 حفظ: ه الشعرّية دواوينمن ـ 

  ـ جدار االنتظار . 3                             . ـ نداء للغد اآلتي 2.             ـ أغنيات الصمت واالغرتاب  1

 . الذي أخذ منه النّص شراع الليل والّطوفّان ،ـ  5                                ـ هامش الطريق . 4 

 : حـفــظ صــنــلا ّوــج

، ملا لألردّن من حضور دولّي متمّيز، ) عّلل (  ، ويعتّز بانتماده إليه وتعّلقه به ، ويفخر مبحبته له يعشق الشاعر األردّن

 ، وما قّدمه للمجتمع اإلنسانّي من إجنازات يف خمتلف اجملاالت. يؤّكد احرتامه لإلنسان

ً  أّن األردّن يعيش يف داخله ،ويسكن كّل منهما  إىل أيام اغرتابه عن الوطن وأشار الشاعر يف القصيدة ، مؤّكدا

؛ ألّن األردّن معه وروحه اليت ال تفارقه أينما حّل وارحتل،  اآلخر، وما دام األمر كذلك فإّن الشاعر ال يشعر بالغربة

 إليه. طمئنطبيعة الوطن املنزل الذي ي وهو جيد يف
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 املقطع األول

 سأكتُب عنَك يا وطين                                                                                                        

 وأرسُم لوحًة للّشوِق تْسُكُن رحلَة الّزمِن

 ُع رايًة للُحبِّ أمِحُلها وحْتِمُلينوأرف

 سأكتُب كلَّ ما أهوى

 وما َيْحلو إىل الَوَطِن

 الُبْشرى سأذكُر أّنَك

 ِر                                  وكلُّ اخلرِي للَبَش

 فآتي كّلما هتَفْت

                              ِظالُل الشَّوق تطلُبين     

 وآتي كّلما امتّدْت ذراُعَك َكْي تعانَقين

 ينبشوٍق ثّم حتُضَن

 سآتي كّلما نهَضْت

 ُرباَك الطُّْهُر تَسأُلين                                          

 سآتي يف شعاع الّشمس والظَّْلماِء والقمر 

 سأرِجُع للرُّبى َطْوًعا

 وأمحُل ُغْرَبيت شوًقا

 وأطوي رحلَة األّياِم واألوجاِع وامِلَحِن 

 سآتي حاَلما تْدعو                                

 بال َخْيٍل 

 وال َطْيٍر

 وال ُسفِن                                           

 عزيزًا كنَت ولتْبَق

 مدى األياِم يا وطين

 املفردات : 

 راية : علم ومجعها رايات 

 أهوى : أعشق  

 ُبَشر  خرب سار ومفرح ومجعها البشرى

 هتفت : صاحت  

 ظالل : مجع ظّل  

 ُربا : ما ارتفع من األرض وجذرها  

 ومفردها َرْبوة ربو ، 

 .                    النقّية اخلالية من النجاسة والّدنس :  الطُّْهر 

 ُشعاع : الضوء الذي ُيرى كأنه 

  خيوط واجلمع : أشّعة 

         . الظَّلماء : شديدة الظالم 

 أطوي : أثين وأنسى   

 األوجاع : اآلالم ، مفردها وجع 

 امِلَحن : مفردها ِمحنة وهي البالُء

 .والشّدُة  

  حاملا : يف احلال  

مدى .                       عزيزا : قوي غالب ال ُيقهر 

 األيام : طوال األيام

رح : يعّبر الشاعر عن شوقه إىل الش

وطنه حني كان بعيدًا عنه ، فيدفعه 

شوقه إىل كتابة قصيدة يف وطنه ، 

وصّور هذه القصيدة لوحة مجيلة مبا 

فيها من عبارات يبعثها  إىل الوطن 

الذي يسكن وجدانه أينما حّل . ويرفع 

راية حّبه لألردن تعبريًا عن حنينه 

ا يليُق وانتماده إليه ، ويكتب كّل م

ببلده من عبارات  مجيلة ، ويذكر 

الشاعر أّن األردن بلد اخلري والعطاء 

لكّل من حيتاجه فهو البشرى واألمل ، 

ويلّبي الشاعر دعوة وطنه عندما يناديه 

، يف كّل األوقات لياًل  أو نهارًا ، مشسًا 

أو ظلمًة ، لُينهَي أوجاع غربته ، فيأتي  

لغالي مدفوعًا بانقياده إىل وطنه ا

وشوقه إليه ، جمتازًا كّل العوادق 

املادّية  حبًرا وبًرا وجوًّا ، ويف نهاية 

املقطع  يدعو  الشاعر لوطنه بالبقاء  

 والعّزة .
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  الصور الفنّية :

 ـ وأرسُم لوحًة للّشوِق تسكُن رحلَة الّزمِن :1

 صّور كالمه يف وطنه ) القصيدة اليت كتبها ( لوحة مجيلة ، دفعه شوقه إىل كتابتها  

 ـ فآتي كّلما هتَفْت ِظالُل الشَّوق تطلُبين : 2

 صّور الشاعر شوقه لوطنه ظالاًل تالزمه ، وصّور الّظالل أشخاصًا تناديه وتطلبه  

 ـ وآتي كّلما امتّدْت ذراُعَك َكْي تعانَقين : 3

 صّور الشاعر الوطن إنسانًا ميدُّ ذراعه ليعانقه . 

 تَسأُلين : ـ سآتي كّلما نهَضْت ُرباَك الطُّْهُر 4

 صّور الشاعر اجلبال يف وطنه أشخاصًا تسأله العودة .

 أسئلة متنوعة

 .الشوق  هلذا مظهرين ، اذكر لوطنه شوقه عن القصيدة بداية من الّشاعر عّبر .1

       حتُضَنين . ثّم بشوٍق ،   تطلُبين الشَّوق للّشوِق ، ِظالُل لوحًة وأرسُم

                          كتابته شعرًا يف وطنه ، ورمسه لوحة يف شوقه إىل وطنه ، والعودة إىل وطنه كّلما ناداه .

