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  2  الصفحة            ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة     . الفصل األول والثاني/ مراجعة شاملة ملادة اللغة العربية 

 م  ُتكُ ر  ب َ أخ   ااَلمَ ٍر طَ أبم   م  كُ وسأعرتُف لَ .. آَن أواُن الّرحيل  
اَلما فطَ ...يام  أمَ  م  كُ يف مقاعد   وأنتم   ،م  كُ تدريس   به  أثناءَ 

 م  كُ أحب  : أبّن   م  كُ لَ  تُ ف  رَ ت َ اع  
ب  بَ للس   –ياانً أح   -المي ة  كَ وَ لقس   ن  عذرونَ تَ  م  عّلكُ ولَ 
َ يُ  .. ات ه  ذَ  ْي   .. يَغاُر عليه فإنّهُ  ؛صاً َشخ   م  دُكُ ب  أحَ َفح 

 ُقُكم  حَ يَ ل   د  وٍء قَ م ن  سُ  م  اَر عليكُ اً أن  أغَ دّ يعّي ج  ب  طَ فَ 
ياًة دأُُت حَ وبَ  ،ات  عَ ام  ُتُم ال َ ل  خَ دَ  د  وقَ  م  كُ ن  أََتّّن أن  أْس ََع عَ 

 ..ديدًة ََتاماً جَ 

رٍي إن  رأيتمُ فاذ    . ..ون  فسام ُ : وه، وإالكروان ِب 
 دالدكتور عبادة عوا/    ُمحّبكم
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  3  الصفحة            ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة     . الفصل األول والثاني/ مراجعة شاملة ملادة اللغة العربية 

 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها, (آل عمران)اقرأ اآليات الكرمية من سورة 
َطَفٰى آدَ ﴿ :قال تعاىل َراَن َعَلى ال َعاَلم ْيَ إ ن  الل  َه اص  يٌع َعل يمٌ  ﴾٣٣﴿ َم َونُوًحا َوآَل إ ب  َراه يَم َوآَل ع م  َراَن  ﴾٣٣﴿ ُذر ّي ًة بَ ع ُضَها م ن بَ ع ٍض َوالل  ُه ْسَ  إ ذ  قَاَلت  ام َرَأُت ع م 

يُع ال َعل يمُ  َربّ  إ ن ّ نََذر ُت َلَك َما يف  َبط ن  ُمَر رًا فَ تَ َقب ل  م نّ  إ ن َك أَنتَ  َا َوَضَعت  َولَي َس الذ َكُر    ﴾٣٣﴿  الس م  َها قَاَلت  َربّ  إ ن ّ َوَضع تُ َها أُنَثٰى َوالل  ُه َأع َلُم ِب  فَ َلم ا َوَضَعت  
تُ َها َمر ََيَ َوإ ن ّ أُع يُذَها ب َك َوُذر ّي  تَ َها م َن الش ي طَان  الر ج   ُنَثٰى َوإ ن ّ َْس ي   َها زَكَ  ﴾٣٣﴿ يم  َكاْل  ر َّي  فَ تَ َقب  َلَها رَب  َها ب َقُبوٍل َحَسٍن َوأَنبَ تَ َها نَ َباًًت َحَسًنا وََكف َلَها زََكر َّي  ُكل َما َدَخَل َعَلي  

َراَب َوَجَد ع نَدَها ر ز قًا قَاَل ََّي َمر ََيُ َأَّن ٰ َلك  َهٰ َذا َقاَلت  ُهَو م ن  ع ند  الل  ه  إ ن   َسابٍ  ال م ح  ُهَنال َك َدَعا زََكر َّي  رَب ُه قَاَل َربّ  َهب  ِل  م ن  ﴾٣٣﴿ الل  َه يَ ر ُزُق َمن َيَشاُء ب َغري   ح 
َعاء   يُع الد  َراب  َأن  الل  هَ  ﴾٣٣﴿ ل ُدنَك ُذر ّي ًة طَيّ َبًة إ ن َك ْسَ  َن  فَ َناَدت ُه ال َماَلئ َكُة َوُهَو قَائ ٌم ُيَصلّ ي يف  ال م ح  َن الل  ه  َوَسيّ ًدا َوَحُصورًا َونَب يًّا مّ  قًا ب َكل َمٍة مّ  ََيٰ ُمَصدّ  ُرَك ب َيح  يُ َبشّ 

َعُل مَ   ﴾٣٣﴿  الص اِل  ْيَ  ل َك الل  ُه يَ ف  َ ال ك بَ ُر َوام َرَأِت  َعاق ٌر قَاَل َكذَٰ َعل ِلّ  آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأال  ُتَكلّ َم  ﴾٣٤﴿ ا َيَشاءُ قَاَل َربّ  َأَّن ٰ َيُكوُن ِل  ُغاَلٌم َوَقد  بَ َلَغن  قَاَل َربّ  اج 
ب َكار   يّ  َواْل   ل َعش  ٍم إ ال  َرم ًزا َواذ ُكر ر ب َك َكث ريًا َوَسبّ ح  ِب   ﴾٣٤﴿ الن اَس َثاَلثََة َأَّي 

 اآليات تناولتها اليت اذكر أهم املوضوعات.
 وما العاملني نساء على مريم اصطفاء -6.حييى صفات بيان -5 .حييى مولد قّصة -4.ملريم زكرّيا كفالة-3ابنة عمران  مريم مولد قّصة -2.الرُّسل درجات ُعلّو -1

 .ومعجزاته الّسالم عليه مريم ابن عيسى املسيح ميالد قّصة -7 .اهلل قدرة على تدّل معجزات من ذلك رافق
  ؟اْصَطفى/ كاراإلْب/ ُأعيذها بَك/ احَلصور/لها زكرّياكّف/ نذرُت: ما معنى املفردات والرتاكيب التالية 

          .من يعصم نفسه عن النساء عفة :احَلصور .عهدها إليه بالرعاية :كّفلها زكرّيا .ما يوجبه املرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو حنوهما :نذرُت
 .اختار وفّضل :اصطفى .مسإىل طلوع الّش هارأول الّن :اإلبكار. أجلُأ إليك لتحفظها وحتصِّنها :ُأعيذها بَك

 فّرق يف املعنى يف ما حتته خطٌّ يف ما يأتي: 

 .نّقًحا، خالًصا من األخطاءم. بالّلغة العربّيةُمحرَّرًا أَعْدُت كتابة النّص -       .ُمخلًصا للعبادة واخلدمة .﴾ ُمَحرًَّراِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني  ﴿: قال تعاىل (أ 
 .ب، من أفعال القلوب، جامد ال يأتي إّلا يف صورة األمرُساْح .َهْبَك ساعدتين على حّل املسألة _    .أعِط بال ِعَوض .﴾ِلي ِمن لَُّدنَك  َهْب َقاَل َربِّ ﴿ :تعاىل قال (ب 
 أوجَد .ضوضع اخلليل بن أمحد علم الَعرو _   أجنْبُت .﴾ ٰ  ُأنَثى َضْعُتَهاَقاَلْت َربِّ ِإنِّي َو ﴿: قال تعاىل (ج 
   ر وعواقر للمؤنثر للمذكر، وُعقَُّعقَّ   :مجع عاقر , ال تدل: عاقرال    يستوي فيه املّذكر واملؤّنث، بّين مجعه لكّل منهما؟ ﴾َعاِقٌر  ﴿لفظ. 

 َذَخر   :تّدخرون   مَسَو  :مّسيتها   َعَشَو  :ّيالَعِش    ذرر/ َذَرأ :ذرّية    الذُّرّية، الَعشّي، مّسيتها، تّدخرون؟:  ما اجلذر اللُّغوّي ملا يأتي    

 م؟ِرالَكْهل، الّشيخ، اهَل: بّين الفرق بني كل من 

 .من بلغ أقصى الِكَبر وضعف :اهَلِرم   .مِرل ودون اهَلْهمن أدرك الشيخوخة وهي عند اخلمسني وهو فوق الَك  :خْيالّش.من جاوز الثالثني إىل حنو اخلمسني:  لْهالَك

 مَب وصف اهلل تعاىل ذرّية األنبياء؟ وعالَم يُدُل ذلك؟ ، ﴾يًَّة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض ُذرِّ﴿: قال تعاىل 

 .والّصالح الّدين، والّتقى، يف م ويدل على أّن هللا اصطفاهم ْلهنم متجانسونبعضها من بعض؛ من ذرية آدم مث ذرية نوح مث من ذرية إبراهي وصفها أبنّ 

 ِبلعبادة وصدق التوّكل على هللا  عمران ما يف بطنها خلدمة بيت املقدس راجية القبول من اهلل، مَب استعانت على حتقيق ذلك؟ جريًا على عادة أهلها نذرت امرأة. 
  للقيام بأمر عظيم، وهو أن تلد عيسى عليه الّسالم؟ -عليها الّسالم-بّين كيف هّيأ اهلل تعاىل مريم 

 .واصطفاها لعبادته، وطّهرها على نساء العاملْي وأوجد عندها رزقًا يف غري أوانه، جعل هللا تعاىل زكرَّي عليه السالم كافال هلا، 

 استعظام قدرة هللالتعّجب، ِبلّدهشة وا، وامرأته عاقر  الّسنْلنه كبري يف ؛يف موازين البشر ِبستبعاد حتّققها   كيف استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما الّسالم؟. 

 دلياًل على محل زوجته، وحتقُّق البشرى -عليه السالم-هلل تعاىل لزكرّيا بّين األمارة اليت منحها ا. 

 .يف آخر النهار وأوله ومسّبًحا، هللا ذكرا كثرياً  ذاكًراأاّل يكلّ م الناس إاّل ِبْلشارة ثالثة أَّيم بلياليها، 

 ؟﴾ْب ِلي ِمن لَُّدنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة َربِّ َه﴿: ملاذا جاء الطلب بلفظ اهلبة يف قوله تعاىل على لسان زكرّيا عليه السالم 

 .ْلّن اهلبة هي عطاء من غري ع َوض أو مقابل، ويف ذلك صدق زكرَّي يف توّكله على هللا وإميانه الصادق وحسن ظّنه بربّه

 ؟فائهم وصفاتهم، عالَم يُدلُّ هذاتكاملت الّرعاية اإلهلّية يف إعداد األنبياء واصط 

 . وخّصهم ِبلنبّوة والّرسالة واْلمانة، من اخللق إال أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديه، ، وخصهم هللا بصفات الّصدق هللا سبحانه ال خيتار
 الّصاحل رعها وترعرعها ِبلزّ يف منوّ  صّور مرَي عليها الّسالم؟﴾َوَأنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا﴿: وّضح مجال الّتصوير يف قوله تعاىل. 

  (راإلبكا/ الَعِشّي) الّطباق من اآليات الكرمية؟استخرج مثااًل على 

 والتعّجباالستبعاد. ﴾َيُكوُن ِلي ُغَلاٌم  ٰ  َأنَّى ﴿: االستفهام يف قوله تعاىل - 2 .الّدعاء .﴾َفَتَقبَّْل ِمنِّي ﴿: األمر يف قوله تعاىل -1   :ما املعنى البالغّي الذي خرج إليه 

 املولودة، وجعلها وابنها آية للعاملْي هذه شأن تعظيم  ؟﴾َواللَّـُه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت﴿: ما املعنى الذي أفادته اجلملة املعرتضة. 
  االستمرار والّتجّدد (.36)يف اآلية ﴾ُأِعيُذَها  ﴿ما داللة الّزمن املضارع للفعل 

 وليداً / طفالً  .﴾َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد ﴿ : وضَّح الكناية يف قوله تعاىل 
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  4  الصفحة            ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة     . الفصل األول والثاني/ مراجعة شاملة ملادة اللغة العربية 

    :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها, (آل عمران)قرأ اآليات الكرمية من سورة ا

َطَفاك  َعَلٰى ن َساء  ال َعاَلم ْيَ ﴿ :قال تعاىل   َطَفاك  َوَطه َرك  َواص  ُجد ي ﴾٣٤﴿ َوإ ذ  قَاَلت  ال َماَلئ َكُة ََّي َمر ََيُ إ ن  الل  َه اص  َوار َكع ي َمَع  ََّي َمر ََيُ اق  ُنِت  ل َربّ ك  َواس 
ُفُل َمر   ﴾٣٣﴿ الر اك ع ْيَ  يه  إ لَي َك َوَما ُكنَت َلَدي ه م  إ ذ  يُ ل ُقوَن َأق اَلَمُهم  أَي  ُهم  َيك  ل َك م ن  أَنَباء  ال َغي ب  نُوح  ُمونَ ذَٰ إ ذ  قَاَلت  ال َماَلئ َكُة ََّي َمر ََيُ  ﴾٣٣﴿ ََيَ َوَما ُكنَت َلَدي ه م  إ ذ  خَي َتص 

َرة  َوم  إ   خ  ن  َيا َواْل  يًها يف  الد  يُح ع يَسى اب ُن َمر ََيَ َوج  ُُه ال َمس  ن ُه اْس  ُرك  ب َكل َمٍة مّ  اًل َوم َن الص اِل  ْيَ  ﴾٣٣﴿ َن ال ُمَقر ب ْيَ ن  الل  َه يُ َبشّ  د  وََكه  قَاَلت   ﴾٣٣﴿ َويَُكلّ ُم الن اَس يف  ال َمه 
َا يَ ُقوُل َلُه ُكنَربّ  َأَّن ٰ َيُكوُن ِل  وَ  ل ك  الل  ُه خَي ُلُق َما َيَشاُء إ َذا َقَضٰى َأم ًرا فَإ من  ن  َبَشٌر قَاَل َكذَٰ رَاَة  ﴾٣٣﴿ فَ َيُكونُ  َلٌد َوَلَ  مَي َسس  َمَة َوالت  و  َويُ َعلّ ُمُه ال ك َتاَب َواِل  ك 

ّ  ﴾٣٣﴿َواْل  جن يلَ  َرائ يَل َأن  ُُ ف يه  فَ َيُكوُن َوَرُسواًل إ ىَلٰ َبن  إ س  َْة  الط ري   فَأَنُف َن الطّ ْي  َكَهي   ُلُق َلُكم مّ  يٍَة مّ ن ر بّ ُكم  َأن ّ َأخ   ِ ُتُكم    ْ َب  َرَص  َقد  ج  َمَه َواْل  َك  ًرا ِب  ذ ن  الل  ه  َوأُب ر ُئ اْل  طَي  
َا ََت ُكلُ  َتٰى ِب  ذ ن  الل  ه  َوأُنَبّ ُُْكم ِب  ي ي ال َمو  م ن ْيَ َوُأح  ل َك َْليًَة ل ُكم  إ ن ُكنُتم م ؤ  ُروَن يف  بُ ُيوت ُكم  إ ن  يف  ذَٰ ل  َلُكم بَ ع َض  ﴾٣٣﴿ وَن َوَما َتد خ  ُح  رَاة  َوْل  َ يََدي  م َن الت  و  قًا لّ َما بَ ْي  َوُمَصدّ 

يٍَة مّ ن ر بّ ُكم  فَات  ُقوا ا  ِ ُتُكم    ْ َتق يمٌ  ﴾٣٤﴿لل  َه َوَأط يُعون  ال ذ ي ُحرّ َم َعَلي ُكم  َوج  َراٌط م س   ﴾٣٤﴿إ ن  الل  َه َرِبّ  َورَب ُكم  فَاع ُبُدوُه َهٰ َذا ص 
 والّسالم الّصالة عليه حممد نبّوة لصدق تأكيدًا -2.قدرة اهلل على داللة -1  الكرمية؟ اآليات يف املعجزات من الكثري تعاىل اهلل وضح سبب ذكر. 

 ما حتته خطٌّ يف ما يأتيفّرق يف املعنى يف : 

 .القرآن الكريم .﴾َلا َرْيَب ِفيِه  اْلِكَتاُبَذِلَك  ﴿: قال تعاىل _                     .الكتابة .﴾ اْلِكَتاَبَوُيَعلُِّمُه  ﴿: قال تعاىل _
 األْبَرص؟/ اْقُنيت:  ما معنى املفردات التالية 

 .املصاب بالَبَرص، وهو بياض يعرتي اجللد :األبرص  .على اصطفائه اوطاعته شكًر عبادة اهللالزمي : اقنيت :اقنيت
 أّن هللا اصطفاها وطّهرها على نساء العاملْي   مباذا فضَّل اهلل تعاىل على مريم عليها الّسالم؟. 

 أن تطيع اهلل، وتلزم عبادته اذكر ما يستوجبه هذا الفضل؟. 
 (زكرَّي ويَي، امرأة عمران، ومرَي) صقصالكّل ما ذكره هللا تعاىل، من   ؟﴾ِلَكٰ  َذ﴿ما املشار إليه يف .﴾ُنوِحيِه ِإَلْيَك  ِلَك ِمْن َأنَباِء اْلَغْيِبَذ ﴿: يف قوله تعاىل 

  ا لصدق نبّوة الرسول الكريمتأكيًد  مَل خاطبته اآلية؟                                                       .ى اهلل عليه وسّلمسول حممد صّلالّر ؟﴾ِإَلْيَك  ﴿َمِن املخاَطب يف. 
 طاهرة، اصطفاها هللا على نساء العاملْي ْلجناب طفل : مرَي عليها السالم                                       استخلص من اآليات صفات كّل من مريم وزكرّيا عليهما الّسالم؟

 .المكافل مرَي عليها السّ متعّبد،  صبور،  الّسن، كبري يف :زكرَّي عليه السالم. من غري أب، خملصة يف العبوديّة

 عرضت اآليات الكرمية أمورًا خارقة للعادة، اذكر ثالثة منها؟ 
إحياء املوتى، )ا، معجزات عيسى عليه السالم والدة عيسى عليه السالم من غري أب، الرزق يف غري أوانه عند مرَي، والدة يَي من أم عاقر وأب بلغ من الكرب عتيًّ  

 (شفاء اْلكمه واْلبرص، ينفُ يف الّطْي فيصرُي طريًا

 أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصّصي، فما فائدة هذا األسلوب؟ 

  بيان إميان اْلنبياء، وقوة صربهم ويقينهم ِبوعود هللا .أخذ العربة والعظة               .بيان عظمة القرآن الكرَي يف إقامة الّدليل 

  والتأّمل؛ فقصص القرآن ذات أثر إميان وتربوي يف متأّمليها، وحتمل مادة مبوبة تعْي على تدّبر القرآن وفهمهالتدّبر. 

  املاضي؛ لينتفع اها يف اِلاضررَب حنو ع   -صّلى هللا عليه وسّلم -القصص القرآن على كثرته وتنوعه ِبثابة جذب لذاكرة النيب  . 

