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 مقرر الحفظ
 ٌحفُظ الطلبُة ما ٌلً:

 ( من سورة آل عمران24-33اآلٌات من ) 

 

 

 

 حّر قلباه(ثمانٌة أبٌات من قصٌدة )وا 

 

 

 

 

  عشرة أسطر متتالٌة من قصٌدة ٍ)ٍسؤكتب

 عنك ٌا وطنً(
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 التنشئُة الصالحةُ 

 مرٌُم ابنُة عمرانَ 

َ اصْ  ًٌَّة 33َطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهٌَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمٌَن )إِنَّ َّللاَّ ( ُذرِّ

ُ َسِمٌٌع َعلٌٌِم ) ( إِْذ َقالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت 33َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َوَّللاَّ

ًرا َفَتَقبَّْل ِمنًِّ إِنَّ  ِمٌُع اْلَعلٌُِم )لََك َما ِفً َبْطِنً ُمَحرَّ ا َوَضَعْتَها 33َك أَْنَت السَّ ( َفلَمَّ

َكُر َكاْْلُْنَثى َوإِنًِّ  َس الذَّ ٌْ ُ أَْعلَُم ِبَما َوَضَعْت َولَ َقالَْت َربِّ إِنًِّ َوَضْعُتَها أُْنَثى َوَّللاَّ

َطاِن ا ٌْ َتَها ِمَن الشَّ ٌَّ َم َوإِنًِّ أُِعٌُذَها ِبَك َوُذرِّ ٌَ ُتَها َمْر ٌْ ِجٌِم )َسمَّ لََها َربَُّها 33لرَّ ( َفَتَقبَّ

ٌَّا اْلِمْحَراَب  َها َزَكِر ٌْ ا ُكلََّما َدَخَل َعلَ ٌَّ ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفَّلََها َزَكِر

 ِ ُم أَنَّى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ ْرُزُق َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل  ٌَ  َ إِنَّ َّللاَّ

ِر ِحَساٍب ) ٌْ َشاُء بَِؽ ٌَ ُه َقاَل َربِّ َهْب لًِ ِمْن لَُدْنَك 33َمْن  ٌَّا َربَّ ( ُهَنالَِك َدَعا َزَكِر

َعاِء ) َبًة إِنََّك َسِمٌُع الدُّ ٌِّ ًة َط ٌَّ ٌَُصلًِّ ِفً 33ُذرِّ ( َفَناَدْتُه اْلَمََلِبَكُة َوُهَو َقاِبٌم 

 َ ا ِمَن اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ ًٌّ ًدا َوَحُصوًرا َوَنِب ٌِّ ِ َوَس ًقا ِبَكلَِمٍة ِمَن َّللاَّ ٌَى ُمَصدِّ ْح ٌَ ٌَُبشُِّرَك ِب  

الِِحٌَن ) ًَ اْلِكَبُر َواْمَرأَِتً َعاِقٌر 33الصَّ ُكوُن لًِ ُؼََلٌم َوَقْد َبلََؽِن ٌَ ( َقاَل َربِّ أَنَّى 

َشاُء ) ٌَ ْفَعُل َما  ٌَ  ُ ُتَك أََّلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس 34َقاَل َكَذلَِك َّللاَّ ٌَ ًة َقاَل آ ٌَ ( َقاَل َربِّ اْجَعْل لًِ آ

ًِّ َواْْلِْبَكاِر ) ْح ِباْلَعِش اٍم إَِّلَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكِثًٌرا َوَسبِّ ٌَّ
( َوإِْذ َقالَِت 34َثََلَثَة أَ

َ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك  ُم إِنَّ َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ ( 34َواْصَطَفاِك َعلَى نَِساِء اْلَعالَِمٌَن )اْلَمََلِبَكُة 

اِكِعٌَن ) ُم اْقُنِتً لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ ٌَ ا َمْر ِب 33ٌَ ٌْ ( َذلَِك ِمْن أَْنَباِء اْلَؽ

َم وَ  ٌَ ْكفُُل َمْر ٌَ ُهْم  ٌُّ ٌُْلقُوَن أَْقََلَمُهْم أَ ِهْم إِْذ  ٌْ َك َوَما ُكْنَت لََد ٌْ ِهْم إِْذ ُنوِحٌِه إِلَ ٌْ َما ُكْنَت لََد

ْخَتِصُموَن ) ٌَُبشُِّرِك ِبَكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه 33ٌَ  َ ُم إِنَّ َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ ( إِْذ َقالَِت اْلَمََلِبَكُة 

ِبٌَن ) ا َواآْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ ٌَ ْن َم َوِجًٌها فًِ الدُّ ٌَ ٌَُكلُِّم 33اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْر ( َو

ا الِِحٌَن )النَّ ُكوُن ِلً َولٌَد َولَْم 33َس ِفً اْلَمْهِد َوَكْهًَل َوِمَن الصَّ ٌَ ( َقالَْت َربِّ أَنَّى 

قُوُل لَُه ُكْن  ٌَ َشاُء إَِذا َقَضى أَْمًرا َفإِنََّما  ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ  ُ ْمَسْسِنً َبَشٌر َقاَل َكَذلِِك َّللاَّ ٌَ

ُكوُن ) ٌَ ٌَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َوالْ 33َف ( َوَرُسوًَّل إِلَى َبِنً 33ِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْْلِْنِجٌَل )( َو

ِر َفؤَْنفُ  ٌْ َبِة الطَّ ٌْ ٌِن َكَه ُكْم أَنًِّ أَْخلُُق لَُكْم ِمَن الطِّ ٍة ِمْن َربِّ ٌَ ُخ إِْسَراِبٌَل أَنًِّ َقْد ِجْبُتُكْم ِبآ

ِ َوأُْبِرُئ اْْلَْكمَ  ًرا ِبإِْذِن َّللاَّ ٌْ ُكوُن َط ٌَ ِ ِفٌِه َف ًٌِ اْلَمْوَتى بِإِْذِن َّللاَّ َه َواْْلَْبَرَص َوأُْح

ًة لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمِنٌنَ  ٌَ ٌُوِتُكْم إِنَّ ِفً َذلَِك آَل ِخُروَن ِفً ُب ُبُكْم ِبَما َتؤُْكلُوَن َوَما َتدَّ  َوأَُنبِّ

َديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِْلُِحلَّ لَكُ 33) ٌَ َن  ٌْ ًقا لَِما َب ُكْم ( َوُمَصدِّ ٌْ َم َعلَ ْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

َ َوأَِطٌُعوِن ) ٍة ِمْن َربُِّكْم َفاتَّقُوا َّللاَّ ٌَ ُكْم َفاْعُبُدوهُ َهَذا 34َوِجْبُتُكْم بِآ َ َربًِّ َوَربُّ ( إِنَّ َّللاَّ

 )34ِصَراٌط ُمْسَتِقٌٌم )
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 جّوالنصّ 

ٌّةس ٌّنت اآلٌات الكرٌمة الت ،ورة آل عمران من الّسور المدن  وقّصة مولد ،ن أٌدٌنا منها علّو درجات الُرسلً بٌب

علٌها –ثم اصطفاء مرٌم  ،وبٌان صفاته ،وقّصة مولد ٌحٌى علٌهم السَلم وكفالة زكرٌا لها، ،مرٌم ابنة عمران

وجاءت تاكٌدا  ،معجزات تّدل على قدرة َّللا تعالىوما رافق ذلك من  ،سَلم وتفضٌلها على نساء العالمٌنال

علٌه –وتناولت اآلٌات الكرٌمة قّصة مٌَلد المسٌح عٌسى ابن مرٌم  ،محمد صلى َّللا علٌه وسلمنبّوة  لصدق

 ومعجزاته. –السَلم 

 

 

َ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآلَ إِْبَراِهٌَم َوآلَ ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمٌَن )
ًة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض  (33إِنَّ َّللاَّ ٌَّ ُذرِّ

ُ َسِمٌٌع   .(33َعلٌٌِم )َوَّللاَّ

 من بعض هم وذوي قرباه بعض : أي عشٌرتهآل إبراهٌمصفو: اختار، أي جعلهم صفوة خلقه. اصطفى 

 .نبٌاء والرسل جمٌعا من نسلهم اْل ْلن؟ نبٌاء بالذكراأل الءتعالى هإ َّللاخص  لمَ 

  ٌم وآل عمران.ؤنهم من ذرٌة بعض من آدم ونوح وآل ابراه؟ وصفهم ب تعالى ذرٌة االنبٌاءبَم وصف َّللا

إن َّللا اصطفاهم ْلنهم متجانسون بالدٌن، والتقى  ؟ عالم ٌدل  وصف ذرٌة األنبٌاء أن بعضها من  بعض

 والصَلح والرسالة.

 

 

هم  من أخَلق وحسن معاملة وظن به وبالعالمٌن أجمعٌن ذرٌة متكاملة أجلّ خلقه و أن َّللا تعالى اختار صفوة 

 والصَلح ونشر رسالته على أكمل وجه. لبعضها البعض فً الدٌن والتقى

َك أَْنَت السَّ     ًرا َفَتَقبَّلْ ِمنًِّ إِنَّ ِمٌُع إِْذ َقالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لََك َما فًِ َبْطنًِ ُمَحرَّ

 (33اْلَعلٌُِم )

 : النذر ما ٌكون لوجه َّللا خالًصا من صدقة أو عبادة.نذرتُ 

 خالًصا هلل َّل ٌشوبه اي شآببة. :ما ٌكونمحرًرا

ا من َّللا تعالى قبوله. بٌت المقدس.لنظًرا لعادات بنً اسرابٌل ٌكون المولوًد خادًما  ًٌ  راج

 (الدعاء.من اْلدنى الى اْلعلى.فتقبل منًالمعنى الذي خرج الٌه قوله تعالى:)

 

 

 مخلًصا لك ولعبادتك فٌا ربُّ تقبله منً.قالت امرأة عمران: ربَّ إنً جلعت لك من المولود الذي ألده خادَما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ أَْعلَُم بَِما
ا َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِنًِّ َوَضْعُتَها أُْنَثى َوَّللاَّ َكُر َكاأْلُْنَثى َوإِنًِّ  َفلَمَّ َس الذَّ ٌْ َوَضَعْت َولَ

ِجٌِم ) َطاِن الرَّ ٌْ َتَها ِمَن الشَّ ٌَّ َم َوإِنًِّ أُِعٌُذَها بَِك َوُذرِّ ٌَ ُتَها َمْر ٌْ  (33َسمَّ

 وضع ولدت أنجبت :وضعتهاعاذ َعوَذ:اعتصم             :اعٌذها

 التفسٌر للفهم ولٌس للحفظ

 التفسٌر للفهم ولٌس للحفظ

 تحلٌل محتوى اآلٌات
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 إنً وضعتها انثى ما المعنى المراد من قوله تعالى:

على  التفكر بعدم قبول َّللا النذر ْلنها أنثى وهً ترٌد مٌة المإكدة للدَّللة على التحسر تعمال الجملة  اَّلساس

 الذكر حتى ٌتقبله َّللا.

 ؟وَّللا أعلم بما وضعت :ما داللة قوله تعالى

 وجعلها وذرٌتها آٌة للعالمٌن. تعظٌم شؤن المولودة ،:  الجواب

    ؟ولٌس الذكر كاَّلنثى :ىوله تعالقما المحسن البدٌعً فً 

 الطباق  : الجواب 

 

عندما ولدتها قالت: ربَّ إنً ولدتها أنثى وانت أعلم بما ولدت وأن اْلنثى لٌست كالذكر فهً لن تقوم بما ٌقوم به 

الذكر من أعمال وأنً سمٌتها مرٌم)معنى اسم مرٌم العابدة الخادمة المخلصة للرب( وأنً اعٌذها بك وذرٌتها 

 شٌطان الرجٌم.من ال

َها َزكَ  ٌْ ا ُكلََّما َدَخلَ َعلَ ٌَّ َها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفَّلََها َزَكِر لََها َربُّ ا اْلِمْحَراَب َفَتَقبَّ ٌَّ ِر

ِ إِ 
ُم أَنَّى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ ِر َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقالَ  ٌْ َشاُء بَِغ ٌَ ْرُزُق َمْن  ٌَ  َ

نَّ َّللاَّ

 (31ِحَساٍب )

 حرؾ استفهام بمعنى من أٌن أنى لك هذا:عهد إلٌها بالرعاٌة           كفلها:

 المكان المرتفع الشرٌؾ كما هو فً المساجد. المحراب:

 وأنبتها نباًتا حسًنا. مال التصوٌر فً قوله تعالى:وضح ج

 نموها وترعرعها بالنبات الصالح الطٌب.شبه مرٌم ابن  عمران فً 

 التعجب:  الجوابأنى لك هذا.؟     :المعنى الذي خرج الٌه االستفهام فً قوله

 

وعندما  إن َّللا تعالى قبل من امرأة عمران مرٌم وأنبتها ورعاها وقد كان ذلك من خَلل زكرٌا علٌه السَلم.

دها الطعام واَّلرزاق وٌسؤلها عنه فتقول له هو من عند دخل علٌها زكرٌا المحراب وهً معتكفة كان ٌجد عنٌ

 َّللا إن َّللا ٌرزق من عباده من ٌشاء دون مقابل .

َعاِء ) َك َسِمٌُع الدُّ َبًة إِنَّ ٌِّ ًة َط ٌَّ ُه َقالَ َربِّ َهْب لًِ ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ ا َربَّ ٌَّ  (33ُهَنالَِك َدَعا َزَكِر

 حسنة طٌبة:   اعِط أو امنْح                   هب:

 ؟السالم الذرٌة الطٌبة مع كبر سنةعلل: طلب زكرٌا علٌه 

 ٌدل على صدق زكرٌا علٌه السَلم  فً التوكل على َّللا وإٌمانه الصادق وحسن ظنه.: الجواب

 الدعاء: الجوابهب لً من لدنك ذرٌة؟    :ما المعنى الذي خرج الٌه األمر فً قوله

 ؟لماذا جاء الطلب بلفظة هب

 .اْلدنى وعجزهْلن الهبة َّل مقابل لها فً احسان من اْلعلى إلى اْلدنى دون مقابل ذلك لضعؾ :  ابالجو
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 بما قؤلت ودعا ربه أن ٌعطٌه الذرٌة الصالحة. اٌقنً إزداد  بعدما رأى زكرٌا من ارزاق وحسن رد مرٌم وإٌمانها

ٌَُصلًِّ فًِ اْلمِ  ًدا َفَناَدْتُه اْلَماَلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم  ٌِّ ِ َوَس ًقا بَِكلَِمٍة ِمَن َّللاَّ ٌَى ُمَصدِّ ْح ٌَ ُرَك بِ ٌَُبشِّ  َ
ْحَراِب أَنَّ َّللاَّ

الِِحٌَن ) ا ِمَن الصَّ ًٌّ  (30َوَحُصوًرا َوَنبِ

 : الذي ٌمتنع عن الشهوات وَّل ٌؤتً النساء للعفة ولٌس للرؼبةحصوًرا

 كان قابًما ٌصلً فً المحراب.  :الجواب ما حال زكرٌا علٌه السَلم عندما بشرته المَلبكة ؟

 عٌسى علٌه السَلم: الجوابَّللا؟  من كلم

 قَ لِ َّلنه خُ : الجواب لماذا ُسمً عٌسى بكلمة َّللا؟

 من دون أب وخلق بؤمر َّللا )كن(. 

ا.: الجوابما البشرى الذي تلقاها زكرٌا علٌه السَلم؟  ًٌ  المولود وأن ٌكون المولوُد نب

 نادى جبرٌل علٌه السَلم زكرٌا عند قٌامه للصَلة مبشًرا له بٌحٌى وأنه من الصالحٌن واْلنبٌاء.

ْفَعلُ َما ٌَ  ٌَ  ُ ًَ اْلِكَبُر َواْمَرأَتًِ َعاقٌِر َقالَ َكَذلَِك َّللاَّ ُكوُن لًِ ُغاَلٌم َوَقْد َبلََغنِ ٌَ  .(39َشاُء )َقالَ َربِّ أَنَّى 

 اقر تطلق على الزوجٌن الذكر واْلنثى.ولفظة ع التً َّل تلد، العاقر:

 التعجب. :الجوابأنى ٌكون لً ولد؟    ستفهام فً قوله:ما المعنى الذي خرج إلٌه اَّل

 كٌؾ استقبل زكرٌا  البشرى بٌحٌى علٌهم السَلم؟

 ْلنه كبٌر فً السن وزوجته كبٌرة فً السن. استقبلها مستبعًدا تحققها فهً خارقة لموازٌن البشر؛: الجواب

ل ما عقال زكرٌا: كٌؾ ٌؤتٌنً طفل وأنا رجل كبٌر فً السن وزوجتً عاقر َّل تنجب، فردَّ جبرٌل علٌه ان َّللا ٌف

 ٌرٌد . 

 

َك َكثِ  اٍم إاِلَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربَّ ٌَّ اَس َثاَلَثَة أَ ُتَك أاَلَّ ُتَكلَِّم النَّ ٌَ ًة َقالَ آ ٌَ ًٌرا َوَسبِّْح َقالَ َربِّ اْجَعلْ لًِ آ

ًِّ َواْْلِْبَكاِر )بِ   .(37اْلَعِش

 . كانت بالٌد أو بالرأس أو ؼٌرهما : اي باْلشارة سواءرمًزا

 :عَلمة أو رمز. آٌة                      : وقت العشاءالعشً                      وقت الصباح الباكر. :اْلبكار

 الدعاء :جوابالبٌن المعنى الذي خرج الٌه اْلمر فً قوله: ربَّ أجعل لً آٌة؟ 

 الطباق. :الجواب؟ فً العشً واْلبكار ما المحسن البدٌعً فً قوله:

 

وأن  ،ٌكلم الناس ثَلثة اٌام اَّل رمًزاعند اخْذ البشرى طلب زكرٌا عَلمة حتى ٌشكر َّللا علٌها فقال له ان َّل 

 ٌشكر َّللا وٌسبحه كثًٌرأ.
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َ اْصَطَفاَوإِْذ َقالَِت اْلَماَلئِكَ  ُم إِنَّ َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ َرِك َواْصَطَفاِك َعلَى نَِساِء اْلَعالَِمٌَن ) ُة  ا ٌَ (30ِك َوَطهَّ

اِكِعٌَن ) ِك َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ ُم اْقُنتًِ لَِربِّ ٌَ  .(33َمْر

 : ألزمً عبادة َّللا وطاعته وشكره. أقنتً

 أنه اصطفاها وطهرها على نساء العالمٌن.: الجواب؟ السَلمفّضل َّللا به مرٌم علٌها  ما الفضل الذي

 ؟أن َّللا تعالى اختار مرٌم من سابر نساء العالمٌن ما دَّللة تكرار لفظة اصطفاك فً قوله تعالى:

 .سى علٌه السَلم فخّصها بالكراماتنجاب عٌْل :الجواب 

 

فصلً وأقنتً هلل  ،عنهم المٌن وطهرك وخصك بالكرامات دوًناك من نساء العقالت المَلبكة لمرٌم: إن َّللا اختار

 ركعً مع الراكعٌن.او

ُ َمرْ   ْكفُل ٌَ ُهْم  ٌُّ ٌُْلقُوَن أَْقاَلَمُهْم أَ ِهْم إِْذ  ٌْ َك َوَما ُكْنَت لََد ٌْ ِب ُنوِحٌِه إِلَ ٌْ َم َوَما ُكْنَت َذلَِك ِمْن أَْنَباِء اْلَغ ٌَ

ْخَتصِ  ٌَ ِهْم إِْذ  ٌْ  .(33ُموَن )لََد

 : نلقٌه علٌك ونخبرك به.نوحٌه: جمع نبؤ وهو الخبر المهم.                 أنباء

 جمع قلم والمقصود هنا وقع السهام التً ٌقرعون بها. : أقالمهم

 من المقصود فً كلمة "إلٌك"؟ 
 محمد صلى َّللا علٌه وسلم. -الجواب: -

 تؤكًٌدا لصدق دعوته وما تحمله من انباء  سلم؟لكرٌمة محمد صلى َّللا علٌه ولماذا خاطبت اآلٌة ا

 الؽٌب.

 

ولم تكن عندهم  ،تكن لدٌكم ْلنها من القصص الؽٌبةهذه القصص ُخبر بها محمد علٌه السَلم لم تكن تعرفها ولم 

و من سٌعطً مرٌم العلم عندما ألقوا سهام قرعتهم حتى ٌكفلوا مرٌم ،لكن َّللا اختار زكرٌا لعلم َّلنه نبً وه

 والعمل الصالح وهو من سٌحمٌها بإرادة َّللا من كٌد الشٌطان وأعوانه.

مَ  ٌَ ُرِك بَِكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْر ٌَُبشِّ  َ
ُم إِنَّ َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ َوِجًٌها فًِ  إِْذ َقالَِت اْلَماَلئَِكُة 

ا َواآْلِخَرِة َوِمنَ  ٌَ ْن بٌَِن ) الدُّ الِِحٌَن ) (33اْلُمَقرَّ اَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ ٌَُكلُِّم النَّ  .(33َو

 : لقب من ألقاب عٌسى علٌه السَلم ومعناه الُمشّرؾ والُمبارك.المسٌح

 لشٌخوخةما بٌن الشباب  وا :الكهل                   .: فراش الطفلالمهد              صاحب موقع مهم. :وجًٌها

 أنها تلد دون أب. اًٌها لألْمِه تب  لماذا ُنسب عٌسى علٌه السَلم إلى أمه؟

اَس " وضح الكناٌة الواردة فً قوله: ٌَُكلُِّم النَّ  .". كناٌة عن موصوؾ وهو الطفلِد َوَكْهاًل فًِ اْلَمهْ َو

 الطباق. عً فً قوله: فً الدنٌا واآلخرة.وضح المحسن البدٌ
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ٌا مرٌم إن َّللا ٌبشرك بولد  ٌولد دون أب ٌولد بفعل أمر َّللا اسمه عٌسى ابن مرٌم له مكانة فً  قالت المَلبكة:

هلل ٌكلم الناس وهو فً فراش الطفولة وفً رٌعان شبابه وبداٌة شٌخوخته وهو  ن الدنٌا واآلخرة وهو من المقربٌ

 من الرجال الصالحٌن.

َما  َقالَْت َربِّ أَنَّى َشاُء إَِذا َقَضى أَْمًرا َفإِنَّ ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ  ُ ْمَسْسنًِ َبَشٌر َقالَ َكَذلِِك َّللاَّ ٌَ ُكوُن لًِ َولٌَد َولَْم  ٌَ

ُكوُن ) ٌَ قُولُ لَُه ُكْن َف ٌَ31). 
 : حكم بوجود الشًء وأنتهى.قضى

 عجب واَّلستبعاد.الت: الجواب؟ ستفهام فً قوله: أنى ٌكون لً  ولدما المعنى الذي خرج ألٌه اَّل

تسؤل مرٌم َّللا عز وجل كٌؾ ٌكون لها طفل وهً لم تتزوج ولم ٌمسسها رجل فٌجٌبها َّللا أنه ٌفعل ما ٌرٌد واذا 

 قال لشًء كن فٌكون.

ْوَراَة َواْْلِْنِجٌلَ ) ٌَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ  .(33َو

 الكتابة   :الكتاب

عندما ٌؤتً المسٌح علٌه السَلم الى الحٌاة الدنٌا فإن َّللا سٌعلمه الكتابة والحكمة والكتاب الذي ٌسن القوانٌن 

 والدٌن لبنً اسرابٌل هو التوراة واْلنجٌل.

ُكْم أَ  ٍة ِمْن َربِّ ٌَ ِر َوَرُسواًل إِلَى َبنًِ إِْسَرائٌِلَ أَنًِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآ ٌْ َئِة الطَّ ٌْ ٌِن َكَه نًِّ أَْخلُُق لَُكْم ِمَن الطِّ

 ِ ِ َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوأُْحًٌِ اْلَمْوَتى بِإِْذِن َّللاَّ ًرا بِإِْذِن َّللاَّ ٌْ ُكوُن َط ٌَ ُئُكْم بَِما َفؤَْنفُُخ فٌِِه َف  َوأَُنبِّ

ٌُوتُِكْم إِنَّ  ِخُروَن فًِ ُب ًة لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمنٌَِن ) َتؤُْكلُوَن َوَما َتدَّ ٌَ  .(30فًِ َذلَِك آَل

: أشفً                  ابرئ            : أّصور لكم من هٌبة الطٌن كهٌبة الطٌر.أخلقعَلمة                     :آٌة

أخبركم                      :أنبئكم               : المصاب بالبرص وهو مرض جلدي .األبرص    :الذي ٌولد أعمى          األكمه

 تخببون وتخفون. :تدخرون

 اذكر معجزات عٌسى علٌه السالم:

 الخلق من الطٌن كهٌبة الطٌر. -4

 ابرئ اْلكمه واْلبرص  وأحٌاء الموتى. -4

 اْلنباء بما ٌؤكلون وما ٌدخرون. -3

 رتبطة بؤمر َّللا ولٌس بؤمره.للتؤكٌد على معجزاته كلها م:  الجوابما دَّللة تكرار بإذن َّللا؟ 

ان المسٌح علٌه السَلم رسول من َّللا لبنً اسرابٌل ٌحمل معه معجزاته التً تثبت رسالته وحتى فً اثبات 

رسالته ٌثبت المسٌح علٌه السَلم ان كل هذه المعجزات بؤمر َّللا ولٌس بؤمره حتى َّل ٌكون فً نظر بنً 

 ولٌس نبً.اسرابٌل إله 

 س للحفظالتفسٌر للفهم ولٌ
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ةٍ  ٌَ ُكْم َوِجْئُتُكْم بِآ ٌْ َم َعلَ ْوَراِة َوأِلُِحلَّ لَُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ َديَّ ِمَن التَّ ٌَ َن  ٌْ ًقا لَِما َب ُكْم  َوُمَصدِّ ِمْن َربِّ

َ َوأَِطٌُعوِن ) قُوا َّللاَّ ُكْم َفاْعُبُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتقِ 39َفاتَّ َ َربًِّ َوَربُّ  .)37ٌٌم )( إِنَّ َّللاَّ

  تعالى حتى ُتثبْت صدق رسالته.: عَلمة صادقة حٌة من َّللاآٌة  من ربكم

 : الطرٌق.صراط

إن النبً عٌسى مصدًقا  بالتوراة واْلنجٌل وجاء بها من عند َّللا لٌثبت لبنً اسرابٌل إن اْلمر من َّللا بسن 

وأطٌعونً فً  َّللا ً حرمها َّللا علٌهم من قبل فٌا بنً اسرابٌل اتقوا قوانٌن الحٌاة وٌحل لهم بعض اْلشٌاء الت

 .مور َّللا تهدٌنا إلى طرٌق الصوابْلن أ عبادة َّللا ؛
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 المعجم والّداللة
 

 :أضف إلى معجمك اللّغويّ  -4

 ا.وهو ما ٌوجبه المرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوه ،من الّنذر: نذرتُ  -

ا - ٌّ  .: عهدها إلٌه بالرعاٌةكّفلها  زكر

 : من ٌعصم نفسه عن النساء عفة.الحصور -

 .ألجا إلٌك لتحفظها وتحّصنها: أعٌذها بك -

 .عمىأ: الذي ٌولد األكمه -

 :واستخرج معانً المفردات اآلتٌة ،عد إلى المعجم -0

 .: وقت الصباح الباكراْلبكار

 .: اختار اصطفى

 ة َّللا وطاعته وشكره.: ألزمً عباداقتنً

 .: المصاب بالبرص وهو مرض جلدي عضالاألبرص

 : لمعانً فً ما تحته خط فً ما ٌؤتًفّرق فً ا -3

   { محرًراقال تعالى : }إّنً نذرت لك ما فً بطنى  - أ

 خالًصا لوجه َّللا تعالى: الجواب 

ٌّة. محرًرا عدت كتابة النصّ أ  -        باللّؽة العرب

ا من األخطاءمنقًحا خا: الجواب ًٌ  ل

 لى من لدنك ذرٌة طٌبة{ هبقال تعالى : } قال رّب   - ب
 امنح.أو  اعطِ : الجواب

 لمسؤلة.ا ساعدتنً على حلِّ  هبك -      

 فعل أمر جامد َّل ٌؤتً إَّل بهذه الصورة.: الجواب

 انثى{ وضعتهاقال تعالى : } قالت رّب انى   -ج

 أنجبتها:  الجواب

  العروض.الخلٌل بن أحمد علم  وضع -

 وجد:  الجواب     

ٌَُعلُِّمُه  قال تعالى:" –د  ْوَراَة َواْْلِْنِجٌلَ  اْلِكَتابَ َو  ".َواْلِحْكَمَة َوالتَّ

 الكتابة:  الجواب

 {الَ َرْيَب ِفيِه ه ًدى لِّْلم تَِّقيَ  اْلِكَتاب  َذِلَك قال تعالى : }  -

 القرآن الكرٌم:  الجواب

ٌّن جمع كل منهما عد ،ر والمإّنثقر{ ٌستوي فٌها المذكّ لفظ }عا -3  .الى المعجم وتب

 ُعقر للمذكر، ُعقر وعواقر للمإنث. ،لفظة عاقر جمع

 ما الجذر اللؽوّي لما ٌؤتً : -3

 َذرا  َذرَّ او َذَررَ : الّذرٌة

 ًّ  وشَ عَ : العش

 ومَ سَ : سّمٌتها

 رخَ ذَ  :تّدخرون    

ٌّن الفرق بٌن كّل من : ،عد إلى المعجم الوسٌط  -3   وب

 من جاوز الثالثٌن إلى الخمسٌن.: الكهل

 من أدرك الشٌخوخة وهً من الخمسٌن فما فوق :الّشٌخ 

 الِكبر والضعف.: الهرم 
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 الفهم والتحلٌل

ْٓ ثَْؼطٍ لبي رؼبٌٝ:" -1 ِِ ٠َّخً ثَْؼُعَٙب   "ُرسِّ

 االٔج١بء؟ رس٠ّخ رؼبٌٝ هللا ٚصف ثُ -أ

  نهُثٕج انًاصيح ٔانصفاخ لخاقاأل تًكاسو إلتصافٓى تعض يٍ تعضٓى رسٚح: انجٕاب -

 رٌه؟ ٠ذي ػالَ -ة

  تُٛٓى يتٕاسث ْٕٔ ٔانصاح ٔانتمٗ تانذٍٚ اتصفاْى عهٗ ٚذل :انجٕاب -

 اعزؼبٔذ َُ ثِ  ،هللا ِٓ اٌمجٛي ساج١خ اٌّمذط ث١ذ ٌخذِخ ثطٕٙب ِب ػّشاْ اِشأح ٔزسد أٍ٘ٙب ػبدح ػٍٝ جش٠ب -2

 ؟ رٌه رذم١ك ػٍٝ

  صذق انتٕكم عهٗ هللا.تانعثادج ٔانطاعح ٔ  :انجٕاب -
 

ٌّا َّللا تعالى مرٌم  ،فً ضوء فهمك اآلٌات الكرٌمة -3 ٌّن كٌؾ ه وهو أن  ،للقٌام بؤمر عظٌم –علٌها السَلم  –ب

 تلد عٌسى علٌة الّسَلم ؟

جعل َّللا زكرٌا كافال لها، أوجد عندها الرزق فً غٌر موعده، اصفاها على نساء العالمٌن   :الجواب -

 لكرامات.وطهرها وخصها با

ٌّا البشرى بٌحٌى علٌهما الّسَلم ؟  -3  كٌؾ استقبل زكر

 باستبعاد تحقٌقها فً موازٌن البشر ألنه كبٌر فً السن وزوجته عاقر.  :الجواب -

ٌّن اْل -3 ٌّا ب  .وتحقٌق البشرى ،دلٌَل على حمل زوجته–علٌه السَلم –مارة التً منحها َّللا تعالى لزكر

 وان ٌكثر ذكر َّللا لٌالً ونهاًرا ،ٌام  إال باْلشارةأثالث أن ال ٌكلم الناس  -الجواب: -

 :(30،33فً ضوء فهمك اْلٌتٌن ) -3

 ؟ تعالى على مرٌم علٌها الّسَلمما فضل َّللا - أ
 أن َّللا اصطفاها وطهرها على نساء العالمٌن.  :الجواب -

 اذكر ما ٌستوجبه هذا الفضل ؟  - ب
 أن تطٌع َّللا  وتلزم عبادته.  :الجواب -

ِِلَ ِمنْ } له تعالى فً قو -1 لَْيكَ  نُوِحيهِ  الَْغْيِب  َأنَْباءِ  َذَٰ
ِ
 { ا

ِِلَ ما المشار إلٌه فً } - أ  {َذَٰ

 من آل عمران ومرٌم وعٌسى علٌهم السالم كل من ذكره َّللا تعالى  :الجواب -

لَْيَك ۚ من المخاطب فً } - ب
ِ
 { ا

 محمد صلى َّللا علٌه وسلم  :الجواب -

 لم خاطبته اآلٌة؟ -ج

 .بوته،ألن هذه القصة من علم الغٌبا لصدق نتؤكٌد  :الجواب -

ٌّا علٌهما الّسَلم استخلص من اآلٌات صفات كل-3  ؟من مرٌم وزكر

 .طاهرة،اصطفاها َّللا على نساء العالمٌن ألنجاب طفل دون أب مخلصة له بالعبادة مرٌم:

 .زكرٌا: رجل كبٌر فً السن متصف بالصبر وهو كافل لمرٌم

 اذكر ثَلثه منها ؟ ،ورا خارقة للعادة عرضت اآلٌات الكرٌمة ام-0

  :الجواب

 عٌسى علٌه السالم دون أب.  نجابإ -

 وجود الطعام فً غٌر اوانه عند مرٌم. -
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 الوالدة لزوجة زكرٌا وهً عاقر وزوجها رجل كبٌر فً السن. -

 معجزات عٌسى علٌه السالم. -

ٌّا علٌه الّسَلم }لماذا جااء الطلب بلفظ الهبة فً قوله تعالى على لسان زك-79 ِِل ِمْن  َهْب  ّبِ رر

نْكَ  َّة   ََلُ َبة   ُذّرِي  {َطّيِ

 مقابل وهً من األعلى إلى األدنى ألن الهبة تكون دون   :الجواب . 