 القصيدة   يف ذلك جتد أين لوطنه ، حّبه عن بها ليعّبر الكلمات من مجيل هو ما كّل الّشاعر .انتقى2

 كّل ما أهوى ، وما حيلو إىل الوطن . سأكتب

 موارده   قّلة مع اخلري بلُد األردنُّ أن . هات من النص ما يدل على3

 ."  الوطن إىل حيلو وما أهوى ما كّل قوله : " سأكتب
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 . موارده قّلة مع اخلري بلُد األردنُّ .4

 هذا   على يُدلُّ ما ورد أ. أين

" األردن بلد اخلري والعطاء واملساعدة لكل من حيتاجه ويلجأ   للَبشِر اخلرِي ، وكلُّالُبْشرى  أّنك يف قوله : " سأذكُر

                                 إليه .

 ) يرتك للطالب ( . .حلاضر  وقتنا يف اخلري هذا من صور ثالث ب. أذكر

 :الوطن  نداء تلبية يف الّشاعر أمام العوادق تقف .ال5

 املعنى   هذا عن الّشاعر عّبر أ. كيف

" مبعنى أّن العوادق التقف أمام الشاعر يف تلبية نداء   ُسفِن َطْيٍر وال وال َخْيٍل بال  تْدعو حاَلما يف قوله : " سآتي

يقف  تقّله على وطنه ، فهذا العادق ال لديه وسيلة للنقل حبرًا أو برًّا أو جوًّا وطنه حاملا يدعوه ، حّتى وإن مل تتوّفر

                                           أمامه .حاجزًا 

 ذلك    يُدّل ب . عالَم

 على شّدة شوقه لوطنه ، وتعّلقه به .

 .ما داللة العبارات التالية : 6

 أ. وأطوي رحلة األّيام واألوجاع وامِلحِن : قرار العودة إىل الوطن بعد أن أتعبته الغربة .

 ماِء والقمِر : عودة الشاعر إىل وطنه يف كل الظروف .ب. سآتي يف شعاع الّشمِس والّظْل

 ج. وأرفُع رايًة للُحّب أمحلها وحتملين : حب الوطن متبادل بني الشاعر ووطنه .

 .ما الغرض من :7

 : تدل على املستقبل القريب ، مبعنى حتّقق هذه األفعال يف القريب .، سأذكر ... ( سآتي )  أ. تكرار ) س ( يف 
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 تحّققة مع نفي وجود وسيلة تنقله : تأكيد النفي مبعنى عودة الشاعر إىل وطنه م ) بال خيل ... (  ) ال ( النافيةب. تكرار 

 ) التذّوق اجلمالي ( : أسئلة أخرى : 

   "تنامى تعلو ، تسامى ،: "مثل  من أفعااًل الشاعر توظيف قيمة ما. 1

 الوطن الذي اشتاق إليه الشاعر ووطنه احلبيب األردّن .كل هذه األفعال فيها معنى السمو والرفعة وهي صفات 

 .ذلك  داللة وّضح القصيدة ، يف جليًّا الّطبيعة عناصر على االّتكاء .ظهر2

رباك الشمس ، القمر ، ربيعك ، الليل ، سهاًل ، صحراء ، عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشعورّية لدى 

لذي أشد ما يكون يف غربته خارج حدود الوطن ، وكشف عن تعّلقه به ألن هذه الشاعر ، فأظهرت شوق الشاعر وا

 العناصر جزء من وطنه ، فعّبر بها عن حّبه لوطنه بعيدًا كان أم قريبًا .

 :واحلركّي  الوجدانّي ببعديه الوطن صورة .برزت3

 .النّص  من ذلك على دلل أ.

 الوجداني : منها : 

 الطيف والوجدان يف األفكار والصور " ،  " كما روحي تنادمين " ." مل تفارقين " ، " أنت 

 احلركي : منها : 

 " سنأتي يف شعاع الشمس " ،  " إذا طّوفت يف الدنيا "

 النّص   يف والوجدانّية احلركّية لألبعاد الفين األثر ب. ما

 اجتاه وطنه الذي ينتمي بإخالص وصدق .البعد الوجداني امتزجت به عواطف الّشاعر يف صورة مجالّية فهو ملتزم 

 البعد احلركي جاء منسجمًا مع البعد الوجداني ملبيًا له ، لبث احليوّية يف الصورة الشعرّية .
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 .ذلك  بّين رأيك   يف واالنتماء والفخر ، الشوق ، عواطف بني املراوحة يف الشاعر جنح .هل4

 ببطوالته ، صادقًا يف انتماده إليه . ) يرتك للطالب ( .نعم ، فقد ظهر الشاعر مشتاقًا لوطنه ، فخورًا 

   "وصحراء  سهاًل الّدنا يف أحّبَك : "الشاعر  قول يف واحد وطن يف مًعا والصحراء الّسهل وجود داللة ما .1

 مبعنى أن الشاعر حيّب جغرافّية بلده املتنوعة ؛ سهاًل وصحراء ، ببدوه وحضره وكل فئاته .

 الدعاء لوطنه باحلماية .     "أردنُّ  يا اهلل محاَك: "مجلة  فادتهأ الذي املعنى .ما6

 نظرك   وجهة من القصيدة على األسلوب هذا يضفيه الذي ما لإلنسان ، اإلنسان خماطبة وطنه الّشاعر .خاطب7

االتصال وعي الشاعر العميق باملكان وإحساسه به ، وارتباطه ، وعن مدى حضور الوطن يف نفس الشاعر ، وعمق 

بني الشاعر ووطنه كأّنه شخص يكّلمه ، وهذا يضفي مجالّية على الصور الشعرّية يف القصيدة ، وجيعلها أكثر قدرة 

 على التعبري عن املشاعر الداخلّية .
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                 سأبقى فيك ال أهوى سواك مًدى