 لّ )، (اْلخرة/الّدنيا)  يات الكرمية؟استخرج مثالني على الّطباق من اآل  (.ُحرّ م/ ُأح 

 ما داللة كّل من: 

  (.42)يف اآلية  ﴾اْصَطَفاِك  ﴿تكرار  

أي أن هللا تعاىل اختار مرَي عليها : واصطفاك الثانية. أي أن هللا تعاىل اختار مرَي عليها السالم من بْي سائر النساء فخّصها ِبلكرامات: اْلوىل 
 .نساء العاملْي؛ لتكون مظهر قدرة هللا يف إجناب ولد من غري أبئر سا علىالسالم 

 .هللا من (كن)َتكيد أّن عيسى عليه السالم ولد من غري أب بكلمة  (.45و 33)يف اآليتني  ﴾ِبَكِلَمٍة  ﴿تكرار  -٤

 .اْللوهية عنه لتوّهم وقدرته، دفعاً  هللا يْةللتأكيد على أن معجزات عيسى عليه السالم كانت ِبش (.43)يف اآلية  ﴾ِبِإْذِن اللَّـِه  ﴿تكرار  -٤

  يف اآليتنِي الكرميتْيِن اآلتيتني( اخَلْلق)وّضح داللة: 

 يصنع على غري مثال سابق :   خيلق    ﴾ِلِك اللَّـُه َيْخُلُق َما َيَشاُءٰ  َقاَل َكَذ﴿: قال تعاىل. 

 ريْي كشبه الطّ أصّور لكم من الطّ   :أخلق      ﴾طَّْيِرَأنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّنِي َكَهْيَئِة ال﴿: قال تعاىل. 
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 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليه( فن السرور)اقرأ النص التالي من درس  

وبهاًء ونورًا،  يعجبين القمر يف تقّلده هالًة تشّع سرورًا. نعمة كربى أْن ُيمنح اإلنسان القدرة على الّسرور، يستمتع به إْن وجدت أسبابه، وخيُلقها إْن مل تكن
 .    جبينه، ويتدّفق من وجههويعجبين الّرجل أو املرأة َيخُلق حوله جوًَّا مشبعًا بالِغْبطة والّسرور، ثم يتشرَّبه فيشرق يف ُمحّياه، ويلمع يف عينيه، ويتألق يف

بنني وصحة؛ فالّسرور يعتمد على النّفس أكثر مّما يعتمد على الّظروف، ُيخطئ َمْن يظّن أّن أسباب الّسرور كّلها يف الّظروف اخلارجية، فيشرتط ِلُيَسرَّ مااًل و
فيهم من يستطيع أن يشرتي ويف الّناس من يشقى يف الّنعيم، ومنهم من ينعم يف الّشقاء، ويف الّناس من ال يستطيع أْن يشرتي ضحكًة عميقًة بكّل ماله وهو كثري، و

احلياة فّن، والّسرور كسائر شؤون احلياة فّن؛ فمن عرف   .ال مثن، وال تنقصنا الوسائل، فجوُّنا مجيل، وخرياتنا كثريةضحكات عالية عميقة واسعة بأقّل األمثان، وب
 .كيف ينتفع بهذا الفّن، استثمره واستفاد منه وَحِظي به، وَمْن مْل يعرفه مل يعرف أن يستثمره

ما إن يصاب املرء بالّتافه من األمر حتى تراه َحِرَج الّصدر، كاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى أّول درس جيب أن ُيتعلَّم يف فّن السرور قوَّة االحتمال؛ ف
، ونام ملء جفونه رِضيَّ البال فارغ اهلموم يف صدره، وتقّض مضجعه، وتؤّرق َجْفَنه، وهي إذا حدثت ملن هو أقوى احتمااًل، مل ُيلِق هلا بااًل، ومْل ُتَحرَّك منه َنَفسًا

 .الّصدر
رد نفسه، بدليل أّنا ومع هذا كّله ففي استطاعة اإلنسان أْن يتغّلب على املصاعب، وخيلق الّسرور حوله، وجزء كبري من اإلخفاق يف خلق الّسرور يرجع إىل الف

الذي خيلق من كّل شيء حزنًا؛ فالعامل الشخصّي ال نرى يف الّظروف الواحدة واألسرة الواحدة واألّمة الواحدة من يستطيع أْن خيلق من كّل شيء سرورًا، وإىل جانبه أخوه 
، عامل خارجّي وهو كّل العامل، وعامل داخلّي وهو نفسك؛ فنفسك نصف العوامل: شّك له عالقة كبرية يف إجياد اجلّو الذي يتنفس منه؛ ففي الدنيا عامالن اثنان

ل، بل إّن النصف اآلخر وهو العامل ال قيمة له بالنسبة إليك إال مبروره مبشاعرك؛ فهي فاجتهد أْن تكسب النصف على األقل؛ وإذًا فرجحان كفتها قريب االحتما
 .فالعامل اخلارجي يتفاعل مع نفسك فيكون سرورًا، اليت تلوِّنه، وجتمِّله أو تقّبحه؛ فإذا جلوت عينيك، وأرهفت مسعك، وأعددت مشاعرك للسرور

 

 اب الذي أخذ منه النص؟واسم الكت، مع ذكر املؤلفات،من كاتب هذا النص 

 .الّنص هذا منه ُأخذ الذي (اخلاطر فيض) -٣ . اْلسالم ضحى -٤ .  اْلسالم فجر -٤/      أمحد أمْي

 كاسف الوجه؟/حرج الّصدر/ يتأّلق/ احملّيا/البهاء /الِغبطة/الّتناجي/تؤّرق َجْفنه/اهلالة: ما معنى املفردات والرتاكيب التالية 

. نوًرا :البهاء النعمة والسرور :الِغبطة .تبادل اْلسرار بْي اث نْي يف أمر ما :الّتناجي  .َتنعه من النوم :تؤّرق َجْفنه  .ضوء حتيط جبرم ْساويّ الدائرة من ال :اهلالة
  عابس أو حزين :كاسف الوجه  .ضائق: حرج الّصدر. وجهه :احملّيا. يلمع، يشرق :يتأّلق
 إْن وجدت أسبابه، وخيُلقها إْن مل تكن السروريستمتع ب   ؟حتقيقها طيع اإلنسانالقدرة على الّسرور نعمة كربى، مَب يست. 
 َل يعرف أن يستثمره اِلياة َفنٌّ، والّسرور كسائر شؤون اِلياة فّن؛ فمن عرف كيف ينتفع اهذا الفّن استثمره، ومن  َل  يعرفهْلّن  مَل عّد الكاتب الّسرور فنًّا؟. 
  إّن قّوة االحتمال جتعل صاحبها يتخّطى اهلموم من غري أن يأبه هلا .ح هذاعله أقدر على جلب الّسرور ، وّضاالحتمال لدى املرء جت قّوة. 
 ور الفنّية يف كل مّما حتته خّط يف ما يأتيوّضح الّص: 

 .نبًعا يتدفق منه هذا املاءوصور الوجه  ق ،ماًء يتدفرور صور السّ  :ويتدفق من وجهه -                    ارور نورً صور الكاتب السّ  :فيشرق يف حمياه  -
 .صّور اهلموم أشخاًصا .تتناجى اهلموم يف صدره -          .شرتىالضحكة سلعة تُ صّور  .يشرتي ضحكة عميقة -
 وّضح الكنايات يف كّل مّما حتَته خّط يف ما يأتي: 

 .مأنينةكناية عن الّراحة والط   .ناَم ملء جفونه رضّي البال فارغ الّصدر-أ  
     .كناية عن القلق وقّلة النوم .تقضُّ مضجعه-ب                

 .كناية عن اِلزن والُعبوس .ناكس البصر -ج                           
  لون بديعّي هو املقابلة النصيف: 

 قاءالشّ   اس من يشقى يف النعيم، ومنهم من ينعم يفيف النّ  ؟استخرجه. 
 ى براعة الكاتب يف توكيد املعّن، وتوضيحه، وتقريبه من نفس املتلقيتُدّل عل .بّين داللته. 

 

 ؟كثرة استخدامهعلل ، أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل 

 .زها وأفضليتهااملقارنة بْي اْلشياء لبيان َتيّ  
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    :ثم أجب عن األسئلة اليت تليه, (فن السرور)اقرأ النص اآلتي من درس  

رتق، ومنهم املضيء بَقْدر إّنا لنرى الّناس خيتلفون يف القدرة على َخْلق الّسرور اختالف مصابيح الكهرباء يف القدرة على اإلضاءة؛ فمنهم املظلم كاملصباح احمل                
 .نري لنفسك وللّناسَفَغيِّْر مصباحك إن ضعف، واستعض عنه مبصباٍح قويٍّ ي. كمصباح النوم، ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت

ار واألنهار واألّمة ولعّل من أهّم أسباب احلزن ضيق األفق، وكثرة تفكري اإلنسان يف نفسه، حّتى كأّنها مركز العامل، وكأّن الّشمس والقمر والّنجوم والبح
، يسبب البؤس واحلزن -من غري ريب-سه وعالقة العامل بها، وهذا فهو يقيس كّل املسائل مبقياس نفسه، ويديم الّتفكري يف نف، والّسعادة والّرخاء كّلها ُخلقت لشخصه

عامل الفسيح، ونِسَي نفسه فمحال أن جيري العامل وفق نفسه؛ ألّن نفسه ليست املركز، وإّنما هي نقطة صغرية على احمليط العظيم، فإْن هو وسَّع أفقه، ونظر إىل ال
 .اهله، والقيود اليت تثقل بها نفسه قد خّفْت شيئًا فشيئًا، وحتللًّْت شيئًا فشيئًاأحيانًا، أو كثريًا شعر بأّن األعباء اليت تثقل ك

وفّكر يف ما حوله، كان له من ذلك وهذا هو الّسبب يف أّن أكثر الّناس فراغًا أشّدهم ضيقًا بنفسه؛ ألنه ال جيد من زمنه ما يطيل التفكري فيه، فإن هو استغرق يف عمله، 
 .لفكر والعمل، ولّذة نسيان النفسلّذة ا: لّذة مزدوجة

كأْن يناقش أسرته يف أمر من األمور احملزنة، -فيصرِّفه كما يشاء؛ فإْن هو تعّرض ملوضوع ُمْقِبض ، ولعّل من دروس فّن الّسرور أن يقبض املرء على زمام تفكريه
ألة أخرى ساّرة ينسى بها مسألته األوىل احملزنة؛ فإن تضايْقت من أمر فتكّلْم يف حوَّل ناحية تفكريه، وأثار مس -أو جيادل شريكه أو صديقه يف ما يؤّدي إىل الغضب

 .غريه، وانقْل تفكريك كما تنقل بيادق الّشطرنج
وّقع الّشّر، األمل بت ومن هذه الّدروس أيضًا أّلا تقّدر احلياة فوق قيمتها؛ فاحلياة هيِّنة، فاعمل اخلري ما استطعت، وافرح ما استطعت، وال جتمع على نفسك

 .ثّم األمل بوقوعه؛ فيكفي يف هذه احلياة أمل واحد للّشّر الواحد
لفرح والّسرور ولتفعل ما يفعله الفّنانون، فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعرًا، ويتخاطب حتى يصري خطيبًا، ويتكاتب حتى يصري كاتبًا، فتصنَّع ا

 .ًاواالبتسام للحياة، حّتى يكون التَّطبُّع طبع
 البيادق ؟/الزِّمام: /ما معنى املفردات التالية 

 ط َرن ج : وهو: البَ ي َدق: مفردها :البيادق ط َرن ج)الّدليل يف الّسفر والندي الراجل، ومنه بيدق الشّ   (.    جندي الشّ 
 قوامه وعنصره اْلساسّي : م الُكه، أي: وزمام اْلمر. خيط ُيشد  به :الزِّمام. 

 ا َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّْنَياَفَل ﴿: قال تعاىل﴾. 

 .ال تلهكم اِلياة الدنيا عن العمل الصاحل لآلخرة                         .فّسر قوله تعاىل يف اآلية السابقة -أ
 .أاّل تقدر اِلياة فوق قيمتها؛ فاِلياة هيّ نة                   .استخرج من النصّ ما يقاربها يف املعنى - ب

 يتصّنع الفرح الّسرور يف مواقف حياته حىت يصّبح التكّلف طبًعا          يف جيعل املرء الّسرور عادة يف رأي الكاتب؟ك.                                      
 ور الفنّية يف كل مّما حتته خّط يف ما يأتيوّضح الّص: 

  يلة الوزنصّور اْلعباء بقيود ثق .األعباء اليت تثقل كاهلهشعر بأّن. 
 مصباًحا مرتقًاخلق أّي نوع من السرور  من ال يستطيعر صوّ  :فمنهم املظلم كاملصباح احملرتق.  
 رور بضوء املصباح اخلافت ليالمن السّ  قليلر من فيه وصوّ : ومنهم املضيء بقدر كمصباح النوم. 
 وبّثه يف اْلخرين مصباًحا ينري يف اِلفالت بطاقة كبرية على خلق السرور يقدرر من وصوّ  :ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت. 

 ف الكاتب يف النّص بعض عناصر الّطبيعةوّظ: 
 ..اْلهنارالشمس ، القمر ، النجوم ، .اذكر اثنني منها- أ

  إىل أي مدى جنح يف توظيفها يف رأيك؟- ب
 .ة الِت أرادها يف كثرة تفكري اْلنسان بنفسهالذي عاله الكاتب، وّظفها الكاتب خدمة للفكر ( الّسرور)جاءت منسجمة مع 

 عبارة مما يأتي وّضح داللة كّل: 
 .ما افتقدهاعلى ضرورة أن يغري املرء من حياته النفسية ويبحث عن أسباب السرور كلّ  ل  يدُ  .غّيْر مصباحك إن ضُعف - أ

 .مور تفكريه يف عالقته مع اْلخرين اهتمامه بذاته وجعلها. كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه حّتى كأّنها مركز العامل -ب
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 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها, (وا حرَّ قلباه)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة 

 َوَمْن ِبِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُمَقْلباُه مّمْن َقْلُبُه َشِبُم       َواَحّر .1
 َسيِف الّدْولِة اأُلَمُم َوَتّدعي ُحبَّتُِّم ُحّبًا َقْد َبَرى َجَسدي     ما لي ُأَك .2
 َفَلْيَت أّنا ِبَقْدِر احُلّب َنْقَتِسُم         ِتِهإْن َكاَن َيْجَمُعَنا ُحبٌّ ِلُغرَّ .3
 فيَك اخِلصاُم َوأنَت اخلْصُم َواحلَكُمَدَل الّناِس إاّل يف ُمعاَمَليت    يا أع .4
 يمن شحُمُه َوَرُمأن حتَسَب الشَّْحَم فُذها َنَظراٍت ِمْنَك صاِدَقًة      ُأِعي .5
 إذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه األْنواُر َوالظَُّلُمْنَيا ِبَناِظِرِه        َوَما اْنِتَفاُع أخي الّد .6
 َوأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِه َصَمُم     أَنا الذي َنَظَر األْعَمى إىل أَدبي .7
 ّراَها َوخْيَتِصُمَوَيْسَهُر اخَلْلُق َج      أَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَواِرِدَها .8
 ِوجداُننا ُكلَّ شيٍء َبعَدكْم َعَدُم           َيا َمْن َيِعزُّ َعَلْيَنا أْن ُنَفاِرَقُهْم .9

 َلْو أّن أْمَرُكُم ِمن أمِرَنا أَمُم            َما كاَن أخَلَقَنا ِمنُكْم بَتكِرَمٍة .11

 اُكُم أَلُمَفَما جُلْرٍح إذا أْرض اَن َسّرُكُم ما قاَل حاِسُدَناإْن ك .11
 إّن امَلعاِرَف يف أْهِل النَُّهى ِذَمُم     َلْو َرَعْيُتْم ذاَك َمعِرَفٌة َوَبْيَنَنا .12
 َوَيْكَرُه اهلل ما َتأُتوَن َوالَكَرُم كم َتْطُلُبوَن َلَنا َعْيبًا فُيعِجُزكْم .13
 َيُمُيزيُلُهنَّ إىل َمْن ِعْنَدُه الدِّ      َلْيَت الَغَماَم الذي عندي َصواِعُقُه .14
 ال َتْسَتِقلُّ بها الَوّخاَدُة الرُُّسُم أَرى الّنَوى َيقَتضيين كلَّ َمْرَحَلٍة .15
 َلَيْحُدَثنَّ مَلْن َودَّْعُتُهْم َنَدُم َلِئْن َتَرْكَن ُضَمريًا َعْن َمياِمِننا .16
 أْن ال ُتفاِرَقُهْم فالّراِحلوَن ُهُم إذا َتَرحَّْلَت عن َقْوٍم َوَقد َقَدُروا .17
 َوَشرُّ ما َيكِسُب اإلنساُن ما َيِصُم الِد َمكاٌن ال َصديَق ِبِهَشرُّ الِب .18
 قد ُضّمَن الدُّرَّ إاّل أّنُه َكِلُم َهذا ِعتاُبَك إاّل أّنُه ِمَقٌة .19

 

 عريّة ساميةمكانة  وله ،ومفرداهتا بقواعدها وأعلمهم العربّية اللغة من َتك نا وأكثرهم ،الّشعراء أعظم من .الّشعرّية بني مكانة املتنيب  .شعراءال من لغريهتُتح  َل ش 
 داّن يف حلب :حياته  .عاش أفضل أَّيم حياته وأكثرها عطاء يف بالط سيف الّدولة اِلَم 

 احلمدانّي؟ الدّولة بسيف واتصال املتنّبي اقرتاب عّلل       

 .العرِبّ  الّشعر عيون من قصائد يف فمدحه ؛منه ِبلعطف وقّربه وخّصه ،ايةوالّرع ِبِلظوة خّصه الّدولة سيف وْلنّ  ،العرِبّ  القائد يف طموحه فيه وجد ْلنّه  

 أقوال الواشْي ْساعه على الدولة لسيف املتنيب من عتاب هي  القصيدة؟ (مناسبة)سبب  اذكر. 

 نظم الّشعر يف وأظهربراعة.املستعطف ستجديامل حديث ال،املعاتب احملبّ  حبديث خاطبه ؟القصيدة هذه يف الدولة سيف مع املتنيب فيها تكّلم اليت الطريقة ما. 