 ما أثر الّرعاٌة الحسنة فً تنشبة جٌل صالح فً رأٌك؟ ،{َوأَْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنافً ضوء قوله تعالى } -44

  : ( ترك للطالبي اجابة اخرى تأ. )الحة تخرج لنا جٌل صالح كل تنشئة صالجواب 

 ناقش أثر ما ٌؤتً فً مجتمعك موّضٍحا رأٌك:  ،بعد دراستك اآلٌات الكرٌمة-23

 :رعاٌة اْلٌتام والمحتاجٌن - أ

  :تجعلهم أفراًدا قادرٌن على العطاء والنجاح وتخرجهم من بإرة التحطم.الجواب 

 :تقدٌر دور المرأة-ب

  :م فً اثبات قدراتها ونجاحها وجعلها فرًدا له عمل مهم فً المجتمع .ٌسهالجواب 

 فما فابدة هذا اْلسلوب؟ ،كرٌم من استخدام اْلسلوب القصّصًأكثر القرآن ال--24

 الجواب: 

 هٌن.ابٌان قدرة القرآن فً إقامة الحجة والبر -

 أخذ العبرة منه. -

 التدبر والتؤمل فً النص القرآنً -

 لجذب انتباه السامع،وإحٌاء لذكر الرسول صلى َّللا علٌه وسلم.القصص طرٌقة  -

ََ ٠ُذي ٘زا فٟ سأ٠ه؟،رىبٍِذ اٌّشػب٠خ اإل١ٌّٙخ فٟ إػذاد األٔج١بء ٚاصطفبئُٙ ٚصفبرُٙ  -25  ػال

 .ٌذ٠ٗ ٚأوٍُّٙ ػٕذٖ ٚأفعٍُٙ أوشُِٙ إال ػجبدٖ ِٓ ٠خزبس ال هللا إْ  اٌجٛاة: -
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 ّٟ  اٌزّّزٚق اٌجّبٌ
ْٔجَزََٙب َٔجَبرًب َدَغًٕب ٠ش فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ}ّٚظخ جّبي اٌزّصٛ -2 أَ َٚ} 

 صٕس يشٚى فٙ ًَْٕا ٔتشعشعٓا تانُثاخ انطٛة انصانخ.  :انجٕاب 

 اعزخشج ِثب١ٌٓ ػٍٝ اٌطّجبق ِٓ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ. -2

 انعشٙ/ اإلتكاس                             دهم/ دشو              انذَٛا/االلخشج انجٕاب:

ٍْ أخشٜ ثالغ١ّخإلٔشبئ١ّخ فٟ اٌؼشث١ّخ ػٓ ِؼب١ٔٙب رخشج األعب١ٌت ا -3   :ِثً ،اٌذم١م١خ إٌٝ ِؼب

 ٔذٛ: لٛي ثّشبس ثٓ ثُْشد ِخبغَجب ِٓ ال ٠ذزًّ اٌّضٌّخ ِٓ اٌّصذ٠ك: -األِش - أ

ًْ أخبن فإّٔٗ ِص ْٚ  فِؼْش ٚادًذا أ
 

  ْٗ جبٔجُ ُِ َٚ شحً  َِ ٍْٔت  مبِسُف َر ُِ 
 

     األيش ُْا )انتخٛٛش(. أفاد  :انجٕاب

ِشَٔب َسَشذً لٌٛٗ رؼبٌٝ} ٚفٟ  ِْ ْٓ أَ ِِ ١َِّْ٘ئ ٌََٕب  َٚ خً  َّ َْٔه َسْد ْٓ ٌَُذ ِِ َب آرَِٕب  ِْٙف فَمَبٌُٛا َسثَّٕ ٌَْى ٌْفِْز١َخُ إٌَِٝ ا ٜ ا َٚ . عٛسح  }اإِْر أَ

 (21ا٠٢خ) ،اٌىٙف

 .ٚفٛذ األيش )انّذعاء(  :انجٕاب

ّٞ ِخبغجًب صذ٠م١ْٗ: ؛إٌّٟٙ -ة  ٔذٛ: لٛي اٌّؼش

 

ََ ٔبئجٍخ ال رْط٠ٛب اٌغش      ػّٕٟ ٠ٛ

 

ْغزفشِ  ُِ ّْ رٌه أٌِش غ١ُْش   فإ

 

ٍْ ًْا فٙ يُضنتّ. ،انُٓٙ ُْا )االنتًاط( أفاد   :انجٕاب  ألَّ صذس يٍ انّشاعش إنٗ ي

 :٠ف١ذ  ،: ال رْغشثٟ أ٠ّزٙب اٌّشّظ ٚفٟ لٛي اٌمبئً

 فٛغتذٛم إجاتح طهثّ. ،ألٌ انّشًظ غٛش عالم ) انتًُٙ(  انجٕاب :

ٝ: االعزفٙبَ -ج ّّ  ؛ ٔذٛ لٛي اٌّزٕجّٟ فٟ ٚصف اٌذ

ٓ اٌِضدبَ ِِ ِْٔذ  ٍْذ أ ًٌ ثٍِٕذ  فى١ْف ٚص ْٕذٞ ُو ْ٘ش ػ ْٕذ اٌذ  أث

 ٔٚفٛذ االعتفٓاو ُْا )انتعّجة(  انجٕاب:
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ْٓ ٌٗ صبدجخٌ(   ( ٠ف١ذ االعزفٙبَ )االعزجؼبد(.212، ا٠٢خ )عٛسح األٔؼبَٚفٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:) أٔٝ ٠ىْٛ ٌٗ ٌٌٚذ ٌُٚ رى

 ٛ :٠ب ألً٘ اٌخ١ش ٌّغبػذح اٌّذزبج.؛ٔذ إٌذاء -د

 انُّذاء ُْا )االعتغاثح( تأْم انخٛش. أفادانجٕاب: 

 )إٌّذثخ(.   ٠ف١ذ إٌذاء ،وجذٞأٚ: ٚا ،ٚفٟ لٛي أدذُ٘: ٚاُدشلَخَ لٍجٟ

له وإنما ترٌد التعّجب من حا ،)التعّجب(؛ ْلنك َّل تقصد أن تنادٌهٌفٌد النداء  ،لك من رجل كرٌم : ٌاوفً قولك لشخص

 ومن كرمه.

ّٟ اٌزٞ خشج إ١ٌٗ.ثٕبء ػٍٝ رمّذَ،   ِب اٌّؼٕٝ اٌجالغ

 { انجٕاب:  انذعاءفَتَمَثَّْم ِيُِّٙ ۖاأليش فٙ لٕنّ تعانٗ }-أ

ٌُ نِٙ ُغَاو  االعتفٓاو فٙ لٕنّ تعانٗ}-ب ٰٗ َُٚكٕ  {  انجٕاب:  االعتثعاد ٔانتعجةأَََّ

ُ ِب اٌّؼٕٝ اٌزٞ افبدرٗ اٌذٍّخ اٌّؼزشظخ} -5 هللاَّ َظَؼذْ  َٚ َٚ ب  َّ ُُ ثِ   {أَْػٍَ

  انجٕاب:  تعظٛى شأٌ انًٕنٕدج

6- ًّ  :ِٓ ِب دالٌخ و

 - االعزّشاس ٚاٌزجذداٌجٛاة: اٌّضِٓ اٌّعبسع ٌٍفؼً )أػ١ز٘ب(  -أ

اْصطَفَبنِ }رىشاس اٌفؼً -ة  (.53األٌٚٝ ٚاٌثب١ٔخ فٟ ا٠٢خ ) {َٚ

   انجٕاب: الختٛاس يشٚى عٍ عائش َغاء انعانًٍٛ ٔلخصٓا تانكشاياخ ٔانتطٓٛش.

.(54فٟ ا٠٢خ) ، ٚ)ثإرْ هللا (ا(44،56فٟ ا٠٢ز١ٓ ) { ثىٍّخرىشاس }ٍ -جـ   

 انجٕاب: تكشاس تكهًح: نتأكٛذ ٔالدج عٛغٗ عهّٛ انغاو تكًهح كٍ دٌٔ أب 

 رىشاس ثإرْ هللا: ٌزأو١ذ أْ ِؼجضاد ػ١غٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ وٍٙب ِؼٍمخ ثأِش هللا.
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ّْ سِبد ٔبسٖ ال ٠ٕطفئ، ألْ وثشح اٌشِبد د١ًٌ ػٍٝ وثشح ، وٕب٠خ ػدوث١ش اٌشِب ٚلٌٕٛب: فالْ ٓ )وشِٗ( ثّؼٕٝ أ

 إشؼبي إٌبس ٌمِشٜ اٌع١ف.

 ٚلٛي أدّذ شٛلٟ:

ٌَ  ٌٟٚ ث١ٓ اٌعٍٛع  ٌٚذٌُ  د

 

ًَ اٌشجبثب   ّ٘ب  اٌٛاٟ٘ اٌزٞ ثَِى

 

 .فذو  ٔنذى  كُاٚح عٍ )انمهة( انز٘ تٍٛ ضهٕعّانجٕاب: 

 ِب رذزٗ خػ  فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: ٚظخ اٌىٕب٠خ فٟ ثٕبء ػٍٝ ِب رمذَ ،

ُُ إٌَّبَط  " ٠َُىٍِّ ِْٙذ َٚ َّ ٌْ َٓ فِٟ ا بٌِِذ١ َٓ اٌصَّ ِِ َٚ ْٙاًل  َو َٚ" 

 وٕب٠خ ػٓ اٌطفً أٚ اٌشظ١غ /غفال ١ٌٚذااٌجٛاة: 

 ١ز١ٓ:ش٠ّز١ٓ ا٢رفٟ ا٠٢ز١١ٓ اٌى ّٚظخ دالٌخ )اٌخٍْك( -7

ب ٠ََشبءُ ( َِ ُ ٠َْخٍُُك   أ- لبي رؼبٌٝ: )لَبَي َوَزٌِِه هللاَّ

 انجٕاب:  ٚخهك يا ٚشاء دٌٔ يثال أٔ صٕسج عاتمح.

ِٓ َو١َْٙئَِخ اٌط١َّْشِ (: َٓ اٌط١ِّ ِِ  ُْ  ة- لبي رؼبٌٝ: )أَِّٟٔ أَْخٍُُك ٌَُى

 انجٕاب:  أصٕس نكى يثم صٕسج انطٛش.
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 قضاٌا لغوٌة

 لَلنتباه واْلقبال. ،مخاطب بواسطة حرؾ من احرؾ النداءالنداء: دعوة ال

 ا تمهل : ٌا مسرعً مثال

 *عندما نقول حرؾ أي َّل محل له من اَّلعراب.

 حكم اعراب المنادى

 ٌؤتً المنادى معربا)منصوًبا( اذا كان: -4

 ٌا طالَب العلِم. أي مضاؾ إلٌه: :مضاًفؤ*

 حرؾ نداء مبنى َّل محل له من اَّلعراب. :ٌا

 : منادى منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره، وهو مضاؾ .طالب

 : مضاؾ إلٌه مجرور وعَلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.علمال

صٌؽة المبالؽة( عمل  اسم مفعول صفة مشبة، هنا ٌعمل اَّلسم المنادى المشتق)اسم فاعل،: شبًٌها بالمضاف  *

 إلٌه اَّلسم الذي ٌقع بعده، مثال:الفعل أي ٌكون له فاعل أو مفعول به وٌكون مضاًفؤ وٌكون المضاؾ 

 جزاك َّللا خًٌرا شعاَر الوئام، اٌا رافعً 

 حرؾ نداء مبنى َّل محل له من اَّلعراب. :ٌا

 منادى منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره. :رافًعا

 : مفعول به منصوب َّلسم الفاعل منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،وهو مضاؾ.شعارَ 

 الظاهرة على آخره. : مضاؾ إلٌه مجرور وعَلمة جره الكسرةالوئامِ 

 : أي ٌنكر المنادى وٌكون ؼٌر معروؾ دون قصد. مثال:نكرة غٌر مقصودة* 

 أما عرضَت فبلغنفٌا راكًبا 
                     

 نداماي من نجران أن ال تالقٌا 
 

ا. هنا الشاعر ٌبعث مرسوًَّل مع شخص بالتؤكٌد ٌعرفه،* ًٌ  وأما فلن ٌرسل المرسول عشواب

 ء: حرؾ نداٌا

 : نكرة ؼٌر مقصودة منادي منصوب.راكبا

 فً جمٌع هذه الحاَّلت ٌكون المنادى منصوًبا.

ا فً محل النصبٌ -4 ًٌ  .ؤتً المنادى مبن

. ،ٌا زٌدُ : اي اسم ٌكون مبنً مثل: اسًما علما* ًُّ  ٌا عل

 حرؾ نداء  :ٌا

 .كذلك علً : منادى مبنً على الضم فً محل نصب،زٌدً 

 ان متعمًدا فً تنكٌر المنادى حتى ٌبقى مجهوَّل. مثال قوله تعالى:أي أنه ك :نكرة مقصودة *

 ")وقٌل ٌا أرُض ابلعً ماءك وٌا سماُء أقلعً("

 ٌا سماُء. ٌا أرُض،
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ا.تعمد َّللا النداء بالنكرة لذل ًٌ  ك كانت اسًما مبن

 حرؾ نداء :ٌا

 كذلك سماء. ،بنً على الضم فً محل نصبمنادى م :أرضُ 

 كون بال التعرٌؾ أو باَّلضافة أو ذكر اَّلسم مباشرة فٌكون معرفة ولٌس نكرة.ٌ :التعرٌف والتنكٌر*

 ٌجوز فً المنادى المضاؾ إلى ٌاء المتكلم حذؾ الٌاء وإبقاء الكسرة دلًٌَل علٌها، مثال قوله تعالى: -3

 اجعل هذا بلًدا آمًنا. ربِ وإذ قال إبراهٌم     

 مثال قوله تعالى: ،بالنداء اء وٌبقى المعنى مكتمًَل قد ٌحذؾ حرؾ الند -3

 ")ٌوسُؾ اعرض عن هذا("    
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 التدرٌبات

١ِّض إٌّبدٜ اٌّؼشة ِٓ إٌّبدٜ اٌّجٕٟ فٟ ِب ٠أرٟ: -2  

َُ لبي رؼبٌٝ: ") -أ  ِجٕٟ اٌجٛاة:اعىٓ أٔذ ٚصٚجه اٌجٕخ(".   ٠ٚب آد

 لبي اٌشبػش: - ب

 اٌذ١ٔب ٌغ١ش ثالغخ جبِغً  أ٠ب

                    

 ٌّٓ  رجّغ اٌذ١ٔب ٚأٔذ رّٛد 

 

 )يعشب(                              انجٕاب:    

 لبٌذ اٌخٕغبُء: -جـ

 َّٟ  جٛدا ٚال رجّذا أػ١ٕ

                             

 أال رجى١بْ ٌصخش إٌذٜ 

 

 )يعشب(. انجٕاب:

 لبي ػجذ اٌىش٠ُ اٌىشِٟ: -د

 ُٓ  اٌذج١جخ و١ف أد١ب  فٍغط١

                            

 ثؼ١ًذأ ػٓ عٌٙٛه ٚاٌٙعبةِ  

 

 )يثُٙ( انجٕاب:

ًُ -٘ـ  )ِجٕٟ(.  اٌجٛاة:، ال رزٙبْٚ فٟ اداِء ٚاججه.           ج١ّ

 لبي دبفع إثشا١ُ٘: -ٚ

 ٠ب سافًؼب سا٠خَ اٌشٛسٜ ٚدبسعٙب

                     

 جضان هللا خ١ًشا ِٓ ِذج١ٙب 

 

 : )يعشب(انجٕاب:

 ػ فٟ ِب ٠أرٟ:أػشة ِب رذزٗ خ -3

ًَ لبي رؼبٌٝ:)"ٚإر لبٌذ غبئفخٌ ُِٕٙ ٠ب  -أ  ٠ثشَة ال ِمبَ ٌىُ فبسجؼٛا"(. أ٘

 يُادٖ يُصٕب ٔعايح َصثّ انفتذح انظاْشج عهٗ آلخشِ ْٕٔ يضاف.انجٕاب:  
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 لبي اٌذط١ئخ: -ة

 ِبرا رمٛي ألفشار ثزٞ ِشرٍ 

 أٌم١َذ وبعجُٙ فٟ لؼش  ِظٍّخ 

                                                                                          

 صغت اٌذٛاصً ال ِبٌء ٚال شجشُ  

َُ هللاِ ٠ب   ػّشُ فبغفْش ػ١ٍه عال

 

 يُادٖ يثُٙ عهٗ انضى فٙ يذم َصة. عًُش:  انجٕاب:

 ػ١ٍه ٔفغه ّ٘زثٙب. ،سدّخَ هللاساج١ًب ٠ب -ج

 ٍُٕٚ انفتخ انظاْش عهٗ آلخشِ.ساجًٛا: يُادٖ يُصٕب ٔعايح َصثح تانجٕاب:   

 اظجػ ثبٌّشىً أٚاخش اٌىٍّبد اٌزٟ رذزٙب خػٌ فٟ ِب ٠أرٟ: -4

خ ساٚٞ اٌذذ٠ث:"٠ب  -أ َّ ُّ هللا، ،غالَلبي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِخبغجًب ػّش ثٓ أثٟ َعٍَ ًْ ث١ّ١ٕه، ع ًْ  ٚو ٚو

 ِّب ١ٍ٠ه".)ِزفك ػ١ٍٗ(

 )ُغاُو(ٌٕ يثُٙ.انضثظ انصذٛخ انضى ألَّ َكشج يمصٕدج ٔٚكانجٕاب: 

 لبي اثٓ ص٠ذْٚ:-ة

 اٌصجب ثٍّغ رذ١ّزٕب ٔغ١ُ ٠ٚب

                                                 

 ِٓ ٌٛ ػٍٝ اٌجُؼذ د١ّب وبْ ٠ذ١١ٕب 

 

 َغٛىَ  انفتخ الَّ يُادٖ يضافًا يُصٕب. انجٕاب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مراجعة اسم الفاعل واسم المفعول

الفعل الثَلثً على وٌصاغ من  ،على الحدث وَمْن أو ما ٌقوم به : اسم مشتق ٌُدلٌ الفاعلدرست سابقاً أّن اسم 

ومن ؼٌر الثَلثً . سؤل: سابل ،سال: سابل ،سعى: ساعٍ  ،أمن: آِمنَ  ،رّد: رادّ  ،نحو: َفِهم: فاهم ،(وزن )فاعل

 ،نحو: ابتسم: ُمبتِسم ،وكسر ما قبل اآلخر ،إبدال حرؾ المضارعة مًٌما مضمومةعلى وزن الفعل المضارع ب

 اذن: : ُمتوًلّ.تولّى

ٌُصاغ من الفعل الثَلثً فَعل سواء كاَن َّلزًما أو  ًٌّا على وزن فاِعل: مثل جلس ٌجلُس فهو جالِس، فَتح * متعد

 ٌفتح فهو فاِتح بحٌث تدّل على صفٍة حدثت ونشؤت بعد أن لم تكن موجودة مثل: كُرم فهو كاِرم أي صار كرًٌما.

ا أي ُمحتاًجا إلى مفعول به، فِقٌ ًٌ ٌُصاغ من الفعل الثَلثً وزِن "َفِعَل" بكسِر العٌِن، إْن كان ُمتعدِّ اُسه أًٌضا أن *

ًَ اسم الفاعل منه على وزن )فاِعٍل( نحو: رِكَب فهو راكب، وعلِم فهو عالم، وإن كان َّلزًما ؼٌر محتاٍج  ؤت ٌَ
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إلى مفعول به وٌتم معنى الجملة دون المفعول به، فٌؤتً على وزن "َفِعل" نحو: َفِرَح فهو َفِرٌح، وَتِعَب فهو 

 .َتِعبٌ 

ٌُصاغ من الفعل فوق الثَلثً  برّد الفعل إلى المضارع وقلب حرؾ المضارعة مًٌما مضمومة مع كسر ما قبل *

 اآلخر، مثل: أطلَق ٌطلُِق فهو ُمطلٌِق، أبعَد ٌبعُد فهو ُمبِعد، آمَن ٌإِمن فهو ُمإِمن.

ٌُصاغ من الفعل الثَلثً المعتل العٌن بقلب حرؾ العلة همزة، مثل: باَع ٌبٌع فهو بابٌع، قاَم ٌقوم فهو قابم  *. 

 ًَ ٌُصاغ من الفعل الثَلثً على وزن "َفِعَل" على وزن "فعٌل" مثل: َؼِن ٌُصاغ من الفعل الثَلثً على  -*   . ًُّ َؼِن

 .وزن "َفُعَل" على وزن "فعٌل" مثل: قُرَب   قرٌب

 ،وٌصاغ من الفعل الثَلثً على وزن )مفعول( ،على الحدث وَمْن أو ما ٌقع علٌه : اسم مشتق ٌُدلُّ واسم المفعول

ًّ  ،دعا: َمْدُعوّ  ،نحو: شّد: مشدود دال حرؾ المضارعة مٌَما . ومن ؼٌر الثَلثً بإبباع: َمبٌع ،رمى: َمْرِم

 ،وإذا كان الفعل َّلزَما لحقت اسم المفعول شبه جملة: استخدام: ُمستخَدم. نحو ،وفتح ما قبل اآلخرمضمومة 

  .مرؼوب فٌه :ورؼب ،: ُمقتَرن به نحو: اقترن

 مشروب. -مؤخوذ، شرَب  -مؤكول، أخَذ  -أكَل  المفعول من الفعل الثَلثً على وزن "مفعول" مثل:ٌُصاغ اسم *

ٌُرّد الفعل المعتل إلى *  ٌصاغ اسم المفعول من الفعل الثَلثً معتل الوسط )اْلجوؾ( مثل: قال وٌبٌع، بحٌث 

 بٌع. مضارعه فٌكتبان: ٌقول وٌبٌع، ثّم تستبدل الٌاء بمٌم فتصبحان: َمقول ومَ 

 ، بحٌث ٌرّد إلى مضارِعه )ٌقضً،ثً المعتّل اآلخر مثل: قضى وٌسعىٌُصاغ اسم المفعول من الفعل الثَل*

.  ٌسعى(، ًّ ، مسِع ًّ  ثم ُتستبدل الٌاء ِبمٌم ووضع الشّدة على آخره، فتصبحان: مقض

ٌد فتصبحان:)َمَدَد، َعَدَد( ٌُصاغ اسم المفعول من الفعل الثَلثً المضّعؾ مثل:) مّد، عّد ( بحٌث ٌتم فك التشد*

 على وزن َفَعَل ثم تضاؾ المٌم والواو على الوزن لتصبحان: مفعول، فُتكتبان: ممدود، معدود.

ٌُصاغ اسم المفعول من الفعل فوق الثَلثً: برّد الفعل للمضارع وقلب حرؾ المضارع مًٌما مضمومة مع فتح * 

ٌُكِرُم واسم المفعو ٌُخِرُج واسم المفعول ُمخَرجٌ ما قبل اآلخر مثل: أكَرم،   .ل ُمكَرٌم، وأْخَرَج، 
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 الفرق بٌن اسم الفاعل واسم المفعول

 . ٌصاغ من الفعل المبنً للمعلوم فً حٌن ٌصاغ اسم المفعول من الفعل المبنً للمجهول اسم الفاعل –

 . ، فً حٌن اسم المفعول هو الذي ٌقع علٌه الفعلاسم الفاعل هو صاحب الفعل –

 . ً حٌن اسم المفعول ٌرفع نابب الفاعل، فاسم الفاعل ٌرفع الفاعل –

 

 تدرٌبات

 واسم مفعول من كلّ فعل من األفعال اآلتٌة: ،هاِت اسم فاعل -7

 ُملتقى  :اسم مفعول  ،   : ملتقٍ اسم فاعل: الجواب  :التقى

 مبٌع :اسم مفعول  بابع،      :اسم فاعل: الجواب  :باع

 ُمنصَرؾ عنه :فعولاسم م    ُمنصِرؾ، :اسم فاعل: الجواب  :انصرؾ

 معدود :اسم مفعول   :عاّد،    اسم فاعل: الجواب   :عدّ 

 ملوم :اسم مفعول   :َّلبم،    اسم فاعل: الجواب  :َّلم 

 مروي :اسم مفعول  : راٍو ،   اسم فاعل: الجواب  روى:

 

ٌّن أسماء الفاعلٌن فً النّص اآلتً:-0  ع

ٌقول فً الّدنٌا بقول الّزاهدٌن وٌعمل  ،وبة بطول اْلمل خرة بؽٌر عمل وٌرجو التّ "َّل تكن مّمن ٌرجو اآل

ٌعجز عن شكر ما أوتً وٌبتؽً  ،وإن ُمنع منها لم ٌقنع  ،إن أُعطً منها لم ٌشبع  ،فٌها بعمل الّراؼبٌن

 ،ٌحّب الّصالحٌن وَّل ٌعمل عملهم  ،وٌؤمر الّناس بما َّل ٌؤتً  ،ٌنهى وَّل ٌنتهً  ،الّزٌادة فً ما بقً

ٌُبؽض ال ٌُقٌم على ما ٌكره الموت من أجله ،ُمذنبٌن وهو أحدهم و إن سقم ظّل  ،ٌكره الموت لكثرة ذنوبه و

ا  ،نادما ٌَ  ٌُْعَجب بنقسه إذا عوفً وٌقنط إذا اْبُتلً". ،وإن صّح أمن َّله

ا ،الُمذنبٌن ،الّصالحٌن ،الّراؼبٌن ،الّزاهدٌن) : الجواب ٌَ  (نادما ،َّله

ٌّز اسم الفاعل من اسم المفع  ول فً العبارتٌن اآلتٌتٌن:م

 )اسم فاعل(  : الجواب  الفتاةُ مختارةٌ مَلبَسها بذوٍق رفٌٍع. - أ

 )اسم مفعول( : الجواب  الهدٌُة مختارةُ بعناٌٍة فابقٍة. - ب

 

 ( من سورة آل عمران.30الى 33استخرج اسم الفاعل واسم المفعول من اآلٌات الكرٌمة)-3

  : الجواب

 ًقا،   الصالحٌن.اسم الفاعل: قابًما ، ُمصدِ 

 اسم المفعول: ُمحرًرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://analbahr.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
https://analbahr.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/


 الفصل الدراسً األول                                                                                                       البهاء فً اللغة العربٌة             
 

 
 

 9110090700                                                                                                 األستاذ بهاء الغزو                                 

 
 

 الكتابة

 القّصة القصٌرة
ة أو درست سابّقا أّن  ٌّ ًّ ٌتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلّق بشخص القّصة القصٌرة ّفن أدب

ة تنتهً إلى غاٌة أو هدف ُبنٌِت من أجله  ٌّ ة أو مكان ٌّ ٌّة فً بٌئة زمان ٌّات اْلنسان مجموعة من الّشخص

ًّ ممتع.ا  لقّصة بؤسلوب أدب

:  ومن عناصرها ،وتهدُؾ القّصة إلى التؤثٌر فً القارّى وإمتاعه وتسلٌته عن طرٌق الّتلمٌح والّرمز

ٌّة المترابطة والمنّظمة على نحو خاصّ  والحبكة التً  ،الحدث الذي ٌمّثل مجموعة من الوقابع الجزب

ا  ٌَّ ًّ  ،فً القّصة وهً قمة الحدث  ،تبدأ ؼامضة ثم تتكّشؾ تدرٌج ًّ والخارج  ،والّصراعان الداخل

ٌّة والنامٌة والثابتة ،والحلّ  ،إلى جانب الّزمان والمكان  ،والحوار  ٌّات الّربٌسة والثانو  ،والّشخص

ًّ الذي ٌمّثل المظهر العام والّسلوك ٌّة تتمثل فً البعد الخارج ًّ وٌشمل  ،وأبعاد الشخص والبعد الداخل

ٌّة والف ٌّة والّسلوك الناتج عنهااْلحداث النفس ًّ  ،كر الذي ٌشمل المركز الذي تشؽله  ،والجانب اَّلجتماع

ٌّة. ٌّة فً المجتمع وظروفها اَّلجتماع  الّشخص

 بتصّرؾ( ،الكتابة بؤقسامها :المستوى الكتابً ،)فهد خلٌل زاٌد

 

 ثم أجب عن اْلسبلة التً تلٌها: ،اقرأ القّصة اآلتٌة 

 

 حْفظ األمانة

 (1)وكان فً وسطً ِهْمٌان ،كثٌرة وأموالً ،وكانت تجارتً عظٌمة ،ُت الحّج فً بعض اْلعوامجر: قصدْ قال تا

ٌّمة  فانحّل الِهْمٌان من  ،فلّما كنت ببعض الّطرٌق نولت ْلقضً بعض شؤنً  ،ملًء بالّدنانٌر والجواهر الق

لم ٌكن ٌإّثر فً قلبً لما كنُت ولكن ذلك  (2)بعد ان سرُت عن الموضع فراسخ ولم أعلم بذلك أَّلّ  ،وسطً وسقط 

 علٌه من ؼنى.

ًّ ولما قضٌت حّجتً وُعد هارَبا  (3)َفِهمُت على وجهً ،أملك شٌَبا حّتى لْم أعدْ  ،ُت إلى بلدي تتابعت المصابب عل

ؤوٌُت فً بعض القرى إلى خان ف ،وكانت اللٌلة مطٌرة ،فً تلك اللٌلة إَّّل دراهم معدودةوما أملك  ،من بلدي

ٌّرتُ فح ،خراب فاّتخذ لً طعاما  ،الّساعة تخرج روحً ،فقالت: ٌا هذا ،ولْدت ثم ،ضرْت زوجتً الوَّلدة فتح

لمة والمطر حّتى جبُت إلى با ،أتقّوى به فشرحُت له  ،فكلّمنً بعد جهد ،بع فوقفُت علٌهفخرجُت أخبط فً الظُّ

فلّما  ،لموضعوجبُت أرٌد ا ،ذلك فٌهوأعارنً إناًء جعلت  ،عطانً بتلك القطع أكَلً وزبًٌبافرحمنً وأ ،حالً

 ،جل من دارهر فؤطلّ  ،فجعلُت أبكً وأصٌح ،وذهب جمٌع ما فٌه ،ِزلَقْت رجلً وانكسر اْلناء ،قربُت من الخان

فإّن امرأتً تموت اآلن  ،ولكن رحمة لزوجً ونفسً ،الّدراهمقلُت له: َّل أبكً من أجل  ،ولّما شرحُت له حالً

وأنت ترانً الّساعة أبكً  ،فما فّكرُت فٌه ،فٌه ما ٌساوي ثَلثة آَّلؾ دٌنارالحج ِهْمٌان  فقد ذهب مّنً فً ،جوًعا

ما كانت صفة ِهْمٌانك؟ فقلت:  وما ٌنفعنً وٌنفعك من صفة  ،فقال لً: باهلل ٌا رجل ،بسبب دراهم معدودات

 ِهْمٌانً الذي ضاع منذ كذا وكذا؟ ومشٌت .

