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 أواًل : جـّو الـنـّص : حــفــظ

 سورة آل عمران من السور املدنّية .

 اآليات . حفظ  ما املوضوعات اليت تناولتها

 ــ علّو درجات الرسل .1

 

 ــ وقصة والدة مريم ابنة عمران 2

 وكفالة زكريا هلا .

 

 ــ وقصة والدة حييى عليهم3

 وبيان صفاته .السالم  

 

 عليها ــــ اصطفاء مريم 4

 وتفضيلها على نساء ــالّسالم  

 العاملني . 

 

 ــ وما رافق ذلك من معجزات 5

  تعاىل  وساقهاتُدلُّ على قدرة اهلل

 تأكيدًا لصدق  ــعّز وجّل  ــاهلل  

 .  ــصلى اهلل عليه وسّلم  ــ نبّوة حممد

 

 ــ قّصة ميالد املسيح عيسي 6

 ــعليه الّسالم ــ ابن مريم 

 . معجزاتهو  

 ثانيًا : سبب تسمية السورة . حفظ

   لفاضلة فيها   وهم آل عمرانمّسيت سورة عمران بهذا االسم ؛ لورود قصة تلك األسرة العريقة وا 

أي سيدنا عمران عليه السالم وهو والد البتول مريم أّم عيسى   وما جتّلى فيها من مظاهر القدرة 

 اإلهلّية واإلعجاز بوالدة مريم وابنها عيسى عليه السالم .

األسلوب سؤال : سّم األسلوب القرآني املستخدم يف السورة واذكر فائدته ؟           

 قصصي .ال

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

 اء   وقوة صربهم ويقينهم باهللبيان إميان األنبي( 4      التدّبر والتأّمل .                                                ( 3



 سورة إىل قوله تعاىل : إّنك مسيع الّدعاء ( تكميلي  : من بداية ال 2019) وز  قال تعاىل : 

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

( َفَلمَّا 35َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم )( ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي 34)

َم َوِإنِّي ُأِعيُذَها ْنَثى َوِإنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاألَوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَض

( َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََّلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها 36ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم )

ا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َي

ِئَكُة اْلَمال( َفَناَدْتُه 38َعاِء )( ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الد37ُِّحَساٍب )

َحُصوًرا َوَنِبيًّا ِمَن الصَّاِلِحنَي َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َو

( َقاَل َربِّ اْجَعْل 40َأِتي َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك اللَُّه َيْفَعُل َما َيَشاُء )ٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغال ( َقاَل39)

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

 

 

 ( 33الّرسل ) املوضوع : علو درجات 

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

 املفردات :

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

  .(  ياء من أوالدهماآل ابراهيم : عشريته ) امساعيل وإسحاق واألنب

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



 رح :ـــشـــال

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

   ــ اهلل عليه وسلم ــ الرسول صلىسحاق واألنبياء من أوالدهم ومن مجلتهم إمساعيل وإعشريته وذوي قرباه وهم 

 سرائيل .إوآل عمران   ومنهم املسيح عيسى ابن مريم عليه السالم خامت أنبياء بين 

 سؤال : ملاذا خّص اهلل تعاىل هؤالء األنبياء بالّذكر ؟  

 ألن األنبياء والرسل مجيعًا من نسلهم . 

 سؤال : من هم الذين اصطفاهم اهلل تعاىل ؟

 صطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني .إّن اهلل ا 

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

 املفردات :

مسيع عليم : مسيع ألقوال العباد عليم   .ذرية : نسل االنسان   جذرها ) ذرر (   مجعها ) ذرّيات (    

 بضمائرهم .

 . والصالح   والتقى   الدين يف متجانسني اصطفاهم أي   : الـــشــــرح                

 

 أسئلة متنوعة

 . 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



 : عالم يدل وصف اهلل ذرّية األنبياء بعضها من بعض ؟ ) الفهم والتحليل ( .سؤال 

 ألّنهم متجانسون يف الّدين   والّتقى   والصالح .

 على ذرّية .            سؤال : على من يعود الضمري ) اهلاء ( يف كلمة بعضها ؟ 

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

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

 .َأْنَت السَِّميُع 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 .   

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

 بالنّية .

 : رحـــــشـــال

أة عمران : أني نذرت لعبادتك وطاعتك ما أمحله يف بطين   وخملصًا للعبادة أي اذكر هلم قول امر 

 واخلدمة وهو السميع لعبادي العليم بنّييت .

       ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي الصورة الفنّية : 

 . دّية ورضوان اهلل تعاىل بالقبولشّبه الّنذر باهل

 



 سئلة متنوعةأ

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

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

 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 ؟    

 عنى يف ما حتته خطٌّ يف ما يأتي :سؤال : فّرق يف امل

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

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

بِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاألنَثى َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َر :  36اآلية 

 . َوِإنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَم َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم 

 املفردات :

الذكر كاألنثى : أي ليس الذكر الذي طلْبَته كاألنثى اليت وهبتها ـ وليس                .ها : ولدتها  ْتَعـ وَض

 األنثى :  ) جذرها أنث ( أفضل .     بل هذه 

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

 جيم : اّللعني ..                  ـ الّر ( جذرها عوذ) ـ أعيذها : أجلأ إليك لتحفظها وحتّصنها    

 



 رح :ــــشــــال

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

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

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

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

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

 .  واهلل َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْتر املعنى الذي أفادته اجلملة املعرتضة : : اذك  تكميلي ( 2019) وز 

  واهلل َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاألنَثى اجلملتان معرتضتان من كالمه تعاىل   تعظيمًا لشأن

 .هذه املولودة   وما علق بها من عظائم األمور   وجعلها وابنها آية للعاملني 

 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 اآلية . ) التذّوق اجلمالّي (     سؤال : ما داللة الّزمن املضارع للفعل ) ُأعيُذها ( يف 

 االستمرار والتجّدد .

 

 



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

ا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًق

 .َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 

 املفردات :

 أها تنشئة صاحلة .        اها تربية كاملة شاملة ونّشوأنبتها نباتًا حسنًا : رّب

  زكريا : أحد أنبياء بين إسرائيل .                              تكميلي ( 2019) وز  ا : عهدها إليه بالرعاية .لها زكرّيوكّف

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

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

 رح :ـــشــال

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

ابها تتعّبد   وكّلما دخل عليها زكريا دًا للقيام مبصاحلها   حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزوت يف حمرهلا ومتعّه

حجرتها ومكان عبادتها   وجد عندها فاكهًة وطعامًا ) وجد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء   وفاكهة الشتاء يف 

 . الصيف (

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

 . بل من أجناٍس متعّددة جنٍس واحٍد 

تربيتها احلسنة صّور مريم عليها السالم يف منّوها وترعرعها و:   َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا  الصورة الفنّية : 

 .بالّزرع الّصاحل

 



 أسئلة متنوعة

 ( .) الفهم والتحليل شئة جيل صاحل ؟ ما أثر الرعاية احلسنة يف تنَوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا  سؤال : يف ضوء قوله تعاىل : 

 الّرعاية الّصاحلة كالّزرع الّصاحل خيرج نباتًا طيبًا   والرتبية احلسنة تنشئ جياًل سوّيًا .

 على مريم .                      سؤال : على من يعود الضمري ) اهلاء ( يف كلمة تقّبلها ؟   

 يم ؟سؤال : ماذا جيد زكرّيا كّلما دخل حمراب مر

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

 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 .

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

             

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

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

 . الدَُّعاِء 

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

                          ذرية طيبة : ولدًا صاحلًا مباركًا .             .لدنك : عندك . 

 مسيع الّدعاء : أي جميب دعاء من ناداك . 



   رح :ـــــشـــــال

ضّرعًا   أن أعطين من عندك يف ذلك الوقت الذي رأى فيه ) زكريا ( كرامة اهلل ملريم   دعا رّبه متوّساًل ومت أي

 ولدًا صاحلًا ــ وكان شيخًا كبريًا وامرأته عجوز عاقر   فأجاب اهلل النداء . 

 أسئلة متنوعة

       ؟  هنالك سؤال : ما املشار إليه يف 

 ذلك الوقت الذي أرى فيه كرامة اهلل ملريم برزقها يف حمرابها .

 . تكميلي ( 2019) وز  . َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك  له تعاىل : سؤال : ملاذا جاء الطلب بلفظ اهلبة يف قو

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

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

  .وإميانه الصادق وحسن ظّنه برّبه

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

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

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

 أعِط وامنح . 

              ساعدتين يف حّل املسألة . هبكـ  ب

 يف صورة األمر . امد ال يأتي إالب   من أفعال القلوب   جأحُس



ِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة ِمَن َفَناَدْتُه اْلَمال :  39اآلية 

  . َسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّا ِمَن الصَّاِلِحنَي اللَِّه َو

 املفردات :

 فنادته املالئكة وهو قائم : ناداه جربيل حال كون زكريا قائمًا يف الصالة .         

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

مة من اهلل : أي مصدقًا بعيسى مؤمنًا برسالته   ومسي عيسى كلمة اهلل ألنه خلق بكملة " كن "  من غري مصدقًا بكل

 أب 

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

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

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

 رح :ـــــشـــــال

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

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

عفة وزهدًا   وال يقرب النساء مع قدرته على ذلك   وهذه بشارة ثانية بنبوته بعد البشارة بوالدته وهي أعلى من 

 األوىل .

*  فنادته املالئكة   اجلماعة تعظيمًا له ألنه رئيسهم .املنادى جربيل وعّبر عنه باسم 

                                             



 ( أسئلة متنوعة  )                                                            

 حييى يف اآلية ؟ سؤال : مَب وصف اهلل

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

 ة من اهلل ) وهو عيسى بن مريم ( ـ مصّدقًا بكلم4                                                         من الصاحلني . اـ يكون نبي3ًّ

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

 زكرّيا عليه السالم . على 

        سؤال : ما البشرى اليت محلتها املالئكة لزكرّيا ؟ 

 .أّنه سريزق بولد امسه حييى   

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

 .َيَشاُء

 فردات :امل

 غالم : صيب .                                أّنى : اسم استفهام مبعنى كيف .            

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

 ا يشاء : ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر .قال كذلك يفعل اهلل م 

زكريا عليه السالم : كيف يأتيين الولد ؟ وقد أدركتين الشيخوخة وكان عمره حينذاك مئة  قال : رحــــشــــال

وعشرين سنة وكانت امرأته عقيم ال تلد   وكانت زوجته بنت مثاٍن وتسعني سنة   فقد اجتمع فيهما الشيخوخة 

 نع الولد   ولكن اهلل ال ُيعجزه شيء وال يتعاظمه أمر .مل والعقم وهما سببني



 أسئلة متنوعة

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

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

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

 االستبعاد والتعّجب .