 وأحيا فيك حّتى حْلظة الَقَدِر

 َخْفقَة الصْدِرسأجعُل من ترابِك إْذ تسامى 

 وأغسُل يف مياِهك ما يبدُِّد قْسوَة الدَّْهِر

 وأنِسُج ِمْن ربيِعَك ما خيلُِّد بْهَجَة الُعْمِر

 ولْسُت أكوُن مغرتًبا

                                إذا طّوفُت يف الّدنيا

 وعْدُت إليَك يف شوٍق

 حبٍّ ال حدوَد لُهو

 اسآتي يف رياِح الّليِل إعصاًر

 تي يف نسيم الفجِر أحالًماوآ

 فأنت العامُل املزروُع يف ذاتي

 وأنَت أنا

 َبِروأنَت ِبشارُة اخل

                                وأنَت احلبُّ يا أردنُّ

 أنَت الّطْيُف والِوجداُن يف األفكاِر 

 وروالصُّ

 مًدى : طول الحياة  المفردات :
القدر : القضاء الذي يقضي به  

على عباده ، وجمعها أقدار ،  اهلل
 والمقصود الموت 

وارتفع ، جذرها  تسامى : تعالى 
 .     سمو 

 َخفَقة : الحركة واالضطراب  
 يبّدد : يُبعد  
 أنِسج : أحيُك  
 يخلُِّد : يُديم ويُبقي   

  بهجة : حسن ونضارة 
 طّوفُت : تجّولتُ 

إعصارًا : ريح تهبُّ بشّدة وتثير 
  الغبار

نسيم : الّريح الّلينة ، جمعها أنسام 
 ونسائم 

  جمعها بشائر ِبشارة : خبر ساّر ، 
الطّْيُف : الخيال الطائف ، وما يراه 

 النائم ، والجمع أطياف  
الِوْجدان : منبع الّشعور ، جذرها  

 . وجد
 

الشرح : يعّبر الشاعر عن التوّحد بين ذاته والوطن 
ى لحظة َقَدره تحيا في وطنه حت ، فذات الشاعر

موته ( ، وإن كان بعيدًا عنه ، وهي حالة التحام )
وامتزاج بين ذات الشاعر وذات الوطن ، فالوطن 
أمام مرأى الشاعر دائمًا ال يهوى غيره. وجعل تراب 

 رًا يعّبر بها عن انتمائه للوطن وطنه ومياهه وربيعه صو 
فبعلّو تراب الوطن ينبض قلبه ، وبمياهه يزيل قسوة 

ته وبربيعه تبهج أيامه . ويرفض الشاعر فكرة غرب
اغترابه النفسي عن وطنه ، ويقول  ال أكون مغترباً 
عن وطني إذا تنقلت وترّحلت بعيدًا عنه ، ثم عدت 
إليه حاماًل أشواقي وحبي الذي ال حدود له . ويبدو 
الشاعر متلهفًا للعودة في الليل أو الفجر وفي أي 

روع في ذات الشاعر ، وقت كاإلعصار ، فاألردن مز 
وهو البشارة السارة والخير في نفسه .ويعبر عن 
مدى عمق ارتباطه بوطنه وعن التوحد بينهما " أنت 
أنا " فالوطن هو الشاعر ، والوطن هو منبع الشعور 
والملهم  وهو كل األفكار والصور في مخيلة 
الشاعر ، وهو حاضر في وجدانه وإن كان بعيداً عنه 

. 
 

 الّصور الفنّية 

 وأنِسُج ِمْن ربيِعَك ما يخلُِّد بْهَجَة الُعْمِر 
 شّبه ربيع األردن بالصوف يُنَسج منه المالبس . 

وحبٍّ ال حدوَد لُه : شبه الحب 
  حدود لها .باألرض الواسعة التي ال

 : شبه الشاعر نفسه  اسآتي في رياِح الّليِل إعصارً 
 باإلعصار

 وآتي في نسيم الفجِر أحالًما : شبه الشاعر 
 باألحالم . نفسه

 فأنت العالُم المزروُع في ذاتي : 
 شبه الشاعر وطنه بالشجرة وشبه

 ذاته باألرض 

 ِر : شبه الشاعر الوطن بالبشارة .يوأنَت ِبشارُة الخ

ردنُّ : شبه الشاعر الوطن وأنَت الحبُّ يا أ
 بالحب 
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 أسئلة متنوعة

 . املقطع الّشعرية يف األسطر فهمك ضوء يف ذلك ّضح و والوطن، الّذات بني التوّحد عن الّشاعر عّبر .1

ذات الشاعر حتيا يف وطنه حّتى حلظة قدره ، وإن كان بعيدًا عنه وهي حالة التحام وامتزاج بني ذات الشاعر وذات 

 لشاعر وهو فيه ) أنت أنا ( .الوطن ، فالوطن أمام مرأى الشاعر ال يهوى غريه ، فالوطن مّتحد يف ا

   ذلك جتد أين ، وطنه إىل لعودةا إىل وقهوش اعر،الّش هلفة على يُدّل ما ملقطعا تضّمن.2

 . أحالًما الفجِر نسيم يف وآتيا ،  إعصاًر الّليِل رياِح يف سآتييف قوله : " 

 . بوطنه اعرالّش رتباطا عمق مدى على يُدلُّ ما تنتج.اس3

احلّب يا أردن ، أنت الّطيف يف الوجدان واألفكار والّصور ، يعّبر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه ، قوله : " وأنت 

فالوطن هو منبع الشعور وامللهم للشاعر ، وهو كل األفكار والصور يف خمّيلة الشاعر وهو  حاضر يف وجدان الشاعر 

 وإن كان بعيدًا عنه .

 هات من القصيدة ما يدل على :.4

 الوطن يتنامى يف نفس الشاعر حّتى مماته .أ. إّن حب 

 " .  الَقَدِر حْلظة حّتى فيك وأحيا،   مًدى سواك أهوى ال فيك سأبقى" 

 ب. إّن الشاعر جعل الرتاب واملاء والربيع صورًا يعّبر عن انتماده إىل وطنه .