 أن يكون عادالً يف معاملته، ودعاه إىل الوفاء بعهوده له، وأّكد يف هنايتها أّن عتابه لسيف الّدولة ما هو إاّل مّبة وودّ  ماذا طلب املتنيب من سيف الدولة؟ 

  ؟النُّهى/ الذِّمم/الدَِّيم/الوّخادة/ امِلَقة/ َيِصم/ُضَمْير/الرُُّسم/اأَلَمُم/ّل شيءوجداننا ك/جّراها/الّشوارد/الُغّرة/ الّشِبم: معنى املفردات التالية 
كّل  :وجداننا كّل شيء .اْلصل جّراءها، ِبعّن من أجلها :جّراها .مجع شاردة، قصائد سائرة ُتروى بكّل مكان :الّشوارد .غّرة الرجل وجهه :الُغّرة. البارد :الّشِبم  

مفردها َرسوم، وهي الناقة الِت تسري الّرسيم، والّرسيم ضرب من سري اْلبل سريع، فتؤّثر يف اْلرض أبخفافها لسريها  :الرُُّسم .القريب :اأَلَمُم .هشيء جنده أو ندرك
د، وهو ضرب من الّسري الواخدة، وهي اْلبل : مفردها :الوّخادة .احملّبة :امِلَقة .يعيب :َيِصم .جبل على ميْي قاصد مصر من الشام :ُضَمْير .الشديد الِت تسري الَوخ 

ية، وهي العقل: مفردها :النُّهى .العهدالّذّمة، وهي : مفردها :الذِّمم .الّدمية، وهي املطر يدوم يف سكون: مفردها :الدَِّيم .سريع  .الن  ه 
 قَ  :مقة-    :ما اجلذُر الّلغويُّ لكّل من  وَ َدعَ  :تّدعي-   .َوَصمَ  :يصُم-  َوم 
  ُغَرر :ُغّرة-   خصوم :َخْصم-  أسقام :َسَقم          :كّل منما مجُع 
 اجملموعتني اآلتيتنيهما خّط يف كلمتني حتَت فّرْق يف املعنى بني كّل: 

 أبلي تُ  َثْوَب التَّغزُِّل        َأخَلْقُت ْن َلَعْمِري َلِئ -                             أجَدرانَ    ِمنُكْم بَتكِرَمٍة  أخَلَقَناَما كاَن   -أ                               
 .بذرهتا: مجع نواة، وهي نواة التمر، أي    .ٍةدابلل النَّوى تُدقُّ  -                       البعدَيقَتضيين كلَّ َمْرَحَلٍة           الّنَوىأَرى  -ب                              
 العتاب  هلذه القصيدة؟ عرّيما الغرض الّش. 
 من جفاء سيف الّدولة وبرود قلبه، ومن َسَقم أَلّ به وَأحّر قلبه نتيجة هذا الفاء ممَّ يشكو الّشاعر يف البيت األول؟. 
 وازن الّشاعر بني حّبه لسيف الدولة وحّب اآلخرين له، بّين هذا.   

 .رى جسده، وحّب اْلخرين لسيف الّدولة ظاهره صادق وِبطنه متكّلفحّب الّشاعر لسيف الّدولة صادق ليس فيه َتّلق أو تكّلف وقد أحنله وأب   
 نت احلكمة يف القصيدة، ووّضحهابرزت احلكمة يف أشعار املتنيب، اذكر ثالثة أبيات تضّم. 

 ور والظّلمة، فأّي نفع له يف بصرهإذا َل ميّيز اْلنسان البصري بْي النّ : البيت السادس. 
 أهل العقول عهود وذمم ال يضيعوهنا املعارف عند: البيت الثان عشر. 
 أسوأ البالد مكان ال صديق فيه، وأقبح اْلعمال تلك الِت جتلب العيب واملذّمة لصاحبها: البيت الثامن عشر. 

 عاتبه على ْساعه كالم الواشْي فيه عالَم عاتبه؟،عتاب الّشاعر لسيف الدولة جلًيا ظهر. 
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 وّضح ذلك يف ضوء األبيات اآلتيةعاتب الّشاعر سيف الّدولة بلباقة وتأّدب ،: 
 مالي ُأَكتُِّم ُحبًّا َقْد َبرى َجَسدي       َوَتّدعي ُحبَّ َسيِف الّدْولِة اأُلَمُم 

 .قةصادو غري خالصة اتونيّ  عاتبه ِبظهار مدى حّبه له، هذا اِلّب الذي أبرى جسده وهو كاُت له، ليتجّنب التمّلق يف حّبه كما يّدعيه غريه، بقلوب     
 يا َمْن َيِعّز َعَلْينا أْن ُنفاِرَقُهْم        ِوجداُننا ُكلَّ شيٍء َبعَدكْم َعَدُم 

 .  ال يستطيع االفرتاق عن سيف الّدولة، وال أحد ميكن أن خيلف سيف الدولة عند املتنيب، أو أن  يكون للشاعر منه بدل       
  أّنُه َكِلُم إّلاَن الدُّرَّ قد ُضمِّ           أّنُه ِمَقٌة إّلاَهذا ِعتاُبَك 

 .سن لفظه ونظمه إاّل أنّه كلمات، ْلّن العتاب جيري بْي احملّبْي، وهو دّر حبخالصة وموّدة صادقة  أّكد الّشاعر أّن عتابه ما هو إاّل مبة       
 ذلكالّتعريض بالّرحيل، والّتذكري بالواجب، وّضح : جلأ الّشاعر إىل أساليب شّتى يف عتابه، منها. 

 يف قوله: التعريض بالرحيل: 
  َتق ل  اها الَوّخاَدُة الر ُسمُ           أرى الّنوى يَقَتضين كل  َمر َحَلٍة  ال َتس 
  ُُدَثّن ملَن  َود ع تُ ُهم  نََدم ًرا َعن  َميام ن نا              لََيح  َن ُضَمي    َلْ ن  تَ رَك 
  َ ٍم َوَقد َقَدروا   إذا تَ َرّحل َت عن  ق لوَن ُهمُ          و   أن  ال تُفار قَ ُهم  فالّراح 

 يف قوله: التذكري بالواجب : 
     ُتم  ذاَك َمعر َفٌة َننا َلو  رََعي   َممُ    َوبَ ي   ل  الن هى ذ   إّن املعار َف يف أه 

 
 دّلل ببيت من القصيدة على كّل من: 

مُ     أانُم م ل َء ُجفون َعن  َشوار د ها   .اعتداد الّشاعر بنفسه- أ َهُر اخلَل ُق َجّراها َوخي َتص   َوَيس 
 َوأْس ََعت  َكل ماِت َمن  به  َصَممُ    أان الذي َنَظَر اْلع مى إىل أَدِب   .اعتداد الّشاعر بشعره- ب
َقًة          أن  حتَسَب الّشحَم في         .اسَتْسَمْنَت ذا وَرٍم:  مضمون املثل- ج  ُه َورَمُ من شحمُ أعّيُذها َنَظراٍت م ن َك صاد 

 اس، االلتزام ِبلعهود، عدم االخنداع ِبملظاهراحرتام الّصديق، العدل يف معاملة النّ  .استخلص ثالًثا من القيم اإلجيابّية اليت محلتها القصيدة. 

 
 َن الد ر          َقةٌ  أنُّه م  َهذا ع تاُبَك إاّل   .تضّمن هذا املعنىأشر إىل البيت الذي       :العتاُب هدّيُة األحباِب:  يقال  أنُّه َكل مُ  إاّل قد ُضمّ 

 
 ْرَصوكْم من كفيٍف بصرِي الفؤاد                    وَكْم من فؤاٍد كفيِف الَب : قال أبو العتاهية 

تَ َوت  ع       َوما ان ت فاُع أخي الّدن يا ب ناظ ر ه    .أشر إىل البيت الذي ينسجم مع قول أبي العتاهية- أ  ن َدُه اْلن واُر َوالظ َلمُ إذا اس 
 .البصر ُيري اإلنسان ظاهر األشياء، والبصرية ُتريه حقائقها، وّضح ذلك يف ضوء البيت الذي أشرَت إليه-ب

 . ال فائدة لإلنسان يف بصره، إن َل تكشف له بصريته حقائق اْلمور                           
 

 ورة الفنية يف كّل مّما يأتيوّضح الّص: 
 ُيزيُلُهّن إىل َمْن ِعْنَدُه الدَِّيُم       ْيَت الَغماَم الذي عندي َصواِعُقُهَل 

 .ماطرة غيوًماعطاَّي سيف الدولة إىل غريه  صّورتنتج عن هذا الّسحاب، كما  صواعقإيذاء سيف الدولة  وصّور، سحاِبً الّشاعر سيف الدولة  صّور     
    أّنُه َكِلم إّلاقد ُضّمَن الدُّرَّ     َهذا ِعتــاُبك إاّل أّنه ِمــَقٌة 

 .الّشاعر ما نظمه من كالم يف قصيدته ِبلّدر ِلسن لفظه ونظمه صّور
 

 وّضح الكناية يف كلٍّ مّما حتَته خّط يف البيتني اآلتيني: 
  عنهِبملتنيّب، وصّده سيف الدولة  قّلة اهتمامكناية عن             َقْلُبُه َشِبُمواَحرَّ َقْلباُه مّمْن. 
  كناية عن إراحة الفكر، واالطمْنان            َعْن َشَواِرِدها ِمْلَء ُجفونيأناُم. 

 
 ذوو العقول الّراجحة، ومنهم سيف الّدولة  ِذَمُم أْهِل النُّهىإّن املعاِرَف يف  ؟      ما داللة الرتكيب الذي حتَته خّط. 
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 فهام ونداء ومتنٍّأكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية من است: 

 .القصيدة يف مثاال لكّل منهااذكر -أ
 ؟استخدام مثل هذه األساليبما داللة -ب

 االستفهام: 
 التعجب    ما لي ُأَكتُِّم ُحبًّا َقْد َبرى َجَسدي       َوَتّدعي ُحبَّ َسيِف الّدْولِة اأُلَمُم 
    النفي    ِعْنَدُه األْنواُر َوالظَُّلُم إذا اْسَتَوْت     َوما اْنِتفاُع أخي الّدْنيا ِبناِظِره 

 
 النداء : 

 االستعطاف     َكُمْصُم َواحَليا أعَدَل الّناِس إّلا يف ُمعاَمَليت       فيَك اخِلصاُم َوأنَت اخَل 
 االستعطاف     يا َمْن َيِعّز َعَلْينا أْن ُنفاِرَقُهْم        ِوجداُننا ُكلَّ شيٍء َبعَدكْم َعَدُم 
 الندبة      ْلباُه مّمْن َقْلُبُه َشِبُم         َوَمْن جِبْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُمواَحّر َق 
 التمّني: 

 الّتحّسر      إْن كاَن َيْجَمُعنا ُحبٌّ ِلُغّرِتِه            َفَلْيَت أّنا ِبَقْدِر احُلبِّ َنْقَتِسم 
 الّتحّسر     َمْن ِعْنَدُه الدَِّيُم َلْيَت الغمام اّلذي عندي َصواِعُقُه        ُيزيُلُهّن إىل 

 
 .جاءت اْلساليب اْلنشائية منسجمة مع حالة الّشاعر وغرض القصيدة، فاستطاع اها أن ينفث آالمه، ويبث عتابه

   لبيان حتّقق معنامها وثبوته  ؟ (نظر، أمسعت)ملاذا عّبر الّشاعر بالفعل املاضي. 
 مّما يأتي ما العاطفة البارزة يف كّل: 

 (عاطفة اْلَل والتحّسر)    َحرَّ َقْلباُه مّمْن َقْلُبُه َشِبُم     َوَمْن جِبْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُموا 
  (عاطفة اِلبّ )    َعَدُميا َمْن َيِعّز َعَلْيَنا أْن ُنَفاِرَقُهْم             ِوجداُننا ُكلَّ شيٍء َبعَدكْم 
   (عاطفة الفخر)   َعت َكِلماتي َمْن بِه َصَمُمَوأْسَم أنا الذي َنَظَر األْعَمى إىل أَدبي 

 ي بعًضا من مظاهر الطبيعة يف قصيدتهوّظف املتنّب:  
 اْلنوار، الظ َلم، الغمام، الّدَي، الصواعق .أِشْر إىل ذلك- أ

فمثال وصف املطر ومتعلقاته يشي  ا،ومنسجًما معه توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر، ما القيمة الفنّية لتوظيفها؟-ب
، ِبا يدّل على قدرته يف استلهام عناصر الطبيعة يف حبزن الشاعر، وعتابه، واْلنوار والظلم تنسجم مع الفكرة الِت أراد الشاعر إيصاهلا يف مضمون البيت

 . صور شعرية
 عدم/و جداننا،   يسهر/أانم،       حرّ /شبم،      الظ َلم/اْلنوار،      أكّتم/تّدعياِلَكم ،    / اخلصم      .استخرج مثالني على الطباق مّما ورد يف القصيدة. 
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                  :ثم أجب عن األسئلة اليت تليه, (احلساسية)اقرأ النص اآلتي من درس  

يف مواسم معينة، وخاصة يف نهاية موسم الربد، ويف موسم  احلساسّية مرض من أمراض العصر الّشائعة وال سّيما لدى األطفال، وهلا أسباب شّتى، وتنشط
 .الّربيع الذي يكثر فيه غبار الّطلع

غبار الّطلع، أو مواد الّتجميل، أو شعر احليوانات، أو املواد : واحلساسّية تفاعل غري طبيعّي حيدث يف أنسجة اجلسم املختلفة نتيجة ماّدة غريبة، مثل
ل املضاّد احليوّي الِبْنسلني، فضاًل على الدُّخان الناتج عن عوادم السّيارات، ودخان الّسجائر، وعن كائنات صغرية تعيش يف الفراش داخالّسامة، أو بعض األدوية مثل 

اليت وصلت إليها، فيؤدي  ماكنالغرف املكّتظة بالكتب والّستائر والّسجاد واملالبس، وهي تصل إىل داخل اجلسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو احلقن، فتهّيج األ
 .ذلك إىل تولُّد أجسام مضاّدة دفاعّية تؤثر يف الّنسيج املصاب والّشعريات الّدموّية احمليطة املسبِّبة ألعراض احلساسّية

سّية األنف، وقد ثبت علمّيًا وحسا( الّرْبو القصيّب)وللحساسّية أنواع عّدة؛ منها حساسّية اجللد، وحساسّية اجلهاز التنفسّي، اليت تشمل حساسّية الّصدر 
يزداد األمر خطورة يف حالة وجود عدد من الفطريات يف وسائد غرف النوم تّتجه أبواغها بشكل رئيس إىل اجليوب األنفية والّرئتني، وقد تسّبب التهابات يف العيون، و

 .نقص مناعة جسم املريض
متقاربة، واستعمال مواد الّتنظيف واملطهرات اجلّيدة أسبوعيًا، واستعمال القطن الّطبيعيّ وميكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيري الوسائد على فرتات 

عقيمها من اجلراثيم، إضافة بداًل من الصناعّي يف الوسائد، وضرورة الّتهوية الدائمة املستمّرة للمنازل، وتعريض حمتويات الغرف ألشعة الّشمس من وقت إىل آخر؛ لت
 .ة النوم باملالبس خارج أماكنها، وجتّنب ترك األحذية فيها؛ ألّنها من أهّم مصادر التلّوث اليت يستنشقها النائم يف أثناء تنفسهإىل  جتّنب تكديس حجر

 
 املقالة العلمية  ما الفن النثري الذي ينتمي إليه النص؟ 

   ؟هذا النص وما اسم الكتاب الذي أخذ منهوما مؤلفاته؟ ما اسم كاتب النص؟ 

 .الّنص هذا ُأخذ ومنه ،اْلمراض من والوقاية الغذاء -٤  الّثانويّة اللنب ملنتجات اِليويّة الّتكنولوجيا -٤/معّوض نصر

 ؟املعمورة/التهّيج/الوجيزة/تتصّدى هلا/الّتكديس/املكتّظة/عوادم الّسيارات: ما معنى املفردات التالية 

  حّدة التأثر :التهّيج .جعل اْلشياء بعضها فوق بعض :الّتكديس .قود يف السّيارةمفردها عادم، وهو ما ينتج عن احرتاق الو  :عوادم الّسيارات
 ة عن معنى كل مما يأتياحبث يف أحد معاجم املصطلحات الطبّي: 

 منوعة متكاملة من خالَّي مماثلة من نفس املنشأ، والِت حتمل وظيفة مددة، كالنسيج الطالئي، والنسيج العصيب، وغريها مجم :أنسجة اجلسم  
 من طبقة خلوية واحدة، لتسمح للمواد الغذائية الصغرية بتغذية اخلالَّي حوهلا جدارهاقنوات دقيقة جًدا تشبه الشعر، ويتكون  :الّشعريات الّدموّية. 
 فراغات مليْة ِبهلواء، تّتصل ِبلتجويف اْلنفي عرب فتحات خاصة، تقع ضمن عظام المجمة والوجه :اجليوب األنفّية. 
 بروتينات تتواجد يف الدم والسوائل السمّية اْلخرى يفرزها السم ْلضعاف اْلجسام الغريبة من بكتريَّي وفريوسات وغريها :ملضاّدةاألجسام ا . 
 تبطينات تتواجد يف أماكن خمتلفة يف السم كالفم واْلذنْي واْلنف، تستخدم يف اهلضم واْلفراز :األغشية املخاطّية. 
 تضيق متغري يف القصبات اهلوائية، جتاوًِب مع مثريات خمتلفة مرض يسبب :الرَّْبو القصيب. 
 ت مفردها بَ و غ، وهي خلية تكاثر الجنسي، تنقل النبات من حالة الركود إىل حالة النشاط أو العكس، وهلا أشكال كثرية وخمتلفة يف الفطرَّي :األبواغ

 . والطحالب والراثيم وغريها
 الوراثية الِت يملها كّل كائن حيّ جمموعة املعلومات  :الرتكيب اجليين. 
 ُجر ثوم   ؟(جراثيم)كلمة  مفرد إىل أحد املعاجم واستخرج ْدُع 
 موسم الّربيعوخاصة يف هناية موسم الربد، و  اِلساسّية مرض م ن أمراض العصر ، وهلا أسباب شىّت، وتنشُط يف مواسَم معينة، ما املقصود باحلساسّية؟  
 غبار الطّلع، أو مواد التجميل، أو شعر اِليواانت، أو : تفاعل غري طبيعّي يدث يف أنسجة السم املختلفة نتيجة مادة غريبة، مثل.ةاذكر أربعة أسباب للحساسّي

 املواد الّسامة، أو بعض اْلدوية مثل املضاد اِليوّي الب ن سلْي
 عن طريق الفم أو اْلنف أو اللمس أو اِلقن، فتهّيج اْلماكن الِت وصلت  إىل داخل السم تصُل مسببات اِلساسّية   كيف حتدث احلساسّية يف داخل اجلسم؟

 .بة ْلعراض اِلساسّيةة تؤثر يف النسيج املصاب والشعريات الدموية احمليطة املسبّ  ة دفاعيّ إليها، ما يؤدي إىل تول د أجسام مضادّ 
 صول أي نوع من الراثيم إىل الهاز اهلضمي والتنفسي مما يؤدي إىل هتّيج اْلنسجة التلوث يعن إمكانية و      .وّضح العالقة بني التلّوث ومرض احلساسّية