ًّ فظَنْنُته ٌتصّدق  ،هذافإذا الّرجل قد خرج ٌصٌح بً: خذ ٌا  ًّ فجبُت وقلُت: أّي شًء ترٌد ،عل وقال:  ؟ فقبض عل

 ِصْؾ لً ِهْمٌانك.

؟ فحٌن وقال: اتعرؾ هذا ،خرج من وسطه ِهْمٌانً نفسهفؤ ،فوصفُته له وقلُت له: إّنه مصنوع ِمْن دٌباٍج أْسودَ 

؟ ،رأٌته شهقتُ  ًّ  وقلت له: ٌا هذا أَملٌَك أنت نب

 ،ْمٌانك واجعلنً فً ِحًلّ من أمريفخْذ هِ  ،وأبحث عن صاحبه بَل جدوى ،ْنُذ كذا وكذا سنةفقال: أنا أحفظه م

 فشكرُته ودعوُت له.

                                                           
ٌٌَشدُّ فً الوسط  (1)  الِهْمٌان:كٌٌس للّنفقة 

ر بثَلثة أمٌال  (2) ٌُقدَّ  الَفْرسخ: مقٌاس 

ه. ( 3)  هاَم على وجهه: خرَج وهو َّل ٌدري أٌَن ٌتوّجً
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فما مضت إَّّل سنوات حّتى صرُت صاحب عشرة  ،واّتجرتُ  ،فبعُت الجواهر ،وأخذُت ِهْمٌانً ورجعُت إلى بلدي

 آَّلؾ دٌنار.

 بتصّرؾ( ،لماضً والحاضرقصص مإثرة من واقع الحٌاة من ا ،) سامر حشمٌة 

********************************************************************* 

 حدد عناصر القصة: -4

 بٌت الرجل الذي رد اْلمانة مكان فً الحج، :المكان

 : وقت الحج وما بعده.الزمان

 ا فٌهالعقدة)ذروة التؤزم( عندما زلقت رجل التاجر وانكسر اْلناء  وذهب جمٌع م

 التاجر، زوجة التاجر، الرجل الذي رد اْلمانة. :الشخوص

 : القصة ومجرٌاتهاالحدث

 صراع الجوع. زوجة التاجر وصراعها مع ألم الوَّلدة، :الصراع الداخلً

 : التاجر عندما هام على وجهه  وصارع اللٌلة الممطرة.الصراع الخارجً

 وبٌن نوعها: صنؾ الشخصٌات الواردة فً القصة، -4

 الرجل الذي رد اْلمانة زوجة التاجر، التاجر، :شخصٌات رئٌسٌة

 : التاجرالشخصٌات النامٌة

  : زوجة التاجر، الرجل الذي رد اْلمانةالشخصٌات الثابتة

 ما العبرة المستفادة من القصة؟ -3

 .رد االمانات الى اصحابها
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 القراءة

 فن السرور

 وٌخلُقها إْن لم تكن.   ،ٌستمتع به إن وجدت أسبابه ،منح اْلنسان القدرة على الّسرورنعمة كبرى أْن ٌُ   

ا مشب وٌعجبنً الّرجل ،هالًة تشّع سرورا وبهاًء ونوًرا ٌعجبنً القمر فً تقلّده   ٌَخلُق حوله جّوً ًعا أو المراة 

ٌّاه ،بالِؽْبطة والّسرور به فٌشرق فً مح  وٌتدّفق من وجهه. ،وٌتؤلّق فً جبٌنه ،وٌلمع فً عٌنٌه  ،ثم ٌتشرَّ

ٌّةٌُخطىء َمْن ٌظّن أّن أسباب السّ    ٌَُسرَّ ماًَّل وبنٌن وصحة؛ فالّسرور  ،رور كلّها فً الّظروؾ الخارج فٌشترط لِ

 ،لّشقاءنعم فً اومنهم من ٌ ،وفً الّناس من ٌشقى فً الّنعٌم ،فس أكثر مّما ٌعتمد على الّظروؾٌعتمد على النّ 

وفٌهم من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات  ،اس من َّل ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكًة عمٌقّة بكّل ماله وهو كثٌروفً النّ 

نا جمٌل ،َّل تنقصنا الوسابلو ،وبَل ثمن ،ة واسعة بؤقّل اْلثمانعالٌة عمٌق  وخٌراتنا كثٌرة. ،فجوُّ

 ،استثمره واستفاد منه وَحِظً به ،تفع بهذا الفنّ والّسرور كسابر شإون الحٌاة فّن؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌن ،الحٌاة فنّ 

 وَمْن لْم ٌعرفه لم ٌعرؾ ان ٌستثمره.

ٌَُتعلَّم فً فّن الّسرور قّوة اَّلحتمال؛ فما إْن ٌصاب المرء  من اْلمر حتى تراه َحِرَج فه االتّ أّول درس ٌجب أن 

ً إذا حدثت وه ،وتإّرق َجْفنه ،هوتقّض مضجع ،موم فً صدرهتتناجى اله ،ناكس البصر سؾ الوجه.اك ،الّصدر

ٌُلِق لها باَّلً  ،لمن هو أقوى احتماَّلً  ك منه َنَفًسا ،لم  ًَّ البال فارغ الّصدر. ،ولم ُتَحرَّ  ونام ملء جفونه رِض

وٌخلق الّسرور حوله. وجزء كبٌر من اْلخفاق  ،ومع هذا كلّه ففً استطاعة اْلنسان أْن ٌتؽلّب على المصاعب

بدلٌل أّنا نرى فً الّظروؾ الواحدة واْلسرة الواحدة واْلّمة الواحدة من  ،ع ألى الفرد نفسهفً خلق الّسرور ٌرج

ًّ  ،ٌستطٌع أْن ٌخلق من كّل شًء سروًرا َّل  -وإلى جانبه اخوه الذي ٌخلق ن كّل شًء حزًنا؛ فالعامل الشخص

ًّ وهو كّل العالمله عَلقة كبٌرة فً إٌجاد الجّو الذي ٌتنّفس منه؛ ففً الّدنٌا عامَلن  -شكّ   ،اثنان: عامل خارج

ًّ وهونفسك؛   وعامل داخل

بل إّن  ،ًذا فرجحان كّفتها قرٌب اَّلحتمالفاجتهد أْن تكسب النصؾ على اْلقّل؛ وإ ،فنفسك نصؾ العوامل 

نهبالنسبة إلٌك إَّل بمروره مشاعرك النصؾ اآلخر وهو العالم َّل قٌمة له فإذا  ،له أو تقّبحهوتجمَّ  ،؛ فهً التً تلوَّ

 فالعالم الخارّجً ٌتفاعل مع نفسك فٌكون سروًرا. ،وأعددت مشاعرك للّسرور ،وأرهفت سمعك ،جلوت عٌنٌك

إّنا لنرى الّناس ٌختلفون فً الّقدرة على ّخْلق الّسرور اختَلؾ مصابٌح الكهرباء فً القدرة على اْلضاءة؛ فمنهم 

 ،ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفَلت ،اح النومومنهم المضًء بَقْدر كمصب ،المظلم كالمصباح المحترق

ٌَّْر مصباحك إن ضعؾ   واستعض عنه بمصباٍح قوًيّ ٌنٌر لنفسك وللّناس. ،َفَؽ

وكؤّن  ،وكثرة نفكٌر اْلنسان فً حق نفسه حّتى كؤّنها مركز العالم  ،ولعّل من أهّم أسباب الحزن ضٌق اْلفق
فهو ٌقٌس كّل المسابل  ،نهار واْلّمة والّسعادة والّرخاء كلّها ُخلقت لشخصه الّشمس والقمر والّنجوم والبحار واْل

فمحال أن  ،ٌسّبب البإس والحزن -من ؼٌر رٌب –وهذا  ،وٌدٌم الّتفكٌر فً نفسه وعَلقة العالم بها ،بمقٌاس نفسه
ع  ،العظٌم وإّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط  ،ْلّن نفسه لٌست المركز  ،ٌجري العالم َوْفق نفسه فإْن هو وسَّ

ًَ نفسه أحٌاًنا أو كثًٌرا  ،ونظر إلى العالم الفسٌح ،أفقه  والقٌود التً تثقل  ،شعر بؤّن اْلعباء التً تثقل كاهله ،ونِس
 وتحلَّلْت شًٌبا فشًٌبا. ،بها نفسه قد خّفْت شًٌبا فشًٌبا 

فإن هو  ،كٌر فٌهاْلّنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل التف ،وهذا هو الّسبب فً أّن أكثر الّناس فراًؼا أشّدهم ضًٌقا بنفسه
 ولّذة نسٌان النفس. ،لّذة مزدوجة: لّذة الفكر والعمل كان له من ذلك ،وفّكر فً ما حوله ،استؽرق فً عمله

فه كما ٌشاء؛ فإْن هو تعّرض لموضوع  ،ولعّل من دروس فّن الّسرور أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره قٌصرَّ
  أو ٌجادل شرٌكه أو صدٌقه فً ما ٌإّدي إلى الؽضب ،ٌناقش أسرته فً أمر من اْلمور المحزنة كؤنْ  –ُمْقِبض 

وأثار مسؤلة أخرىساّرة ٌنسى بها مسؤلته اْلولى المحزنة؛ فإن تضاٌقت من أمر فتكلّْم فً  ،ناحٌة تفكٌره  لحوَّ  –
ًٌضا أَّلّ تقّدر الحٌاة فوق قٌمتها ؛ فالحٌاة وانقْل تفكٌرك كما تنقل بٌادق الشَّطرنج. ومن هذه الّدروس أ ،ؼٌره
ٌَّنة  ،ثّم اْللم بوقوعه ،ع على نفسك  اْللم بتوّقع الّشرّ وَّل تجم ،وافرح ما استطعت  ،فاعمل الخٌر ما استطعت ،ه

 فٌكفً فً هذه الحٌاة ألم واحد للّشّر الواحد.
وٌتكاتب  ،وٌتخاطب حّتى ٌصٌر خطًٌبا  ،عًرا فالرجل َّل ٌزال ٌتشاعر حّتى ٌكون شا ،ولتفعل ما ٌفعله الفّنانون

 حّتى ٌكون التَّطبُّع طبًعا. ،فتصنَّع الفرح والّسرور واَّلبتسام للحٌاة  ،حّتى ٌصٌر كاتًبا
 

 بتصّرف( ،فٌض الخاطر ،)أحمد أمٌن                                 

***************************************************************************** 
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 التعرٌف بالكاتب

وشارك  ،وأنشؤ ) مجلّة الثقافة( ،القاهرةعمل فً جامعة  ،م( أدٌب ومفّكر مصريّ  4333-4333)أحمد امٌن 

ٌْض الخاطر( الذي أخذ  فً إخراج ) مجلّة الّرسالة(. من أهم مإلّفاته ) فجر اْلسَلم( و ) ضحى اْلسَلم ( و) ف

 منه النّص.

 اتب؟عرؾ بالك  -4

 اذكر تارٌخ وَّلدته ووفاته؟ -4

 اذكر اعمال الكاتب؟ -4

 اذكر مإلفات الكاتب؟ -3

 *اَّلعمال تختلؾ عن المإلفات.

**************************************************************************************** 

 جّو النصّ 

ٌّن أحمد أمٌن فً هذا النّص كٌؾ ٌمكن لإلنسان أن ٌكون سع ًٌدا؛ ْلّن الّسرور ٌنبع من داخل اْلنسان َّل من ٌب

ٌّة المحٌطة به حْسب  نحو  ،مكن بها أن ٌحّقق الفرح والّسروروٌذكر الّسبل والوسابل التً ٌ ،الّظروؾ الخارج

ًٌّا محتّمَلً الّصعاب ع أن ٌمأل وقت فراؼه بما هو ناف ،وأَّلّ ٌفكر بنفسه كثًٌرا وكؤّنها مركز العالم  ،ان ٌكون قو

ًّ على اْلنسان الذي ٌبحث عن اوهو ٌرى أّن  ،ومفٌد مثل العمل بل ٌوّجه  ،لّسرور أَّلّ ٌفكر فً ما هو سلب

 ًّ ٌّعها فً ما ٌكّدر  ،وأن ٌجتهد فً أن ٌجعل الّسعادة طبًعا من طباعه ،تفكٌره نحو كّل ما هو إٌجاب وَّل ٌض

 عٌشه.

**************************************************************************************** 

 تحلٌل النص

وٌخلُقها إْن لم تكن.  ٌعجبنً  ،ٌستمتع به إن وجدت أسبابه ،منح اْلنسان القدرة على الّسرورنعمة كبرى أْن ٌُ   

ا مش ،القمر فً تقلّده هالًة تشّع سرورا وبهاًء ونوًرا  ٌَخلُق حوله جّوً طة ا بالِؽبْ بً وٌعجبنً الّرجل أو المراة 

ٌّاه ،والّسرور به فٌشرق فً مح  وٌتدّفق من وجهه. ،وٌتؤلّق فً جبٌنه ،وٌلمع فً عٌنٌه  ،ثم ٌتشرَّ

 : دابرة من الذوء تحٌط باْلجرام السماوٌة.هالة

 : لبس أو لباستقلّد   السرور والنعمة.                        الِغبطة:

 النور بهاء:   تلمع تبرق.                                تشع: 

 ٌتؽلل فٌه ٌتشربه: ممتلا                                       مشبع:

اه: ٌّ  ٌبرز، ٌشرق ٌتؤلق:     وجهه                                  مح

 ما النعمة المذكورة فً النص؟ -4

ٌُمنح اْلنسان القدرة على الّسرور   لم تكن. وٌخلُقها إنْ  ،ٌستمتع به إن وجدت أسبابه ،أْن 

 بَم شبه الكاتب الرجل والمرأة اللذان ٌخلقان حولهما جًوا مشبًعا بالِؽبطة والسرور؟ -4

 .بالقمر الذي ٌتقلد هالًة تشع سروًرا وبهاًء ونوًرا : الجواب

 إلى من ٌعود الضمٌر فً الكلمات التالٌة؟-3

 أسباب السعادة                                                     :  هاٌخلق    الرجل والمرأة :هحولالسعادة والسرور         : هأسباب

 : السعادة والسرورهتشرب

ٌّاه". بٌن الصورة الفنٌة فً قوله: -3  "فٌشرق فً  مح

 صور الكاتب السرور بنور الشمس الذي ٌشرق فً الصباح. : الجواب

 "ٌتدفق من وجهه": -

 ٌتدفق وكؤن وجهه نبًعا. صور الكاتب السرور بالماء الذي : الجواب

 



 الفصل الدراسً األول                                                                                                       البهاء فً اللغة العربٌة             
 

 
 

 9110090700                                                                                                 األستاذ بهاء الغزو                                 

 
 

ٌّةٌُخطىء َمْن ٌظّن أّن أسباب الّسرور كلّه ٌَُسرَّ ماًَّل وبنٌن وصحة؛ فالّسرور  ،ا فً الّظروؾ الخارج فٌشترط لِ

 ،ومنهم من ٌنعم فً الّشقاء ،وفً الّناس من ٌشقى فً الّنعٌم ،فس أكثر مّما ٌعتمد على الّظروؾٌعتمد على النّ 

وفٌهم من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات  ،ٌع أن ٌشتري ضحكًة عمٌقّة بكّل ماله وهو كثٌراس من َّل ٌستطوفً النّ 

نا جمٌل ،َّل تنقصنا الوسابلو ،وبَل ثمن ،ة واسعة بؤقّل اْلثمانعالٌة عمٌق  وخٌراتنا كثٌرة. ،فجوُّ

 ومنهم من ٌنعم فً الّشقاء". ،ما دَّللة قول الكاتب:" وفً الّناس من ٌشقى فً الّنعٌم  -4

 ٌدل على أن اْلنسان هو من ٌصنع لنفسه النعٌم والشقاء ولٌست الظروؾ. : وابالج

 بٌن الصورة الفنٌة فً  قول الكاتب:" َّل ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكًة  عمٌقّة بكّل ماله وهو كثٌر". -4

 صور الكاتب السعادة بالشًء المادي الذي ٌشترى لكنه بعٌد. : الجواب

 استخرج من النص طباًقا. -3

 )النعٌم/الشقاء()ٌنعم /ٌشقى(.  : جوابال 

 استخرج من النص مقابلة وبٌن دَّللتها ؟ -3

 ؟ومنهم من ٌنعم فً الّشقاء ،وفً الّناس من ٌشقى فً الّنعٌم  -

 تدل على توكٌد المعنى وذكاء وبراعة الكاتب فً استعماله. : الجواب

  استخرج من النص أسلوب تفضٌل؟ -3

  أقل اْلثمان  : الجواب

**************************************************************************************** 

استثمره واستفاد منه وَحِظً  ،والّسرور كسابر شإون الحٌاة فّن؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفنّ  ،الحٌاة فنّ     

ٌَُتعلَّ  ،به م فً فّن الّسرور قّوة اَّلحتمال؛ فما إْن ٌصاب وَمْن لْم ٌعرفه لم ٌعرؾ ان ٌستثمره.أّول درس ٌجب أن 

وتقّض  ،تتناجى الهموم فً صدره ،كس البصر. ناسؾ الوجهاك ،من اْلمر حتى تراه َحِرَج الّصدرفه االمرء بالتّ 

ٌُلِق لها باَّلً  ،ً إذا حدثت لمن هو أقوى احتماَّلً وه ،وتإّرق َجْفنه ،مضجعه ك منه َنَفًسا ،لم  ء ونام مل ،ولم ُتَحرَّ

ًَّ البال فارغ الّصدر.  جفونه رِض

 حزٌن كاسف الوجه:                   ضابق الصدرحرج الصدر:                      َّل قٌمة لهالتافه: 

 تقلق نومهنجو( تتبادل االسرار                تقض مضجعه: : (تتناجى         ٌؽض بصرهناكس الصدر:  

 أصؽٌت بانتباه أرهفت سمعك:                وضحت رإٌتك جلوت عٌنك:         تمنعه من النوم تإرق جفنه:

 لماذا ٌعد الكاتب السرور فّن؟ -7

استثمره واستفاد منه  ،والّسرور كسابر شإون الحٌاة فّن؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفنّ  ،الحٌاة فنّ : الجواب

 وَمْن لْم ٌعرفه لم ٌعرؾ ان ٌستثمره. ،وَحِظً به

 ر اْلنسان السرور؟متى ٌستثم -4

 عندما ٌعرؾ كٌؾ ٌنتفع به.: الجواب

  ما هو الدرس المراد تعلمه من فن السرور؟ -3

 الصبر وقوة التحمل : الجواب
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 وضح الكناٌات فً الجمل التالٌة؟ -3

 * نام ملء جفونه:

 نام قرٌر البال كناٌة عن صفة الراحة والطمؤنٌنة. : الجواب

 *تقض مضجعه:

 قرار كناٌة عن القلق.عدم اَّلست: الجواب

 .اي حزٌن كنابة عن الحزن والعبوس *ناكس البصر:

 وضح الصورة الفنٌة فً قوله:"تتناجى الهموم فً صدره". -3

 صور الكاتب الهموم باَّلشخاص الذٌن ٌتناجون مع بعضهم البعض فً عواطفهم واسرارهم. : الجواب

**************************************************************************************** 

اْلخفاق  وٌخلق الّسرور حوله. وجزء كبٌر من  ،ومع هذا كلّه ففً استطاعة اْلنسان أْن ٌتؽلّب على المصاعب 

بدلٌل أّنا نرى فً الّظروؾ الواحدة واْلسرة الواحدة واْلّمة الواحدة من  ،فً خلق الّسرور ٌرجع ألى الفرد نفسه

ًّ  ي ٌخلق ن كّل شًء حزًنا؛ فالعاملوإلى جانبه اخوه الذ ،خلق من كّل شًء سروًراٌستطٌع أْن ٌ َّل  -الشخص

ًّ وهو كّل العالم -شكّ   ،له عَلقة كبٌرة فً إٌجاد الجّو الذي ٌتنّفس منه؛ ففً الّدنٌا عامَلن اثنان: عامل خارج

ًّ وهونفسك؛ فنفسك نصؾ العواملوعامل دا لى اْلقّل؛ وإًذا فرجحان كّفتها فاجتهد أْن تكسب النصؾ ع ،خل

بل إّن النصؾ اآلخر وهو العالم َّل قٌمة له بالنسبة إلٌك إَّل بمروره مشاعرك ؛ فهً التً  ،اَّلحتمالقرٌب 

نه فالعالم الخارّجً  ،وأعددت مشاعرك للّسرور ،وأرهفت سمعك ،فإذا جلوت عٌنٌك ،له أو تقّبحهوتجمَّ  ،تلوَّ

 ٌتفاعل مع نفسك فٌكون سروًرا.

ا ٌسمع أدق اْلصواتأرهقت سمعك:  أزلت عنها ما ٌعٌق رإٌتها                جلوت عٌنك ًٌ  : جعلت سمعك قو

 اذكر عوامل صناعة السعادة؟ -7

 العامل الداخلً والخارجً : الجواب

 لَم جعل الكاتب العامل النفسً من أهم العوامل؟ -4

 سان فمن خَلله ٌتسرب العامل الخارجً إلٌه .ْلن العامل النفسً هو أكبر مإثر على اْلن : الجواب

 لماذا َّل قٌمة للعامل الخارجً فً صناعة السرور إَّل بمروره إلى عواطؾ اْلنسان؟ -3

 َّلن نفس اْلنسان هً المتحكم بمشاعره فهً تلون هذا العامل من قبٌح أو جمٌل. : الجواب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إّنا لنرى الّناس ٌختلفون فً الّقدرة على ّخْلق الّسرور اختَلؾ مصابٌح الكهرباء فً القدرة على اْلضاءة؛ فمنهم 

 ،لحفَلتذو القدرة الهابلة كمصباح اومنهم  ،ومنهم المضًء بَقْدر كمصباح النوم ،المظلم كالمصباح المحترق

ٌَّْر مصباحك إن ضعؾ  واستعض عنه بمصباٍح قوًيّ ٌنٌر لنفسك وللّناس. ،َفَؽ

 بدله استعض:صناعة السرور                                  خلق السرور:   

 بَم شبه الكاتب  الناس فً قدرتهم  على خلق السرور؟ -7

 رباء من حٌث اْلضاءةبإختَلؾ مصابٌح الكه :الجواب 

ٌّر مصباحك إن ضعف".  ما دَّللة قوله -0  :"غ

 ٌجب على المرء التؽٌٌر من حٌاته وحالته النفسٌة. : الجواب
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 بٌن الصور الفنٌة بما ٌؤتً: -3

 "فمنهم المظلم كالمصباح المحترق."

 صور الكاتب الشخص الذي َّل ٌستطٌع خلق السرور بالمصباح المحترق : الجواب

 "المضًء بقدر كمصباح النوم.ومنهم "

 صور الكاتب الشخص الذي فٌه قلٌل من السرور بمصباح النوم ضوءة خافت وضعٌؾ. : الجواب

 "ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفَلت."

 صور الكاتب اَّلشخاص الذٌن ٌصنعون السعادة لهم ولؽٌرهم بمصابٌح الحفَلت  بطاقات هابلة. : الجواب

**************************************************************************************** 

وكؤّن  ،حق نفسه حّتى كؤّنها مركز العالموكثرة نفكٌر اْلنسان فً  ،ولعّل من أهّم أسباب الحزن ضٌق اْلفق  

فهو ٌقٌس كّل المسابل  ،خصهعادة والّرخاء كلّها ُخلقت لشالّشمس والقمر والّنجوم والبحار واْلنهار واْلّمة والسّ 

فمحال  ،ٌسّبب البإس والحزن -من ؼٌر رٌب –وهذا  ،وٌدٌم الّتفكٌر فً نفسه وعَلقة العالم بها ،بمقٌاس نفسه

ع  ،هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌموإّنما  ،ْلّن نفسه لٌست المركز ،ْفق نفسهأن ٌجري العالم وَ  فإْن هو وسَّ

ًَ نفسه أحٌاًنا أو كثًٌرا ،سٌحونظر إلى العالم الف ،أفقه  والقٌود التً تثقل  ،شعر بؤّن اْلعباء التً تثقل كاهله ،ونِس

 ،وهذا هو الّسبب فً أّن أكثر الّناس فراًؼا أشّدهم ضًٌقا بنفسه وتحلَّلْت شًٌبا فشًٌبا. ،بها نفسه قد خّفْت شًٌبا فشًٌبا 

كان له من ذلك لّذة  ،وفّكر فً ما حوله ،ؽرق فً عمله فإن هو است ،ْلّنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل التفكٌر فٌها

 ولّذة نسٌان النفس. ،مزدوجة: لّذة الفكر والعمل 

 سعة العٌشالرخاء:                     الواسعالفسٌح:         محدود التفكٌر   ضٌق األفق:

 اندمج استغرق:        ما بٌن كتفه كاهله:                      : ناحٌةأفق                 محور        :مركز

 أكثرهم فراًؼا : الجواب                    من أشد الناس ضًٌقا بنفسه؟-7

 .وكثرة نفكٌر اْلنسان فً حق نفسه ،ضٌق اْلفق : الجواب                           ما أهم اسباب الحزن؟-0

 نفكٌر اْلنسان فً حق نفسه حّتى كؤّنها مركز العالم. : الجواب   ما الذي ٌسبب البإس والحزن  فً اْلنسان؟-3

 لذة الفكر ولذة نسٌان النفس. : الجواب     اذا استؽرق اْلنسان  فً عمله وجد لذتٌن اذكرهما؟-3

والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خّفْت  ،شعر بؤّن األعباء التً تثقل كاهله وضح الصورة الفنٌة فً قوله:" -3

 ".شًٌئا فشًٌئا

 صور الكاتب اْلعباء بالقٌود ذات الوزن الكبٌر التً تثقل صاحبها حتى تخفٌه. : الجواب

**************************************************************************************** 

فه كما ٌشاء؛ فإْن هو تعف ،أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌرهولعّل من دروس فّن الّسرور  ّرض لموضوع ٌصرَّ

أو ٌجادل شرٌكه أو صدٌقه فً ما ٌإّدي إلى الؽضب  ،كؤْن ٌناقش أسرته فً أمر من اْلمور المحزنة –ُمْقِبض 

ساّرة ٌنسى بها مسؤلته اْلولى المحزنة؛ فإن تضاٌقت من أمر فتكلّْم ى وأثار مسؤلة أخر ،ناحٌة تفكٌره  لَ حوّ  –

 طرنج.وانقْل تفكٌرك كما تنقل بٌادق الشَّ  ،فً ؼٌره

 حزٌن :مقبض                        ٌمسك  ٌقبض :                            العنصر اْلساسًزمام: 

 .مفردها بٌدق وهو الجندي  والبٌدق فً الشطرنج قطة الجنديبٌادق:  

 ما الدرس المكتسب من هذه الِفقرة؟ -7

 أن ٌقبض المرء  عبى زمام تفكٌره : الجواب
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 المرء ان ٌفعل اذا تعرض لموقؾ مقبض؟ماذا ٌجب على -0

 تؽٌٌر التفكٌر ةالتخلص من اْلمور المحزنة وتحوٌلها لسعادة. : الجواب

*************************************************************************************** 

ٌَّنةا أَّلّ تقّدر الحٌاة فوق قٌمتهاومن هذه الّدروس أٌضً  وافرح ما  ،لخٌر ما استطعتفاعمل ا ،؛ فالحٌاة ه

 فٌكفً فً هذه الحٌاة ألم واحد للّشّر الواحد. ،ثّم اْللم بوقوعه ،وَّل تجمع على نفسك اْللم بتوّقع الّشرّ  ،استطعت

وٌتكاتب  ،وٌتخاطب حّتى ٌصٌر خطًٌبا ،َّل ٌزال ٌتشاعر حّتى ٌكون شاعًرافالرجل  ،ولتفعل ما ٌفعله الفّنانون

 حّتى ٌكون التَّطبُّع طبًعا. ،الفرح والّسرور واَّلبتسام للحٌاةفتصنَّع  ،ًباحّتى ٌصٌر كات

 ٌسره وجعله سهًَل.نة: هٌّ 

 ما الدرس المستفاد من هذه الفقرة؟ -4

ٌَّنةأَّلّ تقّدر الحٌاة فوق قٌمتها : الجواب  وافرح ما استطعت. ،فاعمل الخٌر ما استطعت ،؛ فالحٌاة ه

ا ألم وقوعه.: الجواب    فً الشر الواحد ألمٌن؟ كٌؾ ٌجمع المرء على نفسه -4 ًٌ  اوًَّل ألم توقع الشر ثان
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 المعجم والّداللة

 معجمك اللّؽوي: أضؾ إلى-4

 : الدابر من الضوء تحٌط بجرم سماوّي.الهالة -

 : تمنعه من النوم.تإّرق َجْفنه -

 : تبادل اْلسرار بٌن اثنٌن فً أمر ما.الّتناجً -

 واستخرج معانً الكلمات اآلتٌة: ،المعجمُعد إلى -4

 النعمة والسرور: الِغبطة

 مفردها بٌدق وهو الجندي فً رقعة لعبة الشطرنج. :البٌادق 

مام:  القوام  والعنصر اْلساسً الزَّ

 استخرج كلمات تقاربها فً المعنى من الفقرة نفسها: ،وردت فً الفقرة الّثانٌة الكلمات اآلتٌة -3

اٌلمع وٌشرق                  :ٌتؤلق           : النور البهاء ٌّ  : الوجهالمح

 استبدل بكل تركٌب من التركبٌٌن اللذٌن تحَتهما خّط فً العبارة اآلتٌة كلمة تإّدي المعنى نفسه:-3

 "الوجه كاسؾ ، َحِرج الّصدر"تراه    

 حزٌن :الجواب                     الضٌق       : الجواب
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 لفهم والّتحلٌلا

 ْلنسان تحقٌقها وفق رأي الكاتب؟بَم ٌستطٌع ا ،الّسرور نعمة كبرىالقدرة على  -4

 أن ٌستمتع بالسعادة الموجودة وإن لم تكن موجودة فعلٌه خلقها. : الجواب

 

 لَم عّد الكاتب الّسرور فّنًا؟ -4

استثمره واستفاد  ،ؾ ٌنتفع بهذا الفنّ والّسرور كسابر شإون الحٌاة فّن؛ فمن عرؾ كٌ ،الحٌاة فنّ  : الجواب

 وَمْن لْم ٌعرفه لم ٌعرؾ ان ٌستثمره. ،منه وَحِظً به

 وضح هذا؟ ،على جلب الّسرور لنفسه أّن قّوة اَّلحتمال لدى المرء تجعله أقدر -3

م أّن قّوة اَّلحتمال لدى المرء تجعله قادراعلى تخطً الصعاب فً عقله ونفسه وإدراكه فهو المتحك :الجواب

 بها.

ّبٌن رأٌك موافًقا أو ،ٌعتمد تحقٌق الّسعادة على الّنفس أكثر مّما ٌعتمد على الّظروؾ المحٌطة بالشخص  -3

 معارًضا الكاتب.