 خيلُِّد ما ربيِعَك ِمْن وأنِسُج،   الدَّْهِر قْسوَة يبدُِّد ما مياِهك يف وأغسُل،  الصْدِر َخْفقَة تسامى إْذ ترابِك من سأجعُل

 . الُعْمِر بْهَجَة

 ما داللة العبارة التالية : أنت الّطيف والِوجداُن يف األفكاِر والّصوِر  .5

 حضور الوطن يف نفس الشاعر ويف خمّيلته .
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 يا وطًنا هلل يا أردنُّ امحاَك 

 تنامى يف حمّبِتنا

 َيروالُبنياِن والسَِّمَع الّتاريِخ 

 لَك الّراياُت ُنْعليها

 لَتْخِفَق يف دياِر اجملِد ُمْلِهمًة

                                  برؤيا أنَت حتمُلها

 وجمد  أنَت صاِنُعُه

 ورافُع رايِة العرِب

بال  فسّجْلنا لَك األمساَء ال ُتحصى

 د عد

 بفخٍر ال نظرَي هلا

                                  فكيَف أكوُن مغرتًبا

 وأنَت لنا بكلِّ معامِل الّدنيا وحتضُننا

 وأّنك يف حنايا القلب تسُكُنيُن

 أحبَُّك يف الدُّنا سهًلا وصحراَء

 وخْفَقَة وادَي العرِب

 

المفردات : تنامى : تزايد وتكاثر 
 وجذرها نمو 

 البنيان : العمران  
السير : تاريخ األردن مفردها السيرة 

 نعليها : نرفعها جذرها علو 
 تخفق : تضطرب وترفرف 

ديار : محل يضم البناء والساحة  
مفردها دار وجذرها دور والمقصود 

 بالديار أرض األردن 
المجد : النبل والشرف جمعها  

    . أمجاد 
ملهمة : تلقي في نفسه الصور 
                        واألفكار والمعاني وجذرها لهم 

رؤيا : ما يرى في النوم وجمعها رؤى  
        ال تحصى : ال تعد وجذرها حصي 

 نظير : المثل والمساوي 
حنايا : أعماق ومفردها حنية وجذرها 

 حنو
 

دن ، الشرح : يدعو الشاعر اهلل تعالى ان يحمي األر 
هذا الوطن الذي َكُبر بحب أبنائه فأحبهم وأحبوه ، 
وهو مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره  
فلألردن سيرة تاريخية مشرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه 
، وسير أبطاله العظماء . ويفخر الشاعر براية األردن 
ومجده ورفعته ، ومكانته في التاريخ ، وأسمائه التي 

ته كأردن الكرامة وأردن العزة . ارتبطت ببطوال
ويتساءل الشاعر كيف يكون مغتربًا والوطن يسكن في 

 بوادي ، وحضره ببدوه داخله بصحرائه وسهوله ،
 . العرب

 

 يا وطًنا تنامُى يف حمّبِتنا : شبه وطنه األردن بنبته تنمو باحلّب ــ1  الصور الفنّية :

 ــ لَك الّراياُت ُنْعليها لَتْخِفَق يف دياِر اجملِد ُمْلِهمًة : شّبه الرايات بشخص ملهم 2

 . ــ برؤيا أنَت حتمُلها : شّبه الرؤيا بشيء حممول3

 .ــ وأنَت لنا بكلِّ معامِل الّدنيا وحتضُننا : شّبه األردن بإنسان حيضن أبناءه 4

 ــ وأّنك يف حنايا القلب تسُكُنيُن : شّبه األردن بإنسان يسكن يف أعماق القلب 5

 . ــ وخْفَقَة وادَي العرِب : شّبه وادي العرب بقلب خيفق6
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 أسئلة متنوعة

 . ذلك بّين ، رهوحاض يهماض يف زاعتزالاو للفخر مبعث أّنهب ألردّنا اعرالّش وصف .1

بّين الشاعر أن لألردن سرية تارخيّية مشّرفة مبواقفه وبطوالت أبناده ، ويفخر الشاعر براية األردن وجمده ورفعته وماضيه 

من معركة مؤتة إىل معارك الثورة العربّية الكربى إىل بطوالت الكرامة ، وغريها من البطوالت اليت تدل على مكانة 

  1920عظماء من مثل : كايد مفلح عبيدات ، أول شهيد أردني على أرض فلسطني األردن يف التاريخ ، وِسَير أبطاله ال

 ّمىوُيس ألردّن،ا بها ميتاز ليتا ادلالفضو لصفاتا من عدد إىل" ىُتحص ال اَءاألمس لَك ّجلنافس : " بقوله اعرالّش ار.أش2

 . لتهادال مبّيًنا باألردّن رتبطتا تعرفها أخرى صفات ذكرا ،  مةالكرا أردنُّ:  قولنا مثل ، بها

 أردّن العّزة والنخوة : داللة على شهامة رجاهلا وعزمهم .

 أردّن أرض العزم : داللة على إرادة أهله القوّية  . ) يرتك للطالب ( .

 .استخرج من القصيدة ما يدل على : ) رفض الشاعر فكرة االغرتاب الّنفسي ( .   " فكيف أكوُن ُمغرتبًا " .3

 املعنى الذي أفاده الشاعر يف قوله : " محاك اهلل يا أردن "       الدعاء لوطنه باحلماية ..ما 4

 .ما داللة العبارة التالية : " إّنك يف حنايا القلب تسكنين " .     مدى تعّلق الشاعر بوطنه .5
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 تراُبَك قْد زرْعَت بِه

 بذوَر احُلبِّ خالدًة إىل األبِد

                  أمجُل الّراياِت لتعلَو يف مساِدَك

                       رمُز الفخِر واإلمياِن والظََّفِر

 فما أحَسْسُت يف يوٍم

 ًباِرَتْغباّني كْنُت ُم

 ألّنَك مْل تفارْقين

                                كما روحي تنادُمين

 كما ظّلي تسرُي معي

 ُكنينسوتاُر يا أردنُّ أ سكُنها فأنَت الّد

 فروحي ما رأْت َسَكًنا

 سواَك ... ِسواَك يا وطين

 املفردات : 

 خالدة : باقية 

األبد : مدى الّدهر ، ومجعها  

 . آباد

 الظَّفر : الفوز 

 تنادُمين : تسامُرني وجتالُسين  

 ِسواَك : غريك وجذرها سوي . 
 