 .وحتّسسها
   الهاز اهلضمّي، والهاز الّتنفسيّ : أنسجة اللد واْلغشية املخاطّية للجهازين      ؟ما أكثر أنسجة اجلسم عرضة لإلصابة باحلساسّية. 
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 :جب عن األسئلة اليت تليهثم أ, (احلساسية)اقرأ النص اآلتي من درس  

بد من أن ُيهَضم قبل وصوله إىل األمعاء، ومن أنواع احلساسّية أيضًا حساسّية اإلنسان حنو نوع معّين من الغذاء؛ فأّي نوع من الربوتينات الغذائّية اليت يتناوهلا اإلنسان ال 
أحيانًا امتصاص هذه الربوتينات بصعوبة، فإّن اخلطورة يف هذه احلالة تكمن يف تعامل اجلسم معها على أّنها  أما إذا استطاعت األمعاء. وإّلا َصُعب امتصاص الربوتينات غري املهضومة

الّنوع من احلساسّية هو معارك  أجسام غريبة، وعندها تتكّون أجسام مضاّدة تتصّدى هلا، فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائّية تعرف بأمراض احلساسّية، وميكن القول إّن هذا
أنسجة اجلسم؛ حلمايتها من هذا الربوتني  كيميائّية حتدث بني أّي بروتني غذائّي ينجح يف الوصول إىل خاليا اجلسم أو أنسجته من غري هضم، وبني األجسام املضاّدة اليت تتكون من

 .الغريب الذي جيب الّتصّدي له
الذي ( الالكتوز)ء الربوتني يف اللنب مسؤواًل عن حدوث احلساسّية منه، وقد حتدث من سكر اللنب وقد تسّبب بعض األغذية احلساسّية لإلنسان من مثل الّلنب، فيعد جزي

 .األشخاص البيض والّسمكيسبب انتفاخًا يف املعدة، ويصاحب االنتفاخ مغص وإسهال بعد فرتة وجيزة من تناوله، ومن األغذية األخرى اليت تسبب احلساسّية لدى بعض 
ص قد تسبب احلساسّية، مثل درجات احلرارة العالية أو املنخفضة فضاًل عن أشعة الشمس، وتظهر أعراض احلساسّية هنا بالقيء واإلسهال واملغومثة عوامل طبيعّية 

د تظهر أورام وانتفاخات يف مناطق خمتلفة من ، وقاملتكّرر يف البطن أو العطس أو الّرشح أو األزمات الّرْبوّية أو الّطفح اجللدّي املعروف باألكزميا اليت يكثر انتشارها بني األطفال
 . اجلهاز اهلضمّي، واجلهاز الّتنفسّي: أما أكثر أنسجة اجلسم تعّرضًا لإلصابة باحلساسّية فهي أنسجة اجللد واألغشية املخاطّية للجهازين. اجلسم

اسات إىل أّن للمرأة دورًا أساسّيًا يف الوقاية من هذا الّداء على حنو عام، وحساسّية وتصيُب احلساسّية املاليني من البشر يف مجيع أرجاء املعمورة، وقد أشارت بعض الّدر
وتزداد نسبة . ود لإلصابة بأمراض احلساسّيةاجلهاز التنفسّي على حنو خاص؛ ألنَّ الرتكيب اجلييّن لألّم أشّد تأثريًا من الّتركيب اجلييّن لألب من حيث االستعداد الوراثي للمول

ديدة من حساسّية الّصدر تصيب الفتيات بهذا املرض كّلما كان األخوال واخلاالت املصابون به أكثر من األعمام والعّمات، وأّكدت بعض الّدراسات أن نسبة اإلصابة باألنواع الّشاإلصابة 
      .أكثر من الفتيان

 

 اْلرض املبنّية أو املسكونة :املعمورة القصرية :الوجيزة .تواجهها :تتصّدى هلا .املزدمحة :كتّظةامل   ؟املعمورة /الوجيزة/تتصّدى هلا/ املكتّظة: ما معنى املفردات التالية. 
  م ع دة/ َمع دة  .بالّرجوع إىل أحد املعاجم، مبيًنا أوجه ضبط الكلمة (معدة)اضبط بالّشكل حريف امليم والعني يف كلمة  
 عَددَ / عدّ  :االستعداد -  كَظظَ / كّظ  :مكتّظ -  هلَ بَ  :التهابات - :اجلذُر الّلغويُّ لكّل كلمة من الكلمات اآلتية ما 
 الر ب وّية،      الُفطرَّيت (.وّيةالّرْب)، والراء يف كلمة (الفطريات)الفاء يف كلمة  اضبط بالّشكل حرف 

  خالَّي السم أو أنسجته من غري هضم إىلتْي غذائي أي برو ، لوصول حساسّية اْلنسان حنو نوع معّْي من الغذاء       ؟وّضح املقصود بالتحّسس الغذائي. 
 اذكر عَرضني لكل من:  

ر واْلسهال واملغص املتكرّ   القيء:  احلساسّية الناجتة عن درجات احلرارة املرتفعة أو املنخفضة -ب             .مغص وإسهالانتفاخ يف املعدة،   :حساسية اللنب-أ 
 املعروف ِبْلكزميا، وقد تظهر أورام وانتفاخات يف مناطق خمتلفة من السم فح اللديّ زمات الّرب ويّة أو الطّ يف البطن أو العطس أو الّرشح أو اْل

  عّلل ما يأتي: 
 .ْلهنا تصيب املاليْي من البشر يف مجيع أرجاء املعمورة  .احلساسّية مرض من أمراض العصر-أ  
 .ى كّل من يصاب بهْلخطاره عل  .ال جيوز االستهانة مبرض احلساسّية -ب  
 .جيُب على املرأة أن تكون أكثر حرًصا على وقاية نفسها من احلساسّية -ج  

 .ْلن  الرتكيب الين لألم أشد َتثريًا من الرتكيب الين لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود لإلصابة أبمراض اِلساسّية   
 اتمن اْلعمام والعمّ  املصابوَن به أكثرَ  واخلاالت اْلخوال كانما  كلّ متى تزداد نسبة إصابة الطفل مبرض احلساسّية؟. 
 صور الكاتب اِلساسية معركة، وصور الربوتْي الغذائي واْلجسام املضادة    كيميائية معارك هو احلساسّية من النوع هذاإّن  :العبارة اآلتيةور الفنية يف وّضح الّص

 .جيشْي خيوضان هذه املعركة
 ّصة العلمية استخدام املصطلحات العلمية، واالستناد إىل احلقائق، وخماطبة العقل، مّثل لكل واحدة من هذه اخلصائص من الّنمن خصائص املقال. 

 ،إخل... الّرب و القصيب، الُفطرَّيت، سكر اللنب: مثل املصطلحات العلمّية 
 تسبب بعض اْلغذية اِلساسّية لإلنسان: مثل :االستناد إىل احلقائق. 
 استخدام لغة علمّية مباشرة، وندرة الصور الفنّية :لعقلخماطبة ا 

  أثري فيهبّين إىل أي مدى ُوّفق الكاتب يف عرض املوضوع بشكل واضح ومفهوم، ويف تثقيف املتلّقي صحيًّا والّت. 
ى اِلقائق العلمية، وعرض ذلك بلغة سهلة كان الكاتب موفّ ًقا يف إيصال فكرته؛ ْلنه التزم ْسات املقال العلمي من حيث تسلسل اْلفكار، واالعتماد عل

 .واضحة مع قصر العبارات واملعان املباشرة خماطًبا العقل ال العاطفة
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  :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها, (سأكتب عنك يا وطين)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة 

 
 

 سأكتُب عنَك يا وطين
وأرسُم لوحًة للّشوِق تسكُن رحلَة 

 الّزمِن
رايًة للُحبِّ أمحُلها  وأرفُع

 وحتمُلين
 سأكتُب كلَّ ما أهوى
 وما َيْحلو إىل الَوَطِن
 سأذكُر أّنك الُبْشرى

 وكلُّ اخلرِي للَبَشِر
 فآتي كّلما هتَفْت

 ِظالُل الشَّوق تطلُبين
وآتي كّلما امتّدت ذراُعَك َكْي 

 تعانَقين
 بشوٍق ثّم حتُضَنين
 سآتي كّلما نهَضْت

 سأُلينُرباَك الطُّْهُر ت
سآتي يف شعاع الّشمِس والظَّْلماِء 

 والقمِر
 سأرِجُع للرُّبى َطْوعًا
 وأمحُل غربيت شوقًا

 

وأطوي رحلَة األّياِم واألوجاِع 
 وامِلَحِن

 سآتي حاَلما تدعو
 بال خيٍل
 وال طرٍي
 وال ُسفِن

 عزيزًا كنَت ولتْبَق
 مدى األياِم يا وطين

 (2) 
 سأبقى فيك ال َأهوى سواك مدًى

 يا فيك حّتى حْلظة الَقَدِروأح
سأجعُل من تراِبك إْذ تسامى 

 َخْفقَة الصَّْدِر
وأغسُل يف مياِهك ما يبدُِّد قْسوةَ 

 الدَّْهِر
وأنِسُج ِمْن ربيِعَك ما خيلُِّد بْهَجةَ 

 الُعْمِر
 ولْسُت أكوُن ُمْغَتِربًا
 إذا طّوفُت يف الّدنيا
 وعْدُت إليَك يف شوٍق

 وحبٍّ ال حدوَد لُه

 ي يف رياِح الّليِل إعصارًاسآت
 وآتي يف نسيِم الفجِر أحالمًا
 فأنت العامُل املزروُع يف ذاتي

 وأنَت أنا
 وأنَت ِبشارُة اخلرِب
 وأنَت احلبُّ يا أردنُّ

أنَت الّطْيُف والِوجداُن يف األفكاِر 
 والصُّوِر

*** 
(3) 

 محاَك الّلُه يا أردنُّ يا وطنًا
 تنامى يف حمّبِتنا

 يِخ والُبنياِن والسَِّيِرَمَع الّتار
 لك الّراياُت ُنْعليها

 لَتْخِفَق يف دياِر اجملِد ُمْلِهمًة
 برؤيا أنَت حتمُلها
 وجمٍد أنَت صاِنُعُه
 ورافُع رايِة العرِب

.. فسّجْلنا لَك األمساَء ال ُتحصى 
 بال عدِد

 بفخٍر ال نظرَي هلا

 فكيَف أكوُن مغرتبًا؟
 وأنَت لنا بكلِّ معامِل الّدنيا

 وحتُضُننا
 وأّنك يف حنايا الَقلب تسُكُنين
 ُأحبَُّك يف الدُّنا سهاًل وصحراَء

 وخْفَقَة وادَي العرِب
(4) 

 تراُبَك قْد زرْعَت ِبه
 بذوَر احُلبِّ خالدًة إىل األبِد

 لتعلَو يف مساِئَك أمجُل الّراياِت
 رمُز الفخِر واإلمياِن والظََّفِر

 فما أحسْسُت يف يوٍم
 ُمْغَتِربًابأّني كْنُت 

 ألّنَك مْل تفارْقين
 كما روحي تنادُمين
 كما ظّلي تسرُي معي

فأنَت الّداُر يا أردنُّ أسكُنها 
 وتسُكنين

 فروحي ما رأْت َسَكنًا
ِسواَك يا وطين... ِسواَك 

 

  وفانشراع الليل والط/ ممود فضيل التل            ؟اسم الديوان الذي أخذت منهمن قائل هذه القصيدة؟ وما 

 والّطوفان الليل شراع -٣. الّطريق هامش -٣.االنتظار جدار -٣. اْلِت للغد نداء -٤. واالغرتاب الّصمت أغنيات -٤     الّشاعر أعمال اذكر أبرز 
 ؟الّنظري/ الِوجدان/ الّطْيف/ اخَلْفقة/ تنادُمين/الظََّفر/ يبّدد:ما معنى املفردات التالية 

 :الِوجدان .والمع أطياف .اخليال الطائف، وما يراه النائم :الّطْيف .اِلركة واالضطراب :اخَلْفقة .تسامُرن وجتالُسن :تنادُمين .ث ل واملساويامل   :الّنظري .يُ ب عد :يبّدد
 الفوز :الظََّفر .منبع الشعور

   مَددَ / مدّ  :امتّدت  هلَ مَ  :ُملهمة  شَععَ / شعّ  :شعاع    :اجلذر الّلغوي  لكّل منما 
 الَبشائر :الِبشارة                الُبَشر      :الُبْشرى               .الِبشارةوالُبشرى، : الكلمات التالية مجع ما. 
 نة :مِلَحنا      الر ب وة :لرُّبىا      :ا يأتيمّم ما مفرد كّل  اِلّدّ  :احلدود           الّسرية :السَِّير         امل ح 
  (:رؤية)، و(رؤيا)دام بعُض الّناس بني استخخيلط 

 (إدراك املَر ئيّ )ما يُرى يف اليقظة  :رؤية       .ما يُرى يف الّنوم :رؤيا          ُعْد إىل املعجم، وبّين معنى كّل منهما؟ -أ
 .لتحّقق املعنى الذي أراده؟ وّضح ذلك( رؤيا)هل وّفق الّشاعر يف استخدام -ب      

 .ّقق املعّن الذي أرادهي ، لذا فاستعماهلا اهذه الصورة َللتطّلع حنو أمر مااوأراد اها ( رؤَّي)استخدم الّشاعر 
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 فرِّق يف املعنى بني الكلمتْين اللتْين حتَتهما خطٌّ يف ما يأتي: 
 (.به ُيستاك اْلراك شجر من تخذي عود)   ِسواِك َشبيَه َسَقمي من ِصرُت لو -                (غريكَ )     سواَك اَسَكًن ْترَأ ما فروحي   -                
 كتابته شعًرا يف وطنه، ورْسه لوحًة يف شوقه إىل وطنه، والعودة إىل وطنه كّلما انداه  .عّبر الّشاعر عن شوقه لوطنه، اذكر مظهرين هلذا الشوق . 
 سأكتب كّل ما أهوى، وما يلو إىل الوطن: قوله       املقطع انتقى الّشاعر كّل ما هو مجيل من الكلمات ليعّبر بها عن حّبه لوطنه، أين جتد ذلك يف. 
 يف قوله  سأذكُر أّنك البشرى، وكّل اخلري للَبَشر   على هذا؟ لُّيُد استخرج من املقطع ما، لة مواردهاألردن بلد اخلري مع ق.  
 ك؟                 دلُّ ذلعالَم ي كيف عّبر الّشاعر عن هذا املعنى؟ :ال تقف العوائق أمام الشاعر يف تلبية نداء الوطن 

فر لديه وسيلة سآِت حاملا تدعو بال خيل وال طري وال سفن ِبعّن أّن العوائق ال تقف أمام الّشاعر يف تلبية نداء وطنه حاملا يدعوه، حىت وإن َل تتوا:  يف قوله
 .على شّدة شوقه لوطنه، وتعّلقه بهذلك  يُدلُّ و .للنقل حبرا أو برا أو جوا تقّله إىل وطنه، فهذا العائق ال يقف حاجًزا أمامه

 إليهات والوطن، وّضح ذلك يف ضوء فهمك األسطر الّشعرية  يف املقطع املشار عّبر الّشاعر عن التوّحد بني الّذ. 

، فالوطن أمام مرأى الشاعر ذات الّشاعر حتيا يف وطنه حىت ِلظة َقَدره، وإن كان بعيًدا عنه، وهي حالة التحام وامتزاج  بْي ذات الشاعر وذات الوطن
 .أنت أان:  دائًما ال يهوى غريه، والوطن مّتحد يف الّشاعر وهو فيه

 تضمن املقطع ما يُدلُّ على هلفة الشاعر، وشوقه إىل العودة إىل وطنه، أين جتد ذلك؟ 

 .سآِت يف رَّيح الليل إعصارًا، وآِت يف نسيم الفجر أحالما:  يف قوله
 دى عمق ارتباط الشاعر بوطنهاستنتج ما يُدلُّ على م. 

لشاعر، وهو  وأنت اِلّب َّي أردّن ،  أنت الّطيف يف الوجدان واْلفكار والّصور يعرّب عن مدى عمق ارتباطه بوطنه، فالوطن هو منبع الشعور وامللهم ل:  قوله
 .كّل اْلفكار والصور يف خميلة الّشاعر، وهو حاضر يف وجدان الّشاعر وإن  كان بعيًدا عنه

 ألردن مبعث الفخر واالعتزاز يف املاضي واحلاضر، ؟ا 

، وسري أبطاله التاريُيف على مكانة اْلردن  لّ تدُ و بّْي الشاعر أّن لألردّن سرية ًترخيّية مشّرفة ِبواقفه وبطوالت أبنائه، ويفخر الّشاعر براية اْلردّن وجمده ورفعته، 
 العظماء 

  رفع الراية اْلردنية رمز االستقالل هذا الّزرع؟الوطن مزروع باخلري، ما مثرة.  

 فهو بعيد جغرافًيا عن وطنه، لكّنه قريب منه نفسًياسري مع الّشاعر كظّله ال يفارقهالوطن ي .الّشاعر أّنه بعيد وقريب من وطنه يف الوقت نفسه، وّضح هذا يرى ،. 
 ؟ سواَك يا وطين ... سواك  فروحي ما رأْت َسَكنًا:  ماذا قصد الّشاعر بقوله 

فإّن هذه الّروح ال  -ْلنه ال حياة للجسد من غري روح -َل جيد الّشاعر سكًنا أيوي إليه أفضل من وطنه، فإذا كانت روح الّشاعر تسكن جسده ليعيش،   
 .ترى اِلياة إال يف أرض الوطن

 استخرْج من القصيدة ما يُدلُّ على: 

 فكيف أكون مغرتِبً    .وم أبن كنت مغرتِبفما أحسست يف ي  .رْفض الّشاعر فكرَة االغرتاب الّنفسي 

 وأطوي رحلة اْلوجاع وامل َحن  .أّن الوطن باعث الّسرور يف نفس الّشاعر، وخمّفف وطأة أمله. 

 سأبقى فيك ال أحيا سواك مدى، وأحيا فيك حىّت ِلظة الَقَدر   .أّن حّب الوطن يتنامى يف نفس الّشاعر حّتى مماته. 

 اب واملاء والّربيع صوًرا يعّبر بها عن انتمائه إىل وطنهأّن الّشاعر جعَل الّتر. 
 .وأنسج من ربيعك ما خيّلد اهجة العمر وأغسل يف مياهك ما يبّدد قسوة العمر سأجعل من ترابك إذ  تسامى خفقة الّصدر   

 أعِط مثاًلا من القصيدة على الّتكرار يف املعاني واألفكار، معّلًلا. 
 داللة على أّن الوطن يسكن يف ذات الّشاعر : كنين، وأنت الدار يا أردّن أسكنها وتسكنين،  فروحي ما رأت سكًناوأّنك يف حنايا القلب تس. 