فً رأي الكاتب  ٌعتمد على  نفس اْلنسان وباطنه أكثر من الظروؾ المحٌطة به .الموقؾ ٌترك   : الجواب

 للطالب

 على نفسه:من أسباب ضٌق اْلنسان انؽَلفه  -3

 اذكر أبرز مظاهر هذا اَّلنؽَلق-أ

وكؤّن الّشمس والقمر والّنجوم والبحار  ،حق نفسه حّتى كؤّنها مركز العالموكثرة نفكٌر اْلنسان فً : الجواب

وٌدٌم  ،فهو ٌقٌس كّل المسابل بمقٌاس نفسه ،عادة والّرخاء كلّها ُخلقت لشخصهواْلنهار واْلّمة والسّ 

فمحال أن ٌجري  ،ٌسّبب البإس والحزن -من ؼٌر رٌب –وهذا  ،َلقة العالم بهاالّتفكٌر فً نفسه وع

 .وإّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم ،ْلّن نفسه لٌست المركز ،ْفق نفسهالعالم وَ 

  كٌؾ ٌستطٌع تجاوزه؟-ب

 ً. ونسٌان نفسه والنظر العالم الخارجً والجانب اْلٌجاب بتوسعة نظره  وإتجاهاته، : الجواب

 قال أبو العتاهٌة:-3

 إنَّ الشَّباَب والفضاّغ والِجَدهْ 
   

 َمْفَسَدةٌ للَمْرِء أيُّ َمْفَسَدهْ  
 

 

ٌّناً رأٌك فٌه: ،عنى هذا البٌتاستخرج من الّنّص ما ٌتوافق وم  مب

 أشدهم ضًٌقا بنفسه".   الرأي ٌترك للطالبا ؼً فرا  أكثر الناس" : الجواب

 ادة لإلنسان؟كٌؾ ٌحقَّق العمل الّسع-3

 ٌكون له لذتٌن اْلولى لذة الفكر والعمل والثانٌة  لذة نسٌان نفسه وانؽماسه بالعمل : الجواب

 ّبٌن ذلك. ،على اْلنسان أن ٌوّجه تفكٌره نحو الفرح والبهجة-3

 أن َّل ٌبقى حبٌس أفكاره  المحزنة ،وٌقود زمام تفكٌره نحو الصواب. : الجواب
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ُكمُ َتؽُ  َفََل :"قال تعالى -3 نَّ اةُ  رَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن                                          (33اآلٌة )،سورة لقمان                                                      ".الدُّ

 فّسر قوله تعالى فً هذه اآلٌة. -أ

 له زابل.َّل تؽركم وتلهٌكم الحٌاة الدنٌا بما فٌها من ملهٌات ورؼد العٌش فك : الجواب

 استخرج من النّص ما ٌقاربها فً المعنى. -ب 

ٌَّنة  : الجواب  وافرح ما استطعت". ،فاعمل الخٌر ما استطعت ،"َّل تقّدر الحٌاة فوق قٌمتها ؛ فالحٌاة ه

ما أنا فً الّدنٌا إَّّل كراكب استظّل تحت  ،ناقش ما استخرجته فً ضوء قول الرسول :"ما لً وما للدنٌا -ج

 ح وتركها".)رواه الترمذّي(.شجرة ثم را

 اْلنسان فً هذه الحٌاة لٌس سوى عابر سبٌل لن ٌخلد فٌها ولن ٌؤخذ معه ما ٌجمعه فً هذه الحٌاة. : الجواب

 كٌؾ ٌجعل المرء الّسرور عادة فً رأي الكاتب؟ -44

 ٌتصنع الرجل السعادة حتى تصبح عادة فً حٌاته وجزء ٌتكلؾ فٌه مع حٌاته. : الجواب

 رح حَلًّ ٌحّقق الّسعادة لكلٍّ من:اقت-44

 شخص ٌخاؾ من اْلخفاق. -أ

أو  ،وان َّل ٌوجد طرٌق نجاح دون فشل ،ه من كفاٌات وتطبٌق هذه الكفاٌاتالقناعة المطلقة بما لدٌ : الجواب

 والمعوقعات. ،المرور فً الصعوبات

 شخص ٌنظر ألى الحٌاة بمنظار أسود. -ب 

 ٌحملها فوق طاقتها. وأن َّل ،إن الحٌاة هٌنة :الجواب

 شخص ؼارق فً الهموم. -ج

 .ول تفكٌره إلى اْلجابٌة والسعادةوٌح ،ن ٌبتعد عن التفكٌر بهذه الطرٌقةأ : الجواب

واآلخر شدٌد الّضٌق  ،وازن بٌن صفات شخصٌن: أحدهما قادر على خلق الّسرور  ،ضوء فهمك النصّ  فً-44

 بنفسه.

 الكاتب والثانً سٌكون نقٌض اْلول حتى ٌثبت الكاتب المقارنة اْلول سٌكون سعٌدا كما ٌرٌد : الجواب

ٌّن كٌؾ ٌتحّقق هذا فً رأٌك.،لألسرة أثر كبٌر فً تنشبة جٌل متفابل قادر على العطاء -43  ب

ا متماسًكا . : الجواب ًٌ  إشاعة اْللفة والمحبة بٌنهم سٌنشا جًٌَل واع

ٌّنً اشرح م -43 وافق بٌنها وبٌن الفقرة الثامنة من النّص : " على قْدِر ما تّتسع ا التّ قولة مٌخابٌل نعٌمة اآلتٌة مب

 نافذُتك او تضٌق ٌّتسع الكون الذي تعٌش فٌه أو ٌضٌق".

عندما ٌمتلك اْلنسان عقًَل واعٌا وبصٌرة نٌرة سٌدرك ماٌجول فً هذا العالم ،وتكون أثقال الحٌاة  : الجواب

 علٌه أقل.

ًّ هل ترى أّن الكاتب ُوًفّق ف -43 ًّ والخارج فً جلب الّسرور لإلنسان؟ علّل  ً توضٌح أثر العاملٌن الداخل

 ؟إجابتك.

نعم قد وفق؛ْلنه وازن بٌن الجانب اْلٌجابً والسلبً للسعادة ،ووضح الفرق بٌنهم ،وما ٌنعكس  : الجواب

 علٌهم به.

 .(رك للطالبٌت)؟ اقترح وسابل أخرى تجدها أكثر مناسبة ْلبناء جٌلك تجلب لهم الّسرور. -43
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 التذوق الجمالً

ٌّة فً كّل مّما تحَته خّظ فً ما ٌؤتً: -4  وّضح الّصور الفن

ا مشبًعا بالِؽبطة والسر -أ اهثّم ٌتشّربه  ،ورٌخلق حوله جّوً ٌّ  ،وٌتؤلّق فً جبٌنه ،وٌلمع فً عٌنٌه ، فٌشرق فً مح

 ..وٌتدّقق من وجهه

 4به،ثم ٌندفع من  وجه كؤن وجه نبًعا للماء.صور الكاتب السروَر نوًرا ٌضًء وجه صاح : الجواب

 .ٌشتري ضحكة عمٌقةَّل ٌستطٌع أْن -ب

 صور الكاتب الضحكة سلعة ُتشترى  : الجواب

 قد خّفت شًٌبا فشًٌبا.   والقٌود التً تثقل بها نفسه ،شعر بؤّن اْلعباء التً تثقل كاهله -ج 

 .                                                       الوزن ةلٌحملها فهً ثق صورالكاتب القٌود باْلثقال التً َّل ٌستطٌع  : الجواب 

 تتناجى الهموم فً صدره. -د 

لعون على أسرار بعضهم البعض صور الكاتب الهموم باْلشخاص الذٌن ٌط : الجواب

 ون بها.وٌتحدث

ومنهم ذو القدرة الهائلة  ،لّنوم ومنهم المضًء بَقْدر كمصباح ا ،فمنهم المظلم كالمصباح المحترق  -هـ 

 .كمصباح الحفالت

  : الجواب

صور اْلشخاص الذٌن ٌقمعون فً الحزن بالمصابٌح المحترقة  التً َّل قٌمة لها وَّل  المصباح المحترق:

 ٌستطٌعون خلق السعادة.

 قدر بسٌط.صور اْلشخاص الذٌن ٌخلقون جزًءا من السعادة بالمصابٌح المضٌبة ب المصابٌح المضبٌة بقدر:

الساطعة  رمصابٌح الحفَلت: صور اْلشخاص الذٌن ٌخلقون السعادة بجمٌع اْلوقات بالمصابٌح ذات اْلنوا

 القوٌة .

 كّل مّما تحَته خّط فً ما ٌؤتً: وّضح الكناٌات فً -4

ًّ البال  -أ           كناٌة عن الراحة والطمؤنٌنة          : الجواب         .فارغ الّصدرنام ملء جفونه رض

 كناٌة عن القلق والفزع والخوؾ.               : الجواب                                         . تقّض مضجعه -ب

 كناٌة عن الحزن والعبوس.   : الجواب                                    . ناكس البصر -جـ 

 اتب فً النّص بعض عناصر الّطبٌعة:وّظؾ الك -3

 النجوم( ،القمر ،)الشمس  : الجواب           كر اثنٌن منها ؟اذ –أ

 إلى أّي مدى نجح فً توظٌفها فً رأٌك؟ –ب

 جاءت متناسبة متناسقة  منسجمة فً موضوع السرور.  : الجواب

 وّضح دَّللة كّل عبارة مّما ٌؤتً كما وردت فً النّص: -3

ٌَّْر مصباحك إن ضُعؾ. –أ  فؽ

 المرء من حٌاته فً حالة تعرضه للضعؾ والحزن.ضرورة تؽٌٌر   : الجواب
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 كثرة تفكٌر اْلنسان فً نفسه حّتى كؤّنها مركز العالم. –ب

 اْلهتمام بالنفس وجعلها محور الحٌاة فً هذا العالم. : الجواب

ًّ هو المقابلة: -3  فً الفقرة الثالثة لون بدٌع

 منهم من ٌنعم بالشقاء"."وفً الناس من ٌشقى فً النعٌم، و : الجواب  استخرجه: –أ 

ٌّن دَّللته. –ب   براعة الكاتب وفً توكٌد المعنى وانسجامه.  : الجواب  ب

 اكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضٌل : -3

 استخرج مثالٌن على هذا من النّص. –أ 

 أقوى ،أقل ،أكثر ، أشد  : الجواب

 علّل كثرة استخدامه. –ب 

 ،وبٌان مزاٌاها عن ؼٌرها.للمقارنة بٌن  اْلشٌاء  : الجواب
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ٌّة  قضاٌا لغو

 الهمزة

 ،والهمزة المتوّسطة ،الهمزة ثَلثة أقسام تبًعا لموقعها: همزة فً أول الكلمة وهً همزة الوصل وهمزة القطع 

 فً آخر الكلمة. والهمزة المتطرفة

 همزتا الوصل والقطع  –7

 ومواضعها: ،وَّل تنطق فً درج الكَلم : هً التً تكتب بصورة )ا(همزة الوصل –أ 

 امراة. ،امرإ ،واثنتان ،سما ،اْلسماء اآلتٌة: ابن وابنة -4

 نحو: اكتْب . ،أمر الفعل الثَلثً -4

 نحو: اقتصَد واقتِصْد واقتصاد. ،ماضً الفعل الخماسً وأمره ومصدره -3

 استخدام. ،استخِدمْ  ،نحو : استخدمَ  ،اضً الفعل الّسداسً وأمره ومصدرهم -3

 ة )أل التعرٌؾ( إذا اّتصلت باَّلسم.همز  -3

 ومواضعها: ،إ( وتنطق دابًما ،تكتب بصورة)أ : هً التًهمزة القطع –ب 

 خذ.أ ،: أكلنحو ،الفعل الثَلثً مهموز الفاء -4

 إحسان. ،أحِسنْ  ،نحو: أحسنَ  ،ماضً الفعل الرباعً المهموز وأمره ومصدره -4

 .نحو: أَكتبُ  ،مالفعل المضارع المسند إلى المتكلَّ  -3

 ،وحرؾ الّشرط ،نحو: أنْ  ،وحروؾ النصب ،نحو: أو ،من مثل حروؾ العطؾ ،الحروؾ المهموزة -3

 ْن.: إنحو

 اْلسماء ما عدا التً ذكرت فً همزة الوصل. -3

 الهمزة المتوّسطة -4

 ،وى منهمااْلق فتكتب على حرؾ ٌناسب الحركة ،تعتمد كتابتها على حركة الهمزة وحركة الحرؾ الذي قبلها

 .َمؤْمون ،ُمْإتة ،نحو: ِذْبب ،ون التً لٌست بحركةالكسرة أقوى الحركات تلٌها الضّمة فالفتحة فالّسك علًما أنّ 

 .اذا كانت الهمزة مكسورة والحرؾ الذي ٌسبقها مهما كانت حركته تكتب على نبرة 

 .اذا كانت المهزة ساكنة فإنها تتبع حركة الحرؾ الذي ٌسبقها 

  ما قبلها محرك بالكسر فإنها تتبع الكسرة وتؤخذ النبرة.اذا كانت الهمزة مضمومة وكان 

 .اذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها محرك بالفتح فإنها تؤخذ الضم وتكتب على واو 

 .اذا كانت الهمزة محركة بالفتحة وما قبلها ساكن فإنها تكتب على اْللؾ 

 خذ حركة ما قبلها.ؤو الكسرة فإنها تاذا كانت الهمزة محركة بالفتحة وما قبلها أي حركة ) ُ ِ(الضم أ 

 الهمزة المتطّرفة -3

ى الّسطر إذا كان ما قبلها ساكًنا لوع ،فُتكتب على حرؾ ٌناسب تلك الحركة ،تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها

ٌُّإ ،نحو: َقَرأ ،أو حرؾ مدّ   دعاء. ،ِمْلء ،شاِطا ،ته
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الفتح " الّنصب" والحرؾ الذي قبلها من الحروؾ التً ٌمكن  وإذا كانت الهمزة متطّرفة فً كلمة منّونة بتنوٌن

دفًبا. اّما إذا كان الحرؾ الذي قبل الهمزة َّل ٌمكن وصله  ،نحو: شًٌبا  ،فإّنها تكتب على نبرة ،وصلها بما بعدها 

 جزًءا. ،نحو: ضوًءا ،بما بعده بقٌت الهمزة كما هً مفردة على الّسطر

 بتصّرف( ،مل فً الكتابة واْلمالءالشاموسوعة  ،)موسى حسن هدٌب     

****************************************************************************************ا

 التدرٌبات

 اضبط حرؾ الشٌن أو السٌن فً الكلمات اآلتٌة : -4

 سبل. ،مسإول  ،منشؤ  ،ٌُْنشبون  ،نشء  ،ناشا ،منشؤة  ،مثنشا  ،نشؤ 

 ُسبل. ،مْسإول  ،منَشؤ  ،ٌُْنِشبون  ،نْشء  ،ناِشا ،منَشؤة  ،مثنِشا  ،َشؤ :ن الجواب

 اختر اْلجابة الصحٌحة لما ٌؤتً: – 4

. )مَلءمة/  -أ  ًّ ٌّات تدرٌس ................... للمحتوى التعلٌم  (مَلبمةٌستخدم المعلّم إستراتٌج

ٌّة لت -ب  ................ مال ًّ ٌّزه.)مكافبة/ ُصِرفْت للّطالب الجامع  (مكافؤةم

 (ابذل............. جهدك تشعر بالّسعادة. )أبذل/  -جـ 

ٌّن سبب كتابة الهمزة بالّصورة التً جاءت علٌها فً ما تحته خّط فً العبارات اآلتٌة: – 3  ب

ٌّة  –أ   متطرفة وما قبلها ساكن     : الجوابكبٌر .       عْبءالمسإول

ء –ب  ًْ ٌُْذكَ  الّش ء  ًْ  متطرفة وما قبلها ساكن          : الجواب  ر .   بالّش

.    اَّلقتصادتطّور التعلٌم نحو  -جـ ًّ  همزة وصل/ مصدر لفعل خماسً: الجوابالمعرف

 فعل ثَلثً مهموز اْللؾ : الجواب                       المبّرة الٌتٌم.   أَوتِ  -د

 همزة وصل/ ماٍض لفعل سداسً : الجواب        العامل بعد عمله .      استراح -هـ 

 ة فً كلمة "شاَء".دعلّل : تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة " ِشْبُت" ومنفر  - 3

 َّلنها ساكنة وما قبلها مكسور،  َّلنها متطرفة سبقت بحرؾ مد  : الجواب

واستخرج  ،نّص القراءةُعد إلى الفقرة الثامنة التً تبدأ بـ " ولعّل من اهّم .. إلى .. وتحلّلت شٌبا فشًٌبا" من  -3

ٌّن سبب كتابة الهمزة بالّصورة التً ُرسمت علٌها. ٌترك للطالب . ،منها الكلمات المهموزة  وب
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 الكتابة

 المقالة

 وٌمكن إٌجاز خطوات إعدادها فً ما ٌؤتً : ،درْسَت فً صّؾ سابق فّن المقالة 

 قالة.: جمع الحقابق واآلراء فً موضوع الماْلعداد والّتحضٌر -4

 : ترتٌب اْلفكار وعرضها فً فقرات متسلسلة ومترابطة.الّتنفٌذ - 4

: الخطوة اْلخٌرة التً ٌنظر فٌها الكاتب فً لؽة مقالته وصّحة تراكٌبها ورصانة الّتنقٌح والّتحرٌر -3

 عباراتها.

************************************************************************************** 

 مختارات من لغتنا الجمٌلة
مْ   تبسَّ

 إن تجد باب اْلمانً مؽلقا
 اب اْلمانً مرحإن بوّ 

   
 

 ٌا عزٌزي هل ترى الكشرة قد
 بٌنما البسمة أدنت قاصٌا

       
 ثم ما ساءك من هذي الدنى
 إن دنٌاك التً تصنعها

                               
 فً الهوى ِخل  إن ٌكن خانك 

 ك وأخلى عامدافهو أعفا
              

 
 قصٌر نقُصه (1)إن ٌكْن راعك

 أو ٌكْن راعك وجٌه قبحهُ 
         

 
 تشبُه البسمُة تكشًٌرا وقد

ا ٌْرعوي ًٌ  (2)فتبسم علَّ بْؽ

                                                                                                                                                                                                                              

 
 

ْم ٌا عزٌزي  فتبسَّ

 
 

مْ   تبسَّ

 
 
 

ْم ٌا عزٌزي  فتبسَّ

 
 

ْم ٌا عزٌزي  فتبسَّ

 
 
 

ْم ٌا عزٌزي  فتبسَّ

 
 

 وتبسم ٌا عزٌزي

 َّل تكشر أو تلم من " سكره
 هوٌخشى الكشر ،ٌبؽض الٌؤس

 
 

 أرجعت من فابت بعد فوات ؟
 أوما جربت سحر البسمات؟

 
 ما الذي رد لك الطرؾ كلٌَل؟
 فسر اْلشٌاء تفسٌرا جمٌَل

 
 وتذوقت مرٌرا ؼدره
 شقة فً القلب اسكن ؼٌره

 

 
 فهو قْد أُنقص كًٌَل ٌْنهِدمْ 
 فهو مشروٌع لوجٍه لم ٌتمْ 

 
 خاؾ كلُّ الناِس تكشٌَر اْلسدْ 

ٌَُردْ وتبـسْم عــ  ـلَّ ظَلًما 
 

                                  

 األعمال الكاملة( )عبد الرحٌم محمود،

 
                                                           

 راعك: أخافك. (1)

 .ٌرعوي: ٌنصرؾ  (2)
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 فً أدب الصداقة

 حّر قلباهوا

ن َقلُبهُ  واَحرَّ   َشِبمُ  َقلباهُ ِممَّ
ُم ُحّباً َقد َبرى َجَسدي  مالً أَُكتِّ
ِتهِ  ٌَجَمُعنا ُحب  لُِؽرَّ  إِن كاَن 

 فً ُمعاَملَتًٌا أَعَدَل الناِس إَِّّل 
 أُعٌُذها َنَظراٍت ِمنَك صاِدَقةً 
 َوما ِانِتفاُع أَخً الُدنٌا ِبناِظِرهِ 
 أَنا الَّذي َنَظَر اْلَعمى إِلى أََدبً
 أَناُم ِملَء ُجفونً َعن َشواِرِدها
ِعزُّ َعلٌَنا أَن ُنفاِرَقُهم ٌَ  ٌا َمن 
 ما كاَن أَخلََقنا ِمنُكم ِبَتكُرَمةٍ 

ُكُم م  ا قاَل حاِسُدناإِن كاَن َسرَّ
 َوَبٌَننا لَو َرَعٌُتم ذاَك َمعِرَفةٌ 
ٌُعِجُزُكم  َكم َتطلُبوَن لَنا َعٌباً َف
 لٌََت الَؽماَم الَّذي ِعندي َصواِعقُهُ 
 أَرى الَنوى َتقَتضٌنً ُكلَّ َمرَحلَةٍ 
 لَِبن َتَركَن ُضَمٌراً َعن َمٌاِمِننا
لَت َعن َقوٍم َوَقد َقَدروا  إِذا َتَرحَّ

 ِبَلِد َمكاٌن َّل َصدٌَق ِبهِ َشرُّ ال
ُه ِمَقةٌ   َهذا ِعتاُبَك إَِّّل أَنَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ُُ دبٌٟ ِػَٕذُٖ َعمَ َٚ ٓ ثِِجغّٟ  َِ َٚ 

رَذَّػٟ ُدتَّ  َٚ  ُُ َِ
 َع١ِف اٌَذٌَِٚخ األُ

 ُُ  ف١ٍَََذ أَّٔب ثِمَذِس اٌُذتِّ َٔمزَِغ

أََٔذ  َٚ  َُ ُُ ف١َه اٌِخصب اٌَذَى َٚ  ُُ  اٌَخص

 َُ َس َٚ  ُٗ ُّ ٓ َشذ َّ َُ ف١  أَْ رَذَغَت اٌَشذ

 ُُ اٌظٍَُ َٚ د ِػَٕذُٖ األَٔٛاُس  َٛ  إِرا اِعزَ

 ُُ َّ ِٗ َص ٓ ثِ َِ َؼذ َوٍِّبرٟ  َّ أَع َٚ 

 ُُ ٠َخزَِص َٚ ٠َغَُٙش اٌَخٍُك َجّشا٘ب  َٚ 

 َُ ًَّ َشٍٟء ثَؼَذُوُ َػَذ  ِٚجذإُٔب ُو

 ُُ َِ ٓ أَِِشٔب أَ ِِ  ُُ َّْ أََِشُو  ٌَٛ أَ

ُُ فَ  ُُ أٌََ  ّب ٌُِجشٍح إِرا أَسظبُو

 ُُ َِ ًِ إٌُٙٝ ِر ؼبِسَف فٟ أَ٘ َّ َّْ اٌ  إِ

 َُ اٌَىَش َٚ  َْ ٠َىَشُٖ هللَاُ ِب رَأرٛ َٚ 
 

 ُُ ٓ ِػَٕذُٖ اٌِذ٠َ َِ َّٓ إٌِٝ   ٠ُض٠ٍُُٙ
 

 ُُ ّخبَدحُ اٌُشُع َٛ ًُّ ثِٙب اٌ  ال رَغزَمِ

 َُ دَّػزُُُٙ ََٔذ َٚ  ٓ َّ ٌِ َّٓ  ١ٌََذُذثَ

ُُ أَْ ال رُفبِسلَُُٙ فَبٌشادِ  ُ٘ َْ ٍٛ 

 ُُ ُْ ِب ٠َِص َششُّ ِب ٠َىِغُت اإِلٔغب َٚ 

 ُ َٓ اٌُذسَّ إاِّل أََّٔٗ ِّّ ُُ  لَذ ُظ  َوٍِ

 

 المتنبً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر التعرٌف بالّشاع

ٌّب المتنّبً ) ًّ الِكْندّي  333- 343أبو الط ًّ الكوف وأحد  ،الّشاعر الحكٌم  ،هـ   ( هو أحمد بن الحسٌن الجعف

 ًّ ٌّام حٌاته وأكثرها فً  ،مفاخر اْلدب العرب ولد فً الكوفة فً محلّة تسمى)ِكْندة(  وإلٌها نسبته. عاش أفضل أ
ًّ فً حلب ٌّة وأعلمهم لوأكثرهم تمّكًنا من الّ  ،أعظم شعراء العرب وكان من ،بَلط سٌؾ الّدولة الَحْمدان ؽة العرب

ٌّة. ،بقواعدها ومفرداتها   وله مكانة سامٌة لم تتح مثلها لؽٌره من شعراء العرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جّو النّص 

 ًّ ًّ  ،اّتصل المتنّبً بسٌؾ الّدولة الَحْمدان  ،فنال عنده الحظوة والرعاٌة  ،ووجد فٌه طموحه فً القابد العرب
به ه بالعطؾ وقرَّ ًّ . وأّما هذه القصٌدة قفد عاتب فٌها  ،وخصَّ ًّ فً قصابد من عٌون الشعر العرب فمدحه المتنب

ًّ سٌؾ الد َّل حدٌث الُمستجدي  ،وخاطبه بحدٌث الُمحّب المعاتب  ،ولة على سماعه أقوال الواشٌن فٌهالمتنب
وأّكد فً  ،ودعاه إلى الوفاء بعهوده له  ،وطلب إلى سٌؾ الدولة أن ٌكون عادَّلً فً معاملته ،الُمستعطؾ 

ًّ فً هذه ا ،نهاٌتها أّن عتابه لسٌؾ الّدولة ما هو إَّّل محّبة وودّ  لقصٌدة براعة فابقة فً نظم وأظهر المتنب
 .الشعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تذهٛم يذتٕٖ انُص

ٓ لٍَجُُٗ  ٚاَدشَّ -1 َّّ ِِ ُُ  لٍَجبُٖ  ُُ                                   َشجِ دبٌٟ ِػَٕذُٖ َعمَ َٚ ٓ ثِِجغّٟ  َِ َٚ 

 سقم :علٌل مرٌض         شبم: بارد                                 

 مما ٌشكو الشاعر؟

 من جفوة سٌؾ الدولة له   : الجواب

 اسلوب الندبة : الجواب                     ما الذي  ٌفٌدة اسلوب النداء واحر؟

 عاطفة اْللم والشوق والحسرة.  : الجواب  البٌت السابق؟ما العاطفة البارزة فً 

 وضح الكناٌة فً قوله:"قلبه شبم"؟

 كناٌة عن عدم اَّلهتمام من سٌؾ الدولة للمتنبً.  : الجواب

 وضح الصورة الفنٌة ٌما ٌؤتً:

 صور الشاعر  اْللم والحزن والشوق بالنار التً تحرق قلبه.  : الجواب  واحر قلباه: 

 شبه الشاعر  قلب سٌؾ الدورة بالشًء البارد.  : الجواب   قلبه شبم:

 ) حر/شبم(. : الجواب       استخرج من البٌت السابق طباق؟ 

حر قلبً من شده شوقه  وحرقته  بمن قلبه عنً بادر وؼٌر معتٍن بً، وَّل إقبال له إلً  فقلبً نار علٌه ٌقول الشاعر: وا

 وقلبه بارد علً  وجسمً علٌل دونه.

************************************************************************************************* 

ُُ ُدجّبً لَذ ثَشٜ َجَغذٞ -2 رَذَّػٟ ُدتَّ                             ِبٌٟ أَُوزِّ َٚ  ُُ َِ
 َع١ِف اٌَذٌَِٚخ األُ

 تزعم)دعو( : تدعً: اضعفه وأتعبه                   جسدي برى: المبالؽة فً الكتمان.                      أكتم

 ما المؽزى من قول الشاعر :"تدعً حب سٌؾ الدولة اْلمم".؟

 م لسٌؾ الدولة ،فهو حب ؼٌر صادق.قدَّ تدل على زٌؾ وبطَلن الحب الذي ٌُ   : الجواب

 التعجب : الجواب  ما المعنى الذي خرج إلٌه اَّلستفهام فً قوله:"ما لً أكتم حًبا".؟ 

 بٌن الصورة الفنٌة  فً قول الشاعر:"قد برى جسدي"؟

 صور الشاعر  الحب بالشًء الذي ٌإذي جسمه وٌضعفه. : الجواب

 ة فً البٌت السابق  وضح هذه المقارنة؟عقد الشاعر مقارن

به برى قارن الشاعر حبه لسٌؾ الدولة وحب جمٌع الناس ومن حوله بحبه موضحا الفرق بٌنهم أن ح  : الجواب

 جسده.

ْلن كل  ؛حبه عنه خشٌة التملق وهو مخؾٍ  برى جسده وأوهن وأنحله،أان حبه لسٌؾ الدولة قد  :ٌقول الشاعر-

 .من حوله ٌتملقون بحبهم له

**************************************************************************** 

3-  ِٗ رِ ُؼٕب ُدتٌّ ٌُِغشَّ َّ َْ ٠َج ُُ                                   إِْ وب  ف١ٍَََذ أَّٔب ثِمَذِس اٌُذتِّ َٔمزَِغ

 : الوجهغرته

 التحسر :الجواب      ما دَّللة استخدام التمنً فً البٌت السابق؟

 الى سٌؾ الدولة.: الجواب    على من ٌعود الضمٌر فً قوله :"بؽرته"؟ 
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ٌُرد ذلك بالعطاٌا واَّلنفاق واَّلحسان.ٌقول الشاعر: نتمنى  من سٌؾ الدولة بقدر حبنا له    وحبه لنا  أن 

************************************************************************************************* 

ٍَزٟ-4 َِ ؼب ُِ ُُ                     ٠ب أَػَذَي إٌبِط إاِّل فٟ  اٌَذَى َٚ  ُُ أََٔذ اٌَخص َٚ  َُ  ف١َه اٌِخصب

 : القاضً الحكمالنزاع او الخَلؾ                  : الخصام

 اَّلستعطاؾ واَّلسترحام  : الجواب       ما دَّللة استعمال اسلوب النداء فً قوله:"ٌا أعدل الناس"؟

 بٌن الصورة الفنٌة فً قوله:"أنت الخصم والحكم".؟     

 ضً الذي سٌحكم بٌنهم.صور الشاعر سٌؾ الدولة بالخصم الذي ٌخاصمه وهو ذاته القا : الجواب

ٌقول الشاعر: ٌا سٌؾ الدولة أنت اعدل الناس  فً حكمك على الجمٌع اَّل فً معاملتً فإن عدلك َّل ٌصل إلً وَّل ٌشملنً 

 ،وفٌك الخصام بٌننا وانت خصمً وانت الحاكم بهذا الخصام.

************************************************************************************************* 

َٕه صبِدلَخً  -5  ِِ َُ                            أُػ١ُز٘ب َٔظَشاٍد  َس َٚ  ُٗ ُّ ٓ َشذ َّ َُ ف١  أَْ رَذَغَت اٌَشذ

 :اَّلمتَلء واَّلنتفاخ ورم              الدهن  والسمن: الشحم      احمٌها وأؼٌثها: أعٌذها

  لسابق؟فً البٌت ا"أعٌذها" عَلم ٌدل استعمال كلمة 

للدَّللة على الحذر من المتملقٌن الذٌن ٌخفون كرههم وٌبرزون حبهم ،والتمٌٌز بٌن الؽث والسمٌن ،َّلنهم َّل   : الجواب

 ٌبزون الصورة الحقٌقٌة.

 بٌن الصورة الفنٌة فً البٌت السابق؟

 الذي َّل ٌمٌز الشحم من الورم.السمٌن ومن  نصور الشاعر  اْلنخداع باْلقوال الكاذبة  بالذي َّل ٌمٌز الؽث م : الجواب

 استعٌذ بنظراتك ان ترى الشًء بخَلفه ،وان تحسب الورم شحًما كمن ظن ان السمنة صحة . ٌقول الشاعر :

************************************************************************************************* 

ِب أِزِفبُع أَخٟ اٌُذ١ٔب ثِٕب -6 ُُ                              ِظِشِٖ َٚ اٌظٍَُ َٚ د ِػَٕذُٖ األَٔٛاُس  َٛ  إِرا اِعزَ

 : تساوت)سوي(استوت              : نظره               ناظره        

 ما المؽزى من البٌت السابق؟

 ان لم ٌستطع اَّلنسان التمٌٌز بٌن النور والظَلم  ببصره، فكٌؾ ٌنفعه بصره؟ : الجواب

 النفً :الجواب  معنى الذي خرج الٌه اَّلستفهام فً البٌت السابق؟ما ال

 )اْلنوار/ الظلم(  : الجواب                      استخرج طباق من البٌت السابق؟

 ٌقول الشاعر: اذا استوى اللنظر عند اَّلنسان ولم ٌستطع التمٌٌز بٌن النور والظَلم فَل قٌمة للبصر لدٌه. 