الشرح : تراب الوطن مزروع باحلب 

أبناء يعشقون واخلري ، ومثرة هذا احلب 

األردن ويدافعون عنه لتعلو رايته رمزًا 

للنصر واإلميان والفخر ، ويؤكد مرة 

أخرى أنه وإن كان بعيدًا عن وطنه ، 

فاألردن مل يفارقه يومًا ، فهو كظله يسري 

معه ، وكروحه جتالسه وتالزمه ، ويعود إىل 

فكرة التوحد مع الوطن ، فالوطن يسكن 

 ما رأت يومًا وجدان الشاعر بروحه اليت

 . سكنًا مثله
 

 

 الصور الفنّية :

 ـ تراُبَك قْد زرْعَت بِه بذوَر احُلبِّ خالدًة .1

 صّور الشاعر الوطن إنسانًا يزرع األرض ، وصّور احلب بذورًا ُتزرع .

 ـ لتعلَو يف مساِدَك أمجُل الّراياِت .2

 صّور الّرايات بالنبات الذي منا من بذور احلّب .

 مْل تفارْقين  كما روحي تنادُمين  كما ظّلي تسرُي معي . ـ ألّنَك3

 صّور األردن بالّصاحب الذي ال يفارق الشاعر .

 ر .صّور األردن داًرا يسكنها الّشاع ـ فأنَت الدّاُر يا أردنُّ .4



 

92 
 

 أسئلة متنوعة

 رفع الراية األردنّية رمز االستقالل .      هذا الّزرع  ذلك مثرة ما ،باحلب  مزروع لوطنا .1

 .ا هذ حّض و ، هنفس لوقتا يف وطنه من وقريب بعيد أّنهب اعرالّش . يرى2

 الوطن يسري مع الّشاعر كظّله ال يفارقه ، وجيالسه كروحه ، فهو بعيد جغرافّيًا عن وطنه ، لكّنه قريب  منه نفسّيًا .

 سواك .... سواَك يا وطين "   َكًناس رأْت ما فروحي : " بقوله اعرالّش قصدا  ماذ.3

مل جيد الشاعر سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه ، فإذا كانت روح الّشاعر تسكن جسده ليعيش ــ ألّنه ال حياة للجسد 

 من غري روح ــ فإّن هذه الّروح ال ترى احلياة إال يف أرض الوطن .

 : على يُدّل ما يدةالقص من تخرْج.اس4

 بأّني كنت مغرتبًا ( .يف يوٍم ) فما أحسسُت   . يالّنفس باغرتالا فكرَة اعرالّش أ. رْفض

 ) وأطوي رحلة األوجاع واحملن ( .  . أمله أةوط وخمّفف ، اعرالّش نفس يف رورالّس باعث لوطنا أّنب .

) سأبقى فيك ال أحيا سواك مدى ، وأحيا فيك حّتى حلظة   . مماته حّتى اعرالّش نفس يف يتنامى لوطنا حّب أّنج .

 القدر ( .

 . وطنه إىل نتمادها عن بها يعّبر اصوًر لّربيعاو ملاءاو لّتربا جعَل اعرالّش أّند. 

 ، وأغسل يف مياهك ما يبّدد قسوة العمر  ( . الصْدِر َخْفقَة تسامى إْذ ترابِك من سأجعُل) 

 .معّلاًل   ، ألفكاراو ملعانيا يف رالّتكرا على لقصيدةا من مثااًل أعِط.5

وأّنك يف حنايا القلب تسكنين ، وأنت الّدار يا أردّن أسكنها وتسكنين ، فروحي ما رأت سكنًا ، داللة على أّن الوطن 

 يسكن يف ذات الشاعر .

 .  داللة على تأكيد التوّحد مع ذات الوطن" أحيا فيك " و " سأبقى فيك " و " أنت أنا " 
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 . بها ترتبط ليتا اميةالّس لوطنّيةا لقيما بّين  ، لقصيدةا يف مّرة غري ( ياتالّرا )  لفظة وردت.6

 الرايات رمز لالستقالل والّرفعة والشرف والكرامة والّنصر واهُلوّية الوطنّية .

 كان وإن(  أي جعلها تسرع  ) حلتهار أوضَع ملدينةا تاُجُدر إىل فنظر فرس من َقِدم اإذ كان النيب أّن أنس عن.7

 ( .  ُحّبها من كهاحر ّبةاد على

 . ريفالّش حلديثا مونمبض لنّصا عالقة بّينـ 

 العالقة حب الوطن ، واحلنني إليه ، وتعّجل العودة إليه ، كقول الشاعر : " سآتي يف رياح الليل إعصارًا .

   نظرك وجهة من ، بوطنه اعرالّش تعّلق من داز لذيا ما. 8

 جتربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ، ومعاناة الشاعر يف البعد عنه ، واشتياقه إليه . ) يرتك للطالب ( .

 يرتك للطالب .   ا ذاومل ، إليك أحّبها لقصيدةا مقاطع ّي. أ9

 ) يرتك للطالب ( . . وطنَك إىل نتمادكا عن بها تعّبر أن ميكن حياتك من قفاومو اصوًر ذكر. أ10

   ا هذ يف حلبيبا أو ألّما لوطنا مياثل هل ، حببيبه حمّب أو أّمهب طفل عالقة أّنهاك بوطنه اعرالش عالقة بدت. 11

 الوطن حيتضن أبناءه يف أرض واحدة ، كما حتتضن األم أطفاهلا يف بيت واحد . ) يرتك للطالب ( .