 عاقر .             سؤال : استخرج من اآلية لفظ يستوي فيه املذّكر واملؤّنث ؟ ) املعجم والداللة ( . 

لولد ؟ وقد أدركته الشيخوخة   وامرأته عقيم ال تلد   وكل من سؤال : تعّجب زكرّيا عليه السالم كيف يأتيه ا

ه شيء   وقادر على أجابه اهلل بأّنه ال يعجزه شيء   وال يستعصي علي  السببني مانع من الولد   مباذا أجابه رّبه ؟

 فعل ما يريد .

        سؤال : ملاذا تعّجب زكرّيا من هذه البشرى ؟

 بشر ؛ فهو كبري يف السن   وامرأته عاقر ال تلد .لصعوبة حتقيقها يف موازين ال

                          سؤال : ما نوع ) ما ( يف قوله تعاىل " اهلل يفعل ما يشاء " ؟ 

 اسم موصول .

 

 

 



ا ْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكِثرًيَر َأيَّاٍم ِإاّل ثَةُتَكلَِّم النَّاَس َثال ِلي َآَيًة َقاَل َآَيُتَك َأاّلَقاَل َربِّ اْجَعْل  :  41اآلية 

 .ْبَكاِر َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواإل

 املفردات :

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

 له . يَسّبح : نزه اهلل تعاىل وعظمه و صّل                                   رمزًا : باإلشارة .                                        

 اإلبكار : الوقت من أول النهار إىل طلوع الشمس .ىل املغرب .             العشي : الوقت من زوال الشمس إ

 رح :ـــــشـــال

باإلشارة ثالثة أيام بلياليها   مع أنك  إاّل تكّلم الّناس مة على محل امرأتي   فقال له أاّلقال ربي اجعل لي عال

 سوي 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 : 

 أي أنه منع عن الكالم   ومل ُيمنع عن الذكر هلل   والتسبيح له   وهذا أبلغ يف اإلعجاز .

     . ْبَكاِر بِّْح ِباْلَعِشيِّ َواإلَوَس سؤال : ما املعنى الّدال عليه قوله تعاىل : 

 أي عّظم رّبك بعبادته بالَعشي واإلبكار .

 طلب عالمة تدل على محل امرأته .              سؤال : ماذا طلب زكرّيا من رّبه ؟      



 حتقيق البشرى .دلياًل على محل زوجته   و 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 . 

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

 الدعاء .                                                              سؤال : ماذا أفاد األمر يف " اجعل " ؟ 

 اإلبكاِر ِباْلَعِشيِّ َو  ٌق وهو من احملّسنات البديعّية .طبا 

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

 . َوِإْذ َقاَلِت اْلَمَلاِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمنَي  :  42اآلية 

 املفردات : 

 من الفاحشة . طّهرك : جعلك خالية من األدناس واألقذار و مما اّتهمك به اليهود

 رح :ـــــشــــال

قول املالئكة أي جربيل : يا مريم إن اهلل اختارك من بني سائر النساء فخّصك بالكرامات   وطّهرك من األدناس 

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

 . إجناب ولد من غري أب 

* ِئَكُة َوِإْذ َقاَلِت اْلَمال  . . أطلق املالئكة وأراد به جربيل   فهو من باب تسمية اخلاص باسم العام تعظيمًا له 

 



 أسئلة متنوعة

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

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

الثانية : أي أّن اهلل تعاىل اختار مريم عليها السالم على سائر نساء العاملني   لتكون مظهر قدرة اهلل يف إجناب ولد 

 .من غري أب 

 ؟ ) الفهم والتحليل ( . ـ  مريم عليها السالمـ سؤال : ما فضل اهلل تعاىل على 

  .نساء العاملني أّن اهلل اصطفاها وطّهرها على

 

 .َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعنَي  :  43اآلية 

 املفردات :

 اقنيت : الزمي عبادته وطاعته شكرًا على اصطفائه .  جذرها ) قنت ( .         

 قنت : أطاع اهلل وأطال القيام يف الصالة والدعاء .

 : رحــــشــــــال

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

 أسئلة متنوعة

 مريم عليها السالم .                                سؤال : من ختاطب املالئكة يف اآلية ؟ 



أن تطيع اهلل وتلزم عبادته   ء العاملني ؟ ) الفهم والتحليل ( .سؤال : أذكر ما يستوجبه فضل اصطفاء مريم على نسا

. 

              سؤال : ما األسلوب الوارد يف قوله تعاىل : " يا مريم " ؟

 أسلوب النداء . 

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

                                           اسُجدي : الضّمة .  

 اقُنيت : الضّمة .

 

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

 .  َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُمون

 املفردات :

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

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

            لديهم : عندهم .                    

 رحون سهامهم لعمل قرعة على كفالة مريم .يلقون أقالمهم : يط

     خيتصمون : يتنازعون .            

      



 رح :ــــشـــــال

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

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

خيتصمون ويتنافسون على كفالة مريم حني ألقوا سهامهم للقرعة   كّل يريدها يف كنفه ورعايته   وبذلك يتنازعون 

 فيمن يكفلها منهم .

                .    َمُهْمَأْقال ُيْلُقوَن ِإْذ   * ما الكناية يف قوله تعاىل :

 . رعةالق عن كناية

 أسئلة متنوعة

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

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

 وعماًل صاحلًا . اعلمًا مجًّ

                    الف الذي تشري له اآلية ؟سؤال : ما سبب اخل

 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 

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



 ؟ إليَك  ب ـ من املخاطب يف 

 الرسول حممد ــ صّلى اهلل عليه وسّلم ــ .

 

 ( 51ـ  45يح عيسى ابن مريم ـ عليه الّسالم ـ ومعجزاته ) املوضوع : قّصة ميالد املس

َوِجيًها  ِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَمِإْذ َقاَلِت اْلَمال :  45اآلية 

 .ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي ِفي الدُّْنَيا َواآل

 ملفردات :ا

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

 تنبيها  على أنها تلده بال أب جذرها ) مسو ( .   

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

 رح :ـــــشـــــال

م مبولود حيصل بكلمة من اهلل بال وساطة أب   وامسه املسيح عيسى ابن مريم   أي امسه عيسى إن اهلل يبّشر مري

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

 عيسى إىل مريم ) امسه املسيح عيسى ابن مريم ( ؟سؤال : ما داللة نسبة 

 ولدته بال أب إذ ينسب الرجال عادة إىل آبائهم . 



      سؤال : مَب بّشر اهلل تعاىل مريم ؟

 بّشرها بولٍد يكون وجوده بكلمة من اهلل هي " كن " وامسه املسيح عيسى ابن مريم .

 ية ؟سؤال : مَب وصف اهلل تعاىل نبّيه عيسى يف هذه اآل

 اجلاه العظيم يف الدنيا واآلخرة   ومن املقّربني عند اهلل يوم القيامة .

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

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

 .            استخرج من اآلية طباق . ) التذّوق اجلمالي ( سؤال : 

 ) الدنيا واآلخرة ( . 

 . َوِمَن الصَّاِلِحنَي  النَّاَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهاًلَوُيَكلُِّم  :  46اآلية 

 املهد : يف السرير زمن رضاعه قبل أوان الكالم .   يف     املفردات :

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

 رح :ــــشـــال

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

يف الّتقى  تفاوت بني حال الطفولة وحال الكهولة   وال شّك أّن ذلك غاية يف اإلعجاز   ولذلك هو من الكاملني

 والّصالح .

 أسئلة متنوعة

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



 سّيدنا عيسى عليه السالم .         سؤال : ما املقصود بهذه اآلية ؟ 

 سؤال : ما الفرق بني كهل   الشيخ   اهلرم .

 مسني .* كهل : من جاوز الثالثني إىل حنو اخل

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

 * اهلرم : من بلغ أقصى الكرب وَضُعف .

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

 .   َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

 املفردات :

 ومل ميسسين بشٌر : مل أتزوج ومل أرتكب فاحشة .          

 الوالدين وبغري سبب .        كذلك اهلل خيلق من يشاء : ال  يعجزه شيء فيخلق بسبب من 

 قضى أمرًا : أراد شيئًا . 

 رح :ــــشــــال

تيين الولد وأنا مل أتزوج   وهذا أمر عظيم ال ُيعجز اهلل تعاىل   وُيخلق بسبب من الوالدين أي كيف يأ 

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

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

 

 



 أسئلة متنوعة

 يصنع ما يشاء على غري مثال سابق .               سؤال : ما داللة كلمة " خيلق " يف اآلية ؟ ) التذّوق اجلمالي ( .

إذا أراد شيئًا حصل من غري تأخر   وال حاجة إىل سبب   يقول له " ُكن "        سؤال : ما داللة قدرة اهلل يف اآلية ؟ 

 فيكون .

 دة عيسى عليه السالم من غري أب وال             ؤال : أذكر أمرًا خارقًا للعادة عرضته اآلية . ) الفهم والتحليل ( .س

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

   سؤال : استخلص من اآلية صفات مريم ؟

 ا اهلل على نساء العاملني إلجناب طفل من غري أب   خملصة يف العبودّية .طاهرة   اصطفاه

 

 يَل إلجِنِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواَوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْل  :  48اآلية 

 املفردات :

 ألنبياء .والعمل أو سنن ا 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 ؟ 

 عيسى عليه السالم . على سيدنا

 والشرائع  ختصيصًا هلما   وفضلهما واحتوائهما على األحكام    سؤال : ملاذا ذكر اهلل تعاىل التوراة واإلجنيل ؟ 

 سؤال : فّرق يف املعنى يف ما حتته خطُّ يف ما يأتي : ) املعجم والّداللة ( .

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

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

الطِّنِي َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبَآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن  :  49اآلية 

ْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اللَِّه  َمَه َواألْكِإْذِن اللَِّه َوُأْبِرُئ األَكَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِب

 . ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي َيًة َلُكْم ِإُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَوُأَنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُب

 املفردات :

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

          .أخلق لكم من الطني كهيئة الطري : أصور لكم من الطني مثل صورة الطري   

 األكمه : الذي يولد أعمى   ومجعها كمه   ومؤنثها كمهاء .              وأبرئ : أشفي .

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

 قدرتي ولكن مبشيئة اهلل وقدرته .و أحيي املوتى بإذن اهلل : أحيي بعض املوتى ال ب

 .ون : ما ختبئونه لألكل فيما بعد تّدخر



 رح :ــــشــــال

ى صدقي   وهي ما أيدني اهلل به أي ويرسله رسواًل إىل بين اسرائيل   قائاًل هلم : إّني قد جئتكم بعالمة تدل عل

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

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

ا أشفي املصاب بالربص   وهذه املعجزة الثانية . ثّم أحيي بعض املوتى ال بقدرتي ولكن الذي ُولد أعمى   كم

مبشيئة اهلل وقدرته   وقد أحيا أربعة أنفس كما ذكر القرطيب وغريه   وهذه املعجزة الثالثة .ثّم أخربكم باملغيبات 

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

 أتيتكم به من املعجزات عالمة واضحة تدّل على صدقي   إن كنتم مصّدقني بآيات اهلل .