ُُ                                    َش األَػّٝ إٌِٝ أََدثٟأَٔب اٌَّزٞ َٔظَ  -7 َّ ِٗ َص ٓ ثِ َِ َؼذ َوٍِّبرٟ  َّ أَع َٚ 

 : الذي فقد سمعهصممالذي فقد نظره      :االعمى

 اعتداد الشاعر بنفسه وشعره. : الجواب   ما دَّللة البٌت السابق؟

 لتؤكٌد  صحة كَلم المتنبً وثبوته  :جوابال  ؟ما دَّللة استعمال الفعل الماضً "نظر" فً البٌت السابق

 الفخر  : الجواب    طفة الواردة فً البٌت السابق؟ابٌن الع

 كناٌة عن مدى انتشار صٌت المتنبً وشعره  : الجواب           فً البٌت الساٌق؟اٌة وضح الكن

 آفاق المتنبً وشعره.واْلصم قد سمع أدبه، دَّللة على انتشار  ٌقول الشاعر: ان اَّلعمى قد ابصر شعره،
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ًَء ُجفٟٛٔ َػٓ َشٛاِسِد٘ب -8 ِِ  َُ ُُ                                أَٔب ٠َخزَِص َٚ ٠َغَُٙش اٌَخٍُك َجّشا٘ب  َٚ 

 كل مكانفً ى و: جمع شاردة،وهً القصابد المنتشرة  وترشواردها               مفردها جفن وهً ؼطاء العٌن. :جفونً

 على الكلمات فً البٌت السابق وهً قصابد المتنبً :الجواب؟ )شواردها/جراها(:  عَلم ٌعود الضمٌر بما ٌلً

  اَّلعتداد والفخر   : الجواب     ؟ما دَّللة البٌت السابق

 كناٌة عن الراحة واَّلستقرار والطمؤنٌنة  : الجواب  وضح الكناٌة فً قوله:"ملء جفونً"؟

ر َّلن قصابدي مختلفة عن القصابد الشاردة والعابرة فَل ٌستطٌع احد ٌقول الشاعر: انام قرٌر العٌن والبال من التفكٌ

 المرور علٌها مرور الكرام َّلنها تنشر الخصام  فً الناس ْلنهم لم ٌصلوا الى المعنى الذي ٌرٌده.

************************************************************************************************* 

ٓ ٠َِؼضُّ َػ١ٍَٕب أَْ ُٔفبِسل٠َُُٙ -9 َِ َُ                                          ب  ًَّ َشٍٟء ثَؼَذُوُ َػَذ  ِٚجذإُٔب ُو

 ما دَّللة البٌت السابق:

 ٌعاتب الشاعر سٌؾ الدولة بتؤدب َّلنه  َّل ٌستطٌع اَّلبتعاد عنه وهو دونه َّل ٌسوى شًء.  : الجواب

 الحسرة.  : الجواب       البٌت السابق؟ ما دَّللة استعمال النداء فً

 عاطفة الحب.  : الجواب          ما العاطفة الرواردة فً البٌت السابق؟

 وَّل ٌحل مكانك أحد،وَّل لنا لكم أحًدا. ،علٌنا مفارقتك،َّل وجود لنا دونك ٌقول الشاعر: ٌا أٌها العزٌز

************************************************************************************************* 

خٍ  -11 َِ ُٕىُ ثِزَىُش ِِ َْ أَخٍَمَٕب  ُُ                                             ِب وب َِ ٓ أَِِشٔب أَ ِِ  ُُ َّْ أََِشُو  ٌَٛ أَ

 : قرٌبامم                             : اجدر منا                   أخلقنا

منا ولٌس بعٌد لٌنا فقد  امنا بكرمكم  وتقرٌبا منزلة لو أن امرك كان قرٌبً  راجد اا سٌؾ الدولة ما كان أحدً ٌقول الشاعر:ٌ

 آثرت الذي َّل ٌتقرب منك على الذي ٌفتدٌك.

************************************************************************************************* 

َْ َعشَّ  -11 ُُ ِب لبَي دبِعُذٔبإِْ وب ُُ                                         ُو ُُ أٌََ  فَّب ٌُِجشٍح إِرا أَسظبُو

ا لكم ،ففً قبولكم له َّل ٌكون له علٌنا  ًٌ ٌقول الشاعر: ان سررتم بقول الحاسدٌن علٌنا  ،فقد رضٌنا بهذا اْللم اذا كان راض

 ألم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼِشفَخٌ  -12 َِ ث١ََٕٕب ٌَٛ َسَػ١زُُ راَن  ًِ إٌُ                                        َٚ ؼبِسَف فٟ أَ٘ َّ َّْ اٌ ُُ إِ َِ  ٙٝ ِر

 : مفردة ذمة وهً العهدذمم: أصحاب العقول                   النهى:) رعً( :تدبر اْلمر             رعٌتم         

 التذكٌر بالواجب .  : الجواب     ما دَّللة اَّلسلوب فً قول الشاعر؟

 هود.إن المعارؾ ْلصحاب العقول ع  : الجواب   ما الحكمة الواردة فً البٌت السابق؟

ؾ عند الناس رٌقول الشاعر: إن لم ٌجمعنا ٌا سٌؾ الدولة الحب قد جمعتنا المعرفة ،وأهل الرأي والعقل ٌقولون: إن المعا

 عهود ومواثق بٌنهم.

************************************************************************************************* 

َْ ٌَٕب  -13 َُ                                           َػ١جبً ف١َُؼِجُضُوَُوُ رَطٍُجٛ اٌَىَش َٚ  َْ ٠َىَشُٖ هللَاُ ِب رَأرٛ َٚ 

ٌقول الشاعر: كم  تبحثون لنا عن عٌب تجدوه فٌنا ولم تجده ؛َّلنه ؼٌر موجود ،وإن كان موجوًدا ٌكره َّللا اظهاره للخلق 

 ن مكارم اْلخَلق.َّلنه مكروه لدٌه ،وٌكرهه الكرام ،َّلنه ٌبعدهم ع
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ََ اٌَّزٞ ِػٕذٞ َصٛاِػمُُٗ  -14 ُُ                                         ١ٌََذ اٌَغّب ٓ ِػَٕذُٖ اٌِذ٠َ َِ َّٓ إٌِٝ   ٠ُض٠ٍُُٙ

            : مفردها صاعقة وهً النار التً تخرج مع الرعد الشدٌد         الصواعق: مفردها الؽٌمة وهً السحاب.             الغمام       

 :  مفردها دٌمة وهً  المطر الساكن دون رعد او برق.الدٌم

 *استعمال عناصر الطبٌعة المتعلقة بالمطر تدل على حزن الشاعر.

 ما المراد بالكلمات التالٌة:

 ر المتنبً.: عطاء سٌؾ الدولة لؽٌالدٌم: اْلذاء من سٌؾ الدولة للمتنبً.          الصواعق: سٌؾ الدولة .         الغمام

 للدَّللة على التحسر.  :الجواب   لماذا استعمال المتنبى اسلوب التمنً فً البٌت السابق؟

 

 بٌن الصورة الفنٌة فً البٌت السابق؟

 وصور اْلٌذاء بالصواعق،وصور عطاء سٌؾ الدولة لؽٌره ؼٌوما ماطرة. صور الشاعر سٌؾ الدولة سحاًبا ، : الجواب

فإنه َّل ٌصلنً منك إَّل الصواعق  ،من عطاء ان ٌصٌبنً من هذا العطاءولة  وما ٌقدمه ٌقول الشاعر: لٌت سٌؾ الد

 وٌصل كرمك الى ؼٌري.

************************************************************************************************* 

شَدٍَخٍ ا -15 َِ  ًَّ ُُ                                           سٜ إٌَٜٛ رَمزَع١ٕٟ ُو ّخبَدحُ اٌُشُع َٛ ًُّ ثِٙب اٌ  ال رَغزَمِ

 

 :ترحل تستقل                              : تلزمنً تطالبنًتقتضٌنً     : البعد                             النوى       

 ل.: مفردها رسوم وهً اَّلبالرسم: مفردها  واخدة وهً اَّلبل.         الوخادة      

 التعرٌض بالرحٌل.  : الجواب   ما اَّلسلوب التً قصده الشاعر من هذا البٌت؟

 .كناٌة عن الرحٌل السرٌع  : الجواب    بٌن الكناٌة فً قول الشاعر:"الوخادة الرسم"؟

 ارٌد البعد بؤقصى سرعة ممكنة لكن البعد الذي ارٌده َّل تطٌقة اَّلبل السرٌعة.عر: ٌقول الشا

************************************************************************************************* 

ِٕٕب -16  ِِ ١ب َِ ١شاً َػٓ  َّ َٓ ُظ َُ                           ٌَئِٓ رََشو دَّػزُُُٙ ََٔذ َٚ  ٓ َّ ٌِ َّٓ  ١ٌََذُذثَ

 مفردة مٌمنة وهً جهة الٌمٌن .  :مٌامننا     : جبل بٌن مصر والشام.                         ضمٌر                  

 *الغرض من البٌت التعرٌض بالرحٌل.

 ان ذهبت باتجاه مصر  لٌحدث لمن تركتهم  ندم على فراقً،ٌقصد سٌؾ الدولة. ٌقول الشاعر:

************************************************************************************************* 

لَذ لََذسٚا -17 َٚ  ٍَ ٍَذ َػٓ لَٛ ُُ                        إِرا رََشدَّ ُ٘ َْ  أَْ ال رُفبِسلَُُٙ فَبٌشاِدٍٛ

 * الؽرض من البٌت التعرٌض بالرحٌل.

 قوم  وهم قادرون على اَّلكرام  حتى َّل تحتاج مفارقتهم  فهم اللذٌن اختاروا رحٌلك. ٌقول الشاعر:  اذا سرت عن

************************************************************************************************* 

18-  ِٗ ٌْ ال َصذ٠َك ثِ ىب َِ ُُ                                       َششُّ اٌجاِلِد  ُْ ِب ٠َِص َششُّ ِب ٠َىِغُت اإِلٔغب َٚ 

 :  ٌعٌب)وصم(.ٌصم                

 الواضحة للشاعر بؤن ال ٌكون فً مكان ال صدٌق له فٌه. *ٌتضمن هذا البٌت الحكمة

 ان َّل خٌر فً بَلد َّل ٌوجد فٌها صدٌق، وشر  ما ٌصنعه اَّلنسان هو الذي ٌعٌبه او ٌسبب له العٌب.ٌقول الشاعر: 
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مَخٌ  -19 ِِ  ُ َٓ اٌُذسَّ                                            َ٘زا ِػزبثَُه إاِّل أََّٔٗ ِّّ ُ  لَذ ُظ ُُ  إاِّل أََّٔٗ  َوٍِ

 : الكَلمكلم: اخفى وأضمر.                  ضمن: )ومق( وهو المحبة            مقة                    

 *تؤكٌد الشاعر ان عتابة كله عن محبة لسٌف الدولة.

 بٌن الصورة  الفنٌة فً قوله:"قد ضمن الدر"؟

 من لفظ  حسن ونظم رابع.صور الشاعر ما نظمه بالدر لما ٌتضمنه  : الجواب

اَّل من  المحبة وصدق الوفاء ،َّلن العتاب َّل ٌكون هذا الكَلم الذي اتاك من عتاب ما هو اَّل نبع من ٌقول الشاعر:

 نه فً نهاٌة المطاؾ هو كَلم فقط.المحبٌن، لك
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 المعجم والّداللة

 :أضؾ إلى معجمك اللّؽويّ  -4

بِم -  البارد. : الشَّ

 : ؼّرة الرجل وجهه. ُغّرةال -

 بكّل مكان. قصابد سابرة ُتروى ،جمع شاردة : الّشوارد -

 بمعنى من أجلها. ،: اْلصل جّراءها جّراها -

 : كّل شًء نجده أو ندركه.وجداننا كلّ شًء -

 القرٌب  :األََممُ  -

ُسم - فتإّثر فً اْلرض  ،ر اْلبل سرٌعوالّرسٌم ضرب من سٌ ،وهً الناقة التً تسٌر الّرسٌم ،م: مفردها َرسوالرُّ
 بؤخفافها لسٌرها الشدٌد.

ر - ٌْ  : جبل على الٌمٌن قاصد مصر من الشام.ُضَم

 : ٌعٌب. ٌَِصم -

 : المحّبة.الِمَقة -

ٌّة -4  واستخرج معانً المفردات اآلتٌة: ،ُعد إلى معاجم اللّؽة العرب

 وهو ضرب من سٌر اَّلبل.         :  مفردها الواخدة، وهً اَّلبل التً تسٌر فً الوخد،الوّخادة

 مفردها الدٌمة، وهً المطر. :الّدٌم 

مم   : مفردها الذمى، وهً الوعد.الذَّ

 : مفردها الُنهٌة، وهً العقل.الّنهى 

 ما الجذُر اللّؽويُّ لكّل من: -3

ِصُم :   انجٕاب    ِمَقة: ٌَ  ) َدَعَو (.   انجٕاب:  ) َوَصَم (           تّدعً:  انجٕاب:  ) َوِمَق (            

 ما جمُع كّل من: -3

 ) ُغَرر (  انجٕاب:  ُغّرة:     ) خصوم(        انجٕاب:  )أسقام(             َخْصم :    انجٕاب:  َسَقم :

 فّرْق فً المعنى بٌن كّل كلمتٌن تحَتهما خّط فً المجموعتٌن اآلتٌتٌن: -3

 ) أجدرنا( انجٕاب:  :لَْو أّن أْمَرُكُم ِمن أمِرنا أَمُم  ِمنُكم بَتكِرَمٍة   أخلََقنا ما كاَن  -أ
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 قال البحترّي: 

ِل   أخلَْقت  لََعْمري لَبِنْ  ِن الَؽٌوِر بَمْؽِزلِ  َثْوَب التَّؽزُّ ٌْ  وأَْصَبْحُت َعْن َع

َن فً ُؼّمى بؤَْنَرِه َمْنِزلِ  فُربَّ َمصوناٍت َبًكْرَن لُِنْرَهٍة     ٌْ   َفَواَف

 أي أصبحت بال قٌمة ،)أبلٌَت(   انجٕاب: 

ُسُم  الّنوى أرى –ب  قَتضٌنً كلَّ َمْرَحلٍَة  َّل َتسَتقِلُّ بها الَوّخاَدةُ الرُّ  )البعد( انجٕاب:   .  ٌَ

  لدابِّته. النَّوى وتُدقُّ  ،فكانت تعلُؾ فرَسُه  ،تزّوجت أسماُء بنُت أبً بكر الّزبٌَر بَن العّواِم ولٌَس له ماٌل وَّل مورٌد 

 )جمع نواة وهً البذرة(.   نجٕاب: ا
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 الفهم والتحلٌل

 )العتاب(  انجٕاب:      ؟ري لهذه القصٌدةعما الؽرض الشّ  -4

 ممَّ ٌشكو الّشاعر فً البٌت اْلّول؟  -4

 .وحرقة المتنبً من جفاء سٌؾ الدولة وبرود قلبه،  انجٕاب: 

 وّضح ذلك. ،اآلخرٌن لهوازن الّشاعر بٌن حّبه لسٌؾ الدولة وحّب  -3

حب المتنبً لسٌؾ الدولة حّبًا صادقا ؼٌر متملق به، أما حب الناس لسٌؾ الدولة حب ؼٌر صادق وؼٌر   : انجٕاب

 موثوق وؼٌر مإتمن جانبه.

3-  ًّ  ووّضحها . ،اذكر ثَلثة أبٌات تضّمنت الحكمة فً القصٌدة  ،برزت الحكمة فً أشعار المتنب

  : انجٕاب

 س: اذا لم ٌستطع المبصر تمٌٌز النور والظَلم ،فما نفع بصره.البٌت الساد

 البٌت الثانً عشر: المعارؾ عند أصحاب العقول عهود.

 أسوأ البلدان هً التً َّل صدٌق فٌها، وأقبح اْلعمال هً التً تجلب العٌب لصاحبها. البٌت الثامن عشر:

ا: -3 ًٌّ  ظهر عتاب الّشاعر لسٌؾ الدولة جل

 ؟ عَلَم عاتبه -أ

 وتصدٌق كَلمهم. ،َّلستماعه للواشٌن : انجٕاب

بدا الّشاعر لَبًِقا مإّدًبا فً عتابه ،وضح ذلك فً ضوء اْلبٌات التالٌة: -ب  

ُُ ُدجّبً لَذ ثَشٜ َجَغذٞ رَذَّػٟ ُدتَّ                       ِبٌٟ أَُوزِّ َٚ  ُُ َِ
 َع١ِف اٌَذٌَِٚخ األُ

 دى حب الناس لهعاتبه على مدى اظهار حبه له،وم : الجواب

ٓ ٠َِؼضُّ َػ١ٍَٕب أَْ ُٔفبِسلَُُٙ َِ َُ                          ٠ب  ًَّ َشٍٟء ثَؼَذُوُ َػَذ  ِٚجذإُٔب ُو

 َّل ٌستطٌع الشاعر ترك سٌؾ الدولة وَّل ٌستطٌع شاعر أن ٌحل محله  : الجواب

ُه ِمَقةٌ                        َن الُدرَّ إاِّل أَنَّهُ                                    َهذا ِعتاُبَك إاِّل أَنَّ  َكلِمُ  َقد ُضمِّ

 تؤكٌد الشاعر على أن عتابه  لٌس اَّل محبة، وقد تضمن اجود الكلمات لكنه ٌبقى كَلًما. : الجواب

 وّضح ذلك. ،والّتذكٌر بالواجب  ،منها: الّتعرٌض بالّرحٌل ،لجؤ الّشاعر إلى أسالٌب شّتى فً عتابه -جـ 

  : انجٕاب

 *عرٌض بالرحٌل:تال
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شَدٍَخٍ  َِ  ًَّ ُُ                                           أَسٜ إٌَٜٛ رَمزَع١ٕٟ ُو ّخبَدحُ اٌُشُع َٛ ًُّ ثِٙب اٌ  ال رَغزَمِ

ِٕٕب ِِ ١ب َِ ١شاً َػٓ  َّ َٓ ُظ دَّػزُُُٙ َٔ                                               ٌَئِٓ رََشو َٚ  ٓ َّ ٌِ َّٓ َُ ١ٌََذُذثَ  َذ

لَذ لََذسٚا َٚ  ٍَ ٍَذ َػٓ لَٛ ُُ                                             إِرا رََشدَّ ُ٘ َْ  أَْ ال رُفبِسلَُُٙ فَبٌشاِدٍٛ

 *التذكٌر بالواجب:

ؼِشفَخٌ  َِ ث١ََٕٕب ٌَٛ َسَػ١زُُ راَن  ًِ إٌُ                                               َٚ ؼبِسَف فٟ أَ٘ َّ َّْ اٌ ُُ إِ َِ  ٙٝ ِر

 دلّل ببٌت من القصٌدة على كّل من :  -3

  : انجٕاب    اعتداد الّشاعر بنفسه. -أ

ًَء ُجفٟٛٔ َػٓ َشٛاِسِد٘ب ِِ  َُ ُُ                                          أَٔب ٠َخزَِص َٚ ٠َغَُٙش اٌَخٍُك َجّشا٘ب  َٚ 

 : انجٕاب اعتداد الّشاعر بشعره. -ب

ُُ                                           ػّٝ إٌِٝ أََدثٟأَٔب اٌَّزٞ َٔظََش األَ  َّ ِٗ َص ٓ ثِ َِ َؼذ َوٍِّبرٟ  َّ أَع َٚ 

 مضمون المثل : "اسَتْسَمْنَت ذا وَرٍم". -جـ

َٕه صبِدلَخً  ِِ َُ                                            أُػ١ُز٘ب َٔظَشاٍد  َس َٚ  ُٗ ُّ ٓ َشذ َّ َُ ف١  أَْ رَذَغَت اٌَشذ

ٌّة التً حملتها القصٌدة: استخلص ثَلًثا من القٌم -3  اْلٌجاب

 احترام الصدٌق،،العدل فً المعاملة،،احترام العهود. : انجٕاب

 كٌؾ تتصّرؾ فً كلَّ موقؾ مّما ٌؤتً : -3

 حٌنما تجد عًٌبا فً صدٌقك. –أ 

 حٌنما ٌجافٌك صدٌقك.   –ب 

 *ٌترك للطالب.

 بٌن رأٌك فً هذا. ،لّناشا عن الّثقة بها والؽرور ثّمة فرق بٌن اَّلعتداد بالّنفس ا -3

  انجٕاب: 

  *ي وقت.ؤتكون نابعة من جوهر اَّلنسان بمقدرته على تطبٌق اَّلقوال الى افعال بالثقة بالنفس: 

  *هو التوهم بالمقدرة على تطبٌق اَّلشٌاء وهو شعور سلبً خَلؾ الثقة .الغرور:   

 الّرحٌل عن سٌؾ الدولة ؟ وّضح وجهة نظرك.  ) ٌترك للطالب(. هل تختار ،لو كنت مكان الّشاعر  -44

ٌُّة اْلحباِب": -44  ٌقال : " العتاُب هد

 أشر إلى البٌت الذي تضّمن هذا المعنى. -أ
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مَخٌ  ِِ  ُ َٓ اٌُذسَّ إاِّل أَ                                                           َ٘زا ِػزبثَُه إاِّل أََّٔٗ ِّّ ُ لَذ ُظ َّٗٔ  ُُ  َوٍِ

 ّبٌن إلى أّي مدى التزم الّشاعر هذه المقولة: )ٌترك للطالب( -ب

قال أبو العتاهٌة: -44  

وكم من فإاد كفٌف البصر.                                 وكم من كفٌف بصٌر الفإاد           

الذي ٌنسجم مع قول أبو العتاهٌة أشر إلى البٌت  –أ   

ِب أِزِفبُع أَخٟ  ُُ                                              اٌُذ١ٔب ثِٕبِظِشِٖ َٚ اٌظٍَُ َٚ د ِػَٕذُٖ األَٔٛاُس  َٛ  إِرا اِعزَ

ٌُري اْلنسان ظاهر اْلشٌاء  -ب  وّضح رأٌك فً ذلك فً ضوء البٌت الذي أشرت إلٌه. ،والبصٌرة ُترٌه حقابقها  ،البصر 

فهً تكشؾ حقابق اَّلمور . ن فٌه بصٌرة،ما فابدة البصر لَلنسان اذا لم ٌك  : انجٕاب  

ٌّة أن ٌتحقّق اْلنسان من صدق ما ٌسمع فً بناء عَلقات إنسانٌة مستقّرة فً تصّورك؟ -43 ما أهم  

َّلنها تجنبه كثًٌرا من الوقوع فً اْلشكالٌات فً الحٌاة.  : انجٕاب  

لُْم نفسك":فإن لم تجد ف ،قٌل: "إذا رأٌت من أخٌك زلّة فاطلب له سبعٌن عذًرا -43  

 إلى أّي مدى تجد أّن الّشاعر وصدٌقه قد تمّثَل هذا المعنى من وجهة نظرك؟ )ٌترك للطالب(  -أ

ٌّة التً تركها هذا القول فً نفسك؟ ) ٌترك للطالب( -ب  ما القٌم اْلٌجاب

  كٌؾ تنظر إلى من ٌكثر من ذكر محاسنه؟ -43

 انجٕاب: 

ه عن هذا.   ٌَ قّدم له نصًحا مقنًعا لتثن  

 *علٌه عدم اَّلكثار منها َّلنها تإدي الى الؽرور،)ٌترك للطالب(.
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 ًّ  الّتذّوق الجمال

ٌّة فً كلّ مّما ٌؤتً: -7  وّضح الّصورة الفن

َت الَؽماَم الذي عندي َصواِعقُُه     ٌْ مُ     لَ ٌَ  ٌُزٌلُُهّن إلى َمْن ِعْنَدهُ الدَّ

 اْلٌذاء بالصواعق،وصور عطاء سٌؾ الدولة لؽٌره ؼٌوما ماطرة.صور الشاعر سٌؾ الدولة سحاًبا ،وصور  : الجواب

 

رَّ إَّّل أّنُه َكلِمُ      هذا ِعتاُبك إَّلّ أّنه ِمَقٌة     قد ُضّمَن الدُّ

 صور الشاعر ما نظمه بالدر لما ٌتضمنه من لفظ  حسن ونظم رابع. : الجواب 

 ن:وّضح الكناٌة فً كًلّ مّما تحَته خّط فً البٌتٌن اآلتٌٌ -4

 )كناٌة عن قلة اهتمام سٌؾ الدولة بالمتنبً(. : الجواب .َوَمْن بِجْسمً َوحالً ِعنَدهُ َسَقمُ    َقْلُبُه َشبِمُ وا َحرَّ َقْلباهُ مّمن 

ْسَهُر الَخْلُق َجّراها َوٌْخَتِصمُ  ِمْلَء ُجفونًأَناُم  ٌَ  )كناٌة عن الراحة والطمؤنٌنة ( : الجواب . َعْن شواِرِدها   َو

 ما دَّللة الّتركٌب الذي تحَته خّط فً البٌت اآلتً: -3

ُتْم ذاَك َمعِرَفة      إّن الَمعاِرَؾ فً   ٌْ َننا لَْو َرَع ٌْ  )دَّللة عن أهل العقول الراجحة،ٌقصد سٌؾ الدولة(  .ِذَممُ  أْهِل النُّهىَوَب

3-:  أكثر الشاعر من استخدام اْلسالٌب اْلنشابٌة  من استفهام ونداء وتمًنّ

 هاِت مثاًَّل لكل منها من القصٌدة. -أ

 اْلستفهام:*

ُُ ُدجّبً لَذ ثَشٜ َجَغذٞ رَذَّػٟ ُدتَّ                             ِبٌٟ أَُوزِّ َٚ  ُُ َِ
 َع١ِف اٌَذٌَِٚخ األُ

 النداء:*

ٍَزٟ َِ ؼب ُِ أََٔذ اٌَخصُُ                                ٠ب أَػَذَي إٌبِط إاِّل فٟ  َٚ  َُ ُُ  ف١َه اٌِخصب اٌَذَى َٚ 

 التمنً:*

 ِٗ رِ ُؼٕب ُدتٌّ ٌُِغشَّ َّ َْ ٠َج ُُ                                   إِْ وب  ف١ٍَََذ أَّٔب ثِمَذِس اٌُذتِّ َٔمزَِغ

 ما دَّللة استخدام مثل هذه اْلسالٌب؟-ب

 )النفً(  : الجواب    اْلستفهام:

 )اَّلستعطاؾ+ الندبة(  : الجواب        النداء:

 )التحسر(  : الجواب       التمنً:

 لماذا عبر الشاعر بالفعل الماضً )نظر،أسمعت( فً قوله: -3

ُُ                                 أَٔب اٌَّزٞ َٔظََش األَػّٝ إٌِٝ أََدثٟ َّ ِٗ َص ٓ ثِ َِ َؼذ َوٍِّبرٟ  َّ أَع َٚ 

 لبٌان تحقٌق مراده وتؤكٌده.  : الجواب

 ما العاطفة البارزة فً اْلبٌات التالٌة: -3

ٓ لٍَجُُٗ  ٚاَدشَّ  َّّ ِِ ُُ  لٍَجبُٖ  ُُ                                   َشجِ دبٌٟ ِػَٕذُٖ َعمَ َٚ ٓ ثِِجغّٟ  َِ َٚ 

 عاطفة اْللم والتحسر. : الجواب

ٓ ٠َِؼضُّ َػ١ٍَٕب أَْ ُٔفبِسلَُُٙ َِ َُ ِٚجذأُ                                 ٠ب  ًَّ َشٍٟء ثَؼَذُوُ َػَذ  ٕب ُو

 عاطفة  الحب.  : الجواب
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 وظؾ المتنبً بعض مظاهر الطبٌعة فً قصٌدته: -3

 أشر إلى ذلك:-أ

 اْلنوار، الظلم الصواعق، الؽمام، الدٌم.  : الجواب 

 ما القٌمة الفنٌة لتوظٌفها؟ -ب

 شاعر.استعمال عناصر الطبٌعة المتعلقة بالمطر تدل على حزن ال  : الجواب

 استخرج مثالٌن على الطباق مما ورد فً القصٌدة؟ -3

 حر( ، الظلم(  ، )شبم،وار) األن : الجواب  
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 قضاٌا لغوٌة

 الّشرط

 َّل ٌتم معنى أوَّلهما إَّل بالثانٌة. أسلوب الشرط كلمة مركبة من جملتٌن متَلزمتٌن مسبوقتٌن بؤداة شرط،

 فمنها: ،الشرط الجازمةؼٌر الجازم،أما أدوات وأدوات الشرط منها الجازم و

ٌّان، ما،مهما، وَمْن، ومتى، إْن وهو حرؾ، أٌنما، وهً أسماء تجزم هذه اْلدوات فعل  أّي، كٌفما، أٌَن، حٌثما، أ

 نحو قول زهٌر بن أبً ُسلمى: الشرط وجوابه،

 ا علٌه وٌندمِ حمده ذمًّ  ٌكنْ              المعروَؾ فً ؼٌر أهلِه           ومْن ٌجعل

 :أدوات الشرط غٌر الجازمة

 لوَّل، لوما( وهً حروؾ ،وإذا، وكلما، هما اسمان، نحو قول الشاعر جرٌر ٌرثً زوجته: لو، )

 استعباُر                 ولزرت قبرِك والحبٌُب ٌزارُ  لوال الحٌاُء لهاجنً

 :إن تسرْع تندْم. مثال

 َّل محل له من اْلعراب. ،السكونمبنً على  ،إن: حرؾ شرط جازم ٌجزم فعلٌن

 وهو فعل الشرط. وفاعله مستتر تقدٌره أنت. وعَلمة جزمه السكون، ،فعل مضارع مجزوم تسرْع:

 .وهو جواب الشرط،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنت فعل مضار مجزوم وعَلمة جزمه السكون، تندم:

 * ٌحفظ الطالب أدوات الشرط الجازمة وؼٌر الجازمة.