  داللة على َتكيد التوّحد مع ذات الوطن:    أحيا فيك و  سأبقى فيك  و  أنت أنا. 

  يت ترتبط بهاغري مّرة يف القصيدة،  بّين القيم الوطنّية الّسامية ال( الّرايات)وردت لفظة. 
 .الّراَّيت رمز لالستقالل والّرفعة والشرف والكرامة والّنصر واهلُويّة الوطنّية       
 الغرض من ما: 

 تكرار ال النافية يف قوله بال خيل، وال طري، وال سفن. 

 .مع نفي وجود وسيلة تقّلهَتكيد النفي، ِبعّن عودة الّشاعر إىل وطنه متحققة          

 سأذكر، سآتي، سأجعل، سأبقى:  يف قولهالسني استخدام. 

 .السْي تُدل  على املستقبل القريب، ِبعّن حتقق إجناز هذه اْلفعال يف القريب        
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     من العبارات اآلتية كّل عبارة ة يفالفنّي ةورح الّصوّض:  
 لوحة مجيلة، دفعه شوقه إىل كتابتها( القصيدة الِت كتبها)صّور كالمه يف وطنه    .وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن. 
 صّور الّشاعر شوقه لوطنه ظالاًل تالزمه، وصّور الظالل أشخاًصا تناديه وتطلبه.فآتي كّلما هتَفْت ِظالُل الشُّوق تطلُبين. 

 صّور الّشاعر الوطن إنسااًن ميّد ذراعه ليعانقه.آتي كّلما امتّدت ذراُعَك كي تعانَقينوج. 

 صّور الّشاعر البال يف وطنه أشخاًصا تسأله العودة.سآتي كّلما نهضْت ُرباك الطُّْهُر تسأُلين. 

 صّور الّشاعر الوطن إنسااًن يزرع اْلرض، وصّور اِلّب بذورًا ُتزرع.تراُبك قد زرْعَت به بذوَر احلبِّ خالدًة. 
 ما داللة كّل من: 

 بعد أن أتعبته الغربة العودة إىل الوطن قرار  :األيام واألوجاع وامِلَحن أطوي رحلَةو. 

 مدى تعّلق الّشاعر بوطنه   .أّنَك يف حنايا القلب تسكنين. 

 عودة الّشاعر إىل وطنه يف كّل الظروف  .سآتي يف شعاع الّشمِس والظَّْلماِء والقمِر. 

 لته وعقلهحضور الوطن يف نفس الّشاعر ويف خمي  .أنَت الّطيُف والِوجداُن يف األفكاِر والّصور. 
 حّب الوطن متبادل بْي الّشاعر ووطنه  .وأرفُع رايًة للُحبِّ أمحُلها وحتمُلين. 

  ألن األردن معه كروحه ال تفارقه أينما حلَّ وارحتّل  ؟علل ال يشعر الشاعر بالغربه وهو بعيد عن وطنه. 

  تسامى، تعلو، تنامى؟:  قيمة توظيف الّشاعر أفعاًلا من مثلما 
 .عال فيها معّن السمّو والرفعة والنمو، وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه الّشاعر؛ وطنه اِلبيب اْلردنّ كّل هذه اْلف

 االّتكاء على عناصر الطبيعة جلّي يف القصيدة، وّضح داللة ذلك. 
ورية لدى الّشاعر،  فأظهرت شوق رِبك، الّشمس، القمر، الّرىب، ربيعك، الليل، سهال، صحراء،  عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشع

 .،  فعرّب اها عن حّبه لوطنه بعيدا كان أم قريباالعناصر جزء من وطنه ْلّن هذه وكشفت عن تعّلقه به ،الّشاعر، والذي أشّد ما يكون يف غربته خارج حدود الوطن 

 دّلل على ذلك من النص، الوجداني واحلركي هيبرزت صورة الوطن ببعد. 

 .يف والوجدان يف اْلفكار والّصور، أنت اِلّب َّي أردن، كما روحي تنادمن، فأنت العاَل املزروع يف ذاِتأنت الطّ َل تفارقن، : منها :الوجداني

 .سآِت يف شعاع الشمس، سآِت يف رَّيح الليل إعصارًا، إذا طّوفت يف الدنيا،  وخفقة وادي العرب، لتخفق يف دَّير اجملد: منها :احلركي

 ؟ لألبعاد احلركية والوجدانية يف النّصما األثر الفين 

 .ِبخالص وصدق وطنه الذي ينتمي إليهجتاه ملتزم يف صور مجالية فهو  امتزجت به عواطف الشاعر البعد الوجداني
 .، لبث اِليوية يف الصورة الشعريةجاء منسجًما مع البعد الوجدان ملبّيا له والبعد احلركي

  يف رأيك؟ بّين ذلك واالنتماءعواطف الشوق، والفخر،  هل جنح الشاعر يف املراوحة بني. 
 .     ويرتك أيًضا للطالب. نعم ، فقد ظهر الشاعر مشتاقا لوطنه، فخورا ببطوالته، صادقا يف انتمائه إليه       
  أحّبَك يف الّدنا سهًلا  وصحراء؟:  ما داللة وجود الّسهل والّصحراء مًعا يف وطن واحد يف قول الّشاعر 

 .ِبعّن أّن الشاعر يّب جغرافية بلده املتنوعة؛ سهاًل وصحراء، ببدوه وحضره وكل فْاته       
 الّدعاء لوطنه ِبِلماية  ؟محاَك اهلل يا أردنُّ: عر يف مجلةما املعنى الذي أفاده قول الّشا. 
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 :يه, ثّم أجب عن األسئلة اليت تل(الِفكر العربّي امُلتجّدد)اقرأ النّص اآلتي من درس 

دئ القومّية واحلرّية والوحدة يف حماولة استيعاب روح العصر وحتّدياته، ندرك ما لدينا من مرياث حضارّي وتراث سياسّي ونهضة عربّية تأّسست يف القرن املاضي على مبا
فكانت هذه مطالب أّمة . طريق العمل من أجل احلرّية واهلوّية القومّية كما جتّلت النظرة البعيدة حنو املستقبل يف هذه النهضة املباركة وهي تشّق. واة والتقدمال واملسالواالستق

إّن نهضتنا إّنما قامت لتأييد احلّق ونصرة العدل، وإعزاز كتاب : مع أبنائها إىل مستقبل مشرق ألّمتنا العربّية قائاًل وهو يرنو –طيب اهلل ثراه  –محلها جّدي الّشريف احلسني بن علي 
 .رسوله اهلل وإحياء سّنة

م اإلسالم حفظ كرامة العروبة والتمّسك بقَي: وبعد مرور ما يقارب املئة عام على هذه الّدعوة، ما زلنا نستذكر بكّل اعتزاز املنطلقْين األساسيْين للّثورة العربّية الكربى
وقِت نفسه، أّن اإلسالم والتقّدم ِصْنوان ال يفرتقان، كما طالبت بتطبيق نظام الّشورى لقد تصّدت هذه الثورة ملظاهر استغالل الّدين احلنيف كافة؛ مؤّكدة يف ال. بيلة الّساميةالّن

ولت البعد احلضارّي اإلنسانّي للمنطقة العربّية بأكملها والّتمّسك بالّتراث واألصالة احلضارية يف مواجهة األخطار احمليقة أكوسيلة من وسائل اإلصالح االجتماعّي والّسياسّي، و
 .ّل اهتمامها وعنايتهاباألمة ُج

يتّم فيه تفكيك االستبداد كما بّين يف وكان من أبناء األّمة التّواقني إىل احلرّية والتغيري سليمان البستاني، الذي كان يتطّلع إىل مستقبل يتحّقق فيه اإلصالح املنشود، و
ال يعّد الّتاريخ سريورة سردّية، إّنما هو ذكرى وعربة حتّفز اخليال على الّتفكري يف املمكن دون قيود أو : وهنا أقول. 1391 كتابه ذكرى وعربة أو الدولة العثمانية قبل الّدستور وبعده

 .دوحد

يت تقودنا إىل احلديث عن التعّددّية الثقافّية الإّن الّتمسك باستقاللنا الثقايّف يعيد جتديد العقل العربّي املنفتح على اآلخر؛ انطالقًا من خصوصّيته اليت حترتم التنّوع بأشكاله و
كذلك كانت احلضارة اإلسالمية يف أوج ازدهارها تّتسع لديانات . رًااوال ننسى أّن احلضارات العظيمة تفسح اجملال للتنّوع وتّتخذ من الّتسامح للجميع شع. مفهوم العيش املشرتك

وحينما تعجز العقول عن . ع من مكامن القّوة، واالختالف أحد السَُّنن الكونّية اليت قام على أساسها الوجودوثقافات متباينة وتضّم أفرادًا ينتمون ألعراق وأمم خمتلفة، فكان الّتنّو
ائح اجملتمع ائفة أو العقيدة سرعان ما تنشأ احلواجز ويزداد الّتباعد بني شرتفسري طبيعة االختالف، وتْأبى القلوب تقبُّل اآلخر واستيعاب نظرته يف احلياة، ويتفّشى التعّصب للّط

 الواحد، وختتّل الّتوازنات الّطبيعّية لعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان

 ؟ التّواقني/السَُّنن/االستبداد /األوج /إىل يرنو/ الّصْنوان / الّسريورة/ :ما معنى املفردات والرتاكيب التالية 
 غري من االنفراد ِبلرأي  :االستبداد .العلو :األوج. إىل يتطّلع إىل، النظر يدَي  :يرنو إىل .الستمراراالمتداد وا :الّسريورة.واحدمها الّصن و، وهو امل ث ل والنظري: الّصْنوان

  .التغيري إىل وهو النازع التّواق، مفردها :التّواقني وقوانْي أسباب من الكون يف هللا أودعه ما وهي ،ُسّنة مفردها :السُّنن.مشورة
 والتقدم واملساواة واالستقالل والَوحدة واِلريّة القومّية   ؟ة العربّيةاذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهض. 
 رسوله سّنة وإحياء هللا كتاب وإعزاز العدل، ونصرة اِلقّ  َتييد  .حّدد أهداف النهضة وفق رؤية املغفور له الشريف احلسني بن علي. 

 الّسامية النبيلة اْلسالم بقَيم والتمّسك العروبة رامةك حفظ ما املنطلقان اللذان انبثقت منهما الّثورة العربّية الكربى؟ 

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

 هكتاب يف بّْي  كما وتفكيك االستبداد اْلصالح فيه يتحقق مستقبل إىل ويتطّلع اِلريّة، ينشد كان ْلنه ذلك
 منجزاته وبطوالته من الّتفكري لإلفادة إىل وتدفعه اخليال، حتفز وعربة هو ذكرى إمّنا فقط، سرديّة سريورة ليس ريُالتا ؟بّين الغرض من تعّلم التاريخ. 

 جعل مسواألمري احلسن احلضارة اإلسالمّية منوذجًا للحضارات العظيمة، بّين ذلك. 

 وأمم ْلعراق ينتمون أفراًدا وتضمّ  متباينة، وثقافات لدَّيانت زدهارها تّتسعا أوج يف اْلسالمية اِلضارة وكانت شعارًا،( للجميع التسامح)من  تتخذّ  ْلهنا

 .أو عقيدة لطائفة تعصب غري اْلخر من وتقبل خمتلفة،
 التنّوع الّثقايف من أهم مصادر قّوة الشعوب، وّضح ذلك. 

 .الثقافية والتعددية أبشكاله التنّوع حترتم الِت الثقايف لاخلصوصية واالستقال من انطالقا املشرتك العيش إىل يقود القّوة، ْلنّه مكامن من التنّوع
 عّلل ما يأتي: 

 .كبرية انتصارات وحققت إىل االستقالل، يسعى ، صادق عرِبّ  كلّ  نفس يف اخلري بذور زرعت ْلهنا ؟األمري احلسن النهضة باملباركة وصف مسو - أ

 .التقّدم يف تنوير اْلذهان البشرية برسالة اْلسالم الّسم حة الِت تدعو إىل النهضةْلن اْلسالم يدعو إىل  ؟اإلسالم والتقدم ِصْنوان ال يفرتقان .أ 

 تفكيكه يتمّ  متشابًكا معقًدا شيًْا االستبداد صّور .(ويتّم فيه تفكيك االستبداد ):اآلتية ةوّضح مجال الّتصوير يف العبار 

 يف العبارات اآلتية  وّضح داللة ما حتَته خّط: 

 .غريه عن اِلاِل عصران ميّيز ما أي .ندرك ما لدينا من مرياث حضارّي وتراث سياسّي وهنضة عربّيةوحتّدياته،  روح العصر بيف حماولة استيعا - أ

 .زاهر ِبستقبل العربّية اْلمة وأبناء علي بن اِلسْي الشريف عند الرؤية وحدة .مع أبنائها إىل مستقبل مشرق ألّمتنا العربّية يرنو  وهو - ج

 .املتعّددة الثقافات على واالنفتاح اْلخر، وتقّبل التعّصب، عن البعد .عربّي املنفتح على اآلخرالعقل ال جتديد - د

 موجزة يف كلماتها عميقة يف داللتها، وّضح ما حتمله من معاٍن(الّتسامح للجميع): العبارة اآلتية ،.  

  .أو أصولهم أو أجناسهم أديانهم اختالف على وتقبّلهم، اآلخرين، مع التعامل في والتيسير التساهل  
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 :, ثّم أجب عن األسئلة اليت تليه(الِفكر العربّي امُلتجّدد)اقرأ النّص اآلتي من درس

افر حلقوق اإلنسان ّسك الإّن أخطار احلروب ودعوات الّتقسيم واخلطاب الطائفّي وشرور الفرقة والّتشرذم ال تنبئ إّلا باملزيد من املعاناة اإلنسانّية واالنتها
 .واإلسالمّي الفجوة بني ما ينبغي أن يكون وما هو كائن ومن املفارقات اليت يعاني منها واقعنا العربّي. ذي كّرمه اهلل تعاىل واستخلفه يف األرضال

التمّسك بها إىل حتقيق األمن  ب العقل واحلكمة، كما تنسجم مع القَيم اإلنسانّية املشرتكة اليت يؤّديياإلرادة العربّية احلّرة املسؤولة ال تنفصل عن تغل إّن
العاملّية  إّن البحث يف هذه القيم املشرتكة يسهم يف كشف الوجه احلقيقي للّتطّرف، ويف إطار هذا املسعى، حنن حباجة إىل الّتركيز على املشرتكات. للجميع

وال ريب يف أّن مستقبل العمل العربّي يكمن يف فضاء . معاملها بصورة مستقلة واإلقليمّية، وتفعيل دور املؤّسسات اإلقليمّية والعربّية، اليت حتمل أولوّياتنا وحتّدد
د يف خمتلف امليادين، وتعزيز يدعم التعاون والّتكامل بني دول اإلقليم وشعوبه، فما نعانيه اليوم من أعراض الَوْهن على الّصعيد احلضارّي يؤّكد احلاجة إىل التجّد

 .واإلجنازثقافة العمل واملشاركة واإلبداع 
شهر رمضان الفضيل، فإنين أزجي الّتهنئة بهذه املناسبة املباركة إىل أهلي وأبناء وطين واألّمتني العربّية واإلسالمّية؛  قدوموإذ حنتفي بعد أيام قليلة ب

املعاناة واالنتهاكات الّصارخة لكرامة  بري كافة، وُرفعت أشكالسائاًل املوىل العلي القدير أْن يعيده علينا وقد حّل السالم واألمن واالستقرار يف ربوع وطننا العربّي الك
 .اإلنسان على املقتَلعني وامُلهجَّرين والالجئني من أبنائه إخوتنا يف اإلنسانّية

َبره، ونستفيد من معانيه لقد أراد اهلل تعاىل لشهر رمضان املبارك أن يكون شهر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للّصالت بني املسلمني؛ نقف عند عظاته وِع 
د ونّيف، مل أتوقف يومًا عن وال يسعين يف هذا املقام إّلا أْن أذّكر بأهمّية تأسيس صندوق عاملّي للّزكاة والّتكافل، فمنذ أْن أطلقت هذه الّدعوة قبل ثالثة عقو. ودروسه

نموّية للبدان اإلسالمّية األقّل منوًا، وضمان احلياة الكرمية لألفراد يف اجملتمعات الّتذكري بها وبأهمية االستفادة من نظام الّزكاة يف سبيل حتقيق األهداف الت
 .لطة األخالقّية والكرامة اإلنسانّيةّسم الغريّية والاإلسالمّية، وتعزيز قَي

ميارسون اإلرهاب والعدوان والّتطّرف باسم  ال تزال الّصورة احلقيقة الّسمحة للّدين اإلسالمّي تتعّرض إىل أقسى أشكال الّتشويه من ِقَبل أولئك الذين 
، وتعزيز الّتكافل إّن الّتركيز من خالل الّزكاة على القيم اإلنسانّية مثل الّرمحة واإلحسان إىل احملتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث هو إنسان. الدين

 .ن مسّميات اإلرهاب والرُّهابعدل والّسالم، وينأى بها االجتماعّي سُيسِهم يف إشاعة رسالة اإلسالم احلّقة املبنّية على الع
 م:أزجي .الواضح املكشوف :رالّساف .الّتفرق :الّتشرذم ؟أزجي/الّسافر/الّتشرذم: ما معنى املفردات والرتاكيب التالية  .أقدّ 

 وة بني ما ينبغي أن يكون وما هو كائنَ وْفق فهمك النّص؟من املفارقات اليت يعاني منها واقعنا العربّي واإلسالمّي الفج: ما املقصود بالعبارة اآلتية 

 التقسيم ودعوات اِلروب أخطار من اليوم هو كائن والبناء، وما اْلعمار يف اْلنسان دور بْي مفارقة فهناك نتحارب، أن ال ونتخاطب نتحاور أن ينبغي

 نساناْل ِلقوق الّسافر واالنتهاك والّتشرذم وشرور الفرقة الطائفي واخلطاب

 أشار مسواألمري احلسن إىل ضرورة التمّسك بالقيم اإلنسانّية املشرتكة للبشر على اختالف أجناسهم وطوائفهم وأصوهلم، بّين أهمّية ذلك. 