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

 أسئلة متنوعة

 ليت أيدها اهلل لسيدنا عيسى عليه السالم ؟سؤال : ما هي املعجزات ا

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

 .ــ خيربهم باملغيبات ما يأكلون ويّدخرون يف بيوتهم من طعام  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 .

 



 ضت اآليات الكرمية أمورًا خارقة للعادة . أذكرها ) الفهم والتحليل ( .سؤال : عر

 معجزات سيدنا عيسى ) النقاط األربعة ( .

 سؤال : ملاذا خّص بالذكر األكمه واألبرص ؟

 ألّنها أمراض تستعصي على العالج .

 سؤال : ما نوع األحرف يف الكلمات التالية ؟

 كنتم مؤمنني : حرف شرط . إْنل  / تّدخرون : اسم موصو 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 .

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

 سؤال : على من تعود الضمائر يف الكلمات التالية ؟ 

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

الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبَآَيٍة ِمْن َوُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِلُأِحلَّ َلُكْم َبْعَض  :  50اآلية 

 . َربُِّكْم َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن 

 املفردات :

 دًا ملا جاء به يف التوراة .قًا لرسالة موسى   مؤّيقًا ملا بني يدي من التوراة : مصّدومصّد

 عليكم يف شريعة موسى . و ألحل لكم بعض الذي حرم عليكم : ألحل لكم بعض ما كان حمرمًا

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



    رح :ــــشــــال

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

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

 .اهلل وأطيعوا أمري 

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

       سؤال : ما الدليل على صدق سيدنا عيسى لسيدنا موسى ؟

 قوله باآلية : " َوُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة " .

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

 املفردات : 

 صراط مستقيم : الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه .

 رح :ـــشــــال

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

 املستقيم الذي ال اعوجاج فيه . 

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

 دى مسات القرآن الكريم وإعجازه .ع الذي هو إحوحتقيقًا لإليقا

 صّور عبادة اهلل تعاىل بالطريق املستقيم .   . ِإنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم   الصورة الفنّية :

وعبادته   واإلقرار  تقوى اهلل        لطريق املستقيم الذي يتحدث عنه سيدنا عيسى ؟سؤال : ما هو ا

 بوحدانيته 



 اخلصائص ) الّسمات ( الفنّية لآليات . ) حفظ (

         ــ احلديث عن املعجزات .1

  ــ أّن اهلل تعاىل ال يعجز عنه شيء  .2

 باألسباب ثّم التوّكل على اهلل .ـ األخذ 3

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

 .ــ املساواة بني الرجل واملرأة يف التكليف والتشريف واملسؤولّية 5

 2020أسئلة الوزارة 

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

 وذج اإلجابة ) ورقة القارئ الضوئي ( فهو النموذج املعتمد ) فقط ( الحتساب عالمتك .يف من

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

 : وضعتها أنثى واهلُل أعلُم مبا وضعْت وَلْيَس الذَكُر كاألْنثى 

 أن املولودة وجعلها وابنها آية للعاملني    ب ـ شكر اهلل على عطائه سواء كان املولود ذكًرا أو أنثىأ ـ تعظيم ش

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

 كرّيا عليه الّسالم :( املعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل على لسان ز2

  أّنى يكون لي غالم : ) يف سورة  ) آل عمران 

 أ ـ الدعاء والتمّني             ب ـ التمّني والتخيري                 ج ـ التخيري والّدعاء            د ـ االستبعاد والتعّجب

 



 تي :( قوله تعاىل الذي احتوى على الّطباق يف سورة ) آل عمران ( مّما يأ3

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

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

 ىل الذي احتوى على أمر خارق للعادة ) معجزة ( يف سورة ) آل عمران ( مّما يأتي :( قوله تعا3

 أ ـ " وإْذ قالْت املالئكُة يا مريُم إّن اهلل اصطفاِك وطّهرِك واصطفاِك على نساء العاملنَي "

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

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

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

 ( املقصود بكلمة ) ُمَحرًَّرا ( يف قوله تعاىل يف سورة ) آل عمران ( : " إْذ قالت امرأُة عمراَن ربِّ إّني نذْرُت لك4

 فتقّبْل مّني إّنَك أْنَت الّسميُع العليُم "   : ُمَحرًَّراما يف بْطين 

 د ـ ُمقرًَّبا            أ ـ ُمخلًصا للعبادة                    ب ـ عفيًفا                                ج ـ شريًفا ونبياًل                          

طوط حتتها يف قوله تعاىل من سورة ) آل عمران ( : " ويكّلُم الّناَس يف املْهِد ( املقصود بكلمة ) َكْهاًل ( املخ5

 وكْهاًل ومَن الصَّاحلنَي " َمْن جاوز عمره :

أ ـ الّثمانني إىل حنو التسعني  ب ـ التسعني إىل حنو املئة ج ـ السّتني إىل حنو السبعني د ـ الثالثني إىل حنو 

 اخلمسني

  على أّن ) اهلل اصطفى األنبياء متجانسني يف الّدين والّتقى والّصالح ( يف سورة  ( قوله تعاىل الذي يدل6

 )آل عمران( 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                                        إنَّ اهلَل اصطفاِك وطهَّرِك  يا مريُم ج ـ    

وُأبِرُئ األْكَمه واألبرَص وُأحيي امَلْوتى بإذِن  ( معنى كلمة ) األْكَمه ( يف قوله تعاىل يف سورة ) آل عمران ( : 7  

 اهلِل 

 لد                                                       ب ـ الذي يولد أعمىأ ـ الذي يفقد بصره بعد أن يو  

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

 القصة القصرية

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

الّشخصّيات اإلنسانّية يف بيئة زمانّية أو مكانّية ما تنتهي إىل غاية أو هدف ُبِنيت من أجله القّصة بأسلوب أدبّي 

 حلدثاناصرها: يف القارئ  وإمتاعه وتسليته عن طريق الّتلميح والّرمز  ومن ع  ممتع وتهدُف القّصة إىل التأثري

اليت تبدأ غامضة ثم  واحلبكةالذي ميّثل جمموعة من الوقائع اجلزئية املرتبطة واملنظَّمة على حنو خاص   

الّزمان   إىل جانب واحلوار     والّصراعان الداخلّي واخلارجّيتتكّشف تدرجييًّا   وهي قمة احلدث يف القصة  

لنامية والثابتة   وأبعاد الشخصية تتمثل يف البعد اخلارجّي الذي ميّثل وا لثانويةالّرئيسة وا والشخصيات   واملكان

املظهر العام والّسلوك   والبعد الداخلّي ويشمل األحداث النفسّية والفكرّية والّسلوك الناتج عنها   واجلانب 

 االجتماعّي الذي يشمل املركز الذي تشغله الّشخصّية يف اجملتمع وظروفها االجتماعّية .

 رأ القّصة اآلتية   ثم أجب عن األسئلة اليت تليها :اق

 حْفظ األمانة :

قال تاجر : قصْدُت احلّج يف بعض األعوام   وكانت جتارتي عظيمة   وأموالي كثرية   وكان يف وسطي ِهْميان 

النقود من ألقضي بعض شأني   فاحنّل كيس  مليء بالّدنانري واجلواهر القّيمة   فلّما كنت ببعض الّطريق نزلُت

ا كنُت َم  ومل أعلم بذلك إاّل بعد أن سرُت عن املوضع فراسخ   ولكن ذلك مل يكن يؤّثر يف قليب ِل وسطي وسقط

 عليه من غنى .



وملا قضيت حّجيت وُعدُت إىل بلدي تتابعت املصائب علّي   حّتى مْل أعْد أملك شيًئا   َفِهمُت على وجهي هارًبا 

الليلة إاّل دراهَم معدودة   وكانت الليلة مطرية   فأويُت يف بعض القرى إىل خان    وما أملك يف تلك من بلدي

: يا هذا   الّساعة خترج روحي   فاّتخْذ لي طعاًما  خراب   فحضرْت زوجيت الوالدة فتحّيرُت   ثّم ولدْت   فقالت

فكّلمين بعد جهد   فشرحُت له     أتقّوى به   فخرجُت أخبط يف الظُّلمة واملطر حتى جئُت إىل بائع فوقفُت عليه

  وأعارني إناًء جعلُت ذلك فيه   وجئُت أريد املوضع   فلّما  وزبيبًا لقطع أكاًلحالي   فرمحين وأعطاني بتلك ا

قربُت من اخلان   َزِلَقْت رجلي وانكسر اإلناء  وذهب مجيع ما فيه   فجعلُت أبكي وأصيح   فأطّل رجل من دراه 

  ولكن رمحة لزوجي ونفسي   فإّن امرأتي متوت  حالي   قلُت له : ال أبكي من أجل الّدراهم   ومّلا شرحُت له

  فما فّكرُت فيه   وأنت تراني الّساعة  اآلن جوًعا   فقد ذهب مّني يف احلج كيس فيه ما يساوي ثالثة آالف دينار

فقلت : وما ينفعين وينفعك   ؟ س نقودكأبكي بسبب دراهم معدودات   فقال لي : باهلل يا رجل   ما كانت صفة كي

 من صفة كيس النقود الذي ضاع منذ كذا وكذا ؟ ومشيت .

علّي  ضفقب  فإذ الّرجل قد خرج ِيصيح بي : خذ يا هذا   فظَنْنُته يتصّدق علّي   فجئُت وقلُت : أّي شيء تريد ؟

باٍج أ ْسوَد   فأخرج من وسطه كيسي نفسه   فوصفُته له وقلُت له : إّنه مصنوع  ِمْن دي صْف لي كيس نقودك . وقال

 ؟ وقال : أتعرف هذا ؟ فحني رأيته شهقُت   وقلُت له : يا هذ َأَمَلٌك أنَت أم نيّب

فقال : أنا أحفظه مْنُذ كذا وكذا سنة   وأحبث عن صاحبه بال جدوى   فخْذ كيس نقودك واجعلين يف ِحلٍّ من 

 . أمري   فشكرُته ودعوُت له

ورجعُت إىل بلدي   فبعُت اجلواهر  واّتجرُت   فما مضت إاّل سنوات حّتى صرُت صاحب عشرة  يانيِهْموأخذُت 

 ) إبراهيم مشس الّدين   قصص العرب   بتصّرف ( .                                                                               آلف دينار.