 تدرٌبات

 مبًٌنا فعل الشرط وجوابه: استخرج مما ٌؤتً أدوات الشرط الجازمه وؼٌر الجازمة، -7

 إن ٌشؤْ ٌذهْبكْم وٌؤِت بخلق جدٌد. قال تعالى: -أ

 ٌذهب        نوعه: جازم أداة الشرط: إن      فعل الشرط: ٌشؤ         جواب الشرط: : الجواب 

 م ببعٍض لفسدِت اْلرض ولكن َّللا ذو فضٍل على العالمٌن.قال تعالى: ولوَّل دفُع َّللا الناَس بعضه -ب

 نوعه: ؼٌر جازم     لفسدت فعل الشرط: دفع         جواب الشرط:     أداة الشرط:لوَّل  : الجواب 

وإذا اإتمن  وإذا وعد أخلؾ، :"آٌة المنافِق ثَلٌث: إذا حّدث  كذب،-صلى َّللا علٌه وسلم–قال رسول َّللا -جـ 

 علٌه(. خان".)متنفق

خان       أخلؾ، اإتمن        جواب الشرط: كذب، وعد، ّحدّث، أداة الشرط:   اذا    فعل الشرط:  :الجواب

 ؼٌر جازم نوعه:

 قال الحطٌبة:-د

 من ٌفعِل الخٌر َّل ٌعدْم جوازٌه               َّل ٌذهب العرؾ بٌن َّللا والناس

 جازم عل          جواب الشرط: ٌعدم         نوعه:فعل الشرط: ٌف  أداة الشرط: من        : الجواب

 متى ٌكثْر كَلمك ٌكثْر سقطك -هـ

 متى       فعل الشرط:  ٌكثر        جواب الشرط:  ٌكثر       نوعه: جازم أداة الشرط:



 الفصل الدراسً األول                                                                                                       البهاء فً اللغة العربٌة             
 

 
 

 9110090700                                                                                                 األستاذ بهاء الغزو                                 

 
 

 ثم صنفه إلى جازم وؼٌر جازم: استخرج أسلوب الشرط الوارد فً كل  من البٌتٌن اآلتٌٌن،-4

َْ ٠َ  -أ ِٗ إِْ وب رِ ُؼٕب ُدتٌّ ٌُِغشَّ َّ ُُ                                   ج  ف١ٍَََذ أَّٔب ثِمَذِس اٌُذتِّ َٔمزَِغ

 اَّلداة: إن، الفعل: كان ٌجمعنا جوابه:لٌت انا بقدر نوعه:جازم : الجواب

لَذ لََذسٚا -ة  َٚ  ٍَ ٍَذ َػٓ لَٛ ُُ أَْ ال رُفبِسلَُٙ                             إِرا رََشدَّ ُ٘ َْ  ُ فَبٌشاِدٍٛ

 اْلداة:اذا الفعل ترحلت عن قوم.  الجواب :جملة الراحلون  نوعه ؼٌر جازم : الجواب

 ادخل إحدى أدوات الشرط الجازمة على اْلفعال اآلتٌة،ثم وظفها فً جملة مفٌدة من إنشابك،مع إجراء التؽٌٌر الَلزم-3

 *ٌترك للطالب

 :اعرب ما تحته خط فً العبارة التالٌة -3

 للناِس ٌقّدروك. تتواضعْ إْن 

 تتواضْع: فعل مضارع مجزوم وعَلمة جزمه السكون ،وهو فعل الشرط ،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنَت. : الجواب

************************************************************************************************* 

 ةالصفة المشبهة وصٌغة المبالغ

 صٌغة المبالغة الصفة المشبهة

بالفعل اتصاًقا دابًما أو * اسم مشتق ٌدل على  من ٌتصؾ 
وهً تدل على المزاٌا والطبابع أو العٌوب  أو  ،ؼالبً 

 اْللوان.
 :اشهرها ،ً الؽالب من الفعل الثَلثً اللزم*تصاغ ف

 أفعل :الذي مإنثها فعَلء)أحمر، حمراء(
 ن،حٌرى(فعَلن: الذي مإمنثة فعلى)حٌرا

 فُعال:شجاع                         فعٌل:وسٌم
 َفِعل: لَبِق                           فعال:َرزان

 َفعل:َبَطل
 َفْعل:َشْهم

 

*اسم مشتق ٌدل على الحدث ومن أو ما ٌقوم به على وجه 
 الكثرة والمبالؽة.

 -*تشتق من الفعل الثَلثً المتعدي،ومن أشهر اوزانها:
 فّعال:قّراء

 فعول:ؼفور
 فعٌل:رحٌم.
 مفعال:مكثار

 َفِعل:َفِهم
 فاعول:فاروق
 فّعٌل:صّدٌق

 التدرٌبات

 ُصػ الصفة المشبة من اْلفعال التالٌة:-4

 أرعن /رعناءَرُعن:             أزرق/ زرقاءَزِرق:                 عطشان/عطشىعطش:                 جمٌل    َجُمل:  

 اْلفعال التالٌة: هاِت صٌؽة المبالؽة من -4

 صّوام صام:                    شكور  شكر:           ِمضٌاف   ضاؾ: 

ٌّز صٌؽة المبالؽة من  الصفة المشبهة فً ما ٌؤتً: -3  م

 )صٌؽة مبالؽة(/)صفة مشبهة( : الجواب     ".الكذاب اْلشرقال تعالى:"سٌعلمون ؼًدا  من  - أ

 )صفة مشبهة(  : الجواب    ربهم".ان اختصموا فً خْصمقال تعالى:"هذان   -ب

 قال المتنبً:  -جـ

 .    بخٌلولكّنه بالدار عٌَن    على الِعَلت بالمال ُكلُّه          جواٌد 

 )صفة مشبهة(    : الجواب 

 )صفة مشبهة(  : الجواب      دـ: ظننُت أن الحّل سْهٌل.

 ها صفتٌن مشبهتٌن مبًٌنا وزنهما.  )ٌترك للطالب(عد إلى اْلبٌات اْلربعة اْلولى من القصٌدة، واستخرج من -3
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 الرسالة الشخصٌة

، ٌكشؾ كالم مكتوب ٌتبادله شخصان بٌنهما صداقة أو قرابة أو نحوهما :ابًقا أن الرسالة الشخصٌةدرست س 

ٌّة، فكانت رسابل العت موضوعاتهاوقد اختلفت  الكاتب فٌها عن مشاعره وانفعاَّلته،  اب،وْفق المواقؾ الحٌات

 والشكر. واْلهداء، والعزاء، واَّلعتذار، والتهنبة،

ة: الوضوح، ٌّ غلبة العاطفة بقالب بسٌط من غٌر  اْلٌجاز من غٌر إخالل المعنى، البساطة، أّما اهم سماتها الفن

 غموض فٌه.

 عرؾ الرسالة الشخصٌة؟ -4

 اذكر الموضوعات التً تتناولها الرسالة الشخصٌة؟ -4

 ٌة للرسالة الشخصٌة؟اذكر السمات الفن -3

 مختارات من لغتنا الجمٌلة

 الَسٌُؾ أَصَدُق أَنباًء ِمَن الُكُتبِ 
 بٌُض الَصفاِبِح َّل سوُد الَصحاِبِؾ فً
ٌُحٌَط ِبهِ   َفتُح الفُتوِح َتعالى أَن 
ُح أَبواُب الَسماِء لَهُ   َفتٌح َتَفتَّ

َة ِانَصَرَفت  ٌَّ ٌَوَم َوقَعِة َعّموِر  ٌا 
 نً اْلِسَلِم فً َصَعدٍ أَبَقٌَت َجدَّ بَ 

 لََقد َتَركَت أَمٌَر الُمإِمنٌَن ِبها
 َتدبٌُر ُمعَتِصٍم ِباهلَلِ ُمنَتِقمٍ 
َمها  َرمى ِبَك َّللَاُ ُبرَجٌها َفَهدَّ
َك َعن ٌَ   َخلٌَفَة َّللَاِ جازى َّللَاُ َسع
 َبُصرَت ِبالراَحِة الُكبرى َفلَم َتَرها
 إِن كاَن َبٌَن ُصروِؾ الَدهِر ِمن َرِحمٍ 
ٌّاِمَك الَلتً ُنِصرَت ِبها  َفَبٌَن أَ
 أَبَقت َبنً اْلَصَفِر الِممراِض َكِاسِمِهمُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

اٌٍَِؼتِ   َٚ َٓ اٌِجذِّ  ِٖ اٌَذذُّ ث١َ  فٟ َدذِّ
اٌِش٠َ  َٚ َّٓ َجالُء اٌَشهِّ  ِٙ زِٛٔ  تِ ُِ

َٓ اٌُخطَتِ  ِِ َٓ اٌِشؼِش أَٚ َٔثٌش  ِِ  ٌُ  َٔظ
رَجُشُص األَسُض فٟ أَثٛاثِٙب اٌمُُشتِ  َٚ 
ؼغٌَٛخَ اٌَذٍَتِ  َِ ٕٝ ُدفَّالً  ُّ َٕه اٌ ِِ 
داَس اٌِششِن فٟ َصجَتِ  َٚ  َٓ ُّشِشو١ اٌ َٚ 
اٌَخَشتِ  َٚ ًَ اٌَصخِش   ٌٍِٕبِس ٠َِٛبً َر١ٌ
شرَِغتِ  ُِ شرَمٍِت فٟ هللَاِ  ُِ  ِ  ّلِِلَّ

ٌَٛ َسِٝ  ثَِه َغ١ُش هللَاِ ٌَُ ٠ُِصتِ  َٚ

اٌَذَغتِ  َٚ  َِ اإِلعال َٚ  ِٓ ِخ اٌِذ٠ َِ  ُجشثٛ

َٓ اٌزََؼتِ  ِِ  رُٕبُي إاِّل َػٍٝ ِجغٍش 

ٕمَِعتِ  ُِ ٍَ َغ١ِش   َِٛصٌٍَٛخ أَٚ ِرِب

َِ ثَذٍس أَلَشُة إٌََغتِ  َٓ أ٠َّب ث١َ َٚ 

َجٍَّذ أَُٚجَٗ اٌَؼَشةِ  َٚ  ِٖ جٛ ُٛ  ُصفَش اٌ

 

 : الكتبالصحائف                                  : السٌوؾ.الصفائح

 :جمع حافل وهً الشاة،أو الناقة التً امتأل ضرعها باللبن.ُحفاًل                   : جمع قشٌب ،وهو الجدٌدالقُشب

 : الحظالجدّ                           : ما ُحلب من اللبن.الحلب

 : الرومألصفربنو ا                    : ما انحدر من اْلرض.الصبب

ُعرؾ بالّظرؾ  أحد الشعراء المشهورٌن فً العصر العباسً، هـ( حبٌب بن أوس الطابً،434-434أبو تمام:) 

 وله دٌوان "الحماسة". وحسن اْلخَلق والفطنة، وبتقّدمه على شعراء عصره فً حسن أسلوبه،

 

 

 

 



 الفصل الدراسً األول                                                                                                       البهاء فً اللغة العربٌة             
 

 
 

 9110090700                                                                                                 األستاذ بهاء الغزو                                 

 
 

 الوحدة الرابعة

 القراءة

ة ٌّ  الحساس

ٌّة مرض من أمراض ا      ٌّما لدى اْلطفال لعصرالحساس وتنشط فً مواسم  ،لها أسباب شّتى ،الّشابعة وَّل س

ٌّنة  وفً موسم الّربٌع الذي ٌكثر فٌه ؼبار الّطلع . ،وخاّصة فً نهاٌة موسم البرد ،مع

ًّ ٌحدث فً أنسجة الجسم    أو مواّد  ،مثل:  ؼبار الّطلع ،المختلفة نتٌجة ماّدة ؼرٌبةوالحساّسٌة تفاعل ؼٌر طبٌع

فضَلً عن  ،أو بعض اْلدوٌة مثل المضاّد الحٌوّي الِبْنسلٌن ،أو المواّد الّسامة ،أو َشعر الحٌوانات ،لّتجمٌلا

ٌّارات خان الناتج عن عوادم الّس وعن كابنات صؽٌرة تعٌش فً الفراش داخل الؽرؾ  ،ودخان الّسجابر ،الدُّ

ى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو اْلنؾ أو اللمس أو وهً تصل إل ،تب والّستابر والّسّجاد والمَلبسالمكتّظة بالك

ٌّج اْلماكن التً وصلت إلٌها ،الحقن ٌّة تإّثر فً الّنسٌج المصاب  ،فته فٌإّدي ذلك إلى تولدُّ أجسام مضاّدة دفاع

ٌّة. ٌّة االمحٌطة المسّببة ْلؼراض الحساس  والّشعٌرات الّدمو

ٌّة أنواع عّدة؛ منها حساسٌّ    ًّ و ،ة الجلدوللحساس ٌّة الجهاز الّتنفس ٌّة الّصدر )الّرْبو  ،حساس التً تشمل حساس

ٌّة اْلنؾ ( وحساس ًّ ٌّات فً وسابد ؼرؾ النوم تّتجة أبواؼها بشكل  ،القصب ًٌّا وجود عدد من الفطر وقد ثبت علم

ٌّة والّربتٌنربٌ ص مناعة وٌزداد اْلمر خطورة فً حالة نق ،وقد تسّبب التهابات فً العٌون ،س إلى الجٌوب اْلنف

 جسم المرٌض.

ٌّات بتؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربة واستعمال مواّد الّتنظٌؾ والُمطهَّرات  ،وٌمكن الوقاٌة من تلك الفطر

ًٌّا ٌّدة أسبوع ًّ  ،الج ًّ فً الوسابد واستعمال القطن الّطبٌع وضرورة الّتهوٌة الدابمة المستمّرة  ،بدَّلً من الّصناع

إضافة إلى تجّنب  ،لؽرؾ ْلشّعة الّشمس من وقت إلى آخر؛ لتعقٌمها من الجراثٌموتعرٌض محتوٌات ا ،للمنازل

وتجّنب ترك اْلحذٌة فٌها؛ ْلّنها من أهم مصادر التلّوث التً  ،جرة النوم بالمَلبس خارج أماكنهاتكدٌس ح

 ٌستنشقها النابم فً أثناء تنّفسه.

ٌّة اْلنسان نحو نوع    ٌّة أًٌضا حساس ٌّة التً ومن أنواع الحساس ٌّن من الؽذاء؛ فؤّي نوع من البروتٌنات الؽذاب مع

ٌُهَضم قبل وصوله إلى اْلمعاءٌتناولها اْلنسان َّل بّد من  وإَّّل َصُعب امتصاص البروتٌنات ؼٌر المهضومة.  ،أن 

 فإّن الخطورة فً هذه الحالة تكمن فً ،أّما إذا استطاعت اْلمعاء أحٌاًنا امتصاص هذه البروتٌنات بصعوبة

فٌنتج عن ذلك تفاعَلت  ،ا تتكون أجسام مضاّدة تتصّدى لهاوعنده ،تعامل الجسم معها على أّنها أجسام ؼرٌبة

ٌّة ٌّة تعرؾ بؤمراض الحساس ٌّة تحدث بٌن أّي  ،كٌمٌاب ٌّة هو معارك كٌمٌاب وٌمكن القول إّن هذا الّنوع من الحساس

ًّ ٌنجح فً الوصول إلى خ اّدة التً تتكّون وبٌن اْلجسام المض ،جته من ؼٌر هضمَلٌا الجسم أو أنسبروتٌن ؼذاب

 ؛ لحماٌتها من هذا البروتٌن الؽرٌب الذي ٌجب الّتصّدي له.من أنسجة الجسم

ٌّة لإلنسان من مثل اللّبنوقد تسّبب بعض اْلؼذٌة    فٌعّد جزيء البروتٌن فً اللبن مسإوَّلً عن حدوث  ،الحساس

ٌّة منه وٌصاحب اَّلنتفاخ مؽص  ،بن )الَلكتوز( الذي ٌسّبب انتفاًخا فً المعدةوقد تحدث من سكر الل ،الحساس

ٌّة لدى بعض اْلشخاص البٌض  ،وإسهال بعد فترة وجٌزة من تناوله ومن اْلؼذٌة اْلخرى التً تسّبب الحساس

 والّسمك.

ٌّةوثّمة ع    ٌّة قد تسّبب الحساس  ،عن أشّعة الشمسو المنخفضة فضَلً مثل درجات الحرارة العالٌة أ ،وامل طبٌع

ر فً البطن أوالعطس أو الّرشح أو اْلزمات  ٌّة هنا بالقًء واْلسهال والمؽص المتكرَّ وتظهر أعراض الحساس

ٌّة أو الّطفح الجلدّي المعروؾ باْلكزٌما وقد تظهر أورام وانتفاخات فً  ،التً ٌكثر انتشارها بٌن اْلطفال الّرْبو

ٌّة فهً أنسجة الجلد واْلؼشٌة . أّما أكثر أنسمن الجسم مناطق مختلفة جة الجسم تعّرًضا لإلصابة بالحساس

 ًّ ٌّة للجهازٌن: الجهاز الهضم . ،المخاظ ًّ  والجهاز الّتنفٌس

ٌّة المَلٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة وقد أشارت بعض الّدراسات إلى أّن للمرأة  ،وتصٌُب الحساس

ا فً الوقاٌة من هذا الّداء ع ًٌّ ًّ على نحو خاّص؛ ْلنَّ الّتركٌب  ،لى نحو عامّ دوًرا أساس ٌّة الجهاز التنفس وحساس

ًّ ل ًّ لألب من حٌث اَّلستعداد الوراث ًّ لألّم أشد تؤثًٌرا من التّركٌب الجٌن لمولود لإلصابة بؤمراض الجٌن

ٌّة ْلعمام . وتزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض كلما كان اْلخوال والخاَّلت المصابون به أكثر من االحساس
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ٌّة الّصدر تصٌب الفتٌات أكثر  ،والعّمات  وأّكدت بعض الّدراسات أن نسبة اْلصابة باْلنواع الشدٌدة من حساس

 من الفتٌان.

 بتصّرف( ،والوقاٌة من األمراض الغذاء ،)د. نصر معوض حنفً                                                 

**************************************************************************************** 

 التعرٌف بالكاتب

نصر معوض عالم مصري حاصل على الدكتوراه فً تكنولوجٌا تحلل اْلحماض اْلمٌنٌة، له مإلفات وكتب 

ٌّة(، ٌّة لمتنجات اللبن الثانو ه اُخذ هذا )الؽذاء والوقاٌة من اْلمراض(، ومنو منشورة، مثل )التكنولوجٌا الحٌو

 النص.

**************************************************************************************** 

 جّو النص

ًٌّا ْلسباب تختلؾ من فرد  ٌّة مرض من أمراض العصر الشابعة التً ٌعانً منها مَلٌٌن اْلشخاص سنو الحساس

ٌّن الكاتب فً هذ ومن مكان إلى آخر، إلى آخر، ومواد  ؼبار الطلع، :مثل ا النص أهم أسباب الحساسٌة،وب

ًّ  التنظٌؾ وبعض اْلطعمة، وتناول أهم أعراضها التً تظهر على الجلد أو الجٌوب اْلنفٌة والجهازٌن الهضم

، ًّ ا إلى تجّنب اْلطعمة التً تسببها، والتنّفس ًٌ والتقلٌل من التعرض إلى البرد  وذكر طرق الوقاٌة منها داع

 لحرارة المرتفعة وؼٌرها من المسّببات اْلخرى.ودرجات ا

**************************************************************************************** 

 تحلٌل محتوى الدرس

ٌّة مرض من أمراض العصر ٌّما لدى اْلطفال الحساس ٌّنة ،لها أسباب شّتى ،الّشابعة وَّل س  ،وتنشط فً مواسم مع

 وفً موسم الّربٌع الذي ٌكثر فٌه ؼبار الّطلع . ،ة فً نهاٌة موسم البردوخاصّ 

ًّ ٌحدث فً أنسجة الجسم    أو مواّد  ،مثل:  ؼبار الّطلع ،المختلفة نتٌجة ماّدة ؼرٌبةوالحساّسٌة تفاعل ؼٌر طبٌع

فضَلً عن  ،الِبْنسلٌن أو بعض اْلدوٌة مثل المضاّد الحٌويّ  ،أو المواّد الّسامة ،أو َشعر الحٌوانات ،الّتجمٌل

ٌّارات خان الناتج عن عوادم الّس وعن كابنات صؽٌرة تعٌش فً الفراش داخل الؽرؾ  ،ودخان الّسجابر ،الدُّ

وهً تصل إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو اْلنؾ أو اللمس أو  ،تب والّستابر والّسّجاد والمَلبسالمكتّظة بالك

ٌّج اْلماكن التً وصلت إل ،الحقن ٌّة تإّثر فً الّنسٌج المصاب  ،ٌهافته فٌإّدي ذلك إلى تولدُّ أجسام مضاّدة دفاع

ٌّة. ٌّة االمحٌطة المسّببة ْلؼراض الحساس  والّشعٌرات الّدمو

              : )كظظ( مزدحمةالمكتظة: مفردها عادم وهو ما ٌنتج من احتراق الوقود.    عوادم السٌارات*

ٌّج  ثر: )هجج(  تزٌد من حدة التؤته

 عرؾ الحساسٌة؟   -7

ًّ ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة ماّدة ؼرٌبة.: الجواب  الحساّسٌة تفاعل ؼٌر طبٌع

  ؟اذكر مسببات  الحساسٌة -0

أو بعض اْلدوٌة مثل المضاّد  ،أو المواّد الّسامة ،أو َشعر الحٌوانات ،أو مواّد الّتجمٌل ،ؼبار الّطلع : الجواب

ٌّارات ،نالحٌوّي الِبْنسلٌ خان الناتج عن عوادم الّس وعن كابنات صؽٌرة  ،ودخان الّسجابر ،فضَلً عن الدُّ

 بس.تعٌش فً الفراش داخل الؽرؾ المكتّظة بالكتب والّستابر والّسّجاد والمَل

  كٌؾ تحصل  الحساسٌة داخل جسم اْلنسان؟ -3

ٌّج اْلماكن التً  ،الحقن وهً تصل إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو اْلنؾ أو اللمس أو: الجواب فته

ٌّة  ،وصلت إلٌها  ٌّة تإّثر فً الّنسٌج المصاب والّعٌرات الّدمو فٌإّدي ذلك إلى تولدُّ أجسام مذاّدة دفاع

ٌّة.  االمحٌطة المسّببة ْلؼراض الحساس
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ٌّة ٌّة الجلد وللحساس ًّ  ،أنواع عّدة؛ منها حساس ٌّة الجهاز الّتنفس ٌّة الصّ  ،وحساس در )الّرْبو التً تشمل حساس

ٌّة اْلنؾ ( وحساس ًّ ٌّات فً وسابد ؼرؾ النوم تّتجة أبواؼها بشكل  ،القصب ًٌّا وجود عدد من الفطر وقد ثبت علم

ٌّة والّربتٌنربٌ وٌزداد اْلمر خطورة فً حالة نقص مناعة  ،وقد تسّبب التهابات فً العٌون ،س إلى الجٌوب اْلنف

 جسم المرٌض.

 لٌة تكاثر َّل جنسً.: مفردها بوغ  وهً خأبواغها *

ٌّة الجلد : الجواب اذكر انواع الحساسٌة؟-7 ٌّة اْلنؾ. ،منها حساس ، وحساس ًّ ٌّة الجهاز الّتنفس  وحساس

 فً حالة نقص مناعة الجسم : الجوابمتى ٌزداد  خطر الحساسٌة؟  -4

************************************************************************************************* 

ٌّات بتؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربة واستعمال مواّد الّتنظٌؾ والُمطهَّرات  ،وٌمكن الوقاٌة من تلك الفطر

ًٌّا ٌّدة أسبوع ًّ فً الوسابد  ،الج ًّ بدَّلً من الّصناع وضرورة الّتهوٌة الدابمة المستمّرة  ،واستعمال القطن الّطبٌع

إضافة إلى تجّنب  ،رؾ ْلشّعة الّشمس من وقت إلى آخر؛ لتعقٌمها من الجراثٌموتعرٌض محتوٌات الؽ ،للمنازل

وتجّنب ترك اْلحذٌة فٌها؛ ْلّنها من أهم مصادر التلّوث التً  ،تكدٌس حجرة النوم بالمَلبس خارج أماكنها 

 ٌستنشقها النابم فً أثناء تنّفسه.

 : جعل اْلشٌاء فوق بعض.تكدٌس*

 سببات الحساسٌة؟كٌؾ ٌمكن الوقاٌة من م -7

ًٌّا، واستعمال :  الجواب  ٌّدة أسبوع بتؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربة، واستعمال مواّد الّتنظٌؾ والُمطهَّرات الج

ًّ فً الوسابد  ًّ بدَّلً من الّصناع محتوٌات الؽرق  ،الّتوٌة الدابمة المستمّرة للمنازل ،القطن الّطبٌع

وتجّنب ترك اْلحذٌة  ،س حجرة النوم بالمَلبس خارج أماكنها قت إلى آخر، تكدٌوْلشّعة الّشمس من 

 فٌها.

 لتعقٌمها من الجراثٌم : الجواب لماذا تعرٌض محتوٌات الؽرؾ من وقت إلى آخر؟ -0

 تجّنب ترك اْلحذٌة فٌها.: الجوابما أهم  مصادر التلوث التً ٌستنشقها  النابم فً نومه؟  -3

**************************************************************************************** 

ٌّة التً    ٌّن من الؽذاء؛ فؤّي نوع من البروتٌنات الؽذاب ٌّة اْلنسان نحو نوع مع ٌّة أًٌضا حساس ومن أنواع الحساس

ٌُهَضم قبل وصوله إلى اْلمعاءٌتناولها اْلنسان َّل بّد من  ر المهضومة. وإَّّل َصُعب امتصاص البروتٌنات ؼٌ ،أن 

فإّن الخطورة فً هذه الحالة تكمن فً  ،أّما إذا استطاعت اْلمعاء أحٌاًنا امتصاص هذه البروتٌنات بصعوبة

فٌنتج عن ذلك تفاعَلت  ،ا تتكون أجسام مضاّدة تتصّدى لهاوعنده،تعامل الجسم معها على أّنها أجسام ؼرٌبة

ٌّة ٌّة تعرؾ بؤمراض الحساس ٌّة تحدث بٌن أّي  وٌمكن القول إنّ  ،كٌمٌاب ٌّة هو معارك كٌمٌاب هذا الّنوع من الحساس

ًّ ٌنجح فً الوصول إلى خ اّدة التً تتكّون وبٌن اْلجسام المض ،َلٌا الجسم أو أنسجته من ؼٌر هضمبروتٌن ؼذاب

 ؛ لحماٌتها من هذا البروتٌن الؽرٌب الذي ٌجب الّتصّدي له.من أنسجة الجسم

 : تواجهها اتتصدى له  : تتمثل     تكمن* 

التً ٌتناولها الجسم وَّل  هو تحسس تسببه بعض البروتٌنات  الؽذابٌة : الجوابما هو التحسس الؽذابً؟   -7

 .ٌستطٌع امتصاصها 

فإّن الخطورة فً هذه   :الجواب أٌن تكمن الخطورة فً امتصاص  البروتٌنات  ؼٌر مهضومة  بصعوبة؟ -4

 أّنها أجسام ؼرٌبةالحالة تكمن فً تعامل الجسم معها على 

وعندها تتكون أجسام مضاّدة : الجوابمتى تنتج التفاعَلت الكٌمٌابٌة  التً تعرؾ  بؤمراض الحساسٌة؟   -3

ٌّة ،تتصّدى لها  ٌّة تعرؾ بؤمراض الحساس وٌمكن القول إّن هذا الّنوع من  ،فٌنتج عن ذلك تفاعَلت كٌمٌاب
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ٌّة تحدث بٌن أّي بر ٌّة هو معارك كٌمٌاب ًّ ٌنجح فً الوصول إلى خَلٌا الجسم أو أنسجته الحساس وتٌن ؼذاب

 وبٌن اْلجسام المضاّدة التً تتكّون من أنسجة الجسم. ،من ؼٌر هضم 

 حماٌة الجسم  من هذا البروتٌن الؽرٌب الذي ٌجب الّتصّدي له. : الجواب لماذا تنتج هذه التفاعَلت؟ -3

ٌّة تحدث بٌن أّي بروتٌن  إّن هذا بٌن الصورة الفنٌة فً قول الكاتب:" -3 ٌّة هو معارك كٌمٌائ الّنوع من الحساس

ًّ ٌنجح فً الوصول إلى خالٌا الجسم أو أنسجته من غٌر هضم   ".وبٌن األجسام المضاّدة ،غذائ

 صور الكاتب البروتٌن الؽذابً واْلنسجة جٌشٌن ٌلتحمان داخل الجسم.: الجواب

**************************************************************************************** 

ٌّة لإلنسان من مثل اللّبنوقد تسّبب بعض اْلؼذٌة    فٌعّد جزيء البروتٌن فً اللبن مسإوَّلً عن حدوث  ،الحساس

ٌّة منه وٌصاحب اَّلنتفاخ مؽص  ،وقد تحدث من سكر اللبن )الَلكتوز( الذي ٌسّبب انتفاًخا فً المعدة ،الحساس

ٌّة لدى بعض اْلشخاص البٌض  ،بعد فترة وجٌزة من تناوله وإسهال ومن اْلؼذٌة اْلخرى التً تسّبب الحساس

 والّسمك.

 قصٌرة* وجٌزة: 

ٌّة  :الجواب من المسإول عن حدوث حساسٌة اللبن؟ -7 جزيء البروتٌن فً اللبن مسإوَّلً عن حدوث الحساس

 وقد تحدث من سكر اللبن )الَلكتوز(. ،منه

الذي ٌسّبب انتفاًخا فً المعدة، وٌصاحب اَّلنتفاخ مؽص وإسهال بعد : الجواباض حساسٌة اللبن؟ اذكر اعر -0

 فترة وجٌزة من تناوله.

 البٌض والّسمك.: الجوابما اَّلؼذٌة اْلخرى التً تسبب الحساسٌة؟ -3

**************************************************************************************** 

ٌّةوثّمة ع ٌّة قد تسّبب الحساس  ،و المنخفضة فضَلً عن أشّعة الشمسمثل درجات الحرارة العالٌة أ ،وامل طبٌع

ر فً البطن أوالعطس أو الّرشح أو اْلزمات  ٌّة هنا بالقًء واْلسهال والمؽص المتكرَّ وتظهر أعراض الحساس

ٌّة أو الّطفح الجلدّي المعروؾ باْلكزٌما تفاخات فً وقد تظهر أورام وان ،ثر انتشارها بٌن اْلطفالالتً ٌك الّرْبو

ٌّة فهً أنسجة الجلد واْلؼشٌة مناطق مختلفة من الجسم . أّما أكثر أنسجة الجسم تعّرًضا لإلصابة بالحساس

 ًّ ٌّة للجهازٌن: الجهاز الهضم . ،المخاظ ًّ  والجهاز الّتنفٌس

الحرارة العالٌة أو المنخفضة فضَلً عن أشّعة  :بالجوا اذكر العوامل الطبٌعٌة التً تسبب الحساسٌة؟ -4

 الشمس.

ر فً البطن   :الجواب تظهر من العوامل؟ تًما اعراض الحساسٌة ال -4 بالقًء واْلسهال والمؽص المتكرَّ

ٌّة أو الّطفح الجلدّي المعروؾ باْلكزٌما، وقد تظهر أورام وانتفاخات  أوالعطس أو الّرشح أو اْلزمات الّرْبو

 ق مختلفة من الجسم.فً مناط

ٌّة للجهازٌن:  :الجواباء التً تتعرض لإلصابة بالحساسٌة؟ ضما هً اْلع -3 أنسجة الجلد واْلؼشٌة المخاظ

 ًّ . ،الجهاز الهضم ًّ  والجهاز الّتنفٌس

**************************************************************************************** 

ٌّة وقد أشارت بعض الّدراسات إلى أّن للمرأة  ،المَلٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة وتصٌُب الحساس

ا فً الوقاٌة من هذا الّداء على نحو عامّ  ًٌّ ًّ على نحو خاّص؛ ْلنَّ الّتركٌب  ،دوًرا أساس ٌّة الجهاز التنفس وحساس

ًّ لألب من حٌث اَّلستعدا ًّ لألّم أشد تؤثًٌرا من التّركٌب الجٌن ًّ لالجٌن لمولود لإلصابة بؤمراض د الوراث

ٌّة بون به أكثر من اْلعمام . وتزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض كلما كان اْلخوال والخاَّلت المصاالحساس

ٌّة الّصدر تصٌب الفتٌات أكثر  ،والعّمات وأّكدت بعض الّدراسات أن نسبة اْلصابة باْلنواع الشدٌدة من حساس

 من الفتٌان.
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 اء اْلرض.: انحالمعمورة 

المرض كلما كان اْلخوال والخاَّلت المصابون به أكثر  :الجواب متى تزداد نسبة إصابة اْلطفال بالحساسٌة؟ -4

 من اْلعمام والعّمات.

ًّ لألّم   :الجواب ثر حرًصا  على وقاٌة نفسها ؟كعلل: لماذا  ٌجٌب على المرأة أن تكون أ -4 ْلن الّتركٌب الجٌن

ٌّة.أشد تؤثًٌرا من الترّ  ًّ للمولود لإلصابة بؤمراض الحساس ًّ لألب من حٌث اَّلستعداد الوراث  كٌب الجٌن

**************************************************************************************** 

ابق َّلن النص علمً ،وَّل ٌحتوي على صور بل حق  :الجواب علل ندرة استخدام الصور الفنٌة فً هذا النص؟

 مثبتة.
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 المعجم والداللة

 أضؾ إلى معجمك اللؽوي:-4

 وهو ما ٌنتج عن احتراق الوقود فً السٌارة. :مفردها عادم،عوادم السٌارات

 المزدحمة. :المكتظة

 : جعل اْلشٌاء بعضها فوق بعض.التكدٌس

 : تواجههاتتصدى لها

 ً المفردات التالٌة:واستخرج معان عد إلى أحد المعاجم اللؽوٌة ، -0

ٌّج: القصٌرة.               الوجٌزة  : اْلرض المبنٌة والمسكونة.المعمورة: حدة التؤثر.                الته

 حات الطبٌة عن معنى كل مما ٌؤتً:ابحث فً أحد معاجم المصطل -3

 حددة.هً مجموعة متكاملة من الخَلٌا ذات المنشؤ الواحد، وتحمل وظٌفة م :أنسجة الجسم

 قنوات دقٌقة جًدا تشبه الشعر، تسمح  للمواد الؽذابٌة  الصؽٌرة  بتؽذٌة الخَلٌا حولها.: الشعٌرات الدموٌة

 فراؼات ممتلبة بالهواء ،تتصل بالتجوٌؾ اْلنفً  عبر فتحات خاصة ،تقع فً الجمجمة. :الجٌوب األنفٌة

سمٌة ،ٌفرزها الجسم لمحاربة اْلجسام الؽرٌبة  هً بروتٌنات  توجد فً الدم  والسوابل الج :األجسام المضادة

 من فٌروسات وبكتٌرٌا تدخل علٌه.