 .العاملّية تاملشرتكا على ِبلرتكيز للتطّرف، اِلقيقي الوجه يف كشف ويسهم للجميع اْلمن حتقيق إىل يؤّدي املشرتكة اْلنسانّية ِبلقَيم التمسك إنّ 
 وشعوبه اْلقليم دول بْي والّتكامل ودعم التعاون واملشاركة، العمل ثقافة وتعزيز التجّدد، ؟لسمّوه نظرة مستقبلّية يف حتسني واقع العامل العربّي، وّضحها 
 ما أهمّية تأسيس صندوق عاملي للّزكاة والّتكافل االجتماعّي؟ 

 .اْلسالمّية اجملتمعات يف لألفراد الكرمية اِلياة وضمان اْلقل منًوا، اْلسالمّية للبلدان التنموّية اْلهداف حتقيق سبيل يف الزّكاة نظام من االستفادة
 وتعزيز السبيل وابن إىل احملتاج واْلحسان كالّرمحة اْلسالم يف سامية إنسانية قيم على دليل الزكاة نظام :نظام الزكاة يقّدم صورة حقيقّية عن مساحة اإلسالم 

 اْلرهاب والر هاب مسّميات عن اها وينأى والسالم، العدل على املبنية اِلّقة رسالة اْلسالم إشاعة يف يسهم وهو اهذا االجتماعّي، افلالتك
 الِت املشرتكة اْلنسانية قيمال مع وتنسجم عليه، وتعتمد العقل إىل تركن ْلهنا.إّن اإلرادة العربّية احلّرة املسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل واحلكمة: ل ما يأتيعّل 

 التطّرف ونبذ اْلخر وتقّبل واالستقرار اْلمن حتقيق إىل التمّسك اها يؤّدي

 كيف ُيوّفق اإلنسان العربّي بني االستقالل الثقايف واالنفتاح على اآلخر يف ضوء فهمك النّص؟ 

   .ثقافاته على وتنفح اْلخر تتقّبل نفسه الوقت ويف مستقلة بذاهتا، ثقافّية ّيةهو  يعن بل اْلخرين، ثقافات على االنفتاح منع يعن ال الثقايف االستقالل

 وّضح مجال الّتصوير يف العبارات اآلتية: 

 اتاالنتهاك وصّور صاحبه، عن يرفع ثقاًل  املعاانة أشكال صّور.ُرفعت أشكال املعاناة واالنتهاكات الّصارخة لكرامة اإلنسان عن امُلقتَلعني وامُلهجَّرين .أ 

 .اْلرض عن مقتلًعا شجراً  بالدهم املهّجرين من وصّور ، يصرخ إنساانً 

 .صاحبه على تظهر أعراض له مرًضا اليوم اْلمة أبناء يصيب الذي الضعف صّور.فما نعانيه اليوم من أعراض الَوْهن على الّصعيد احلضاري .ب 

 ميثّله ال آخر رداء وراء يتسرت الذي الّتطّرف حقيقة إظهار احلقيقّي للّتطرف يسهم يف كشف الوجه : يف العبارات اآلتية  وّضح داللة ما حتَته خّط. 
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 :, ثّم أجب عن األسئلة اليت تليه(الكلمة احللوة -َمفاتيُح القلوِب)اقرأ النّص اآلتي من درس

ُنكافأ إّلا بالّتأنيب واالنتهار، ال نسمع من أحد كلمة ُحْلوة،  نعمل سحابة الّنهار وبعض الليل، وال! هذه حياة ال ُتطاق: مِسْعُتها تقول وصوُتها خيتنق بالبكاء
ويظهر أّن رّبة البيت كانت قد . كانت املتكّلمة عاملة أمّية، ختاطب فتاة البيت اليت انتَهرْتها، وصّبت عليها الّلوم؛ ألّنها قّصرت يف أداء واجب! إّنها حياة ال تطاق

الباكر، وأّن رّب البيت مل يوّفر صوَته يف املساء الذي سبق، فتفّجَر الربكان، بركان اإلنسانية يف أبسط مطالبها، وتكّلمت اخلادمة  ل يف الّصباحبأمطَرْتها مبثل هذا الوا
 .األمّية بلغة فيلسوف

أو دعاء، ُتقال يف حينها، تفعل فعل  إّن كلمة شكر أو ثناء، كلمة تلّطف! الكلمة احُلْلوة، الكلمة اللطيفة، ما أحوَج أمساَعنا إليها، بل ما أحوَج قلوبنا
كان دونك مقامًا أو أكان و إّنها مفاتيح القلوب، فأنت حني تقول ملن لك عنده حاجة، ول. الّسْحر، فُتفرح القلب احلزين، ومتسح عرق املتعب، وحتّرك اهلّمة واملروءة

خري وجه؛ ألنه سيؤّديه مبحّبة، ثم متى كافأَتُه بكلمة الّشكر أو الّثناء أو الّدعاء، زدَته تعلقًا أجريًا لك، من فضلك أو اعمل معروفًا، كن واثقًا أّنه سيؤّدي العمل على 
 .بك، وحرصًا على إرضائك

كلمة ول أْن تنتقص منه وتقتصد؛ ألّن األجر واجب، كما أّن اخلدمة واجبة، لكّن الاوالكلمة احُلْلوة ال تغين عن األجر املادّي، وال تكون على حسابه، فتح
عّوَض اهلل عليك، أو يوِجز االثنان فيتبادالن : ض العامل أجره ويقول لصاحب العملسلمت يداك، ومتى يقِب: احُلْلوة عطاء؛ فحني يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول

وأّن القلبْيِن حّلا حمّل اجليبْيِن، وإذا اخلدمة املادّية  كلمة أشكرك، يشعر كالهما أّنه فعل أكثر من الواجب، وأّن عالقته باآلخر مل تعد عالقة منفعة مادّية ِصْرَفة،
 .ترتدي طابعًا إنسانيًا روحانيًا هو الّطابع الوحيد الذي جيب أن يسود العالقات بني الّناس؛ ألنه يشيع الطُّمأنينة وينشر اهلناء

ك، وليست يف حاجة إىل أن تقول هلا من فضلك أو أشكرك، وهي تؤّدي العمل الكلمة احُلْلوة من مزايا اإلنسان، فاآللة توّفر هلا الوقود والزيت فتصدع بأمر
التعامل مع اإلنسان، فتصبح فلسفة بدّقة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان، لكّن الّنفوس الّصماء صَمَم اآللة، الّنفوس املتنّكرة إلنسانيتها تفّضل التعامل مع اآللة على 

 .شيئًا ال يطاق –كما قالت العاملة األمّية  –ُينَجز وأجر ُيدَفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه، وتصبح احلياة  الّتعامل بني الّناس على أساس عمل
 

 عاملت فتاة البيت اخلادمة معاملة قاسية: 

 اِلُلوة الكلمة وغياب واللوم واالنتهار التأنيب .هاِت صورًا من هذه املعاملة -أ 

 واجب أداء يف اخلادمة تقصري ما سبب هذه املعاملة؟ -ب 

 (ُحل وة) كلمة ما الذي كانت تتوّقعه العاملة من أهل البيت لقاء عملها؟ -ج 

  اذكر بعض صور الّثناء والّتعزيز كما وردت يف النّص، العمل، والَقْسوة طريقًا لإلحباطجعل الكاتب الّثناء سبياًل لإلخالص يف. 

 فيك هللا ِبرك عليك، هللا عّوض اك،يد سلمت أو املعذرة، العفو أسألك ِل، اْسح فضلك، من أشكرك،

 واملروءة اهلّمة وحترّ كُ  املتعب، عرق وَتسحُ  اِلزين، القلبَ  فتفرحُ  الّسحر، فعل تفعل ما أثر املعاملة اللطيفة يف نفوس اآلخرين؟ 

 ؟فّرق الكاتب بني إنسان مادّي، وإنسان للعاطفة قيمة كبرية يف حياته، وّضح ذلك  

 فيه للسان وال للقلب نصيب ال يُدفع وأجر يُنجز عمل أساس على أموره يف اْلخرين مع يتعامل املاديّ  اْلنسان. 

  اْلنسانّية ِبنظار اِلياة اىل وهو ينظر فيه، طبع اِللوة فالكلمة الطّيب، والكالم العاطفة قيمة يقّدر الذي اْلنسان 

 املادّية العالقة على تطغى اْلنسانية قةالعال (.وأّن القلبني حّلا حمّل اجليبْيِن ): ما املقصود بقول الكاتب 

 وّضح الّصور الفنّية يف ما يأتي: 

 شديًدا اً ر مط التأنيب كالم صّور .ويظهر أّن رّبة البيت كانت قد أمطَرْتها مبثل هذا الوابِل يف الّصباح الباكر     (أ 

  مفاتيح الطّيب الكالم وصّور أبواًِب، القلوب صّور .لوب، إّنها مفاتيح الق...ما أحوَج أمساَعنا إىل الكلمة احُلْلوة، الكلمة اللطيفة (ب 

 .تشعر ال صّماء آلةً  اْللة مع التعامل تفّضل الِت الاّفة الّنفوس صّور .لكّن الّنفوَس الّصماَء صمَم اآللِة اليت تفّضل الّتعامل مع اآللة (ج 

 وّضح دالالت العبارات اآلتية: 

 واحلزن الّضيق شّدة .تقول وصوُتها خيتنق بالبكاء -أ

 احتماهلا وضعف قهرها على داللة أمّيتها، رغم كاحلكماء تتكّلم جعلت جتربتها .تكّلمت اخلادمة األمّية بلغة فيلسوف -ب

 اليوم طوال العمل .نعمُل سحابَة الّنهاِر وبعَض الّليِل -ج

 واضطربت فثارت املعاملة، هذه حتتمل تعد مل اخلادمة أّن على داللة .فتفّجَر الربكاُن، بركاُن اإلنسانيِة -د

 النفوس يف الطيبة للكلمة اإلجيابي األثر .فتنقُر على وتٍر من أوتاِر قلوِبنا -ه
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 :, ثّم أجب عن األسئلة اليت تليه(الكلمة احللوة)اقرأ النّص اآلتي من درس

ما يف القلوب؛ ألن علمها عند عّلام الغيوب، والكلمة  حنن ال نعلم. وينبغي للكلمة احُلْلوة أْن تكون صادقة، صادرة عن إخالص وإميان ال يشوبها َزْيف أو نفاق
قد ال يتاح لنا يف كل مّرة أْن حنّدد مدى إخالصها، وقد نفكر . احللوة إذ ُتقال أو ُتكتب، تصل إلينا مباشرة، فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا ويكون هلا صداها املستحّب

 .علول الّتفكري يف ذلك، وحسنًا نفايف ذلك، وقد ال حن
أو املعذرة، سلمت  ولة احِلدادة تصبح حّدادًا، كذلك إذا عّودَت لسانك إرسال هذه العبارات أشكرك، من فضلك، امسح لي، أسألك العفوامبز: يقول املثل

 .لها يف الوقت ذاتهيداك، عّوض اهلل عليك، بارك اهلل فيك، فال بّد من أن تفعل يف نفسك فعل اإلحياء، فالكلمات الطّيبة تصدر عن الّنفس، وتصق
الّزوج وزوجته، واألب وابنه، والّصديق : وَلِئن كانت الكلمة احُلْلوة الزمة بني الّرئيس واملرؤوس، واخلادم واملخدوم، فهي ليست أقّل لزومًا بني األنداد

وإذا كان املرء ُيسّر . اطف تشّد رباط األلفة وُترصُّ ُبنيان الّصداقاتوصديقه، وال حيسَبنَّ أحد أّن رفع الكلفة ينفي كلمة احملّبة، بل العكس هو الّصحيح، فعبارات التع
ذين يؤمن بهم ويطمئّن إىل بسماع كلمات الّثناء من الغرباء، فهو أكثر سرورًا بسماعها من أفواه املقرَّبني إليه أولئك الذين يعيشون معه أكثر ساعات حياته، وال

 .إعجاب زوِجه أواًل ويسمعها دائمًا تثين عليهأقواهلم، ولعّل أسعد الّناس َمْن يفوز ب

 
 (مواليد اْلرق)من كتاب / دمحم النّقاش   اسم الكتاب الذي ُأِخذ منه؟ اَمن كاتب هذا النص؟ وم 
 ؟ ْيفالّز/االنتهار/داألندا/الّصْرف/تصدع بأمرك/الوابل/يشوبها :ما معنى املفردات التالية 

رالزّ   :االنتهاروالنظري ث لوهو امل   النّ د، مفردها  :األنداد .اخلالص َل خيتلط بغريه: الّصْرف .تُ نَ ّفذه: تصدع بأمرك .هاخيالط: يشوبها .املطر الّشديد :الوابل  .ج 
 .الّشيء   من الّرديءُ  لالباط   : ْيفالّز

 أنَ  :الطُّمأنينة ؟الطُّمأنينة، تُرصُّ، األلفة، اإلحياء: ما اجلذُر الّلغويُّ لكّل من  . َوَحيَ  :اإلحياء أَل فَ   :األلفة. رَصصَ  /  صّ ر   :تُرصُّ. طم 
 فّرْق يف املعنى بني الكلمتني التني حتتهما خّط يف ما يأتي: 

o أثرها :واملقصود الصوت، رجع  :الّصدى   -  .الكلمة احُلْلوة هلا صداها امُلستحّب. 
o الشديد العطش  :الّصدى -  ّرَقها َحرُّ َصَداهاَبْعَد َأْن َح     َوَجرى يف اأَلْرِض َيْنُبوُع ُهدًى :قال علي اجلارم. 

 (.يشّد: )، وفاء الفعل(يقبض، يعجز: )عد إىل املعجم واضبْط بالشكل عني الفعلني 

 .)يُشدّ ( :الفعل وفاء ،)يعَجز يقب ض،(  
  اهلا بهذه الصورةللّداللة على املرأة، عد إىل أحد معاجم الّلغة العربّية، وحتّقق من استعم( زوج)استخدم الكاتب كلمة. 

 .زوجان مها :لالثنْي :فيقال أته،ر ام :الرجل وَزوجُ  .بعلها: أةر امل َزو جُ  واملؤنث، املذّكر فيها يستوي زوج
 ما املقصود بقول الكاتب: 

 يعتاده فإنّه ما فعل ممارسة نفسه املرء عّود إذا. (مبزاولة احِلّدادة تصبح حّدادًا)  -أ

 .أيًضا نفسه يف وإمنا متلقيه يف الّسرور يبثّ  ال فإنّه الطّيب الكالم املرء يصدر عندما .النفس، وتصقلها يف الوقت ذاتهإّن الكلمات احُلْلوة تصدر عن  -ب

 فالتعاط اتر عبا تقّويه بناءً  الّصداقات صّور .عبارات التعاطف تُرّص ُبنيان الّصداقات :وّضح الّصور الفنّية يف ما يأتي 

  الّدعاء ؟(بارَك اهلُل فيك)و (عّوض اهلُل عليك): مثلما املعنى الذي تفيده مجل من 

 اِلدّ  جتاوزت وقد حُت َتمل، تعد َل املعاملة هذه أنّ  َتكيد يف النّص برأيك؟( حياة ال تطاق): ما داللة تكرار عبارة. 

 املعيش، الواقع من أمثلة بسوقه كبري حدّ  إىل النص متلقي يف التأثري الكاتب استطاع ؟وّضح إىل أّي مدى استطاع الكاتب الّتأثري يف متلقي النّص من وجهة نظرك 

 فيه اً وَتثري  للقارئ تشويًقا مقالته اها وافتتح النص، عليها بّن مسامعه على وقعت قصة وسرده

 ودليله، املتكّلم عنوان وهي خرين،اْل لقلوب مفتاح هي الطّيبة الكلمة ؟ألسلوب اإلنسان يف تعامله مع اآلخرين أثر يف كسب قلوبهم أو كسرها، وّضح ذلك يف رأيك 

 .أو أظلمتها الدنيا أضاءت كلمة فربّ  كانت، مهما ِبلكلمة أحد يستهْي فال خواطرهم، كسر ويتجّنب اْلخرين، مع خطابه يف ألفاظه ينتقي أن املرء فعلى
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 :ثّم أجب عن األسئلة اليت تليه, (رسالة من باب العامود)من قصيدة اقرأ النّص اآلتي  
 واحملاريُب َفَقْد طاَل الغياُب بيَب الُقدِس نادْتَك الِقبابُ يا ح .1
 وللَكّف اخِلضاُب َزْنِدَك الَوْشُم إنَّها ُقرَُّة عيَنْيَك ويف .2
 شباُب –بْعُد  –َقَطعوُه واهلوى  واألحّباُء على الَعْهِد الذي .3

 رايٌة واْسُمَك سْيُف وكتاُب َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهمْ .4

 َك الّركاُباوْعَأْسِرِج امُلْهَر ُيط اأَلْهُل َفيا فاِرَسُهْم َوُهُم .5

 َيْفَتدي األقصى وأمواٌج ِغضاُب وَيِسْر َخْلَفَك َبْحٌر هائٌج .6

 وردٌة فاحْت وكْم جاَد َسحاُب   كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهمْ  .7

 ُحرٍَّة َدّقْت وكْم شعَّ ِشهاُب وعلى باِب الُعلى َكْم مْن يد .1

 وِبِهْم َتْزهو الرَّوابي والّشعاُب األبطاُل واألقصى هلموهُم  .3

 ا اجملد إهاُبنوعليها ِمْن َس واجلباُه السُّْمُر أعراُس ِفدًى .19

 فاجلباُه السُّْمُر للجنَِّة بابُ   إْن َيكْن باُب الُبطوالِت َدمًا  .11

 ُمْنِقٍذ إّلاَك فالّساُح يبابُ   يا حبيَب الُقْدِس ما للُقْدسِ ِمنْ  .12

 ما هلا يف َنَظِر الغازي ِحساُب الينُي اليت ِمْلُء املدىامل .13

 وحَدها صابرٌة واألهُل غابوا غرَي أنَّ الُقْدَس يف حمنِتها  .14

 ولَكْم أمسْعَت لْكن ال جواُب ولَكْم نادْيَت لكْن ال َصدًى .15

 سوف َنْلقانا ونْلقاها الّرحاُب يا حبيَب القدِس يا برَيَقها  .16

 دًا للمسجِد األقصى مآُبغو ْجتمٌعاحِلمى ُم دًا َشْمُلغو .17

 
  بقصائده الوطنّية، وحبّسه العذب وأسلوبه الّرشيق  الشاعر حيدر حممود؟ ُعرفِبَم. 
 (عباءات الفرح اْلخضر)و( من أقوال الّشاهد اْلخري)و( الّنهر يغن ىشجر الّدفلى عل: )من دواوينه اذكر أبرز دواوين الشاعر؟ 
  (عباءات الفرح اْلخضر)  ت منه هذه القصيدة؟اذكر اسم الديوان الذي أخذ 
 يف احتفال للقوات املسّلحة  –طّيب هللا ثراه  –ألقى الّشاعر هذه القصيدة بْي يدي جاللة املغفور له امللك اِلسْي بن طالل  بيِّن مناسبة القصيدة؟

 .م٤٣٣٤اليش العرِّب ِبناسبة ذكرى اْلسراء واملعراج عام  –اْلردنّية 
 مشاعرالفخر واالعتزاز ِبلعالقة الِت تربط اهلامشيْي ِبلقدس    .فة البارزة يف هذه القصيدةالعاطاذكر. 