 حّدد عناصر القصة . ــ1
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فوصفُته له وقلُت له : إّنه مصنوع  ِمْن ديباٍج أ ْسوَد   فأخرج من وسطه كيسي نفسه   وقال : أتعرف هذا ؟ فحني 

 ؟ رأيته شهقُت   وقلُت له : يا هذ َأَمَلٌك أنَت أم نيّب

قال : أنا أحفظه مْنُذ كذا وكذا سنة   وأحبث عن صاحبه بال جدوى   فخْذ كيس نقودك واجعلين يف ِحلٍّ من ف

 . أمري   فشكرُته ودعوُت له

ورجعُت إىل بلدي   فبعُت اجلواهر  واّتجرُت   فما مضت إاّل سنوات حّتى صرُت صاحب عشرة  ِهْميانيوأخذُت 

                                                                  آلف دينار.

 ) إبراهيم مشس الّدين   قصص العرب   بتصّرف ( .                                                                                     

 حّدد عناصر القصة . ــ1

 ما العربة املستفادة من القّصة  ــ3                 الواردة يف القّصة   وبّين نوعها . خصياتصّنف الّشــ 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 للكاتب أمحد أمني ــفن الّسرور        الوحدة الثانية ) صناعة السرور (      

 حفظ .               مقالة أدبّية  الذي ينتمي إليه النّص ؟ الفن األدبيما              

   يستمتع به إْن وجدت أسبابه   وخيُلقها إْن مل تكن . لى السرورنعمة كربى أْن ُيمنح اإلنسان القدرة ع

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

 بينه   ويتدّفق من وجهه .ويلمع يف عينيه   ويتأّلق يف ج يتشرَّبه فيشرق يف حمّياه       ثمَّ والّسرور

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

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

  وفيهم من يستطيع أن يشرتي ضحكات عالية  ال يستطيع أن يشرتي ضحكًة عميقًة بكّل ماله وهو كثريالّناس من 

 عميقة واسعة بأقّل األمثان   وبال مثن وال تنقصنا الوسائل   فجوُّنا مجيل   وخرياتنا كثرية.

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

 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 

ؤّرق َجْفنه   وهي إذ حدثت ضجعه   وُتَم يف صدره   وتقضُّف الوجه   ناكس البصر  تتناجى اهلموم الصدر  كاِس

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

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

جع إىل الفرد نفسه   بدليل أّنا نرى يف الّظروف الواحدة واألسرة الواحدة واألّمة الواحدة من خلق الّسرور ير

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



: عامل خارجّي وهو كّل العامل    الن اثنانله عالقة كبرية يف إجياد اجلّو الذي يتنفس منه ؛ ففي الّدنيا عام شكَّ

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

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

  وأعددت مشاعرك للّسرور؛ فالعامل اخلارجي يتفاعل مع  مسعك َتْفعينيك   وأرَه َتْوَلأو تقّبحه ؛ فإذا َج وجتمِّله

 نفسك فيكون سرورًا.

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

.  كمصباح النوم   ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت م املضيء بَقْدٍراملظلم كاملصباح احملرتق   ومنه

 نري لنفسك وللّناس .ف   واستعض به مصباًحا قويًا ُيُعغيِّْر مصباحك إن َض

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

ر والّنجوم والبحار واألنهار واألّمة والّسعادة والّرخاء كّلها ُخلقت لشخصه ؛ فهو يقيس كّل املسائل مبقياس والقم

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

ا هي نقطة صغرية على احمليط العظيم   فإْن هو وسَّع أفقه   ونظر العامل وفق نفسه ؛ ألّن نفسه ليست املركز  وإّنم

إىل العامل الفسيح   ونسَي نفسه أحياًنا   أو كثريًا شعر بأّن األعباء اليت تثقل كاهله   والقيود اليت تثقل بها نفسه قد 

 خّفْت شيًئا فشيًئا   وحتلَّلْت شيًئا فشيًئا .

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

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

 ـيشاء ؛ فإْن هو تعّرض ملوضوع ُمْقِبض  ض املرء على زمام تفكريه ؛ فيصرِّفه كماقِبولعّل 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

 ريك كما تنقل بيادق الشطرنج .تفك

  فاعمل اخلري ما استطعت   وافرح ما استطعت  ومن هذه الّدروس أيضًا أاّل تقّدر احلياة فوق قيمتها ؛ فاحلياة هّينة

ولتفعل  .  وال جّتمع على نفسك األمل بتوّقع الّشر  ثّم األمل بوقوعه ؛ فيكفي يف هذه احلياة أمل واحد للشّر الواحد 

  ويتكاتب حتى يصري    ويتخاطب حتى يصري خطيًبا   فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعرًا ه الفّنانونما يفعل

    فتصنَّع الفرح والّسرور واالبتسام للحياة   حّتى يكون التَّطبُّع طبًعا . كاتًبا



 التعريف بالكاتب : حـفــظأواًل : 

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

 .يف إخراج "جملة الّرسالة "

 .  الذي ُأخذ منه النّصاخلاطر"  ضو " ضحى اإلسالم" و " فْيفجر اإلسالم"  من أهم مؤلفاته "* 

 جــّو الــنـّص : حـفــظثــــــانــــــيــــًا : 

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

 الّظروف اخلارجّية احمليطة به .

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

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

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

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

 .يف ما يكدر عيشه  إجيابّي  وأن جيتهد يف أن جيعل الّسعادة طبًعا من طباعه   وال يضّيعها

 : 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



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

 .كثرية وخرياتنا   مجيل فجوُّنا   الوسائل تنقصنا وال مثن وبال   األمثان بأقّل

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

 . يستثمره أن يعرف مل  يعرفه مْل وَمْن

 ز على كلمات الكتابالّتركي

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 وضعها يف عنقه تقّلده يوهب ويعطى مينح

 تنتشر ُتشع مساوي الدائرة 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

 ما فوق الصدغ عن ميني اجلبهة أو جبينه

 مشاهلا

 العسر والتعب يشقى يتزّين ) ألق ( يتألق

 مّناه استثمره ميتلئ حتى يفيض وجهه يتدّفق

 عال شأنه ) ُحظوة ( َحِظي طيب العيش وحسن احلال الّنعيم

 أسئلة متنوعة

 ــ ُعد إىل املعجم واستخرج معاني الكلمات التالية :1

 . يتمنى املرء ما للمغبوط من النعمة من غرب أن يتمنى زواهلا عنه أنة : الغبطــ 

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

 ا .يَّمَحــ البهاء   يتألق   اُل

 : الوجه .ا يََّحامُلــ                         يتألق : يلمع   ُيشرق .ــ                       ــ البهاء : نورًا .



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

 . تكن مل إْن وخيُلقها   أسبابه وجدت إْن به يستمتع

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

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

 . يستثمره أن يعرف مل  يعرفه مْل وَمْن

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

   جبينه يف ويتأّلق   عينيه يف ويلمع   حمّياه يف فيشرق يتشرَّبه  ثم والّسرور  بالِغْبطة مشبًعا جوًّا حوله أــ َيخُلق

 . وجهه من ويتدّفق

 ــ يشرق يف حمّياه : صّور الكاتب الّسرور نورًا يضيء وجه صاحبه .

 ــ يتدفق يف وجهه : صّور الكاتب الّسرور ماء يتدفق من وجه الّسرور   وصور الوجه نبعًا يتدفق منه املاء .

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

 ــ يف الفقرة لون بديعي هو املقابلة :6

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

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

 

 

 



 قطع الثاني :امل

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

 حدثت إذ وهي   َجْفنه وتؤّرق   مضجعه قّضوت   صدره يف اهلموم تتناجى البصر  ناكس   الوجه كاسف الصدر 

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

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

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

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

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

 كفتها فرجحان وإذًا ؛ األقّل على النصف تكسب أْن فاجتهد العوامل؛ نصف فسكفن ؛ نفسك وهو داخلّي وعامل

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

 مع يتفاعل اخلارجي فالعامل للّسرور؛ مشاعرك وأعددت مسعك  وأرهفت   عينيك جلوت فإذا ؛ تقّبحه أو وجتمِّله

 .سرورًا  فيكون نفسك

 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

 يقهر يتغّلب تبادل األسرار بني اثنني يف أمر ما تتناجى

 مجياًل حسنًا جتّمله ال يهنأ فيه النوم تقّض

 جتعله قبيحًا تقّبحه الفشل اإلخفاق

 لُطفت أرهفت إجياد َخْلق

 يتأثر يتفاعل ورجحت على غريهاثقلت فمالت  رجحان كّفتها



 أسئلة متنوعة

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

    كاسف الوجه " " تراه حِرَج الّصدر  

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

 جتعله أقدر على جلب الّسرور لنفسه . وّضح ذلك . ءــ  إّن قوة االحتمال لدى املر2

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

صدره   ونقض مضجعه   وتؤرق من األمر حتى تراه حرج الّصدر كاسف الوجه ناكس البصر تتناجى اهلموم يف 

َجفنه  وهي إذا حدثت ملن هو أقوى احتمااًل   مل ُيلِق هلا بااًل ومل حترك منه نفسًا   ونام ملء جفونه رضَي البال 

 فارغ الصدر .

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

 قد خّفت شيئًا فشيئًا . والقيود اليت تثقل بها نفسهكاهله   ــ شعر بأّن األعباء اليت تثقل 

 صور األعباء بقيود ثقيلة تقّيد صاحبها عن االنطالق والعمل .

 لعون بعضهم بعضًا على عواطفهم وأسرارهم .ْط.            صّور اهلموم أشخاصًا ُي صدره يف اهلموم تتناجىــ  

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

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

 : كناية عن القلق وقلة الّنوم . مضجعه ونقّض

 : كناية عن احلزن والعبوس .البصر ناكس



 املقطع الثالث :

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

 غيِّْر. احلفالت كمصباح اهلائلة 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   ألفقا ضيق احلزن أسباب أهّم من ولعّل

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

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

 إىل ونظر   أفقه وسَّع هو فإْن   العظيم احمليط على صغرية نقطة هي وإّنما املِركز  ليست نفسه ألّن ؛ نفسه وفق

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

 . فشيًئا شيًئا وحتلَّلْت   فشيًئا شيًئا

 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 يالئمها َوفق نفسه مقدار بقْدر

 الواسع الفسيح العظيمة ) هول ( اهلائلة

 مفردها عبء   احلمل الّثقيل األعباء بدياًل له ) عوض ( استعض

 حتّمله فوق طاقته تثقل كاهله الناحية   مجعها آفاق األفق

 ُرّدت إىل عناصرها حتّللت شيئًا فشيئًا ال ) رخو (سعة العيش وحسن احل 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



 أسئلة متنوعة

 ) الفهم والّتحليل ( . نفسه : ــ  من أسباب ضيق االنسان انغالقه على1

 والقمر الّشمس وكأّن العامل  مركز كأّنها حّتى   نفسه يف اإلنسان تفكري وكثرة)  أذكر أبرز مظاهر هذا االنغالق . أـ

   نفسه مبقياس املسائل كّل يقيس فهو ؛ لشخصه ُخلقت كّلها والّرخاء والّسعادة واألّمة واألنهار والبحار والّنجوم

 العامل جيري أن فمحال ؛ واحلزن البؤس يسببـــ  ريب غري من ـــ وهذا   بها العامل وعالقة نفسه يف لّتفكريا ويديم

 .( العظيم  احمليط على صغرية نقطة هي وإّنما املِركز  ليست نفسه ألّن ؛ نفسه وفق

 بأّن شعر كثريًا أو   أحياًنا نفسه ونسَي   الفسيح العامل إىل ونظر   أفقه وسَّع هو فإْن  ب ــ  كيف يستطيع جتاوزه ؟

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

 إّن الشباب والفراغ واجلده                 مفسدة للمرء أي مفسدة       ــ قال أبو العتاهية :2

 بنفسه ( . ضيًقا أشّدهم فراًغا الّناس ) أكثر      . معنى هذا البيت مبينًا رأيك فيهاستخرج من النص ما يتوافق و

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

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

 . النفس

 ) التذّوق اجلمالّي ( . ـ  وّضح الصورة الفنّية يف كل ما حتته خط يف ما يأتي :ـ4

 كمصباح اهلائلة القدرة ذو ومنهم   النوم كمصباح بَقْدر املضيء ومنهم   احملرتق كاملصباح املظلم ــ فمنهم

 احلفالت 

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

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



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

 احلفالت بطاقة كبرية .