 .نظرك وجهة بّين   حلّبا اهلذ ّوغاتمس إىل لوطنا حيتاج فهل ، ّوغمس غري ومن ّوغمبس وطنه اعرالش أحّب. 12

 ( . للطالب يرتك. )  مادها من وشربوا ، أبناؤها عليها نشأ اليت األرض فهو ، أبناؤه حيّبه حّتى ملسّوغ الوطن حيتاج ال

 : لقصيدةا يف حةاضو ووطنه اعرالش بني لتوّحدا حالة ظهرت. 13

أجدها مبالغة مقبولة ، فمبالغة الشاعر . خمالًفا أو فًقاامو إجابتك عّلل   عرّيةالش ملبالغاتا من حلالةا هذه تعّد هل. أ

يف توحده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنه وشوقه إليه ، ومن الطبيعي أن حيب اإلنسان األرض اليت نشأ عليها 

 ، ويصبح جزءًا ال ينفصل عنها . 
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 2020أسئلة الوزارة 

ّلل بشكل غامق الدادرة اليت تشري إىل رمز اإلجابة الّصحيحة يف اخرت اإلجابة الّصحيحة يف كل فقرة مّما يأتي ، ثّم ظ

 منوذج اإلجابة ) ورقة القارئ الضودي ( فهو النموذج املعتمد ) فقط ( الحتساب عالمتك .

 كاِر والّصوِر ( داللة الّسطر الّشعري الّسابق من قصيدة ) سأكتُب عنَك يا وطين (:) أنت الّطيُف والوجداُن يف األف (1

 أ ـ رغبة الّشاعر يف العودة إىل وطنه يف كّل الّظروف            ب ـ احلب املتبادل بني الّشاعر ووطنه

 يف نفس الّشاعر وخمّفف وطأة أمله ج ـ حضور الوطن يف نفس الّشاعر ويف خمّيلته                د ـ الوطن باعث الّسرور

 ( الّسطر الّشعرّي الذي احتوى على كلمة مبعنى ) تسامرني وجتالسين ( يف قصيدة ) سأكتب عنك يا وطين ( :2

 أ ـ وإّنك يف حنايا القلب تسكنين                                         ب ـ وأرفُع رايًة للحبِّ أمحلها وحتملين

 ا امتدْت ذراُعَك كْي تعاِنَقين                         د ـ كما روحي تنادمينج ـ وآتي كّلم

( الّسطران الّشعرّيان الّلذان عّبر بهما الّشاعر عن املعنى اآلتي : ) انتقى الّشاعر كّل ما هو مجيل من الكلمات ليعّبر 3

 بها عن حّبه لوطنه ( يف قصيدة )سأكتب عنك يا وطين ( :

 ّل ما أهوى                                                  ب ـ سأكتُب عنك يا وطينأ ـ سأكتُب ك

 وما حيلو إىل الوطِن                                                             وأرسُم لوحًة للّشوق تسكُن رحلَة الّزمِن

 د ـ فسّجلنا لَك األمساء ال ُتحصى بال عدِد                        ج ـ سأذكُر أّنَك البشرى                              

 وكلُّ اخلرِي للبَشِر                                                                          بفخٍر ال نظرَي هلا
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 الّشعريني الّسابقني من قصيدة  () فروحي ما رأت سكًنا      سواك ...... سواَك يا وطين ( : املقصود بالّسطرين4

 )سأكتب عنك يا وطين ( أّن الّشاعر :

 أ ـ  مل جيد سكًنا له يف غربته                             ب ـ مل جيد سكًنا يأوي إليه أفضل من وطنه

 وطنهج ـ مل جيد سكًنا يف وطنه                                د ـ لو مل يكن حمتاًجا ما سكن يف غري 

 ( السطران الّشعرّيان اللذان ) صّور فيهما الّشاعر املرتفعات يف وطنه أشخاًصا يطلبون منه العودة ( يف قصيدة 5

 ) سأكتب عنك يا وطين (  :

 أ ـ سآتي كّلما نهضْت                                       ب ـ سأرجُع للرُّبى َطْوًعا

 وأمحُل غربيت شوًقا                                ُرباك الّطْهر تسألين              

 ج ـ فآتي كّلما هتفت                                        د ـ سآتي يف رياح اّلليل إعصاًرا

 ظالُل الّشوِق تطلُبين                                            وآتي يف نسيِم الفْجِر أحالًما

 ملزروع يف ذاتي     .....    وأنَت أنا (( ) فأنَت العلُم ا6

 الفكرة اليت ميّثلها السطران الّشعرّيان من قصيدة )سأكتب عنك يا وطين ( :

 أ ـ شّدة شوق الّشاعر لوطنه                                             ب ـ األردن بلد اخلري والعطاء لكل من حيتاجه

 د ـ األردن مبعث فخر الّشاعر واعتزازه                                   ج ـ التوّحد بني الّذات والوطن  

 ( الديوان الّشعرّي الذي أخذت منه قصيدة )سأكتب عنك يا وطين ( للّشاعر حممود فضيل التل :7

 د ـ شراع اّلليل والطوفان    أ ـ هامش الّطريق                     ب ـ نداء للغد اآلتي             ج ـ جدار االنتظار           
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 ( الّسطر الشعرّي الذي وّظف فيه الّشاعر عناصر الّطبيعة للّتعبري عن شوقه إىل وطنه وتعّلقه به من قصيدة 8

 ) سأكتُب عنَك يا وطين ( :

 لقلِب تسكنينأ ـ وأحيا فيَك حْلظَة الَقَدِر                                               ب ـ وأّنَك يف حنايا ا

 ج ـ أحّبَك يف الدُّنا سهاًل وصحراَء                                 د ـ وُعْدُت إليَك يف شْوٍق

 ( فما أحَسْسُت يف يوٍم9

 بأّني كنُت ُمغرِتًبا

 ألّنك مْل تفارقين

 لى :يدل خطاب الّشاعر لوطنه يف األسطر الّشعرّية الّسابقة من قصيدة ) سأكتُب عنك يا وطين ( ع

 أ ـ رفضه فكرة االغرتاب الّنفسي                                ب ـ ُحبِّه للّسفر واالغرتاب