 .هً مبطنات توجد فً الجسم ، تستخدم فً الهضم:األغشٌة المخاطٌة

 هو مرض ٌعمل على تضٌٌق الممر الهوابً فً القصبة،متجاوًبا مع المإثرات الخارجٌة. :الربو القصبً

 َّل جنسً، تنقل النبات من السكون الى  النشاط والعكس.)بوغ( وهً خلٌة تكاثر : األبواغ

 : مجموعة المعلومات الوراثٌة  التً ٌحملها كل إنسان.التركٌب الجٌنً

 ما الجذر اللؽوي لكل كلمة من الكلمات التالٌة: -3

 : )عّد/عدد(االستعداد: )كظظ/كّظ(                   مكتظ:  )لَِهَب(                التهابات

 ومإنثة جرثومة ُجرثوم،  :الجواب عّد لى أحد المعاجم واستخرج مفرد كلمة)جراثٌم(؟ -3

 مبًٌنا أوجه ضبط الكلمة؟ اضبط بالشكل حرفً المٌم والعٌن فً كلمة )معدة( بالرجوع إلى أحد المعاجم،-3

 َمِعدة/ِمْعدة.  :الجواب  

 )الّربوٌة(. اضبط بالشكل حرؾ الفاء فً كلمة )الفطرٌات(والراء فً كلمة-1

بوٌة.  -الفُطرٌات  :الجواب  الرَّ

 (.ٌترك للطالباستعمل تركٌب )وَّل سٌما( فً جملة من انشابك.) -3
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 الفهم والتحلٌل

 أجب عن ما ٌلً: فً ضوء فهمك النّص، -4

ٌّة مرض من أمراض العصر  :الجواب  ما المقصود بالحساسٌة؟ -أ   ٌّما لدى اْلطفال الحساس  ،الّشابعة وَّل س

ٌّنة ،لها أسباب شّتى وفً موسم الّربٌع الذي ٌكثر فٌه  ،وخاّصة فً نهاٌة موسم البرد ،وتنشط فً مواسم مع

 ؼبار الّطلع .

أو المواّد  ،أو َشعر الحٌوانات ،أو مواّد الّتجمٌل ،ؼبار الّطلع :الجواب اذكر أربعة أسباب للحساسٌة؟ -ب  

ٌّارات ،وّي الِبْنسلٌنأو بعض اْلدوٌة مثل المضاّد الحٌ ،الّسامة خان الناتج عن عوادم الّس  ،فضَلً عن الدُّ

 .ودخان الّسجابر

تصل إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو اْلنؾ أو اللمس أو   :الجواب كٌؾ تحدث الحساسٌة داخل الجسم؟ -جـ

ٌّج اْلماكن التً وصلت إلٌها ،الحقن  .فته

 كٌؾ نقً أنفسنا من خطر اْلصابة بها؟ جلد معنا فً البٌوت،تقٌم بعض مسببات  حساسٌة الصدر واْلنؾ وال -4

ا ،بتؽٌٌر الوسابد على فترات متقاربة  :الجواب ًٌّ ٌّدة أسبوع واستعمال  ،واستعمال مواّد الّتنظٌؾ والُمطهَّرات الج

ًّ فً الوسابد  ًّ بدَّلً من الّصناع عرٌض وت ،وضرورة الّتهوٌة الدابمة المستمّرة للمنازل ،القطن الّطبٌع

إضافة إلى تجّنب تكدٌس حجرة  ،محتوٌات الؽرؾ ْلشّعة الّشمس من وقت إلى آخر؛ لتعقٌمها من الجراثٌم

وتجّنب ترك اْلحذٌة فٌها؛ ْلّنها من أهم مصادر التلّوث التً ٌستنشقها النابم  ،النوم بالمَلبس خارج أماكنها 

 فً أثناء تنّفسه.

ٌّة التً ٌتناولها  :الجواب وضح المقصود بالتحسس الؽذابً؟-3 هو تحسس تسببه بعض  من البروتٌنات الؽذاب

 اْلنسان وَّل ٌستطٌع الجسم هضمها،فتحدث  تفاعَلت بٌنهم مسببة الحساسٌة.

 اذكر عرضٌن لكل من: -3

 وٌصاحب اَّلنتفاخ مؽص وإسهال ،: انتفاًخا فً المعدةحساسٌة اللبن -أ

ر فً البطن عة أو المنخفضةالحساسٌة الناتجة عن درجات الحرارة المرتف -ب : واْلسهال والمؽص المتكرَّ

ٌّة أو ال وقد تظهر أورام وانتفاخات  ،ّطفح الجلدّي المعروؾ باْلكزٌماأوالعطس أو الّرشح أو اْلزمات الّرْبو

 فً مناطق مختلفة من الجسم .

 علل ما ٌؤتً: -3

ٌّنةَّلنها تنشط فً مواسم   :الجواب الحساسٌة مرض من أمراض العصر:-أ  ،وخاّصة فً نهاٌة موسم البرد ،مع

 وتصٌب مَلٌٌن من الناس  فً ارجاء المعمورة. وفً موسم الّربٌع الذي ٌكثر فٌه ؼبار الّطلع ،

 ٌُصاب بها. نبسبب أخطاره لكل م  :الجواب َّل ٌجوز اَّلستهانة بمرض الحساسٌة: - ب

 اسٌة؟ٌجب على المرأة أن تكون أكثر حرًصا على وقاٌة نفسها من الحس -جـ

ًّ للمولود   :الجواب  ًّ لألب من حٌث اَّلستعداد الوراث ًّ لألّم أشد تؤثًٌرا من التّركٌب الجٌن ْلنَّ الّتركٌب الجٌن

ٌّة .  لإلصابة بؤمراض الحساس

التلوث ٌسبب انتشار الجراثٌم التً تصل الى   :الجواب وضح العَلقة بٌن التلوث ومرض الحساسٌة؟ -3

 سً  مما ٌإدي الى تهٌج  اَّلنسجة الداخلٌة وتحسسها.الجهازٌن الهضمً والتنف

ٌّة   :الجواب ما أكثر أنسجة الجسم عرضًة لإلصابة بمرض الحساسٌة؟-1 أنسجة الجلد واْلؼشٌة المخاظ

 ًّ . ،للجهازٌن: الجهاز الهضم ًّ  والجهاز الّتنفٌس

ل والخاَّلت المصابون به أكثر كلما كان اْلخوا  :الجواب متى تزداد نسبة إصابة الّطفل بمرض الحساسٌة؟ -3

 من اْلعمام والعّمات.
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اقترح تدابٌر ٌمكن أن تجّنبنا اْلصابة بمرض الحساسٌة فً حٌاتنا الٌومٌة فً كل حالة  ،بعد دراستك النص-3

 من الحاَّلت التالٌة: 

 سوء استخدام المنظفات. -أ

 انتشارسحب دخان المصانع بالقرب من أماكن السكن. -ب

 جات الحرارة أو انخفاضها.ارتفاع در -جـ

 * ٌترك للطالب

 )ٌترك للطالب(ناقش هذا الرأي فً ضوء فهمك للنص.  والحمٌة هً الدواء، ٌقال:المعدة بٌت الداء، -79

 اذكر أهم الموضوعات الصحٌة التً ٌنبؽً أن نمتلك ثقافة كافٌة عنها كً نتجنب أضرارها فً رأٌك؟ -44

 م ،السمنة....إلخ.)ٌترك للطالب(ضؽط الد أمراض :السكري، :الجواب 

 تإثر فً صحته إٌجاًبا و سلًبا. سلوكات ٌقوم بها اْلنسان ٌمكن أن اذكر-44

 إٌجاًبا: شرب الماء الكافً، ممارسة الرٌاضة....ٌترك للطالب :الجواب

 سلًبا: التدخٌن،المؤكوَّلت السرٌعة.... ٌترك للطالب.

ثٌرة جلبت معها اضراًرا صحٌة،بٌن كٌؾ نفٌد من منجزاتها، حققت الثورة الصناعٌة للبشرٌة فوابد ك -73

 وتجنب  أضرارها من وجهة نظرك.

اخذ الجانب اْلٌجابً ومحاولة الحد من الجانب السبلً وعدم التقرب إلٌه قدر المستطاع....ٌترك  :الجواب

 للطالب
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 ًّ  التذوق الجمال

 صورة الفنٌة فً العبارة التالٌة:وضح ال-4

ًّ ٌنجح فً الوصول إلى خالٌا إ " ٌّة تحدث بٌن أّي بروتٌن غذائ ٌّة هو معارك كٌمٌائ ّن هذا الّنوع من الحساس

 ".الجسم أو أنسجته من غٌر هضم

البروتٌن الؽذابً وخَلٌا الجسم المضادة  بالجٌشٌن الذٌن ٌحتدمان صور الكاتب  الحساسٌة  معركة و  :الجواب

 فً المعركة .

مثل لكلَّ  ومخاطبة العقل. واَّلستناد الى الحقابق، لة العلمٌة استخدام المصطلحات العلمٌة،من خصابص المقا-4

 واحدة من هذه الخصابص فً النص.

 :الجواب

 الربو القصبً. اَّلجسام المضادة، ، الشعٌرات الدموٌة، الجٌوب اَّلنفٌة،: الفطرٌاتات العلمٌةالمطلح

ٌّة لإلنسان. : تسّبب بعض اْلؼذٌةاالستناد الى الحقائق  الحساس

 . : استعمال  لؽة علمٌة وندرة الصور الفنٌةمخاطبة العقل

ا والتاثٌر -3 ًٌ بٌن الى أي مدى وفق الكاتب فً عرض الموضوع بشكل واضح ومفهوم، وفً تثقٌؾ المتلقً صح

 فٌه.

معتمدا على  ،كان الكاتب موفقا فً ذلك حٌث استعمل اَّلسلوب العلمً المناسب للمقالة العلمٌة   :الجواب

 الحقابق العلمٌة المثبتة.
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 قضاٌا لغوٌة

 البدل

 وٌعمل على إٌضاحه. البدل تابع مقصود  بالحكم ٌتبع اسًما سابًقا له باْلعراب  ٌسمى المبدل منه ،

 أنواع البدل

ا للناس والشهر الحرام الحراَم قٌمً  البٌتَ نحو قوله تعالى:جعَل َّللا ُ الكعبَة  : أو بدل كل من كل،بدل مطابق -4

. وٌؽلب أن ٌكون اَّلسم المعرؾ قلبه ولسانهوالهدى والقَلبَد.، وقولنا :المرء بؤصؽرٌه:  ًّ . وهنا بدل تفصٌل

 كرٌم..الرجُل بؤل الواقع بعد اسم اْلشارة  بدًَّل مطابًقا نحو قولنا:هذا 

راب بحٌث إذا تم حذؾ المبدل منه َّل ٌتؤثر هو البدل الذي ٌساوي المبدل منه فً المعنى واْلع :البدل المطابق* 

 .المعنى

 اقسام البدل المطابق

 بدل اسم اْلشارة+ ال -أ

 : بعد تفصٌل الكَلم وٌجب ان ٌسبقه ):( نقطتان رأسٌتان.بدل التفصٌل -ب

 البدل المطابق الربٌسً -جـ

َها ٱل   : أو بدل الجزء من كل، نحو قوله تعالى:" بدل بعض من كل -4 ٌُّ ؤَ َٰٓ لُ ٌَ  مِّ َل إَِّلَّ َقلٌَِٗل  (1) ُمزَّ  ٌ َفهُ  (2) قُِم ٱلَّ   نِّص 

ُه َقلًٌَِل   ".أَِو ٱنقُص  ِمن 

ا من المبدل منه سواء كان الجزء اْلكبر أو اْلصؽر أو المساوي له، وٌكون * ًٌ ا وحقٌق ًٌ وهو ما كان جزًءا ماد

مٌر ٌعود على المبدل منه وٌطابقه بدل البعض من الكل فً اْلشٌاء المحسوسة وَّلبد للبدل من أن ٌتصل به ض

 .فً التذكٌر والتؤنٌث وفً اْلفراد والتثنٌة والجمع

وهو ما دل على معنى أو صفة اشتمل علٌها المبدل منه ولٌس مطابًقا له وَّل جزء من أجزابه، وَّلبد من  بدل االشتمال:-3

 .ً اْلفراد والتثنٌة والجمعأن ٌتصل به ضمٌر ٌعود على المبدل منه وٌطابقه فً التذكٌر والتؤنٌث وف

 الهادئ . جّوهانحو: ٌطمبن القارئ إلى المكتبة 

************************************************************************************************* 

 التدرٌبات

 عٌن البدل فً ما ٌؤتً، واذكر نوعه: -4

َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض  ِصَراطِ  (25)ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإَلى  :"قال تعالى -أ َأََل ِإَلى اللَِّه  ۗ  اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السَّ
ُُر )َتِصيُر اْْلُ   صراط الثانٌة/  بدل مطابق :الجواب ( . 25ُم

،وعٌن باتت تحرس فً بكت من ؼشٌة َّللا عٌن:"عٌنان َّل تمسهما النار: -صلى َّللا علٌه وسلم–قال رسول َّللا  -ب

 عٌٌن األولى/ بدل تفصٌل )مطابق(  :الجواب سبٌل َّللا".

 قال الشاعر: -جـ

  وراحمُ  قاسٍ أداوي جحود القلب بالبّر والتقى                  وَّل ٌستوي القلبان:       

 قاٍس: بدل تفصٌل/مطابق  :الجواب 

 دل اشتمالمراجعها/ ب  :الجواب . مراجعهاأفادتنً المكتبة  -د
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 تقمصه/ بدل اشتمال  :الجواب شخصٌة البطل فً المسرحٌة. تقمصه أدهشنً الطالبُ  -هـ

 اضبط بالشكل أواخر الكلمات التً تحتها خط: -4

 َمَذاَقهُ   الجواب:  مذاقه.استلّذ الضٌُؾ الطعاَم  -أ

 ُخّطَتهُ  الجواب: خطته.أعّد الطالُب البحَث  -ب

 ً اعراًبا تاًما:أعرب ما تحته خط فً ما ٌؤت-3

 ٌهدي للتً هً أقوم وٌبشر المإمنٌن الذٌن ٌعملون الصالحات أن لهم أجًرا كبًٌرا. القرآنَ قال تعالى: إن  هذا  -أ

 القرآن: بدل مطابق منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  :الجواب 

 .نصَفه تصفحُت الدٌوانَ  -ب

َلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاؾ ،والهاء ضمٌر متصل نصَفُه: بدل اشتمال منصوب وع  :الجواب

 مبنً على الضم فً محل جر مضاؾ إلٌه

 واْلمانة. والعفُة   واْلدبُ   العلمُ  أربُع خصاٍل ٌسوُد بها المرُء:-ج

 العلُم: بدل تفصٌل )مطابق( مرفوع وعَلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.  :الجواب 

 أرٌجها. شممُت الوردةَ  -د

أرٌجها: بدل اشتمال منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاؾ ،والهاء ضمٌر متصل   :الجواب

 مبنً على الضم فً محل جر مضاؾ إلٌه.

)ٌترك للطالب(.واْلخٌرة، من النّص واستخرج منها أمثلة على البدل. والسابعة، والثالثة، الثانٌة، عد الى الفقرات : -3

  

************************************************************************************************* 

 اسم المكان والزمان

ٌُصاؼان من الفعل الثَلثً على : اسمان مشتقان ٌدَّلن على الحدث وزمان وقوعه أو مكان وقوعه،  و

 مفتوح العٌن أو معتًَل ناقًصا، نحو: اذا كان مضارع الفعل مضموم العٌن أو -وزن)َمْفِعل(: -4

 َمْكَتب، َمْسًبح، َمْرَمى

ا، نحو:إذا كان مضارعه مكسور العٌن  -وزن )َمْفِعل(: -4 ًٌّ  َمْوقِف، َمْولِد. َمْجلِس، -أو معتًَل مثاًَّل واو

 ُمستوَدع ،ُمرتَقب، ُمنتهى.، نحو: اسم المفعول*ومن ؼٌر الثَلثً على طرٌقة صٌاؼة 

************************************************************************************************* 

 التدرٌبات

 تٌة مع الضبط التام لعٌن الكلمة:ُصْػ اسم المكان أو الزمان من اْلفعال اآل -4

 ُملتَقى()/ التقى:   )َمْلَعب(: /  لعب )َمْوِعد(  : /  وعد )ُمستوَصف(: /  استوصؾ )مؤَوى( :أوى

ٌخطا بعض الناس فً لفظ كلمة )معرض( كما فً قولهم:"زرُت َمَعرض اْللبسة"، اذكر اللفظ الصحٌح،اعتماًدا على -4

 ما ورد فً القواعد السابقة.

 َعِرَض.َّلن  مضارع ٌعرض  َمْفِعلالصواب  كسر راء الفعل )معِرض(  على وزن  :الجواب

ٌّز اسم ا-3  ٌؤتً:لمكان من اسم الزمان فً ما م
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 سم زمانا  الجواب: الفجر.َمْطلَِع سَلم هً حتى  :قال تعالى -أ

 .ُمَقاًما( خالدٌن فٌها حسنت مستقًرا و33بما صبروا وٌلقون فٌها تحٌة وسَلًما ) الُؽْرَفةَ قال تعالى :"اولبك ٌجزون  -ب

 اسم  مكان     مقام: اسم  مكان  :الجواب الؽرفة : 

 قال الشنفرى: -جـ

 للكرٌم عن اْلذى                           وفٌها لمن خاؾ القِلى متعّزل.  منؤىوفً اْلرض 

 اسم مكان   :الجواب

 اسم مكان   :الجواب الشباب.  قىلتً مُ النادي الثقافً  -د

  اسم مكان :الجواب العذب كثٌر الزحام.   الَموِرد -هـ

 اسم  زمان  :ابالجو اَّلجتماع عند الساعة التاسعة صباَح الٌوم. موِعد -و

 عد الى الفقرتٌن اْلولى والرابعة من النص واستخرج منهما اسم زمان واسم مكان. -3

 اسم زمان: َمْوِسم             اسم مكان: منازل، َمْنِزل  :الجواب
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 الكتابة

 التلخٌص

صوؼه من جدٌد بلؽة الكاتب الخاصة ثم إعادة  ٌقوم على قراءة النّص، ،يدرست سابًقا أن التلخٌص فن نثر

 ومن أهم شروطه اْلمانة بإٌجاز وتكثٌؾ من ؼٌر إخَلل بؤفكاره ومعانٌه التً أرادها صاحب النص اْلصلً،

 وإظهار النص الجدٌد فً حدود الحجم المحدد. وتدوٌنها بدقة بَل زٌادة أو نقص فً المعنى، فً نقل اْلفكار،

 خطوات تلخٌص النص:

 وفهم الموضوع ،اْلصلً قراءة النص-4

 وترك اْلفكار الثانوٌة. استخراج اْلفكار الربٌسة، -4

 إعادة صٌاؼة النص بلؽتنا الخاصة. -3

 المحافظة على اْلفكار من ؼٌر تدّخل أو إصدار أحكام.-3

 * عرف التلخٌص؟

 * اذكر خطوات المتبعة فً تلخٌص نص ما؟
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 الوحدة الخامسة

 

 وأنت الحب ٌا وطنً

 
 بهاء الدٌن الغزو
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 سؤكتب عنك  ٌا وطنً

(7) 

 سؤكتب عنك ٌا وطنً
 .وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن

 .وأرفع راٌة للحب أحملها وتحملنً

 .سؤكتب كل ما أهوى

 وما ٌحلو إلى الوطن
 سؤذكر أنك البشرى
 وكل الخٌر للبشر
 فآتً كلما هتفت

 ظالل الشوق تطلبنً
 .امتدت ذراعك كً تعانقنً وآتً كلما

 بشوق ثم تحضننً
 سآتً كلما نهضت
 رباك الطهر تسؤلنً

 .سآتً فً شعاع الشمس والظلماء والقمر

 سؤرجع للربى طوعا
 وأحمل غربتً شوقا

 .وأطوي رحلة األٌام واألوجاع والمحن

 .سآتً حالما تدعو

 بال خٌل
 وال طٌر
 وال سفن

 عزٌزا كنت ولتبق
 مدى األٌام ٌا وطنً

*************** 

(0) 

 سؤبقى فٌك ال أهوى سواك مدى
 .وأحٌا فٌك حتى لحظة القدر

 .سؤجعل من ترابك إذ تسامى خفقة الصدر

 وأغسل فً مٌاهك ما ٌبدد قسوة الدهر
 .وأنسج من ربٌعك ما ٌخلد بهجة العمر

 ولست أكون مغتربا
 إذا طوفت فً الدنٌا

 وعدت إلٌك فً شوق
 وحب الحدود له

 اللٌل إعصاراسآتً فً رٌاح 
 وآتً فً نسٌم الفجر أحالما
 فؤنت العالم المزروع فً ذاتً

 وأنت أنا
 وأنت بشارة الخٌر
 وأنت الحب ٌا أردن

 أنت الطٌف والوجدان فً األفكار والصور
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 (3) 

 حماك َّللا ٌا أردن ٌا وطنا
 تنامى فً محبتنا

 مع التارٌخ والبنٌان والسٌر
 لك الراٌات نعلٌها

 مجد ملهمةلتخفق فً دٌار ال
 برإٌا أنت تحملها
 ومجد أنت صانعه
 ونرفع راٌة العرب

 .فسجلنا لك األسماء ال تحصى بال عدد

 بفخر ال نظٌر لها
 ! فكٌف أكون مغتربا؟

 وأنت لنا بكل معالم الدنٌا وتحضننا
 وأنك فً حناٌا القلب تسكننً
 أحبك فً الدنا سهال وصحراء

 .وخفقة وادي العرب

************* 

(3) 

 ابك قد زرعَت بهتر
 بذور الحب خالدة إلى األبد

 لتعلو فً سمائك أجمل الراٌات
 رمز الفخر واْلٌمان والظفر

 فما أحسست فً ٌوم
 بؤنً كنت مغتربا
 ألنك لم تفارقنً

 كما روحً تنادمنً
 كما ظلً تسٌر معً

 فؤنت الدار ٌا أردن أسكنها وتسكننً
 فروحً ما رأت سكنا

 سواك ٌاوطنً….سواك. 

 شراع اللٌل والطوفان( د فضٌل التل،)محمو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعرٌف بالشاعر

ٌّة فً  ،تولّى عّدة مناصب ،م 4334ود فضٌل التل فً إربد عام ولد الّشاعر محم منها مستشار فً الّسفارة اْلردن

ٌٌّن. ،وأمٌن عاّم فً وزارة الثقافة ،الكوٌت  وهو عضو رابطة الكّتاب اْلردن

و)شراع ،و)هامش الّطرٌق(،و)جدار اَّلنتظار(،و)نداء للؽد اآلتً(،من دواوٌنه. )أؼنٌات الّصمت واَّلؼتراب(

 الذي أخذ منه النّص. ،اللٌل والّطوفان(
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 جّو النّص 

ٌّزل ،وٌعتّز بانتمابه إلٌه وتعلّقه به ،وٌفخر بمحّبته له ،ٌعشق الّشاعر اْلردنّ  ًّ متم  ،ما لألردّن من حضور دول

ًّ من إنجازات فً مختلؾ المجاَّلت. ،ٌإّكد احترامه لإلنسان  وما قّدمه للمجتمع اْلنسان

ٌّام اؼترابه عن الوطن وٌسكن كّل منهما  ،ردّن ٌعٌش فً داخلهمإّكًدا أّن اْل ،وأشار الّشاعر فً القصٌده إلى أ

وما دام اْلمر كذلك فإّن الشاعر َّل ٌشعر بالؽربة؛ ْلّن اْلردّن معه كروحه التً َّل تفارقه أٌنما حّل  ،اآلخر

 وهو ٌجد فً طبٌعة الوطن المنزل الذي ٌطمبّن إلٌه. ،وارتحل

************************************************************************** 

 تحلٌل المحتوى

(7) 

 سؤكتب عنك ٌا وطنً

 .وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن

 .وأرفع راٌة للحب أحملها وتحملنً

 .سؤكتب كل ما أهوى

 وما ٌحلو إلى الوطن
 سؤذكر أنك البشرى
 وكل الخٌر للبشر
 فآتً كلما هتفت

 ظالل الشوق تطلبنً

 .وآتً كلما امتدت ذراعك كً تعانقنً

 ق ثم تحضننًبشو
 سآتً كلما نهضت
 رباك الطهر تسؤلنً

 .سآتً فً شعاع الشمس والظلماء والقمر

 سؤرجع للربى طوعا
 وأحمل غربتً شوقا

 .وأطوي رحلة األٌام واألوجاع والمحن

 .سآتً حالما تدعو

 بال خٌل
 وال طٌر
 وال سفن

 عزٌزا كنت ولتبق
 مدى األٌام ٌا وطنً

 : مفردها محنة وهً المصابب والشدابدالمحن  تفع عن اْلرضوهو  ما ار : مفردها ربوة ،رباك

 كٌؾ عبر الشاعر عن حبه  للوطن عبر مظاهر عدة اذكرها؟ -4

 الجواب:

 * كتابة الشرع عن الوطن.

 * رسم الوطن لوحة فنٌة.

 * رفع راٌة الوطن بالحب.

 * تذكر الشاعر للوطن.

 *حلمه بالعودة الى الوطن.
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 واه للوطن؟كٌؾ عبر الشاعر  عن ه -4

 الجواب:

 سؤكتب كل ما أهوى*
 وما ٌحلو إلى الوطن

 سؤذكر أنك البشرى *
 وكل الخٌر للبشر

 .وآتً كلما امتدت ذراعك كً تعانقنً *

 .سآتً فً شعاع الشمس والظلماء والقمر* 

 .وأطوي رحلة األٌام واألوجاع والمحن* 

 .سآتً حالما تدعو

 بال خٌل
 وال طٌر
 وال سفن

 بقعزٌزا كنت ولت
 مدى األٌام ٌا وطنً

 استدل من المقطع السابق عن خٌر الوطن؟  -3

  :الجواب

 وكل الخٌر للبشر    سؤذكر أنك البشرى

 كٌؾ عبر الشاعر عن حالة قدومة الى بلده؟-3

 :الجواب

 .سآتً حالما تدعو* 

 بَل خٌل
 وَّل طٌر
 وَّل سفن

 ما دَّللة عدم وجود العوابق فً طرٌق عودة الشاعر؟ -3

 ٌدل على ان حبه للوطن وشوقه َّل ٌوازٌه أي شًء.  :الجواب

 "..وأطوي رحلة األٌام واألوجاع والمحن ما دَّللة قول الشاعر :" -3

 ٌدل على قرار عودته إلى الوطن بعد طول مدة ؼٌابه وشوقه وما عاناه من شوق وإرهاق .  :الجواب

 ".وال سفن، وال طٌر، بال خٌل ما دَّللة استعمال َّل النافٌة فً قوله:" -3

 جاءت مإكدة على نفً عدم قدومه حتى وإن انعدمت سبل القدوم إلى الوطن.  :الجواب

 ة الفنٌة فً ما ٌؤتً:روبٌن الص -3

 صور الشاعر كَلمه وقصٌدته باللوحة الفنٌة فً هذا الوطن.   :الجواب : وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن* 

صور الشاعر شوقه بالظَلل التً تَلزمه  وصور الظَلل بؤَّلشخاص  :الجواب :ظالل الشوق تطلبنً تً كلما هتفتفؤ *

 التً تنادٌه. 

 صور الشاعر الوطن باْلنسان الذي ٌفتح ذراعٌه حتى تعانقه.   :الجواب :وآتً كلما امتدت ذراعك كً تعانقنً* 
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باْلشخاص التً تسؤله العودة الى صور الشاعر تراب الوطن وجباله   :الجواب: رباك الطهر تسؤلنً سآتً كلما نهضت* 

 الوطن.

 صور الشاعر ؼربته بالشًء الذي ٌحمله   :الجواب :وأحمل غربتً شوقا* 

************************************************************************************************* 

 الشرح

 هذه وصّورت  وطنه، فً قصٌدة كتابة إلى شوقه فٌدفعه عنه، بعًٌدا كان حٌن وطنه إلى شوقه عن ٌعبر الشاعر 

 لألردنّ  حّبه راٌة وٌرفع .حلّ  أٌنما وجدانه ٌسكن الذي الوطن إلى ٌبعثها عبارات من فٌها بما جمٌلة لوحة القصٌدة

 الخٌر دبل اْلردنّ اعر أن الش وٌذكر جمٌلة،رات عبا من ببلده ٌلٌق ما كلّ  وٌكتب إلٌه، وانتمابه حنٌنه عن ًٌراتعب
 أو لًٌَل  اْلوقات كل فً ٌنادٌه، عندما وطنه دعوة الشاعر وٌلّبً واْلمل، الُبشرى فهو ٌحتاجه، من لكلّ  والعطاء
ًَ  ظلمة؛ أو شمًسا نهاًرا،  كل ًزاامجت إلٌه، وشوقه الؽالً طنه و إلى بانقٌاده مدفوًعا فٌؤتً ؼربته، أوجاع لٌنه
ٌّة العوابق  بالخلود،والدوام على مدى الحٌاة. بالبقاء لوطنه ٌدعو الشاعر المقطع اٌةنه وفً ، ابرً و بحًرا الماد

(0) 

 سؤبقى فٌك ال أهوى سواك مدى
 .وأحٌا فٌك حتى لحظة القدر

 .سؤجعل من ترابك إذ تسامى خفقة الصدر

 وأغسل فً مٌاهك ما ٌبدد قسوة الدهر
 .وأنسج من ربٌعك ما ٌخلد بهجة العمر

 ولست أكون مغتربا
 فً الدنٌا إذا طوفت

 وعدت إلٌك فً شوق
 وحب الحدود له

 سآتً فً رٌاح اللٌل إعصارا
 وآتً فً نسٌم الفجر أحالما
 فؤنت العالم المزروع فً ذاتً

 وأنت أنا
 وأنت بشارة الخٌر
 وأنت الحب ٌا أردن

 أنت الطٌف والوجدان فً األفكار والصور

:تعالى.                 تسامى:الخٌال            الطٌف : الموت          لحظة القدر: أقصى مدة.            مدى

 : ٌبعد.     ٌبدد: الحركة.                    خفقة

 بٌن ذلك من خَلل اْلبٌات  السابقة؟ ،لهفته وشوقه فً العودة إلى الوطنعبر الشاعر عن  -4

 "وآتً فً نسٌم الفجر أحَلما،  سآتً فً رٌاح اللٌل إعصارا"  :الجواب

 استخرج من النص ما ٌدل على عمق تعلق الشاعر بالوطن؟ -0

 "أنت الطٌؾ والوجدان فً اْلفكار والصور، وأنت الحب ٌا أردن"  :الجواب

 استخرج  من النص ما ٌدل على تنامً ونمو حب الوطن فً ذات الشاعر. -3

 "وأحٌا فٌك حتى لحظة القدر،،سؤبقى فٌك َّل أهوى سواك مدى" :الجواب
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 جعل الشاعر من عناصر الحٌاة فً اَّلرض صورة عبر بها عن تعلقه فً الوطن: بٌن كٌؾ-3

 :الجواب

 سؤجعل من ترابك إذ تسامى خفقة الصدر"
 وأؼسل فً مٌاهك ما ٌبدد قسوة الدهر

 "وأنسج من ربٌعك ما ٌخلد بهجة العمر

 "أنت الطٌؾ والوجدان فً اْلفكار والصور عَلَم ٌدل قول الشاعر:"  -3

 حضور الوطن فً عقله ووجدانه ومخٌلته.   :الجواب

 "وأنسج من ربٌعك ما ٌخلد بهجة العمربٌن الصور الفنٌة  فً قول الشاعر:" -3

 شبه الشاعر الربٌع  بشًء ٌنسجه  ٌبث له الجمال وٌبعد عنه الشقاء.  :الجواب

**************************************************************************************** 

 الشرح

ٌعبر الشاعر عن شوقه للوطن وتوحده معه، فنفس الشاعر تعٌش فً الوطن والوطن ٌعٌش فٌه  حتى لحظة 

فحالته فً تَلحم مع الوطن فصورة الوطن َّل تفارق الشاعر وهو َّل ٌهوى ولن  موته ،وان كان بعٌدا عنه،

 ٌهوى سواه.