 ) التذّوق اجلمالّي ( . وّظف الكاتب يف النص بعض عناصر الطبيعة :    أذكر اثنني منها .  ــ5

 الشمس   القمر   النجوم   البحار   األنهار .

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

حث عن أسباب الّسرور كّلما أــ غري مصباحك إن ضعف : يدل على ضرورة أن يغري املرء من حياته النفسّية ويب

 .افتقدها

ب ــ كثرة تفكري االنسان يف نفسه حّتى كأنها مركز العامل : اهتمامه بذاته وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع 

  .اآلخرين

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

 ر   أشّد   أقوى .أــ  استخرج مثالني على هذا من النّص : أكث

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

 

 

 

 

 

 



 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   نةاحملز 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

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

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

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

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

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 يتكّلف اخلطابة يتخاطب مزعج يثري الغضب موضوع ُمقِبض

 يتكّلف الكتابة يتكاتب  يناقش جيادل

 تظاهر مبا ليس فيه تصّنع طرح أثار مسألة

 ختلُّق التطّبع اجلندي مجعها بيادقة ادقبي

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

 االنسان

 لُطفت أرهفت سْهلة ) هون ( هّينة

 يتأّثر يتفاعل يتكّلف قول الّشعر يتشاعر

 جال أي وضح جلوت قوة تتوّلد يف بعض األجسام الكهرباء

 أسئلة متنوعة

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

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

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



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

 . الشطرنج

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

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

 اآلخرة .

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

 استطعت . ما وافرح   عتاستط

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

 كراكب استظل حتت ضل شجرة ثّم راح وتركها " رواه الرتمذي .

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

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

 . ( 2019) وز  ــ كيف جيعل املرء الّسرور عادة يف رأي الكاتب ؟3

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

 كاتًبا . يصري حتى ويتكاتب   خطيًبا يصري حتى ويتخاطب شاعرًا  يكون حتى يتشاعر

 ــ  لألسرة أثر كبري يف تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء   بّين كيف يتحقق هذا يف رأيك .4

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

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

ــ اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبينًا التوافق فيما بينها وبني الفقرة الثامنة من النّص : " على قدر ما تتسع 5

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



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

مكن منه ا إذا انغلق اإلنسان على نفسه ومل يفكر إال يف ذاته سيبقى أسريًا لنفسه وستتأّم  وهمومه وتتحلل شيئًا فشيئًا 

 و تشقيه .إلنسان ومدى أفقه ستسعده احلياة أهمومه وتؤرقه فبقدر رؤية ا

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

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

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

                                                  صعب .

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

 ة : حفظ املشّبه واملشّبه به .الصور الفنّي

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

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

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

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

 ــ فرجحان كّفتها قريب االحتمال : شبه الكاتب النفس مبيزان رجحت كفّته . 5

 ــ وكثرة تفكري االنسان يف نفسه   حتى كأّنها مركز العامل : شبه الكاتب نفسه مبركز العامل . 6

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

 . ( 2019) وز  ــ يقبض املرء على زمام تفكريه : شبه الكاتب التفكري بكائن يقبض املرء على زمانه . 8

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



 خلصائص ) الّسمات ( الفنّية . حفظا

 ــ استخدام الكنايات  مثل : ناكس البصر   فارغ الصدر . 1

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

 ــ استخدام الصور الفنّية مثل : يتدّفق من وجهه . 3

   أهم   أشد .... .ــ اإلكثار من استخدام أسلوب التفضيل مثل : أقوى  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 الدائرة اليت تشري إىل رمز اإلجابة الّصحيحة 

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

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

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

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

 حّتى تراه َحِرج الّصدر   كاسف الوجه   ناكس البصر " :

 د ـ غاضب                                  د ـ حزين           أ ـ خائف                             ب ـ مبتهج                              

 

 



( يف العبارة اآلتية من نّص ) فّن الّسرور ( : " فتَصّنْع الفرح والّسرور واالبتسام للحياة   حّتى يكون التطّبع طبًعا " 3

 يدعو الكاتب اإلنسان إىل أّن :

 ب ـ ُيظهر خالف ما بداخله                                     أ ـ ُيظهر قدراته لآلخرين                       

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

ارجّية   فيشرتط ِلُيسر مااًل ( جاء يف نّص ) فّن الّسرور ( : " ُيخطئ َمْن يظّن أّن أسباب الّسرور كّلها يف الظروف اخل4

 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  أن يشرتي ضحكًةخطوط حتتها من نّص ) فّن الّسرور ( : " ويف الّناس من ال يستطيع ( يف العبارة امل5

 ماله صّور الكاتب :

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

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

 عن :

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

 

 

 

 

 



 ــةــمــقـــالــــال

 درست سابًقا خطوت إعداد املقالة   وميكن إجيازها يف :

 اإلعداد والّتحضري : مجع احلقائق واآلراء يف موضوع املقالة . ــ1

 الّتنفيذ : ترتيب األفكار وعرضها يف فقرات متسلسلة ومرتابطة . ــ2

مقالته وصّحة تراكيبها ورصانة : هما اخلطوة األخرية اليت ينظر فيها الكاتب يف لغة  الّتنقيح والّتحرير ــ3

 عباراتها 

اكتب مقالة يف واحد من املوضوعني اآلتيني مبا ال يقّل عن مئة ومخسني كلمة   مراعًيا اخلطوات اليت 

 درستها :

 سعادة املرء يف عطائه .                  

 أثر االبتسامة يف حياة األفراد . 

          التقويم الذاتي

 لة أتأّكد من أّنين :بعد كتابيت املقا  

 احلقائق واآلراء يف موضوع املقالة .         مجعُت-1 

 األفكار وعرضتها يف فقرات متسلسلة ومرتابطة . ــ رّتبُت 2

 ــ نّقحت مقاليت وحررتها من األخطاء الّلغوية   ونظرت يف صّحة تراكيبها ورصانة عباراتها .3

 اخلارجة عن املوضوع .ــ استبعدت املعلومات واألفكار املكرورة   4

 

 



 

 من متتالية أسطر عشرة حفظ        الوحدة اخلامسة ) وأنت احلّب يا أردّن (

 القصيدة

  ( حممود فضيل التل   شراع الليل والّطوفان )                                                                                           

  منها  م  توّلى عّدة مناصب1940ولد الّشاعر حممود فضيل التل يف إربد عام         عر : حفظالتعريف بالّشا

   وهو عضو رابطة الكّتاب األردنيني.   وأمني عام يف وزارة الثقافة مستشار يف السفارة األردنية يف الكويت

 ـ من دواوينه الشعرّية : حفظ

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

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

 جــّو الــنــص : حـفــظ

  ملا لألردّن من حضور دولّي متمّيز  ) عّلل ( ليه وتعّلقه به يعشق الشاعر األردّن   ويفخر مبحبته له   ويعتّز بانتمائه إ

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

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

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

 إليه. طبيعة الوطن املنزل الذي يطمئن وهو جيد يف



 املقطع األول

                              سأكتُب عنَك يا وطين                                                                           

 وأرسُم لوحًة للّشوِق تْسُكُن رحلَة الّزمِن

 وأرفُع رايًة للُحبِّ أمِحُلها وحْتِمُلين

 سأكتُب كلَّ ما أهوى

 وما َيْحلو إىل الَوَطِن

 الُبْشرى سأذكُر أّنَك

 ِر                                  وكلُّ اخلرِي للَبَش

 فآتي كّلما هتَفْت

 الُل الشَّوق تطلُبين                                  ِظ

 وآتي كّلما امتّدْت ذراُعَك َكْي تعانَقين

 ينبشوٍق ثّم حتُضَن

 سآتي كّلما نهَضْت

 ُرباَك الطُّْهُر تَسأُلين                                          

 سآتي يف شعاع الّشمس والظَّْلماِء والقمر 

 ى َطْوًعاسأرِجُع للرُّب

 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 : 

 .: علم ومجعها رايات  راية

 .أهوى : أعشق  

  خرب سار ومفرح ومجعها البشرى

 . ُبَشر 

 .هتفت : صاحت  

  . ظالل : مجع ظّل 

 ُربا : ما ارتفع من األرض وجذرها  

 . ومفردها َرْبوة ربو   

 النقّية اخلالية من النجاسة :  الطُّْهر 

  .                    والّدنس 

 ُيرى كأنه  ُشعاع : الضوء الذي

  خيوط واجلمع : أشّعة 

         . الظَّلماء : شديدة الظالم 

 أطوي : أثين وأنسى   

 األوجاع : اآلالم   مفردها وجع 

 امِلَحن : مفردها ِمحنة وهي البالُء

 .والشّدُة  

  حاملا : يف احلال  

 .                       ُيقهر  عزيزا : قوي غالب ال 

 ال األياممدى األيام : طو

شوقه إىل  الشرح : يعّبر الشاعر عن

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 وانتمائه إليه 

ويكتب كّل ما يليُق ببلده من 

عباراٍت 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  مدفوعًا 

ده إىل وطنه الغالي وشوقه بانقيا

إليه   جمتازًا كّل العوائق املادّية  

حبًرا وبًرا وجوًّا   ويف نهاية 

املقطع  يدعو  الشاعر لوطنه بالبقاء  

 . والعّزة
 

 

 



 الصور الفنّية :

 ـ وأرسُم لوحًة للّشوِق تسكُن رحلَة الّزمِن :1

 لة   دفعه شوقه إىل كتابتهاصّور كالمه يف وطنه ) القصيدة اليت كتبها ( لوحة مجي

 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 .