 ج ـ دعاِدِه للوطن باخلري والعّزة                                 د ـ إعجابِه بوطِنِه مع قّلة موارده 

                                                              

 

 (  الكتابة الوظيفية)   الكتابة

خاص يف األشحيتاجه  غرضوح تاّم لتحقيق بوضملتلقي اكل كتابّي هدفه نقل فكرة إىل شلوظيفّية الكتابة ا

ت موجزة دقيقة اخليال بعبارالعاطفة واخلالي من تدّفق اجلاّد التقريرّي الوب األس، ويعتمد على  حلياتّيةاقف املوا

، وعقود  لتجاريةاإلعالنات ا:  تهومن جماال لبديعي ،البياني أو الوب لألسفيه   أهمية وال ، فيها غموض ملعنى الا

 لتعليمّية ات ااداإلرش، و تاتدعاءسالار، واعتذالالتهنئة والدعوة وا، وبطاقات  لعملا، وتقارير  لعملّيةاري الّس، و جالزوا

 مللصقات وحنوها .ايف  تخدمة املس
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ة املدرسلّطالب بعد ختّرجه يف اتغين عنه يس ، وال ملختلفةان حياتهم ؤوشيف  الّناسه ميارسلوظيفّي افالّتعبري 

 .للّناس رورية ّضلارتباطه باحلاجات ؛ ال  لّتعبري ضروريًّااللون من ا ا. وُيعّد هذ جملتمعاندماجه يف او

 . عالناتاإلمناذج من كتابة 

 اغرةشوظادف 

يف  لكادنة ا حلديثة للميكانيك اركة الّشة مؤّسسغر للعمل يف اوالشلعمل عن توفر عدد معني من ارة اتعلن وز

لعمل اجع مكتب اير غر أناوالّشلّرغبة يف ملء أحد هذه ا، فعلى من لديه  حابسعية  يف مدينة لصنااملدينة ا

 . خلربةات اهادشمصطحًبا معه 

 جيار أو البيعلإلة مفروشقة ش

ملقابل للجامعة ا الّرديسارع الّشديقة تقع على فرة مع حوس، وصالون  قة يف طابق أول تتكّون من ثالث غرف نومش

 .)........(  رة على هاتفمباشصال باملالك تالاجعة يرجى اللمر ألردنّيةا

 تدعاءاسمنوذج 

لطلب ا املّتبعة من أجل حتقيق هذالّطرق ا، ومن  لّدولةاات مؤّسسطنون إىل طلب أمر ما من إحدى املواحيتاج 

 : آلتيالّنْحو ا، على  ؤولاملستدعاء إىل باسأن يتقّدم 

 . " بابالّش ك يف جملة "ارتاالشتدعاء يعّبر فيه عن رغبته يف اسلطلبة اكتب أحد 

 م اهلل الرمحن الرحيمبس

 : عمان لبــلـدةا

 م2017/  8/ 14:  لتـاريخا

 هـ1438/  7/ 22:  ملوفقا
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 ، عمان بابالشرة اوز حملرتماباب الّشحترير جملة  رديسيد الس

 ". بابالش ك يف جملة "ارتشالا: طلب  وعاملوض

 : ، وبعُد هلل وبركاتهاالم عليكم ورمحة الّس

 دنانري. لة بريدية مببلغ ثالثةااليت حورسا مع ، مرفًقا أيًض ءالغراكي يف جملتكم ارتاشفقة على املواو أرجف

 .......... : هلاتفارقم                   : مالك فاروق يتدعاملس                              . واقبلوا فادق االحرتام

 ألردنا ص. ب عــّمــان /                                                         

 : آلتينياوعني املوضحد من اكتب يف وا

 . ألردناياحّية يف سياحّي ترّوج فيه لزيارة منطقة سإعالن ـ 1 

 . ّيةاسات يف طلب منحة دراملؤسستدعاء إلحدى اسـ 2 

 . يم الذاتّيالتقو

 : أّكد من أّنينأتياحي الّسإلعالن اتدعاء وسالابعد كتابيت 

 . ياحيالسإلعالن اتدعاء وسالامن  الرديس الغرضحّددت ـ 1

 . وح تامبوضمتلقي لفكرة للانقلت ـ 2

 . لعاطفةاخالًيا من  ًالوًبا تقريريًّا جاّدأسدمت تخاسـ 3

 . لفنيةاخليالية والصور اجتّنبت ـ 4

 . ملعنويةاللفظية أو انات احملّس تخدماسمل ـ 5

 .غموض ت من غري تكّلف أو العباراوجزت يف أـ 6



 

99 
 

 ـروضــــَعــــــال

 الـبـحــر الــوافـــر

 مـفـتـاح الـبحـر :

 ُمـفـاَعـَلـُتـْن ُمـفـاَعـَلـُتـْن َفـعـوُلـْنبـحـوُر الـّشـعـِر وافـُرها جـمـيـُل                       

 ـــ  ـــ   َفـعـوُلـْن ــ ــ  ُمـفـاَعـَلـُتـْن التفعيالت الرديسية

 ـــ َفــُعــو  ـــ ـــ ـــ  ُمـفـاَعـْلـُتْن  التفعيالت الثانوية

 

 أمــثــلــة :

 َوِضْعُت ويف يدي الكْنُز الّثمنُي         َظِمْئُت وفـي َفـمي األَدُب امُلصّفى                         

 فكْيَف وصْلـِت أنِت مَن الزِّحاِم           بــْنـت                            أِبـنَت الـدَّْهـــِر عـندي كـلُّ

 اباــلعــلَّ عـلى اجَلـماِل َلـُه ِعــتـ            ـابــا                          ـــَسُلو قـلبـي َغـداَة  َســال  وتـــ
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 مـجـزوء الـوافــر

 يتكون من أربع تفعيالت .

 ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن   حبوُر الّشعِر وافُرها مجيُل                             

 أمـثـلـة :

 صـداَقــُة ِمْثِلِه َنَسُب          أٌخ ِلَي ِعـْنــــَدُه أَدُب                               

 َفَحنَّ لِذْكِرها الَقْلُب                   َأِرْقُت لِذْكِر موِقِعـها                          

ــ ـــ  ( من كّل شطر من الوافر  لعلك الحظت تكرار أربع تفعيالت يف كّل بيت حبذف الّتفعيلة األخرية   ) فعولن  

 الّتام  وهذا جمزوء الوافر .

 ارببـحـر امُلـَتـقـ

 َعِن املتقاَرِب قاَل اخلليُل                        َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُل     مفتاح البحر :

   ـ ـــ فعوُلْن  التفعيالت الرديسّية

 ــ  فعوُل   يالت الثانوّيةالتفع

 

 ــ فُعو 

 

  ــ  فعوْل 

 

 أمــــــثـــــلــــــة

 َلَقْد ُفْقَت يف احُلْسِن َبْدَر الَكماِل َلِئْن ُكْنَت يف السِّنِّ ِتْرَب اهِلالِل                              

 ْعــِد َأْقطاِرهــاــــــْن ُبــــْحَســُر ِمـــوَت   ُعيوُن                             ـــــُصحــوٌن تساِفــُر فيهــا ال

 ـرِّياَض بــأْنــواِرهاــــــا الــــســاهــَك   ـرَّبيـَع                              ــــــلـهـا ُشـُرفــاٌت كــأّن الــ
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 جمزوء املتقارب

 فعوُلْن  فعولن  َفعو    عو                                             فعوُلْن  فعوُلْن   َف

 مـثـال : َلنا صاِحٌب مْل َيَزْل                                     ُيـَعـلِّـُلـنـا بــاألَمـــْل 

 نستنتج أّن :

 حبر املتقارب يأتي تامًّا بثماني تفعيالت، وجمزوًءا بسّت تفعيالت.

 وزنه تاًما:   َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن             َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن

 :وزنه جمزوء 

 َفعوُلْن َفعوُلْن َفعو                                         َفعوُلْن َفعوُلْن َفعو

(  يف  ــ   ( ، وهلذه التفعيلة صور أخرى فرعية: ) فعوُل: ــ ــ  حبر املتقارب له تفعيلة واحدة متكررة  ) فعولن : 

 (  يف الّضرب.  ــ  ،و ) وفعوْل : ( ــ  يف العروض والضرب   احلشو والعروض و ) َفعو : 
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 بـحـر الـّرجز

 مفتاح البحر : 

 يف أحُبِر األرجاِز حبُر يْسُهُل               مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن التفعيالت الرديسّية

 ــ ُمْسَتِعُلْن  ــ  التفعيالت الثانوّية

 

 ــ ــ ُمـَتـْفِعُلْن 

 

 ُمْسَتْفِعْل  ــ ــ ــ

 

 ــ ــ  ُمَتْفِعْل

 

 ـة :ـــلــــثــأم

 الـِحـــجى ٭َأْمــَنــُع مــا الَذ ِبـــِه ُأولـو   ُه                            ــَعــوِّْل َعلى الصَّـْبــِر اجَلميِل إنَّ

ــِض الـــَهـ  ـّنـــي ِبـَغـْيــِر َجـــْهـــِلــِمــ ـاًلـــَتـجـاُهــ       ـْزِل                         ـُأَروُِّح الـَقْلَب ِبــَبْع

 َمِمــي اأُلـنــــا َعــــزيَزٌة فـــــَتـــْحـــيـا لـ   عيشوا ِكـراًما َتْحـَت ِظــلِّ اْلَعـَلِم                             

 

 جمـزوء الـّرجز

 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن           ْفِعُلْن                                ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَت

 ـة :ـــــلــــثــأمـ

ــٍْر ُحْلــ  َقــــْد َرَقــَص الــَقـــْلــُب لــهـــا                ـَوٌة                   ـــقـِطــَعـة شع

 اـــــتــــي َمــــْنــِزَلــهـــَحـــشــاش                ُأريــد أْن أْجَعــَل ِمــْن                   
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 مـشطور الــّرجـز

 أمــثــلــة :

 ِحــْفــــــُظ اللِّـــســاِن راَحــــــــــُة اإلْنــــســـــاِن

 ــَفــْظـــُه ِحــْفــَظ الــشُّــْكـــــِر ِلـــإلحـــســاِن َفاْح

 ـــاِن فـــــي الـــــّلـســــــــاِن فـــــــآفــــــُة اإلنـــس

الّشاعر الذي اشتهر بها رجوزة ( ، ومجعها أراجيز ، ويسّمى ُسّمي هذا  الوزن املشطور ، ويسميها الدّارسون  ) األ

 رّجاًزا.

 تامًا وجمزوًءا ومشطورًا . حبر الّرجز يأتي   نستنتج أّن :

 ُمْسَتْفِعُلْن                          ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن     : وزن الّرجز الّتام

 وزن جمزوء الّرجز :

 َتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن                                       ُمْسَتْفِعُلْن ُمْس

 أما وزن مشطور الّرجز :

 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن 

 ــ ( وصورها الفرعّية : للّرجز تفعيلة رديسة ، هي : ) مستفعلن  ــ ــ 

 ( . ـــ ــ ( و ) ُمَتْفِعْل   ـــ ـــ ـــ( و ) ُمْسَتْفِعْل  ــ  ــــ  ( و ) ُمْسَتِعُلْن ــ ) ُمَتْفِعُلْن 
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 كيف منّيز البحور  

 . الوافر هو فالبحر(  ں ںـ إذا كان املقطع السابع ) ــ ( أو السابع والثامن )  1

 ـ إذا مل يكن البحر الوافر وكان املقطع الرابع ) ــ ( فالبحر هو الّرجز .2

 . املتقارب فهو(  ںـ إذا مل يكن البحر الوافر وكان املقطع الرابع ) 3

 

 

 د اهللـــمـــحـــّم بـــــت

 انتهت املادة