 ؟الزَّْند، الّسنا، اإلهاب /الّركاب/الّرحاب/اليباب/الّشعاب/ املآب/ اخِلضاب: ما معنى املفردات التالية 
ّناء وحنوه :اخِلضاب   .جبلْي مفردها الّشعب، وهو انفراج بْي: الّشعاب .حديد تُعّلق يف الس ر ج، يضع فيها الفارس قَدمه حلقة من: الّركاب. ما خُي َضب ويُتَلو ن به من ح 

بة، وهي اْلرض الواسعة: الّرحاب. اْلرض اخلالية: اليباب  .ال ل د :اإلهاب .الّساطع الّضوء :ناالّس .الكفّ  يف اعر الذّ  طرف موصل  :دْنالزَّ .املرجع :املآب .مفردها الّرح 
 بيةاالرّ   :الّروابي   .البهة  :اجلباه .اهلُد ب  :األهداب .الُقبة :الِقباب   ؟باب، األهداب، اجلباه، الّروابيالِق: ما مفرد كّل من. 
 فّرق يف املعنى يف ما حتَته خّط يف كّل جمموعة مّما يأتي: 

م الّدياِر بكائي َرْسِم لقد طاَل يف                 صورتك: َرْس ُكَ          الغالي على أهداِبِهْم  َرْسُمَك - -أ   الّدَّير من الباقي اْلثر: َرس 

 اْلصابع مع حةّراال: وللَكفّ     اخِلضاُب وللَكّف َزْنِدَك الَوْشَم ويف - -ب 

 صر ف من ع،: َكفّ و   األذى،كّف :نها الّرسول صلى اهلل عليه وسلممن حقوق الّطريق كما بّي -

د   ذيال الَعْهِدواألحّباُء على  - -ج   زمن: عهد  .الّدولة األموّية عهدُشّيدْت قّبُة الّصخرة يف                                  الوعد: العه 
 اخلشب/ رالِبّلْو/ءارالّصح/الّذهب/راحلج/رالبح/اخليمة /السَّْرج/الّلجام: التالية اشتق أفعااًل من األمساء اجلامدة. 

َرَج من الس ر  / ألََم من الّلجام َجرَ / البحر من أحَبرَ / اخليمة من خّيمَ /جَأس  تح  ر من بل َورَ / اءر الّصح من أصحرَ /باخلش من ختّشبَ  /الّذهب من ذّهبَ /راِلج من اس   الب ّلو 
 الرعاية اهلامشيون أوالها دين رمز من املقّدسات َتثّله ما دينّية، داللة ما داللة الِقباب واحملاريب كما وردت يف القصيدة؟ 

 اِلسْي عند رفيعة ِبكانة القدس حظيت. ّشاعر عن مكانة القدس الّرفيعة عند امللك احلسني بن طالل طّيب اهلل ثراه، ومكانة احلسني عند أهلها، بّين ذلكعّبر ال 

 .الدستورية سلطاته توّليه منذ واالهتمام ِبلرعاية تعهدها إذ طالل؛ بن

 شباُب –بْعُد  –َقَطعوُه واهلو ى    واألحّباُء على الَعْهِد الذي   :يف قول الّشاعر 
 ملدينتهم وينتمون جاللته يّبون الذين القدس أهل من هم األحّباء؟ -أ 

 الغاصب للعدو اخلنوع ورفض القدس، عن الّدفاع يف  -هاثر  هللا طيب- طالل بن اِلسْي امللك ميثلهم هاشم لبن واالنتماء الوفاء ما العهد الذي قطعوه؟  -ب 

 َأْسِرِج امُلْهَر ُيطاوْعَك الّركاُب   َوُهُم اأَلْهُل َفيا فاِرَسُهْم    :يف قول الّشاعر 
 القدس أهل من األهل؟   .هللا رمحه طالل بن اِلسْي امللك من الفارس الذي يتحّدث عنه الّشاعر؟

 عنها للدفاع معه وسريهم لاللته القدس هلأ َتييد على داللة ُيطاوْعَك الّركاُب ؟:  ما داللة والقيادة الفروسّية َأْسِرِج امُلْهر؟: ما داللة

 سبيل يف الّشهداء تضحيات عن الشاعر حتّدث ( ٣،٣، ٣ اْلبيات)    .كأشار الّشاعر إىل أّن القدس هي أرض البطولة والّشهادة، وّضح كيف عّبر الّشاعر عن ذل 

 .وشعااها جبباهلا القدس اهم تفتخرو  الدين، رمزهم واْلقصى بلدهم، والقدس اْلبطال، هم الشهداء فهؤالء فلسطْي،
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 حّدد موطن ذلك يف القصيدة ، حيات اجليش العربّي من أجل القدسحتّدث الّشاعر عن تض. 
رُ  والباهُ  (:٤٤، ٤٤ البيتان)  إهابُ  اجملد   َسنا م ن   وعليها ف ًدى اسُ ر أع الس م 

رُ  فالباهُ  َدًما الُبطوالت   ِببُ  َيكن   إن               ِببُ  ة  جن  لل الس م 

 بُكّل يٍد ُمَضرََّجٍة ُيَدقُّ  وللُحرّيِة احَلمراِء باٌب    :هاِت من النّص ما يتوافق ومعنى قول أمحد شوقي 
هابُ  شع   وكم   ت  َدق   ةٍ ُحرّ   يدٍ  م ن   َكم   الُعلى ِبب   وعلى: قول الشاعر  ش 

 يف خطاب امللك احلسني طّيب اهلل ثراه، ماذا تستنتج من ذلك؟( منِقذ، نادْيَت، أمسْعَت: )استخدم الّشاعر كلمات وعبارات من مثل 

 أجلها من العرب توحيد على وحرصه عنها، الدفاع إىل الدائم وسعيه  -اهر ث هللا طيب -طالل بن اِلسْي امللك عند القدس مكانة
 أرضها على وثباهتا صمودها ارر استم على َتكيًدا ؟ما داللة بعث الشاعر احلياة يف القدس ،بّث الّشاعر احلياة يف املكان 

 للطالب أيًضا ويرتك  .فلسطْي دولة عاصمة املَق دس بيت /املباركة اْلرض  /املطّهرة اْلرض  ما املعاني اليت تثريها يف نفسك لفظة القدس؟  
 وّضح الّصورة الفنّية يف األبيات اآلتية: 

 به وتستغيث امللك، جاللة تنادي مبوبة القدس الّشاعر صّور  طاَل الغياُبَفَقْد  واحملاريُب      نادْتَك الِقباُب يا حبيَب الُقدِس  .أ 
 واندفاعه ُعن فوانه يف القويّ  ِبلشباب القدس أهل حبّ  صّور  شباُب –بْعُد  –واهلو ى َقَطعوُه     واألحّباُء على الَعْهِد الذي .ب 
 القدس أهل أهداب على ايةر  امللك صورة رصوّ  واْسُمَك سْيُف وكتاُب رايٌة   َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهمْ  .ج 

 القدس حريّة سبيل يف عليه تدقّ  الّشهداء وأَّيدي ِبِبً  العلى صّور           وكْم شعَّ ِشهاُب ُحرٍَّة َدّقْت وعلى باِب الُعلى َكْم مْن يد .د 

 ما داللة ما حتَته خّط يف األبيات اآلتية؟ 

 وللَكّف اخِلضاُبَم َزْنِدَك الَوْش ويف ُقرَُّة عيَنْيَكإنَّها  .أ 

 والقدس جاللته بْي العالقة ثبات  :اخلِّضاُب للكّف  ورضاك سرورك مبعث  :عينْيك قّرة

 واِلنكة القوة :وكتاُب سْيٌف واْسُمَك  واْسُمَك سْيُف وكتاُبرايٌة       َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهمْ  .ب 
 الّشهيد :فاحْت وردٌة   جاَد َسحاُب وكْم وردٌة فاحْت كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهمْ  .ج 

 اثئر كبري مجع :هائٌج َبْحٌر                                                   َيْفَتدي األقصى وأمواٌج ِغضاُب َبْحٌر هائٌجوَيِسْر َخْلَفَك  .د 

 العرِبّ  اليش :ْمُرالسُّ واجلباُه   وعليها ِمْن َسما اجملد إهاُب     أعراُس ِفدًى واجلباُه السُّْمُر .ه 

 ؟(واجلباُه السُّْمر)، و(يا حبيَب الُقدِس: )ما داللة الّتكرار يف قول الّشاعر 

 ِبلقدس جاللته تربط الِت احملّبة عالقة َتكيد على داللة  :القدس حبيب يا. 
 فلسطْي أرض على وتضحياته العرِب اليش دور َتكيد :الّسمر اجلباه 

 مّية والوطنّية واضحة يف وجدان الّشاعر، مّثل هلذه العواطف من النّصبرزت العواطف الدينّية والقو. 

 ،الغيابُ  طالَ  فَ َقد   واحملاريبُ   الق بابُ  اندت كَ  الُقدس   حبيبَ  َّي -  :مثل الدينية 
 مآبُ  اْلقصى للمسجّ   وغًدا -   الّرحاب ونلقاها تلقاها سوف  -

 ،لُ  َوُهمُ      -     :مثل الوطنية ر ج     ار َسُهم  ف فَيا اَْله  رَ  َأس   الرّ كابُ  يُطاوع كَ  املُه 
س   حبيبَ  َّي -  يَبابُ  فالّساحُ  إاّلكَ  ُمن ق ذٍ   م ن   للُقد س   ما الُقد 
عابُ  تزهو الرواِب واهم   هلم واْلقصى اْلبطال وهم -  والشّ 

 ،حسابُ  الغازي نظر يف هلا ما   املدى مل ءُ  الِت املاليْيُ  -    :مثل القومّية 
رُ  الباهُ و  -  إهابُ  اجملد   َسنا م ن   وعليها   ف ًدى اسُ ر أع الس م 
 ِببُ  للجّنة الّسمر فالباه   دما البطوالت ِبب يكن إن -
 جُمتمعٌ  اِل مى مَش لُ  وغًدا -
 غابوا واْلهل صابرة وحدها   منتها يف القدس أن غري -
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 :        اليت تليه , ثّم أجب عن األسئلة( رْسم القلب) اقرأ النص اآلتي من 
 مجال انجي  ما اسم كاتب النص؟  
 وأمهها، ةة ترجم عدد منها إىل لغات أجنبيّ له جمموعة من اْلعمال اْلدبيّ  اذكر أبرز األعمال األدبية للكاتب؟: 

 .(عندما تشيُ الذائب)، و(فات الزوابع اْلخريةخملّ )و( الطريق إىل بلحارث) :رواياتال -1

  (ما جرى يوم اخلميس)، و(رجل بال تفاصيل)، و(خاِل الذهن رجل) :جمموعاته القصصية -2

 (ما جرى يوم اخلميس)  اذكر اسم اجملموعة القصصية اليت أخذت منها هذه القصة؟ 
 ؟ثابتة/احُلفر/مالمح/ حَتملق/ أقايُض/ يدهُم/ ثتشّب/نزَّ/ افرتَّ/قحمّد/َتْشرئّب :مامعنى املفردات التالية 

 .يفاجئ :يدهُم .ك بقوةَتسّ : ثتشّب .وسال قطرَ : نزَّ .الفم ُمقد م يف الِت أسنانه وبدت ابتسمَ :  افرتَّ .منعم النظر: قحمّد .رعنقها لتنظ َتدّ : َتْشرئّب
 .مسّمرة :ثابتة .اْلخاديد :احُلفر .تقاطيع :مالمح .تنظر بشّدة :حَتملق .وضُ اأِبدُل أو أع :أقايُض  
  دَ َسو   :اسوّدت .َسَحبَ  :االنسحاب .مَ َسْ   :الّسأم  :ما اجلذر اللغوي لكّل من. 
 اْلسود :احلالك .اْلزرق: الّصايف .اْلمحر :القاني .اْلبيض :الناصع .اْلصفر :الفاقع .رخضاْل: واليانع  :تبّين أليِّ األلوان تستعمل الصفات اآلتية.  

 تشبه رسم القلب  من شكل النبتة الِت أهداها إليه صديقه، ْلهنا   مّم استوحى القاّص عنوان قصته؟.  

  اهتمام القاص بكالم صديقه حسنو  ،وإحضار حسن هدية، اصلقتعاطف حسن مع ا .ل على ذلك، دّل(حسين)مثة رباط وّد متني يربط القاّص بصديقه. 

 ة حّب أو بغضى فيها جمّرد واحدة من موجودات الغرفة، وَل يشعر بوجود عالقأر    اّتسمت نظرة القاّص االولّية إىل النبتة؟ ِبَم  
 عدد ثالثة أمور أثارت استياء القاص من النبتة .  

 . ها، وتنظيف أوارقها، وتسميدها، كما أهنا حتتاج إىل من يبتسم هلاالستائر، وريّ   إزاحةحتتاج إىل عناية يومّية كي تنمو، فرتغمه كل صباح على   

 ور الفنّية، ووّضحهاعة يف التصوير، هاِت أربًعا من الّصاأبدى القاّص يف القصة بر .   

 صّور النباًتت أشخاًصا  :حّية تتلّقف االبتسامة كائنات 

 صّور النبتة إنسانة تنظر  :نبتة حتملق يف سقف الغرفة القامت 

 صّور النبتة إنسانة  :حني بلغت منتصف اجلدار دّب اخلالف بيننا من جديد 
 صّور النبتة إنسانة  :ءرافبدت كأّنه تنظر إىل الو 

  صّور النبتة إنسانة  :النبتة اليت حتّدت وحدتي واقتحمت حياتيتلك 

 وصّور النور شخًصاصّور النبتة إنسانة  :هااكي ترى النور أو ير ،. 

 صّور النبتة إنسانة  :جتربني على رّيها 

 ما داللة كّل من : 

امُلصفرة  اجلدران  حتملُق يف سقف الغرفة القامت، أو يف-أ
  .وء اْلوضاع املاديّة للقاصّ س         رة املتقشِّ

  .التقّدم يف السنّ  .األخاديد املتقاطعة يف جبهيت ويف خّدي-ب

  .العبوس والتجّهم  .  أنا ال أكاد أرخي شفيّت -ج

 ذكرَّيت القاص الكثري. املساحة من اجلدار مألى بالّصور-د
 موت النبتة موت النبتة. حني سقط العنكبوت -ه

 مة، متشبثة ِبِلياة كعنكبوت يتشّبث ِبلدارو االتشبث ِبِلياة، فقد كانت النبتة مق   يف نهاية القّصة؟ (عنكبوت) ص لفظةالقا  مداخيوحي است مَب. 
 بّين القيمة الفنّية هلا يف النصو. هات مثاًلا لكّل منها. وّظف القاّص عناصر احلركة، والصوت، واللون يف القّصة 

  .اً اسوّدت، الدار مصفرّ .اصفّرت أوراقها :اللون. ْسعُت صوهتا، صوت الطقطقةأشبه بصوت  :الّصوت.قعدجلسُت على املو  انتعشت، ومنت :احلركة
 . تقريب املعّن من نفس املتلّقي والتأثري فيه، ونقل أفكار القاّص بصورة أو ضح وأصدق: القيمة الفنّية هلا                      

 الفرحدمالرتّدد، الدهشة واالستغارب، الن: ر اآلتيةإىل املواضع اليت ظهرت فيها املشاع أشْر ،. 

 وتنهدت ،جعتُ اسي، تر رأقلّبت الفكرة يف  :الرتّدد .  ما الذي جيذبن إىل جمرد نبتة :الّدهشة واالستغارب  

   ودمهن شعور من ارتكب جرًما .حاولت إنقاذها :مالند  وأان أبتسم هلا فرًحا طفوليًّا،  :الفرح.  

 القصة وّضح عناصر . 

العالقة بْي القاّص والنبتة الِت مّرت : احلدث .النبتة، القاّص، حسن صديق القاصّ : الشخوص. منزل القاصّ  :املكان .من شهر آذار إىل شهر أَّير :الزمان
 . اشتياق القاّص إىل رؤية صديقه حسنموت النبتة، و  :احلّل .انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوّجه حنو الباب :ّزمذروة التأ. الت كثريةحل وحتوّ اِبر 

 حسن صديق القاصّ  :الشخصيات الثابتة             .القاص، والنبتة :الشخصيات النامّية          .صيات نامية وثابتةخصيات القصة إىل شخصّنف ش.  

 يف القصة  ّزمضع يدك على مواضع التأ . 