 ما نهَضْت ُرباَك الطُّْهُر تَسأُلين :ـ سآتي كّل 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

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

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

 سأكتب كّل ما أهوى   وما حيلو إىل الوطن .

 موارده ؟ قّلة مع اخلري بلُد األردنُّ أن دل على. هات من النص ما ي3

 ."  الوطن إىل حيلو وما أهوى ما كّل قوله : " سأكتب



 . موارده قّلة مع اخلري بلُد األردنُّ .4

 هذا ؟ على يُدلُّ ما ورد أ. أين

ساعدة لكل من حيتاجه ويلجأ " األردن بلد اخلري والعطاء وامل  للَبشِر اخلرِي الُبْشرى   وكلُّ أّنك يف قوله : " سأذكُر

                                 إليه .

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

 :الوطن  نداء تلبية يف الّشاعر أمام العوائق تقف .ال5

 املعنى ؟ هذا عن الّشاعر عّبر أ. كيف

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

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

                                           حاجزًا أمامه .

 على شّدة شوقه لوطنه   وتعّلقه به .         ذلك ؟  يُدّل الَمب . ع

 .ما داللة العبارات التالية : 6

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

 وف .ب. سآتي يف شعاع الّشمِس والّظْلماِء والقمِر : عودة الشاعر إىل وطنه يف كل الظر

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

 .ما الغرض من :7

 نى حتّقق هذه األفعال يف القريب : تدل على املستقبل القريب   مبع  سأذكر ... ( سآتي )  أ. تكرار ) س ( يف 



تحّققة مع نفي وجود وسيلة عنى عودة الشاعر إىل وطنه م: تأكيد النفي مب ) بال خيل ... (  ب. تكرار ) ال ( النافية

 تنقله 

 أسئلة أخرى :  ) التذّوق اجلمالي ( :

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

  يه الشاعر ووطنه احلبيب األردّنكل هذه األفعال فيها معنى السمو والرفعة وهي صفات الوطن الذي اشتاق إل

 .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 

ن تعّلقه به ألن هذه الشاعر   فأظهرت شوق الشاعر والذي أشد ما يكون يف غربته خارج حدود الوطن   وكشف ع

 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 : 

 مين " ." مل تفارقين "   " أنت الطيف والوجدان يف األفكار والصور "    " كما روحي تناد

 احلركي : منها : 

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

 النّص ؟ يف والوجدانّية احلركّية لألبعاد الفين األثر ب. ما

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

 وصدق .



 مًا مع البعد الوجداني ملبيًا له   لبث احليوّية يف الصورة الشعرّية .البعد احلركي جاء منسج

 .ذلك  بّين رأيك ؟ يف واالنتماء والفخر   الشوق   عواطف بني املراوحة يف الشاعر جنح .هل4

 نعم   فقد ظهر الشاعر مشتاقًا لوطنه   فخورًا ببطوالته   صادقًا يف انتمائه إليه . ) يرتك للطالب ( .

 ؟ "وصحراء  سهاًل الّدنا يف أحّبَك : "الشاعر  قول يف واحد وطن يف مًعا والصحراء الّسهل وجود داللة ام. 5

 مبعنى أن الشاعر حيّب جغرافّية بلده املتنوعة ؛ سهاًل وصحراء   ببدوه وحضره وكل فئاته .

 احلماية .الدعاء لوطنه ب   ؟ "أردنُّ  يا اهلل محاَك: "مجلة  أفادته الذي املعنى .ما6

 نظرك  وجهة من القصيدة على األسلوب هذا يضفيه الذي ما لإلنسان   اإلنسان خماطبة وطنه الّشاعر .خاطب7

وعي الشاعر العميق باملكان وإحساسه به   وارتباطه   وعن مدى حضور الوطن يف نفس الشاعر   وعمق االتصال 

ة على الصور الشعرّية يف القصيدة   وجيعلها أكثر قدرة بني الشاعر ووطنه كأّنه شخص يكّلمه   وهذا يضفي مجالّي

 على التعبري عن املشاعر الداخلّية .

 

 

 

 

 

 

 



                 سأبقى فيك ال أهوى سواك مًدى

 وأحيا فيك حّتى حْلظة الَقَدِر

 سأجعُل من ترابِك إْذ تسامى َخْفقَة الصْدِر

 ْهِروأغسُل يف مياِهك ما يبدُِّد قْسوَة الدَّ

 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

 وآتي يف نسيم الفجِر أحالًما

 فأنت العامُل املزروُع يف ذاتي

 وأنَت أنا

 َبِروأنَت ِبشارُة اخل

                                وأنَت احلبُّ يا أردنُّ

 أنَت الّطْيُف والِوجداُن يف األفكاِر 

 وروالصُّ

 مًدى : طول الحياة  المفردات :
على  القدر : القضاء الذي يقضي به اهلل 

 عباده ، وجمعها أقدار ، والمقصود
 .الموت  
 وارتفع ، جذرها  تسامى : تعالى 

 .     سمو 
 َخفَقة : الحركة واالضطراب  
 يبّدد : يُبعد  
 أنِسج : أحيُك  
 يخلُِّد : يُديم ويُبقي   

  بهجة : حسن ونضارة 
 طّوفُت : تجّولتُ 

 إعصاراً : ريح تهبُّ بشّدة وتثير 
 . الغبار

 نسيم : الّريح الّلينة ، جمعها أنسام ونسائم 
  جمعها بشائر ،ِبشارة : خبر ساّر  

 وما  الطّْيُف : الخيال الطائف ،
 النائم ، والجمع أطياف   يراه

 الِوْجدان : منبع الّشعور ، جذرها  
 . وجد
 

الشرح : يعّبر الشاعر عن التوّحد بين ذاته 
تحيا في وطنه حتى  والوطن ، فذات الشاعر

موته ( ، وإن كان بعيدًا عنه ، لحظة َقَدره )
وامتزاج بين ذات الشاعر وهي حالة التحام 

وذات الوطن ، فالوطن أمام مرأى الشاعر دائمًا 
ال يهوى غيره. وجعل تراب وطنه ومياهه وربيعه 

فبعلّو تراب  رًا يعّبر بها عن انتمائه للوطن صو 
الوطن ينبض قلبه ، وبمياهه يزيل قسوة غربته 
وبربيعه تبهج أيامه . ويرفض الشاعر فكرة 

طنه ، ويقول  ال أكون اغترابه النفسي عن و 
مغتربًا 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 وقت كاإلعصار ، 
فاألردن مزروع في ذات الشاعر ، وهو البشارة 

عن مدى عمق السارة والخير في نفسه .ويعبر 
ارتباطه بوطنه وعن التوحد بينهما " أنت أنا " 
فالوطن هو الشاعر ، والوطن هو منبع الشعور 
والملهم  وهو كل األفكار والصور في مخيلة 

ر في وجدانه وإن كان الشاعر ، وهو حاض
 .بعيداً عنه 

 

 الّصور الفنّية

 وأنِسُج ِمْن ربيِعَك ما يخلُِّد بْهَجَة الُعْمِر 
 ه ربيع األردن بالصوف يُنَسج منه المالبس .شبّ  

وحبٍّ ال حدوَد لُه : شبه الحب باألرض 
  حدود لها .الواسعة التي ال

: شبه الشاعر  اسآتي في رياِح اللّيِل إعصارً 
 نفسه 

 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 يوأنَت ِبشارُة الخ
 بالبشارة .

 



 أسئلة متنوعة

 . املقطع الّشعرية يف األسطر فهمك ضوء يف ذلك ّضح و والوطن  الّذات بني التوّحد عن الّشاعر عّبر.1

شاعر حتيا يف وطنه حّتى حلظة قدره   وإن كان بعيدًا عنه وهي حالة التحام وامتزاج بني ذات الشاعر ذات ال

 وذات الوطن   فالوطن أمام مرأى الشاعر ال يهوى غريه   فالوطن مّتحد يف الشاعر وهو فيه ) أنت أنا ( .

 ؟ ذلك جتد أين   هوطن 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

قوله : " وأنت احلّب يا أردن   أنت الّطيف يف الوجدان واألفكار والّصور   يعّبر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه   

ن هو منبع الشعور وامللهم للشاعر   وهو كل األفكار والصور يف خمّيلة الشاعر وهو  حاضر يف وجدان الشاعر فالوط

 وإن كان بعيدًا عنه .

 هات من القصيدة ما يدل على :.4

 أ. إّن حب الوطن يتنامى يف نفس الشاعر حّتى مماته .

 " .  َقَدِرال حْلظة حّتى فيك وأحيا    مًدى سواك أهوى ال فيك سأبقى" 

 ب. إّن الشاعر جعل الرتاب واملاء والربيع صورًا يعّبر عن انتمائه إىل وطنه .

 خيلُِّد ما ربيِعَك ِمْن وأنِسُج    الدَّْهِر قْسوَة يبدُِّد ما مياِهك يف وأغسُل   الصْدِر َخْفقَة تسامى إْذ ترابِك من سأجعُل

 . الُعْمِر بْهَجَة

 : أنت الّطيف والِوجداُن يف األفكاِر والّصوِر ؟ ما داللة العبارة التالية.5

 حضور الوطن يف نفس الشاعر ويف خمّيلته .



 يا وطًنا هلل يا أردنُّ امحاَك 

 تنامى يف حمّبِتنا

 َيرَمَع الّتاريِخ والُبنياِن والسِّ

 لَك الّراياُت ُنْعليها

 لَتْخِفَق يف دياِر اجملِد ُمْلِهمًة

                                  برؤيا أنَت حتمُلها

 وجمٍد أنَت صاِنُعُه

 ورافُع رايِة العرِب

 بال  فسّجْلنا لَك األمساَء ال ُتحصى

 ٍدعد

 بفخٍر ال نظرَي هلا

                                ؟ فكيَف أكوُن مغرتًبا

 وأنَت لنا بكلِّ معامِل الّدنيا وحتضُننا

 وأّنك يف حنايا القلب تسُكُنيُن

 َك يف الدُّنا سهًلا وصحراَءأحبُّ

 وخْفَقَة وادَي العرِب

 

 المفردات : تنامى : تزايد وتكاثر
 .وجذرها نمو  
 البنيان : العمران  

السير : تاريخ األردن مفردها السيرة نعليها : 
 .تخفق : تضطرب وترفرف 

 ديار : محل يضم البناء والساحة  
مفردها دار وجذرها دور والمقصود بالديار 

 .رض األردن أ
 المجد : النبل والشرف جمعها  

 .    أمجاد 
 ملهمة : تلقي في نفسه الصور 

 وجذرها واألفكار والمعاني
 .                       لهم  
 رؤيا : ما يرى في النوم وجمعها  

 .رؤى  
   ال تحصى : ال تعد وجذرها حصي 

 المثل والمساوي  :نظير 
 وجذرهاحنايا : أعماق ومفردها حنية 

 . حنو 
 

الشرح : يدعو الشاعر اهلل تعالى ان يحمي 
األردن 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 

ورفعته ، ومكانته في الشاعر براية األردن ومجده 
التاريخ ، وأسمائه التي ارتبطت ببطوالته كأردن 
الكرامة وأردن العزة . ويتساءل الشاعر كيف 
يكون مغتربًا والوطن يسكن في داخله بصحرائه 

 . العرب بوادي ، وحضره ببدوه وسهوله ،
 

 بته تنمو باحلّبيا وطًنا تنامُى يف حمّبِتنا : شبه وطنه األردن بن 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

 لب تسُكُنيُن : شّبه األردن بإنسان يسكن يف أعماق القلب ــ وأّنك يف حنايا الق5

 . ــ وخْفَقَة وادَي العرِب : شّبه وادي العرب بقلب خيفق6



 أسئلة متنوعة

 . ذلك بّين   رهوحاض يهماض يف زاعتزالاو للفخر مبعث أّنهب ألردّنا اعرالّش وصف .1

بطوالت أبنائه   ويفخر الشاعر براية األردن وجمده ورفعته بّين الشاعر أن لألردن سرية تارخيّية مشّرفة مبواقفه و

وماضيه من معركة مؤتة إىل معارك الثورة العربّية الكربى إىل بطوالت الكرامة   وغريها من البطوالت اليت تدل 

أرض  على مكانة األردن يف التاريخ   وِسَير أبطاله العظماء من مثل : كايد مفلح عبيدات   أول شهيد أردني على

 . 1920فلسطني 

   ألردّنا بها ميتاز ليتا ائلالفضو 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 ّمىوُيس

 على شهامة رجاهلا وعزمهم .أردّن العّزة والنخوة : داللة 

 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

 ؟     الدعاء لوطنه باحلماية ..ما املعنى الذي أفاده الشاعر يف قوله : " محاك اهلل يا أردن " 4

 .ما داللة العبارة التالية : " إّنك يف حنايا القلب تسكنين " .     مدى تعّلق الشاعر بوطنه .5

 

 

 

 

 



 تراُبَك قْد زرْعَت بِه

 بذوَر احُلبِّ خالدًة إىل األبِد

                  لتعلَو يف مساِئَك أمجُل الّراياِت

                       الظََّفِررمُز الفخِر واإلمياِن و

 فما أحَسْسُت يف يوٍم

 ًباِرَتْغباّني كْنُت ُم

 ألّنَك مْل تفارْقين

                                كما روحي تنادُمين

 كما ظّلي تسرُي معي

 ُكنينساُر يا أردنُّ أ سكُنها وتفأنَت الّد

 فروحي ما رأْت َسَكًنا

 سواَك ... ِسواَك يا وطين

 فردات : امل

 خالدة : باقية 

 األبد : مدى الّدهر   ومجعها  

 . آباد

 الظَّفر : الفوز 

 .تنادُمين : تسامُرني وجتالُسين  

 ِسواَك : غريك وجذرها سوي . 
 

الشرح : تراب الوطن مزروع 

باحلب واخلري   ومثرة هذا احلب 

أبناء يعشقون األردن ويدافعون عنه 

ميان لتعلو رايته رمزًا للنصر واإل

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 وجدان الشاعر 

 . بروحه اليت ما رأت يومًا سكنًا مثله
 

 

 الصور الفنّية :

 زرْعَت بِه بذوَر احُلبِّ خالدًة . ـ تراُبَك قْد1

 صّور الشاعر الوطن إنسانًا يزرع األرض   وصّور احلب بذورًا ُتزرع .

 ـ لتعلَو يف مساِئَك أمجُل الّراياِت .2

 صّور الّرايات بالنبات الذي منا من بذور احلّب .

 ـ ألّنَك مْل تفارْقين  كما روحي تنادُمين  كما ظّلي تسرُي معي .3

 األردن بالّصاحب الذي ال يفارق الشاعر .صّور 

 ر .صّور األردن داًرا يسكنها الّشاع ـ فأنَت الدّاُر يا أردنُّ .4



 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

انت روح الّشاعر تسكن جسده ليعيش ــ ألّنه ال حياة للجسد مل جيد الشاعر سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه   فإذا ك

 من غري روح ــ فإّن هذه الّروح ال ترى احلياة إال يف أرض الوطن .

 : على يُدّل ما يدةالقص من تخرْج.اس4

 ) فما أحسسُت يف يوٍم بأّني كنت مغرتبًا ( .  . 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   . مماته حّتى اعرالّش نفس يف يتنامى لوطنا حّب أّنج .

 حلظة القدر ( .

 . وطنه إىل تمائهنا 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

سكنًا   داللة على أّن وأّنك يف حنايا القلب تسكنين   وأنت الّدار يا أردّن أسكنها وتسكنين   فروحي ما رأت 

 الوطن يسكن يف ذات الشاعر .

 . داللة على تأكيد التوّحد مع ذات الوطن" أحيا فيك " و " سأبقى فيك " و " أنت أنا " 



 . بها ترتبط ليتا اميةالّس لوطنّيةا لقيما بّين    لقصيدةا يف مّرة غري ( ياتالّرا )  لفظة وردت.6

 عة والشرف والكرامة والّنصر واهُلوّية الوطنّية .الرايات رمز لالستقالل والّرف

 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 

 يه   وتعّجل العودة إليه   كقول الشاعر : " سآتي يف رياح الليل إعصارًا .العالقة حب الوطن   واحلنني إل

 ؟ 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 نتمائكا 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

   كما حتتضن األم أطفاهلا يف بيت واحد . ) يرتك للطالب ( . الوطن حيتضن أبناءه يف أرض واحدة

 .نظرك وجهة بّين ؟ حلّبا اهلذ ّوغاتمس إىل لوطنا حيتاج فهل   ّوغمس غري ومن ّوغمبس وطنه اعرالش أحّب. 12

 ( للطالب رتكي) . مائها من وشربوا   أبناؤها عليها نشأ اليت األرض فهو   أبناؤه حيّبه حّتى ملسّوغ الوطن حيتاج ال

 عرّيةالش ملبالغاتا من حلالةا هذه تعّد هل. أ : لقصيدةا يف حةاضو ووطنه اعرالش بني لتوّحدا حالة ظهرت. 13

أجدها مبالغة مقبولة   فمبالغة الشاعر يف توحده مع الوطن جاءت نتيجة          . خمالًفا أو فًقاامو إجابتك عّلل

 يعي أن حيب اإلنسان األرض اليت نشأ عليها   ويصبح جزءًا ال ينفصل عنها . البتعاده عنه وشوقه إليه   ومن الطب



 2020أسئلة الوزارة 

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

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

) سأكتُب عنَك يا وطين (:) أنت الّطيُف والوجداُن يف األفكاِر والّصوِر ( داللة الّسطر الّشعري الّسابق من قصيدة 1  ـ 

 أ ـ رغبة الّشاعر يف العودة إىل وطنه يف كّل الّظروف            ب ـ احلب املتبادل بني الّشاعر ووطنه

 فس الّشاعر ويف خمّيلته                د ـ الوطن باعث الّسرور يف نفس الّشاعر وخمّفف وطأة أملهج ـ حضور الوطن يف ن

 ( الّسطر الّشعرّي الذي احتوى على كلمة مبعنى ) تسامرني وجتالسين ( يف قصيدة ) سأكتب عنك يا وطين ( 2

 ب ـ وأرفُع رايًة للحبِّ أمحلها وحتملين       أ ـ وإّنك يف حنايا القلب تسكنين                                  

 ج ـ وآتي كّلما امتدْت ذراُعَك كْي تعاِنَقين                         د ـ كما روحي تنادمين

( الّسطران الّشعرّيان الّلذان عّبر بهما الّشاعر عن املعنى اآلتي : ) انتقى الّشاعر كّل ما هو مجيل من الكلمات ليعّبر 3

 ن حّبه لوطنه ( يف قصيدة )سأكتب عنك يا وطين ( :بها ع

 أ ـ سأكتُب كّل ما أهوى                                                  ب ـ سأكتُب عنك يا وطين

 ّزمِنوما حيلو إىل الوطِن                                                             وأرسُم لوحًة للّشوق تسكُن رحلَة ال

 ج ـ سأذكُر أّنَك البشرى                                                      د ـ فسّجلنا لَك األمساء ال ُتحصى بال عدِد

 وكلُّ اخلرِي للبَشِر                                                                          بفخٍر ال نظرَي هلا

 

 



 سكًنا      سواك ...... سواَك يا وطين ( : املقصود بالّسطرين الّشعريني الّسابقني من قصيدة  () فروحي ما رأت4

 )سأكتب عنك يا وطين ( أّن الّشاعر :

 أ ـ  مل جيد سكًنا له يف غربته                             ب ـ مل جيد سكًنا يأوي إليه أفضل من وطنه

 د ـ لو مل يكن حمتاًجا ما سكن يف غري وطنه                       ج ـ مل جيد سكًنا يف وطنه         

 ( السطران الّشعرّيان اللذان ) صّور فيهما الّشاعر املرتفعات يف وطنه أشخاًصا يطلبون منه العودة ( يف قصيدة 5

 ) سأكتب عنك يا وطين (  :

 ـ سأرجُع للرُّبى َطْوًعاأ ـ سآتي كّلما نهضْت                                       ب 

 ُرباك الّطْهر تسألين                                              وأمحُل غربيت شوًقا

 ج ـ فآتي كّلما هتفت                                        د ـ سآتي يف رياح اّلليل إعصاًرا

 وآتي يف نسيِم الفْجِر أحالًما          ظالُل الّشوِق تطلُبين                                  

 ( ) فأنَت العلُم املزروع يف ذاتي     .....    وأنَت أنا (6

 الفكرة اليت ميّثلها السطران الّشعرّيان من قصيدة )سأكتب عنك يا وطين ( :

 اخلري والعطاء لكل من حيتاجهأ ـ شّدة شوق الّشاعر لوطنه                                             ب ـ األردن بلد 

 ج ـ التوّحد بني الّذات والوطن                                     د ـ األردن مبعث فخر الّشاعر واعتزازه

 ( الديوان الّشعرّي الذي أخذت منه قصيدة )سأكتب عنك يا وطين ( للّشاعر حممود فضيل التل :7

 ـ نداء للغد اآلتي             ج ـ جدار االنتظار               د ـ شراع اّلليل والطوفان أ ـ هامش الّطريق                     ب

 