 . النافذة الباب، لكّنها رفضت، وتوّجهت حنو سها حنوأعندما فرض القاص على النبتة التوّجه بر   
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 :, ثّم أجب عن األسئلة اليت تليه(العربّية يف ماضيها وحاضرها)اقرأ النّص اآلتي من قصيدة 
 

 َهال َشَدْوَت ِبَأْمَداِح اْبَنِة الَعَرِب     ا ِبَك َيا َصنَّاَجَة األَدِبَماَذا َطَح (1

 َفِبتَّ َتْنُفُخ َبْيَن اهَلمِّ واْلَوَصِب        َهاأَطاَر َنْوَمَك َأْحَداٌث َوَجْمَت َل (2

 َشْجوًا ِمَن اْلُحزِن أو َشْدوًا مَن الطََّرب              يَُّة َأْندى َما َبَعْثَت ِبِهَواْلَيْعُرِب (3

 ِمَن الَبَياِن َوآَتْت ُكلَّ ُمطََّلِب الّلِه َأْحَيْت ُكلَّ َناِزَعٍةُروٌح ِمَن  (4

 َوَجْرُس َأْلَفاِظَها َأْحَلى ِمَن الضََّرِب          َمِل الَبسَّاِم َمْوِقُعَهااأَلَأْزَهى ِمَن  (5

 َوْحٌي ِمَن الشَّْمِس أو هْمٌس ِمَن الشهِب  اَوْسَنى ِبأْخِبَيِة الصَّْحَراِء ُيوِقظَه (6

 َفَأْسَكَتْت َصَخَب اأَلْرَماِح والُقُضِب َتَكلََّمْت ُسَوُر الُقْرآِن ُمْفِصَحًة (7

 َيْدُعوِإَلى الّلِه يف َعْزٍم ويف َدأِب َم َخْيُر ُقَرْيٍش َواْبُن َساَدِتَهاَوَقا (1

 ِمْنُه اأَلَصاِئُل َلْم َتْنُصْل َوَلْم تِغِب       َهامِشيِّ الَوْشي َلوُنِسَجْت ِبَمْنِطٍق (3

 ِمن الَبَياِن َوَحْبٍل َغْيِر ُمْضَطِرِب َفاَزْت بُرْكٍن َشديٍد َغْيِر ُمْنَصِدٍع (19

 َسْهٍل َوْمن ِعزِّه يف َمْنِزٍل َخِصب ْم َتَزْل ِمْن ِحمى اإِلْساَلِم يف َكَنٍفَوَل (11

 َوَخرَّ ُسْلَطاُنَها َيْنَهاُر ِمْن َصَبِب َحتَّى َرَمْتَها اللََّيالي يف َفَرائدها (12

 َمساِمَع الَكْوِن ِمْن َناٍء َوُمْقَتِرِب َكَأنَّ َعْدَناَن َلْم َتمأْل َبَداِئُعُه (13

 َناٍء َوَأمْثاُلُه ِمنَّا َعَلى َكَثِب ِللَّْفِظ َنْسَتْجِديه ِمْن َبَلٍدَنطرُي  (14
 ِلَعْيِنِه َباِرٌق ِمْن َعاِرٍض َكِذِب َكُمْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَدا (15

 َمْن اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها (16

 إَلى َدِخيٍل ِمَن األْلَفاِظ ُمْغَتِرِب لَعَربيَّ السَّْمَح َمْنِطُقُهأْنْتُرُك ا (17
 ِلَمْن ُيَميُِّز َبْيَن الدُّرِّ َوالسُُّخِب َوِفي امَلَعاِجِم َكْنٌز اَل َنَفاَد َلُه (11

 َحتَّى َلَقْد َلَهثتْ ِمْن ِشدَِّة التََّعِب رُِّرَهاَكْم َلْفَظٍة ُجِهَدْت ِممَّا ُنَك (13
 َلْم َتْنُظر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِب     ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍة َوَلْفَظٍة (29

 َفَلْم َيُؤوَبا ِإَلى الدَّْنَيا َوَلْم َتُؤِب َكأنََّما َقْد َتَولَّى الَقاِرَظاِن ِبَها (21

 ِقِبُهَنا ُيَؤسَُّس َما َتْبُنوَن ِلْلَع َيا ِشيَخَة الضَّاِد َوالذِّْكَرى ُمَخلَِّدٌة (22

 ِبِمْثِلِه يف َمَدى اأَلْدَهاِر َواْلِحَقِب ُهَنا َتُخطُّوَن َمْجدًا َما َجَرى َقَلٌم (23

 

 القارظان /بُخالسُّ /بَرالَغ/العارض/لُصْنَت/يْشالَو/بُضالُق/األخيبة/ىْسنالَو/بَرالضَّ/نازعة من البيان/ةاليعربّي/ناجةالصَّ/طحا بك :ما معنى الكلمات التالية/ 
 ؟َوَجَم/ األصائل/لصََّخبا/َوَصبال /ِشيخة

ة نسبة إىل غة العربيّ اللّ : ةاليعربّي .رنْي شعره ن  ناجة العرب ِلس  ب بصّ ج، وهو آلة موسيقية، وكان اْلعشى يلقّ ن  الالعب ِبلص  : ناجةالصَّ .نك عفَ رَ صَ : طحا بك
اخليام، : األخيبة .نة وهي النومالنائمة، من السّ : ىْسنالَو .العسل: بَرالضَّ .هميل إلي: نازعة من البيان .يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيون

هام، ى به السّ سوّ ضرب من شجر تُ : بَرالَغ .طلّ حاب املُ السّ : العارض . لوهنايتغرّي : لُصْنَت .وبنقش الثّ : يْشلَوا .يوفالسّ : بُضالُق .باء، وهي اخليمةمفردها اخل  
 .خاب، وهو العقد من اخلرز وحنوه، خيلومن الواهرمفردها س  : بُخالسُّ .بةرَ غَ : طلق يف بالد الشام على شجر اِلور، واحدتهويُ  ار،على ضفاف املاء واْلهن ينمو

املرض أو  :َوَصبال .سكَت حزانً  :َوَجَم .بغ بهد  ظة، وهو ورق من شجر يُ رَ واحدته ق َ  ،ظرَ ظ فلم يرجعا، والقَ رَ نزة خرجا يف طلب القَ رجالن من بن عَ : القارظان
يخة.أصيل، الوقت حْي تصفّر الشمس ملغراها: مفردها :األصائل .اختالط اْلصوات :لصََّخبا .التعب شيُ، وهو ذواملكانة من علم أو فضل أو : مفردها: ش 
 . رائسة

 أوَب : ؤوبي        .َهَرقَ : ُمهرق    ِل  وَ : توىل    :ما اجلذر اللغوي  لكّل من . 

 ة املصريّ غة العربيّ قد ألقاها الارم يف حفل افتتاح الدورة الثالثة جملمع اللّ و قع هذه القصيدة يف مْة بيت ت ة؟بني مناسبة القصيد.  
 : ّط يف كّل جمموعة مّما يأتيخفرق يف املعنى بني الكلمتني اللتني حتتهما 

 . شجر صلب ينموعلى رؤوس البال :ْبِعالنَّ   َوالَغَرِب  ْبِعالنَُّق َبْيَن رِّ ُيَفّم َحارَبها َمْن الُث ُقَرْيٍش ْنِتِبَأْزَرى ِب (أ 

  .عْي املاء :ْبِعالنَّ.                 ْسُرمن حيُث ال ينهُل إّلا أنَت والنَّ ْبِعالنَّأنهل ماَء  : ن خليلاقال جرب            

 . َتِت بعدكم الِت اْلجيال الالحقة العاقبة :بالَعِق.     ِبَعِقْلِلُس َما تْبُنوَن ا ُيَؤسََّدٌة ُهَنَوالّذْكرى ُمَخّل يَخَة الّضاِدَيا ِش (ب 

  .ر القدمعظم مؤخ   :بالَعِق               .بالَعِقر الّساق َفْوق الُعْرُقوب َعَصبة يف ُمَؤخَّ             
  
 ر من نفسه يناجيهخًصا آخع الشاعر شااطبته، أو بانتزر وخمخر اآلء يف مطالع قصائدهم إىل التجريد؛ باستحضاايعمد بعض الشعر : 

  .خياطب الشاعر نفسه، ويثه على التغّن ِبلّلغة العربّية، ومد حها  ؟وعالَم حيثه الشاعر  ؟املخاَطب يف البيت االول َمِن (أ 

 ؟ملاذا وصف الشاعر نفَسُه بصّناجة األدب (ب 

ليدّل على مكانة  (بصّناجة اْلدب)س الّشاعر ِلسن رنْي شعره، ووصف  الشاعر نفسه لقب لألعشى ميمون بن قي (صّناجة العرب)
  .شعره وحسنه، ومنزلة اللغة العربّية  يف وجدانه

 اياها، اذكر ثالثا منهاتغّنى الشاعر بسمات العربّية ومز.  

ض، صوت حروفها أحلى من اَعة معجمها، صاِلة لميع اْلغر لغة القرآن الكرَي ممّية يف ظل اْلسالم، دعا اها رسول هللا عليه السالم، سَ     
 . العسل،  تفّوقت على اللغات يف فصاحتها وبالغتها، قّوة ألفاظها وبياهنا
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  ذلوها، حّدد األبيات اليت تضّمنت ذلكخسجل الشاعر عتًبا على أبناء العربية الذين . 

  ٍد يه م ن  بَ َلد َتج   َأمث الُُه م ن ا َعَلى َكَثب  اَنٍء وَ     َنطرُي ل ل ف ظ  َنس 
 َْي بََدا راء  ح  ر ق  املَاء يف الص ح   ل َعي ن ه  َِبر ٌق م ن  َعار ٍض َكذ ب     َكُمه 
 الن  ب ع  َوالَغَرب      َأز َرى ب ب ن ت  قُ َري ٍش مث  َحاَراَها َ  َمن  الَ يُفرّ ُق بَ ْي 
  َُح َمن ط ُقه ُرُك الَعَرِب  الس م  يٍل م َن اْلل َفاظ  ُمغ رَت ب   إىَل     أن  ت    َدخ 
  ٌُز الَ نَ َفاَد َله م  َكن   َ الد رّ  َوالس ُخب      َويف  املََعاج   ل َمن  مُيَيّ ُز بَ ْي 
 َظٍة ُجه َدت  مم  ا نُكرّ رَُها د ة  الت  َعب      َكم  َلف   َحىت  َلَقد  هَلَثت  م ن  ش 
  ٍَنت  يف َجو ف  ُمظ ل َمة َظٍة ُسج  َ ُمر َتق ب      َوَلف  َها َعْي  ن   ُس م   َلَ  تَ ن ُظر الش م 
 َا َا َقد  تَ َوىل  الَقار ظَان  اه  ن  َيا َوَلَ  تَ ُؤب      َكأمن   فَ َلم  يَ ُؤوَِب إ ىَل الد 

 جع اللغة العربّية يف نفوس أبنائها، وّضح ذلكاذكر الشاعر بعض مظاهر تر. 
 . ها، ويفضلون اْللفاظ الّدخيلة من الثقافات اْلخرى، ال ميّيزون بْي ألفاظ العربّيةيهملون العربية الفصيحة، ويبتعدون عن معامج

 العيب ليس يف اللغة، وإمّنا يف أبنائها، وّضح ذلك  . 

ة فهم مقصّرون يف حّقها، اللغة العربية لغة البالغة والبيان، نزل اها القرآن الكرَي ِبعجازه وبيانه وبالغته، فهي أُّت اللغات وأكملها، أّما أبناء العربيّ  
 . ِببتعادهم عنها، واستعارهتم ألفاًظا من لغات أخرى وتكلموا اها

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

  وأشار إىل فصاحتها وأصالتها، ومناسبتها ذكر الّشاعر صفات العربّية، فهي اْلحسن صوًت واْلكثر عطاء، ( ٤٤-٤)يف النصف االول من القصيدة
 .  ء اهاا، وتغّن الشعر ثراً لكّل حال نظًما ون

  وصف حال العرب اليوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاظًا غريبة دخيلة، وأمهلوا لغتهم اْلصيلة، فما عادوا يفّرقون بْي  ( ٤٤-٤٤)ويف النصف الثان
 .الفصيح والعامي، أو بْي ألفاظها عامة

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

 . القارظان، النّ ب ع، الَغَرب، قريش ، أخبية، صّناجة  اْلدب: ثية مثلااستخدم الشاعر كلمات تر 

 بّين أثر القرآن الكريم يف عاملية اللغة العربّية . 

 . من غري العرب دخلوا اْلسالم وتعلموا العربية اً ؛ ْلن كثري العربية، وِبلقرآن ذاعت وانتشرتآُن الكرَي اللغة حفَظ القر  

 اللغة العربّية خالدة خبلود القرآن الكريم، وّضح هذا . 

 . ْلهنا لغة القرآن الكرَي، فهي مفوظة حبفظه ومحايته، وِبقية ببقائه، فاكتسب القدسّية واخللود

 بّين عالقة النّص مبضمون احلديث الشريف(رّيخارواه الب) ًاإّن ِمن البياِن لِسحر: ّصلى اهلل عليه وسلم  للرسوا  لقا ، . 

 : مجال اللغة العربّية وَتثريها انبع من بالغتها وبياهنا، ومجال أسلواها، كقول الشاعر

o  ٍَيت  ُكل  اَنز َعة  ت  ُكل  ُمط َلب  م َن البَ َيان  َوآتَ    رُوٌح م َن اّللّ  َأح 
o  ًَحة َكَتت  َصَخَب اَْلر َماح  والُقُضب     َتَكل َمت  ُسَوُر الُقر آن  ُمف ص   فََأس 
o   َجت ي َلوُنس  يّ  الَوش  َن ط ٍق َهامش     م ن ُه اَْلَصائ ُل َلَ  تَ ن ُصل  َوَلَ  تغ ب     ِب 

 يَكألتأثر، يف ربّين أوجه هذا ا مببائية أبي متا ًابدا الّشاعر يف قصيدته متأثر . 

 .  الارم (ِبئّية)أِب َتام، وهذه  (ِبئية) َتثر الارم موسيقًيا بقصيدة أِب َتام فكالمها من حبر البسيط، وبنفس حرف الّروي أيًضا، فتلك  

 وضح الّصورة الفنّية يف ما يأتي : 

 ْمٌس ِمَن الشهِبَوْحٌي ِمَن الشَّْمِس أو ه َوْسَنى ِبأْخِبَيِة الصَّْحَراِء ُيوِقظَها -أ
 . ء يوقظها ضوء الّشمس أو النجماصّور اللغة العربية فتاة انئمة يف خيمتها يف الّصحر 

 ِمْنُه اأَلَصاِئُل َلْم َتْنُصْل َوَلْم تِغِب   ِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي َلوُنِسَجْت -ب 

.  الزمن منسوج من خيوط قويّة ال تفسد وال يتغري لوهنا عربثوب ٍ  صّور منطق اللغة العربية الذي تكلم به الّرسول اهلامشّي الكرَي بنقش  
نُع منها نقٌش لثوب، وال تتغرّي لوهنا عرب الزمن  . وصّور اْلصائل خيوطًا ُيص 

 َوَخرَّ ُسْلَطاُنَها َيْنَهاُر ِمْن َصَبِب   َحتَّى َرَمْتَها اللََّيالي يف َفَرائدها -ج
  . جتلس على عرشها ولكّن ملكها قد سقط بطول اللياِل من التعب واملرضصور الشاعر اللغة العربية ملكة 
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  24  الصفحة            ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة     . الفصل األول والثاني/ مراجعة شاملة ملادة اللغة العربية 

 َناٍء َوَأمْثاُلُه ِمنَّا َعَلى َكَثِب    َنطرُي ِللَّْفِظ َنْسَتْجِديه ِمْن َبَلٍد -د
   . صّور الّشاعر اللفظ شيْا نستعريه من بلد بعيد، رغم أّن لدينا مثله، وهو قريب يف متناول اْليدي

 ِلَعْيِنِه َباِرٌق ِمْن َعاِرٍض َكِذِب   ْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَداَكُم -هـ 

ء واستغّن عنه، حْي ظهر له اصّور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل يف كالمه من لغات أخرى، ويبتعد عن العربّية حبال من صّب املاء يف الّصحر 
 .سحاب ذوبرق مطّل يف اْلفق ال مطر فيه

 ط يف األبيات اآلتيةخاللة ما حتتُه ما د : 

  مكانة اللغة العربّية وأثرها الميل يف الّنفوس          َوَجْرُس َأْلَفاِظَها َأْحَلى ِمَن الضََّرِب اأَلَمِل الَبسَّاِم َمْوِقُعَهاَأْزَهى ِمَن.   

 بالغة اللغة العربّية وقّوهتا  ُمْضَطِرِبِمن الَبَياِن َوَحْبٍل َغْيِر  َفاَزْت بُرْكٍن َشديٍد َغْيِر ُمْنَصِدٍع.   

 اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِبَمْن   َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها 
 . العيب ليس يف اللغة العربية وإمنا العيب يف الذين ال يتقنها من العرب وال مييز بْي ألفاظها     

 ترك اْللفاظ الفصيحة وإمهاهلا   َلْم َتْنُظر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِب ُمْظِلَمٍة َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف . 

 بنت قريش، اليعربّية، ابنة العرب، الّضاد      ؟غة العربّيةرج من القصيدة ثالث كنايات كّنى بها الّشاعر عن الّلخاست .  

 لبيتني اآلتينييف ا  مرج إليه االستفهاخالبالغي الذي   ضما الغر : 

  (التعّجب)     َهال َشَدْوَت ِبَأْمَداِح اْبَنِة الَعَرِب َماَذا َطَحا ِبَك َيا َصنَّاَجَة األَدِب

    (اْلنكار)    إَلى َدِخيٍل ِمَن األْلَفاِظ ُمْغَتِرِب  أْنْتُرُك الَعَربيَّ السَّْمَح َمْنِطُقُه

 يليرج من القصيدة ما يقارب معنى كّل مّما خاست : 

 يُّ آباُظ الَعَنِزإذا ما القاِر         يابيري ِإِظَفَرّجي اخَلْيَر َوانَت:  قول الّشاعر -أ
َا َا َقد  تَ َوىل  الَقار ظَان  اه  ن  َيا َوَلَ  تَ ُؤب    َكأمن   فَ َلم  يَ ُؤوَِب إ ىَل الد 

 . ُق بني الَغّث والّسمنيفالٌن ال يفرِّ -ب   

َ الن  ب ع  َوالَغَرب    ٍش مث  َحاَراَهاَأز َرى ب ب ن ت  قُ َري    َمن  الَ يُفرّ ُق بَ ْي 
 ل على ذلك بأبياتتلفة واضحة يف القصيدة، دلِّخت الّطبيعة بعناصرها املزبر . 

o  َراء  يُوق ظَها ب َية  الص ح  خ  َّن أب  ٌي م َن الش م س  أو مه ٌس م َن الشهب     َوس   َوح 
o   ر ق  املَاء يف الص ح َْي بََداَكُمه   ل َعي ن ه  َِبر ٌق م ن  َعار ٍض َكذ ب    راء  ح 
o   َجت ي َلوُنس  يّ  الَوش  َن ط ٍق َهامش   م ن ُه اَْلَصائ ُل َلَ  تَ ن ُصل  َوَلَ  تغ ب     ِب 
o  ٍَنت  يف َجو ف  ُمظ ل َمة َظٍة ُسج  َ ُمر َتق ب     َوَلف  َها َعْي  ن   ُس م   َلَ  تَ ن ُظر الش م 

 ًوا)، (ب، ُمقرت  انءٍ ) .رة يف األبيات، اذكر مثالني لهورد الّطباق غري م ًوا، َشد   (َوس ّن، يوقظها)، (َشج 

  ؟(الّشمس)، (ءاالصَّحر)تكررت يف النّص ألفاظ، مثل 

  ؟راما داللة هذا الّتكر -أ

 . داللة على أصالة اللغة العربّية وموطن الّضاد القدَي: ء وردت مرتْياالّصحر 
: يُوقظها وحي من الشمس، وقوله: العربّية من جديد، يف قوله ر التعبري عنه يف إيقاظ عد الشااالوضوح، وتنسجم مع املعّن الذي أر  تُدل  على: الّشمس مرتْي

 . ْلحياء اللغة العربّية من جديد اً ، ِبعّن أّن الّشاعر وّظَف الّشمس رمز ب  َل تنظر الشمُس منها عَْي مرتق  ... ولفظة

  ؟هل وّفق الّشاعر فيه -ب

 (الّشمس)خًذا ، وإحيائها من جديد متّ (ءاالّصحر ) غة العربّية الضاربة يف القدم وموطنهاْلنّه جاء منسجًما مع جتربته الشعريّة، فالّشاعر يتحّدث عن اللّ  ،عمن
 .هلذا اْلحياء اً رمز 

 حتّدث عن علي اجلارم من حيث: 

 مع اللغوي يف مصرج  لدار العلوم، وهو أحد اْلعضاء للمَ  ة ِبصر، مث وكيالً ة العربيّ غاشتغل ِبلتعليم، كان كبري مفتشي اللّ  املناصب اّليت شغلها؟( أ

، (النحو الواضح)، و(لصّ املف)و( اجململ: )منهاكتب أدبية،  وشارك يف تأليف (قصة العرب يف إسبانيا) القّصة اليت ترمجها عن اإلجنليزية؟( ب
  (.البالغة الواضحة)و