 ( الّسطر الشعرّي الذي وّظف فيه الّشاعر عناصر الّطبيعة للّتعبري عن شوقه إىل وطنه وتعّلقه به من قصيدة 8

 ) سأكتُب عنَك يا وطين ( :

 ب ـ وأّنَك يف حنايا القلِب تسكنين                                       أ ـ وأحيا فيَك حْلظَة الَقَدِر        

 ج ـ أحّبَك يف الدُّنا سهاًل وصحراَء                                 د ـ وُعْدُت إليَك يف شْوٍق

 ( فما أحَسْسُت يف يوٍم9

 بأّني كنُت ُمغرِتًبا

 ألّنك مْل تفارقين

 األسطر الّشعرّية الّسابقة من قصيدة ) سأكتُب عنك يا وطين ( على : يدل خطاب الّشاعر لوطنه يف

 أ ـ رفضه فكرة االغرتاب الّنفسي                                ب ـ ُحبِّه للّسفر واالغرتاب

 ج ـ دعاِئِه للوطن باخلري والعّزة                                 د ـ إعجابِه بوطِنِه مع قّلة موارده 

                                                             

 (  الكتابة الوظيفية)   الكتابة

الكتابة الوظيفّية شكل كتابّي هدفه نقل فكرة إىل املتلقي بوضوح تاّم لتحقيق غرض حيتاجه األشخاص يف 

دّفق العاطفة واخليال بعبارات موجزة دقيقة املواقف احلياتّية   ويعتمد على األسلوب التقريرّي اجلاّد اخلالي من ت

املعنى ال غموض فيها   وال أهمية  فيه لألسلوب البياني أو البديعي   ومن جماالته : اإلعالنات التجارية   وعقود 

عليمّية  الزواج   والّسري العملّية   وتقارير العمل   وبطاقات الدعوة والتهنئة واالعتذار  واالستدعاءات   واإلرشادات الت

 املستخدمة  يف امللصقات وحنوها .



فالّتعبري الوظيفّي ميارسه الّناس يف شؤون حياتهم املختلفة   وال يستغين عنه الّطالب بعد ختّرجه يف املدرسة 

 ؛ الرتباطه باحلاجات الّضرورية للّناس .  واندماجه يف اجملتمع . وُيعّد هذا اللون من الّتعبري ضروريًّا

 ابة اإلعالنات .مناذج من كت

 وظائف شاغرة

تعلن وزارة العمل عن توفر عدد معني من الشواغر للعمل يف مؤّسسة الّشركة احلديثة للميكانيك  الكائنة  يف 

املدينة الصناعية  يف مدينة سحاب   فعلى من لديه الّرغبة يف ملء أحد هذه الّشواغر أن يراجع مكتب العمل 

 مصطحًبا معه شهادات اخلربة .

 قة مفروشة لإلجيار أو البيعش

شقة يف طابق أول تتكّون من ثالث غرف نوم   وصالون وسفرة مع حديقة تقع على الّشارع الّرئيس املقابل للجامعة 

 .ألردنّية للمراجعة يرجى االتصال باملالك مباشرة على هاتف .)........( ا

 منوذج استدعاء

سات الّدولة   ومن الّطرق املّتبعة من أجل حتقيق هذا الطلب حيتاج املواطنون إىل طلب أمر ما من إحدى مؤّس

 أن يتقّدم باستدعاء إىل املسؤول   على الّنْحو اآلتي :

 كتب أحد الطلبة استدعاء يعّبر فيه عن رغبته يف االشرتاك يف جملة " الّشباب " .

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 البــلـدة : عمان

 م2017/  8/ 14التـاريخ : 

 هـ1438/  7/ 22فق : املو



 السيد رئيس حترير جملة الّشباب احملرتم وزارة الشباب   عمان

 املوضوع : طلب االشرتاك يف جملة " الشباب ".

 : الّسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   وبعُد

 ة دنانري.فأرجو املوافقة على اشرتاكي يف جملتكم الغراء   مرفًقا أيًضا مع رساليت حوالة بريدية مببلغ ثالث

 رقم اهلاتف : ..........                  املستدعي : مالك فاروق.                               واقبلوا فائق االحرتام

 ص. ب عــّمــان / األردن                                                         

 اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني :

 حّي ترّوج فيه لزيارة منطقة سياحّية يف األردن .إعالن سياـ 1 

 .استدعاء إلحدى املؤسسات يف طلب منحة دراسّية ـ 2 

 . التقويم الذاتّي

 بعد كتابيت االستدعاء واإلعالن الّسياحي أتأّكد من أّنين :

 حّددت الغرض الرئيس من االستدعاء واإلعالن السياحي .ـ 1

 م .نقلت الفكرة للمتلقي بوضوح تاـ 2

 استخدمت أسلوًبا تقريريًّا جاّدًا خالًيا من العاطفة .ـ 3

 جتّنبت الصور اخليالية والفنية .ـ 4
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 ـروضــــَعــــــال

 الـبـحــر الــوافـــر

 مـفـتـاح الـبحـر :

 ـعـِر وافـُرها جـمـيـُل                       ُمـفـاَعـَلـُتـْن ُمـفـاَعـَلـُتـْن َفـعـوُلـْنبـحـوُر الـّش

 ـــ  ـــ   َفـعـوُلـْن ــ ــ  ُمـفـاَعـَلـُتـْن التفعيالت الرئيسية

 ـــ َفــُعــو  ـــ ـــ ـــ  ُمـفـاَعـْلـُتْن  التفعيالت الثانوية

 

 أمــثــلــة :

 َوِضْعُت ويف يدي الكْنُز الّثمنُي         ُت وفـي َفـمي األَدُب امُلصّفى                         َظِمْئ

 فكْيَف وصْلـِت أنِت مَن الزِّحاِم           أِبـنَت الـدَّْهـــِر عـندي كـلُّ بــْنـٍت                          

 اباــلعــلَّ عـلى اجَلـماِل َلـُه ِعــتـ                                     ـابــا ـــَسُلو قـلبـي َغـداَة  َســال  وتـــ

 

 

 

 



 

 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  لعلك الحظت تكرار أربع تفعيالت يف كّل بيت حبذف الّتفعيلة األخرية   ) فعولن  

 من الوافر الّتام  وهذا جمزوء الوافر . شطر

 بـحـر امُلـَتـقـارب

 َعِن املتقاَرِب قاَل اخلليُل                        َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُل     مفتاح البحر :

   ــ ــ فعوُلْن  التفعيالت الرئيسّية

 ــ  فعوُل   التفعيالت الثانوّية

 

 ــ فُعو 

 

  ــ  فعوْل 

 

 أمــــــثـــــلــــــة

 َلَقْد ُفْقَت يف احُلْسِن َبْدَر الَكماِل َلِئْن ُكْنَت يف السِّنِّ ِتْرَب اهِلالِل                              

 ْقطاِرهــاْعــِد َأــــــْن ُبــــْحَســُر ِمـــوَت   ُعيوُن                             ـــــُصحــوٌن تساِفــُر فيهــا ال

 ـرِّياَض بــأْنــواِرهاــــــا الــــســاهــَك   ـرَّبيـَع                              ــــــلـهـا ُشـُرفــاٌت كــأّن الــ



 جمزوء املتقارب

 فعوُلْن  فعولن  َفعو    فعوُلْن  فعوُلْن   َفعو                                             

 نا صاِحٌب مْل َيَزْل                                     ُيـَعـلِّـُلـنـا بــاألَمـــْل مـثـال : َل

 نستنتج أّن :

 حبر املتقارب يأتي تامًّا بثماني تفعيالت  وجمزوًءا بسّت تفعيالت.

 عوُلْنوزنه تاًما:   َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن             َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َف

 وزنه جمزوء: 

 َفعوُلْن َفعوُلْن َفعو                                         َفعوُلْن َفعوُلْن َفعو

(   وهلذه التفعيلة صور أخرى فرعية: ) فعوُل:  ــ ــ  حبر املتقارب له تفعيلة واحدة متكررة  ) فعولن : 

  ــ  : (  يف احلشو والعروض و ) َفعو وفعوْل : ( عروض والضرب  ــ  يف ال ( و   ــ  .يف الّضرب  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 بـحـر الـّرجز

 مفتاح البحر : 

 يف أحُبِر األرجاِز حبُر يْسُهُل               مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن التفعيالت الرئيسّية

 ــ ْن  ــ ُمْسَتِعُل 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

 ـّنـــي ِبـَغـْيــِر َجـــْهـــِلــِمــ ـاًلـــَتـجـاُهــ       ـْزِل                         ـــِض الـــَهـُأَروُِّح الـَقْلَب ِبــَبْع

 َمِمــي اأُلـنــــا َعــــزيَزٌة فـــــَتـــْحـــيـا لـ   عيشوا ِكـراًما َتْحـَت ِظــلِّ اْلَعـَلِم                             

 

 جمـزوء الـّرجز

 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن           ْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن                                ُم

 ـة :ـــــلــــثــأمـ

ــٍْر ُحْلــ  َقــــْد َرَقــَص الــَقـــْلــُب لــهـــا                ـَوٌة                   ـــقـِطــَعـة شع

 اــَحـــشــاشـــتــــي َمــــْنــِزَلــهـــ                ــْن                   ُأريــد أْن أْجَعــَل ِم



 مـشطور الــّرجـز

 أمــثــلــة :

 ِحــْفــــــُظ اللِّـــســاِن راَحــــــــــُة اإلْنــــســـــاِن

 َفاْحــَفــْظـــُه ِحــْفــَظ الــشُّــْكـــــِر ِلـــإلحـــســاِن 

 ـآفــــــُة اإلنـــســـاِن فـــــي الـــــّلـســــــــاِن فــــــ

ُسّمي هذا  الوزن املشطور   ويسميها الدّارسون  ) األرجوزة (   ومجعها أراجيز   ويسّمى الّشاعر الذي 

 اشتهر بها رّجاًزا.

 حبر الّرجز يأتي تامًا وجمزوًءا ومشطورًا .   نستنتج أّن :

 ُمْسَتْفِعُلْن                          ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن     : وزن الّرجز الّتام

 وزن جمزوء الّرجز :

 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن                                       ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

 أما وزن مشطور الّرجز :

 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن 

 ــ ( وصورها الفرعّية : للّرجز تفعيلة رئيسة   هي : ) مستفعلن  ــ ــ 

 ــ ـــ ( . ــ ( و ) ُمْسَتْفِعْل ـــ ـــ ـــ  ( و ) ُمَتْفِعْل  ــ  ( و ) ُمْسَتِعُلْن ــ ــ ) ُمَتْفِعُلْن 

 

 



 كيف منّيز البحور ؟

 . الوافر هو فالبحر(  ں ںكان املقطع السابع ) ــ ( أو السابع والثامن )   ـ إذا1

 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           