إنتمابه للوطن ،وٌرفض الشاعر فكرة الؽربة والبعد عن جعل الشاعر عناصر الطبٌعة صوًرا عبر بها عن 

 .ته ووجدانه حتى إن كان بعٌدا عنهالوطن ،فهو َّل ٌفارقه حتى لو تنقل من قُطر إلى قُطر فالوطن ٌحٌى فً ذا

(3) 

 حماك َّللا ٌا أردن ٌا وطنا
 تنامى فً محبتنا

 مع التارٌخ والبنٌان والسٌر
 لك الراٌات نعلٌها

 لمجد ملهمةلتخفق فً دٌار ا
 برإٌا أنت تحملها
 ومجد أنت صانعه
 ونرفع راٌة العرب

 .فسجلنا لك األسماء ال تحصى بال عدد

 بفخر ال نظٌر لها
 ! فكٌف أكون مغتربا؟

 وأنت لنا بكل معالم الدنٌا وتحضننا
 وأنك فً حناٌا القلب تسكننً
 أحبك فً الدنا سهال وصحراء

 .وخفقة وادي العرب

: تضرب وتتحرك     تخفق    : العلو)اَّلرتفاع(نعلٌها      :  البناء     البنٌانر(                  : النمو  )الكبتنامى

 : حنو القلب وأعماقهحناٌا      : المثل       نظٌر                  :  موحٌة       ملهمة
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 كٌؾ عبر الشاعر عن اَّلردن أنه مبعث للفخر والمحبة.  -4

 :الجواب

 ٌا أردن ٌا وطنا حماك َّللا
 تنامى فً محبتنا

 مع التارٌخ والبنٌان والسٌر

 

 "وأنك فً حناٌا القلب تسكننً ما دَّللة قول الشاعر :" -4

 على مدى تعلق الشاعر وحبه لألردن.ٌدل   :الجواب

************************************************************************************************* 

 الشرح

ٌخ مشرق ومشّرؾ وفً َّلنه مبعث للفخر فً ابناء وطنه بما ٌحمله من تار ؛ٌدعو الشاعر َّللا أن ٌحمً اْلردن

وٌسؤل الشاعر نفسه كٌؾ ٌكون مؽترًبا وكل اركان  ،فتخر الشاعر براٌة الوطن البراقةوٌ ،حاضره المزهر

 الوطن تسكن قلبه وعلقه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) 

 ترابك قد زرعَت به
 بذور الحب خالدة إلى األبد

 لتعلو فً سمائك أجمل الراٌات
 رمز الفخر واْلٌمان والظفر

 فما أحسست فً ٌوم
 ؤنً كنت مغترباب

 ألنك لم تفارقنً
 كما روحً تنادمنً
 كما ظلً تسٌر معً

 فؤنت الدار ٌا أردن أسكنها وتسكننً
 فروحً ما رأت سكنا

 سواك ٌاوطنً….سواك. 

 تؤنٌب النفس  والمناجاة الداخلٌة :تنادمنً )الندم(: الفوز                        الظفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما نتابج هذه البذور؟ ،قد زرع الشاعر تراب الوطن بالحب  -4

ا ومحبته ورمز لإلستقَلل.   :الجواب ًٌ  رفعة راٌة الوطن عال

 عن الوطن وهو خارج اْلردن؟كٌؾ لم ٌَر الشاعر نفسه مؽترًبا -0

 الشاعر بعٌد عن وطنه جفرافٌا ولٌس قلبٌا فالوطن ٌنتقل معه حٌث ما رحل وهو نبض قلبه.  :الجواب

 "سواك ٌاوطنً….سواك.  ،، فروحً ما رأت سكنا ماذا ٌقصد الشاعر فً قوله:"  -3

 .معه حٌث حّل وارتحلّ  إن روح الشاعر لم ولن تجد مؤوى لها إَّل هذا الوطن الذي ٌنتقل  :الجواب
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 وضح الصور الفنٌة بما ٌلً: -3

 "بذور الحب خالدة إلى األبد  ترابك قد زرعَت به"

 صور الشاعر الوطن تراًبا والحب منه بالبذور التً تزرع  :الجواب

 "كما روحً تنادمنً"

 شبه الوطن باْلنسان الذي ٌنادٌه وٌناجٌه.  :الجواب
 "كما ظلً تسٌر معً"

 شبه الشاعر الوطن بالظل الذي ٌسٌر معه وٌرافقه.  :الجواب

 

 الشرح

رمز النجاح لحب المزروع فٌه وٌبثه الى ربوعه، لٌحقق ٌرى الشاعر ان الوطن هو منبع الحب وهو الذي ٌنتج ا

والسمو للوطن ورفع راٌته ،وٌإكد الشاعر اؼترابه الجؽرافً فقط حٌث الوطن ٌسكن حناٌا قلبه الذي ٌنبض 

 ن تجد نفسه ؼٌر الوطن مؤوى ٌحمٌه وٌعّز شؤنه وٌرفعه إَّل اْلردن.ول بالوطن،

**************************************************************************** 
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 المعجم والّداللة

 أضؾ إلى معجمك اللّؽوّي: -4

ٌُْبعد. ٌبّدد   : 

 : الِمْثل والمساوي.الّنظٌر 

 مُرنً وتجالُسنً.: تساتنادُمنً 

 : الحركة و اَّلضطراب.الَخْفقة

 واستخرج معانً المفرادات اَّلتٌة: ،ُعْد إلى أحد المعاجم اللؽوٌة -4

ٌْف   جمع أطٌاؾ وهو الخٌال :الّط

 : المشاعر الِوجدان 

َفر   الفوز :الظَّ

 ما الجذر الّلؽوي لكّل من: -3

 َشَعَع، شعَّ  :  الجواب شعاع: 

 لهم:  الجوابُملهمة:  

 مّد،َمددَ  :  الجواب امتّدت: 

ٌّن جمع كّل من: ،عد إلى المعجم الوسٌط -3  وتب

 الُبشر: الجواب :الُبشرى 

 البشابر: الجوابوالِبشارة:  

 ما مفرد كّل مّما ٌؤتً: -3

بى   ربوة:  الجواب :الرُّ

 المحنة:  الجواب :الِمَحن 

ٌَر   السٌرة:  الجواب :السَّ

 الحدّ :  الجواب :الحدود 

 و ) رإٌة(: ،ٌخطا بعُض الّناس فً استخدام كلمتً ) رإٌا( -3

ٌّن معنى كّل منهما. ،ُعْد إلى المعجم  -أ  رإٌة: اْلدراك          رإٌا: ما ٌرى فً المنام :الجواب وب

 هل وّفق الّشاعر فً استخدام )رإٌا( لتحّقق المعنى الذي أراده؟ وّضح ذلك. -ب

 شاعر فً معنى التطلع واْلدراك ،لذلك لم ٌوفق بها.وردْت رإٌا فً قول ال: الجواب

ن تحَتهما خط  فً ما ٌؤتً: -3 ٌْ ن اللت ٌْ ق فً المعنى بٌن الكلمت  فرَّ

 فروحً ما رأَْت َشَكًنا  -أ

 ....... سواَك ٌا وطنً سواكَ 

 ؼٌرك/ بدًٌَل عنك:  الجواب
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: -ب ًّ ًّ الّدٌن الحلّ  قال صف

 ما اخترُت من دوِن اْلناِم سواكِ      واكِ سِ  لو ِصرُت من َشَقمً َشبٌهَ       

 هو عود الِسواك الذي ٌستخدم لتنظٌؾ اْلسنان:  الجواب

**************************************************************************** 

 الفهم والّتحلٌل

 ثّم أجب عن اْلسبلة اآلتٌة: ،اقرأ المقطع الّشعرّي اْلّول  -4

 اذكر مظهرٌن لهذا الشوق. ،الّشاعر عن شوقه لوطنهعّبر  -أ  

 .وأرفع راٌة للحب أحملها وتحملنً ،وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن : الجواب

 أٌن تجد ذلك فً المقطع؟ ،انتقى الّشاعر كّل ما هو جمٌل من الكلمات لٌعّبر عن حّبه لوطنه -ب  

 وطنوما ٌحلو إلى ال،،  سؤكتب كل ما أهوى : الجواب

 اْلردنُّ بلُد الخٌر مع قلّة موارده:-جـ  

 . استخرج من المقطع ما ٌُدّل على هذا؟4

 وكل الخٌر للبشر  ،،سؤذكر أنك البشرى : الجواب

 . اذكر ثَلث صور من هذا الخٌر فً وقتنا الحاضر.)ٌترك للطالب(4

 َّل تقؾ العوابق أمام الّشاعر فً تلبٌة نداء الوطن: -د  

 ّشاعر عن هذا المعنى؟. كٌؾ عّبر ال4

 .وَّل سفن ،وَّل طٌر ،بَل خٌل ،سآتً حالما تدعو : الجواب 

 وشدة شوقه وتعلقه بالوطن. َّل شًء ٌعٌق قدوم الشاعر الى بلده،: الجواب  . عَلَم ٌُدّل ذلك؟4       

 ثّم أجب عن اْلسبلة اآلتٌة: ،النظر فً المقطع الّشعرّي الثانً أمعن -  4

ٌّة فً المقطع  ،عن التوّحد بٌن الّذات والوطن عرعّبر الّشا –أ  وّضح ذلك فً ضوء فهمك اْلسطر الّشعر

 المشار إلٌه.

 ان ذات الشاعر تحٌا فً الوطن  والوطن ٌحٌا فٌه حتى عند لحظة موته.: الجواب

 أٌن تجد ذلك ؟ ،وشوقه إلى العدة إلى وطنه ،لشاعرتضّمن المقطع ما ٌّدُل  على لهفة ا -ب  

 .وآتً فً نسٌم الفجر أحَلما  ،،سآتً فً رٌاح اللٌل إعصارا  :الجواب

 استنتج ما ٌُدّل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه. -جـ 

 .أنت الطٌؾ والوجدان فً اْلفكار والصور ،وأنت الحب ٌا أردن : الجواب

 ثّم أجب عن اْلسبلة اآلتٌة: ،اقرأ المقطع الّشعرّي الثالث – 3

ٌّن ذلك. ،ردّن بؤّنه مبعث للفخر واَّلعتزاز فً ماضٌه وحاضرهوصؾ الّشاعر اْل –أ   ب

من خَلل تارٌخه المشرؾ حتى حاضره المزهر ودلٌل ذلك حب الوطن المزرع فً قلبه وصوره  : الجواب

 فً أبٌاته من خَلل التارٌخ الذي ٌحمل راٌته معتًزا بها فخوًرا بحملها.
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سماَء َّل ُتحصى " إلى عدد من الّصفات والفضابل التً ٌمتاز بها أشار الّشاعر بقوله: " فسّجلنا لَك اْل –ب 

ٌُسمى بها ،اْلردنّ  ًنا  ،مثل قولنا: أردنُّ الكرامة ،و ٌّ اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باْلردّن مب

 دَّللتها. 

 أردن أرض العزم،أرض الشهامة والعز....إلخ ٌترك الى الطالب. : الجواب

 أجب عن اْلسبلة اَّلتٌة: ،الّرابع الّشعريّ  فً ضوء المقطع – 3

ْرع؟  ،الوطن مزروع بالحبّ  –أ   رفع راٌة الوطن ورمز اَّلستقَلل.: الجواب ما ثمرة هذا الزَّ

 وّضح هذا. ،ٌرى الّشعر أّنه بعٌد وقرٌب من وطنه فً الوقت نفسه –ب 

حتى وان كان بعًٌدا عنه الوطن ٌسكن وجدانه وعقله فهو لٌس مؽترب عنه حتى فً حلّه وارتحاله :  الجواب

ا. ًٌ  جؽراف

 ماذا قصد الّشاعر بقوله :"فروحً ما رأْت َسَكًنا -جـ 

 سواَك......... سواَك ٌا وطنً "؟                               

 لم ٌجد الشاعر مؤوى له سوى الوطن فهو ٌسكن جوارحه .:  الجواب

 استخرْج من القصٌدة ما ٌُدّل على: – 3

 اعر فكرَة اَّلؼتراب الّنفسً.رْفض الشّ  –أ 

  "فكٌؾ أكون مؽتربا " "بؤنً كنت مؽتربا، فما أحسست فً ٌوم"  : الجواب

 ومخّفؾ وطؤة ألمه. ،وطن باعث الّسرور فً نفس الّشاعرأّن ال –ب 

 "وأطوي رحلة اْلٌام واْلوجاع والمحن"  : الجواب

 أّن حّب الوطن ٌتنامى فً نفس الّشاعر حّتى مماته. -جـ 

 "وأحٌا فٌك حتى لحظة القدر سؤبقى فٌك َّل أهوى سواك مدى"  : الجواب

 أّن الّشاعر جعَل الّتراب والماء والّربٌع صوًرا ٌعّبر بها عن انتمابه إلى وطنه. –د 

 : الجواب

 "سؤجعل من ترابك إذ تسامى خفقة الصدر"

 "وأؼسل فً مٌاهك ما ٌبدد قسوة الدهر"
 "العمر وأنسج من ربٌعك ما ٌخلد بهجة"

 معلَّّل. ،أعِط مثاًَّل من القصٌدة على الّتكرار فً المعانً واْلفكار  -3

 :الجواب

 "فروحً ما رأت سكنا ،،فؤنت الدار ٌا أردن أسكنها وتسكننً ،،وأنك فً حناٌا القلب تسكننً"

 ٌدل على سكون الوطن فً قلب الشاعر.  

ٌّة الّسامٌة التً ترتبط بها.بٌّ  ،وردت لفظة )الّراٌات( ؼٌر مّرة فً القصٌدة – 3  ن القٌم الوطن

 الراٌات رمز للعزة والفخر واَّلستقَلل الذي ٌتمٌز به الوطن. : الجواب

عن أنس رضً َّللا عنه أّن الّنبً صلى َّللا علٌه وسلم كان إِذا َقِدم من سفر فنظر إِلى ُجُدرات المدٌنة أوَضَع  -3

 كها من ُحّبها.)رواه البخاري(.راحلته)جعلها تسرع ( وإن كان على داّبة حرّ 
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 عَلقة النص بمضمون الحدٌث الشرٌؾ؟بٌن 

 والحنٌن إلٌه. ،والتعلق به ،العَلقة هً حب الوطن:  الجواب

 من وجهة نظرك؟ ،ما الذي زاد من تعلّق الّشاعر بوطنه – 3

 الؽربة واَّلبتعاد عن الوطن ،والشوق إلٌه.:  الجواب

 ولماذا؟)بترك للطالب( ،إلٌك أّي مقاطع القصٌدة أحّبها – 44

 اذكر صوًرا ومواقؾ من حٌاتك ٌمكن أن تعّبر بها عن انتمابك إلى وطنك.)ٌترك للطالب(. – 44

هل ٌماثل الوطن اْلّم أو الحبٌب فً  ،بدت عَلقة الّشاعر بوطنه كؤّنها عَلقة طفل بؤّمه أو محّب بحبٌبه  – 44

ٌّن رأٌك.)ٌترك للطالب(  هذا؟ ب

ٌّن وجهة  ،لّشاعر وطنه بمسّوغ  ومن ؼٌر مسّوغ أحّب ا – 43 فهل ٌحتاج الوطن إلى مسّوؼات لهذا الحّب؟ ب

 نظرك.)ٌترك للطالب(

 ظهرت حالة التوّحد بٌن الّشاعر ووطنه واضحه فً القصٌدة: – 43

ٌّة ؟ علّل إجابتك موافًقا أو مخالًفا. –أ   هل تعّد هذه الحالة من المبالؽات الشعر

 َّلن هذا من شّدة الشوق والحنٌن والمعناه فً الؽربة التً عاناها الشاعر. نعم،:  الجواب

 إلى أّي حّد تشارك الّشاعر هذه الحالة؟ )ٌترك للطالب(. –ب 
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 ًّ  الّتذّوق الجمال

ٌّة فً كّل من اْلسطر اآلتٌة: -4  وّضح الّصورة الفّن

 )صور قصٌدة فً الوطن لوحة جمٌلة(:  جوابال وأرسُم لوحًة للّشوِق تسكُن رحلَة الّزمن. –أ 

)صور الشاعر الشوق ظَلًَّل تَلزمه،وصور الظَلل :  الجواب فآتً كلّما هتَفَت ،،ِظَلُل الّشوق تطلُبنً. –ب 

 أشخاص تنادٌه (.

)صور الشاعر الوطن باَّلنسان الذي ٌمد ذراعٌة كً :  الجواب وآتً كلّما امتّدت ذراُعَك كً تعانَقنً . -جـ 

 حضنه(.ٌ

ْهُر تسؤلُنً. –د  )صور الشاعر جبال وطنه باْلشخاص الذي تسؤله :  الجواب سآتً كلّما نهضت ،،ُرباك الظُّ

 العودة(.

)صورالشاعر الوطن انساًنا ٌزرع الحب فً :  الجواب تراُبك قد زرْعَت به ،،بذوَر الحبَّ خالدًة. -هـ 

 أركانه(.

 ما دَّللة كّل من: – 4

 ٌّام واْلوجاع والِمَحنوأطوي رحلة اْل –أ 

 قرار العودة الى الوطن بعد المشقة والعناء من الؽربة. : الجواب

 أّنَك فً حناٌا القلب تسكننً. –ب 

 مدى تعلق الشاعر بالوطن : الجواب

ْلِماء والقمر. -جـ   سآتً فً شعاع الّشمِس والظَّ

 العودة الى الوطن رؼم كل الظروؾ. : الجواب

 الِوجداُن فً اْلفكاِر والّصورأنَت الّطٌُؾ و –د 

 حضور الوطن فً اركان الشاعر ووجدانه وعقله. : الجواب

 وأرفُع راًٌة للُحبَّ أحملُها وتحملُنً. -هـ 

 دَّللة على الحب المتبادل بٌن الشاعر والوطن. : الجواب

 ما الؽرض من : – 3

 .وَّل سفِن" ،وَّل طٌرٍ  ،تكرار َّل النافٌة فً قوله: " بَل خٌلٍ  –أ 

 تؤكٌد النفً للعودة الى الوطن:  الجواب

 سؤبقى". ،سؤجعل  ،سآتً  ،استخدام السٌن فً قوله: " سؤذكر  –ب 

 تفٌد السٌن اَّلستقبال وهو للدَّللة على المستقبل القرٌب الذي سٌحققه الشاعر. : الجواب

 تنامى". ،تعلو  ،ما قٌمة توظٌؾ الّشاعر أفعاًَّل من مثل : " تسامى – 3

 هً افعال بمعنى اَّلرتفاع المكانة العالٌة ،هً صفات للوطن السامً.  :الجواب

ا فً القصٌدة – 3 ًٌّ  وّضح دَّللة ذلك. ،ظهر اَّلّتكاء على عناصر الّطبٌعة جل

هً عناصر كشفت عن تعلق الشاعر بوطنه وشوقه له ورؼم كل ظروؾ المشقة والبعد للشاعر اَّل  : الجواب

 ة.ان هذه العناصر هً دافعه للعود
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3 – : ًّ ًّ والحرك  برزت صورة الوطن ببعدٌه الوجدان

 دلّل على ذلك من النّص. –أ 

 :الجواب

 .وأنت بشارة الخٌر //وأنت الحب ٌا أردن //أنت الطٌؾ والوجدان فً اْلفكار والصور

ٌّة فً النّص؟ –ب  ٌّة والوجدان ًّ لألبعاد الحرك  ما اْلثر الفّن

 رة الحب المتبادلة بٌن الشاعر والوطن .التمازج بٌنها حتى بعثت صو : الجواب

ٌّن ذلك.)ٌترك للطالب(. ،والفخر ،عر فً المراوحة بٌن عواطؾ الّشوقهل نجح الّشا – 3  واَّلنتماء فً رأٌك؟ ب

 : " أحّبَك فً الّدنا سهًَل وصحراء" ؟وطن واحد فً قول الّشاعر ما دَّللة وجود الّسهل والّصحراء مًعا فً – 3

 لى حب الشاعر للوطن فً جمٌع أحواله الصحراوٌة والسهولٌة والجبلٌة .ٌدل ع : الجواب 

"؟ – 3  ما المعنى الذي أفادته جملة: " حماَك َّللا ٌا أردنُّ

 الدعاء للوطن بالحماٌة والرعاٌة من َّللا.:  الجواب

من وجهة  ما الذي ٌضفٌه هذا اْلسلوب على القصٌدة ،خاطب الّشاعر وطنه مخاطبة اْلنسان لإلنسان  – 44

 نظره؟

تجسٌد الوطن باْلنسان ٌدل على الوعً الكامل للشاعر واحساسه بمكانة الوطن ،وهذا ٌدل على  : الجواب

 مدى تعلق الشاعر بالوطن وقٌمة الوطن فً ذات الشاعر .
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ٌّة  قضاٌا لغو

 إعراب الفعل المضارع المعتلّ اآلخر

 ،الجزمٌُسبق بواحدة من أدوات الّنصبـ واآلخر ٌكون مرفوًعا إذا لم  تعلّمت سابًقا أن الفعل المضارع المعتلّ 

مٌن.نحو ،ة رفعه الضّمة المقّدرة على آخرهوعَلم  : ٌهتدي العاقُل بنْصِح الُمجرَّ

ٌَْسعى إلى  ،نصبه الفتحة المقّدرة على اْللؾ وعَلمة ،وٌكون منصوًبا إذا سبق بؤداة نصب   نحو: ُخلَِق اْلنساُن ل

ًَ مْن شؤِن أّمتنا ،الظاهرة على كّل من الواو والٌاءو ،ّبه طاعِة ر أحّب أن أدعَو  ،نحو: ٌجُب أْن نتوّحَد لُنْعل

 أصدقابً إلى حفل نجاحً.

نحو: َّل ترِم الُمهمَلِت فً  ،وعَلمة جزمه حذؾ حرؾ العلّة من آخره ،وٌكون مجزوًما إذا سبق بؤداة جزم

 ساحِة المدرسة.

 الٌاءالواو/  األلف الحالة

 الضمة المقدرة الضمة المقدرة الرفع

 الفتحة الظاهرة الفتحة المقدرة النصب

 حذؾ حرؾ العلة حذؾ حرؾ العلة الجزم

 

**************************************************************************** 

 .ء السببٌةحروف النصب هً: أن، لن، كً، حتى، الم التعلٌل، إذن، الم الجحود، فا

 .حروف الجزم باللغة العربٌة هً: لم، لما، ال الناهٌة، الم األمر

 تدرٌبات

 أعرب ما تحته خّط فً ما ٌؤتً: -4

 ،فً اَّلرض مرحا إنك لن تخرق اَّلرض ولن تبلػ الجبال طوَّل{ سورة اَّلسراء  تمشِ  قال تعالى : }وَّل -أ

 (.33اَّلٌه )

حذؾ حرؾ العلة من آخره)الٌاء( والفاعل ضمٌر مستتر فعل مضارع مجزوم وعَلمة جزمه :  الجواب

 تقدٌره انت.

 (.33اَّلٌه) ،واما أن نكون أول من القى{سورة طه تلقىَ قال تعالى: }قالوا ٌاموسى إما أن  –ب 

فعل مضارع منصوب وعَلمة نصبة الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره :  الجواب

 .انت

 (.43اَّلٌه) ،َّللا من عباده العلمإا إن َّللا عزٌز ؼفور{ سورة فاطر ٌخشى} إنما  قاال تعالى: -جـ 

 فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعة الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.:  الجواب

ٌُوّرثه" . )متفق علٌه(. ٌوصٌنًقال رسول َّللا : " ما زال جبرٌل  –د   بالجار حّتى ظننُت أّنه س

 قل،ٌوصً:فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعة الضمة المقدرة على اخره منع من ظهورها الث: الجواب

 والنون للوقاٌة والٌاء ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به، والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو،

 والجملة الفعلٌة فً محل نصب خبر ما زال.
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 قال أبو العتاهٌة: -هـ 

َش إَّّل الُمساِمحُ  ٌْصؾُ ُر المِرء لْم إذا ضاَق َصدْ                  ٌْ ُشُه     وما ٌستطٌُب الَع ٌْ  َع

 ٌصُؾ: فعل مضارع مجزوم وعَلمة جزمة حذؾ حرؾ العلة من آخره)الواو( .:  الجواب

4- : ًّ  علّل حذؾ ألؾ الفعل الذي تحته خّط فً قول أبً اْلسود الدإل

ًَ مثلَُه    عاٌر ع تْنهَ َّل      َك إذا َفعْلَت عظٌُم عْن ُخلٍُق وتؤْت ٌْ  ل

 َّلنه فعل فضارع قد جزم بَل الناهٌة . : الجواب

 :ط آخر ما تحَته خّط ضبًطا سلًٌمااضب -3

 )تإّدَي(:  الجوابواجباتك بانتظام.  تإّدياحرص على أْن 

ٌٌّن اْلّول والّرابع -3  عربه.وأ ،واستخرج منهما الفعل المضارع المعّتل اآلخر ،ُعْد إلى المقطعٌن الشعر

 :الجواب

: فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر،والفاعل ضمٌر مستتر أهوى

 تقدٌره )أنا(.

فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعة الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره : ٌحلو

 ،)هو(

لمقدرة منع من ظهورها الثقل،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره : فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعة الضمة اآتً

 )أنا(.

فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعة  الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل،والفاعل ضمٌر مستتر أطوي: 

 .تقدٌره  )أنا(

الَلم َّلم اَّلمر ،تبق:فعل مضارع مجزوم وعَلمة جزمة حذؾ حرؾ العلة)ى( من آخره،والفاعل ضمٌر :لتبق

 ستتر تقدٌره أنت.م

 الَلم، َّلم التعلٌل ،تعلو مضارع منصوب وعَلمة نصبه الفتحةالظاهرة على آخره.:لتعلو

**************************************************************************************** 

 اسم المّرة واسم الهٌئة

 اسم المّرة

ًّ  ،اسم ٌُدّل على وقوع الحدث مّرة واحدة : قال ،مثل: َطَرق: َطْرَقة ،على وزن )َفْعلَة( وٌصاغ من الفعل الثَلث

ًّ فً اْلصل على وزن ،َقْولة مثل:  ،بكلمة )واحدة( لٌدّل على المّرة فنصفه ،َفْعلة أّما إذا كان مصدر الفعل الثَلث

 دعا: دعوة واحدة. ،رحمة واحدة ،رحم

ًّ ٌصاغ اسم المّرة ب اهتّز:  ،: انطلث: انطَلقةمثل ،ة تاء مربوطة على مصدرهزٌادومن الفعل ؼٌر الثَلث

ًّ ٌنتهً بتاء مربوطة فً اْل ،اهتزازة بكلمة)واحدة( لٌُدّل على  فنصفه ،صلأّما إذا كان مصدر الفعل ؼٌر الثَلث

 : استراحة واحدة.مثل: استراح ،المّرة

 اسم الهٌئة

ًّ وٌصاغ من ا ،اسم ٌُدّل على هٌبة حصول الفعل : َوقؾ: ِوْقفة: َتدلُّ وْقفة مثل ،على وزن )ِفْعلَة( لفعل الثَلث

 لبس: لِْبسة: تعجبنً لِْبسة الكّشافة.  ،العامِل على أّنه مرٌض
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ٌُصاغ   ًّ ثم  ،بؽٌر زٌادة أو ،وزٌادة تاء على مصدره ،اسم الهٌبة باْلتٌان بمصدر الفعلومن الفعل ؼٌر الثَلث

 انطلق: انطلق  المتسابُق انطَلقة الّصقر. ،ناَ الضٌوَؾ اسِتقباَل الَحفاوةِ مثل: استقبل: استقبلْ  ،إضافته إلى اسم بعده

*************************************************************************************** 

 تدرٌبات

 ُصْػ اسم المّرة من اْلفعال اآلتٌة: – 4

 َنْزلة   :الجواب  :نزل

 واحدةإجابة   :الجواب  :أجاب  

عة  :الجواب  :باع   ٌْ  َب

 تؽطٌة واحدة  :الجواب  :ؼّطى 

 َزْورة  :الجواب  زار:

 َسْعٌة :الجواب : سعى 

 ُصْػ اسم الهٌبة من اْلفعال اآلتٌة: – 4

 ِمٌتة :الجواب  :ماَت 

 ِهـّزة :الجواب  :هّز  

 ِوْقفة :الجواب  وقَؾ : 

ٌّن اس – 3  :م الهٌبة واسم المّرة فً ما ٌؤتًع

 اسم مرة :الجواب .فإذا هم جمٌع لدٌنا محضرون {  صٌحة واحدةقال تعالى : }إن كانت إَّل  – أ

 اسم هٌبة.:الجواب .قالوا َّل تخؾ وبشروه بؽلم علٌم{  خٌفةقال تعالى : }فؤوجس منهم  –ب 

 اسم مرة  :الجواب  .زلّةٌ َّل تجاِؾ أخاَك إْن بدْت منُه  -جـ 

 اسم مرة  :الجواب من ؼٌر راٍم . َرْمٌٍةرّب  –د 

 اسم هٌبة :الجواب؟ ِكٌلٍةأَحَشًفا وسوَء  – ـه

 اسم هٌبة :الجواب كرٌمًة. ِعٌشةً ٌعٌُش المإمن  –و 

 اضبط )فاء( كّل كلمة تحتها خّط بما ٌتناسب والمعنى المقصود فً ما ٌؤتً :  – 3

 قال أبو تّمام: –أ 

ْهِر وهَو فتى  حّتى ؼدا الدَّ   الَهِرمِ  شٌة  م ْهُر ٌمشىمجٌد رعى َتلَعاِت الدَّ

 ْلنها اسم هٌبة.  ِمشٌة :الجواب

ًّ بن الَجْهم : –ب   قال عل

َربا لجلسة  َمع أَدٌٍب فً مُذاَكَرٍة   أَنفً ِبها الَهمَّ أَْو اسَتجلُِب الطَّ

 ،َّلنها اسم مرة. لَجلسة :الجواب

 َخْفقة :الجواب    واستخرج منه اسم مّرة . ،ُعْد إلى المقطع الّشعرّي الّثالث  – 3
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 مختارات من لغتنا الجمٌلة

 الحنٌن إلى الوطن

ٌُنسً ٌّاَم أُنسً                      ِاخِتَلُؾ الَنهاِر َواللٌَِل  ًَ الِصبا َوأَ  اُذُكرا لِ

  

راٍت َوَمسِّ                     ِمن َشبابٍ  (1)َوِصفا لً ُمَلَوةً  َرت ِمن َتَصوُّ  ُصوِّ

 

تَعَصَفت َكالِصبا  ةُ َخلسِ  (2)َنةً ـــــــــسِ                  اللَعوِب َوَمرَّ  ُحلَوًة َولَذَّ

 

مِّ ما أَبوِك َبخٌلٌ  ٌَ ٌا ِابَنَة ال
 ما لَُه مولَعاً بَِمنٍع َوَحبسِ                  (3)

 

 َحَلٌل لِلَطٌِر ِمن ُكلِّ ِجنسِ  (4)حُ                         أَحراٌم َعلى َبَلِبلِِه الَدو

 

 (6)ِبِهما فً الُدموِع سٌري َوأَرسً               َوَقلبً ِشراعٌ  (5)َنفسً ِمرَجلٌ 

 

 ناَزَعتنً إِلٌَِه فً الُخلِد َنفسً                 َوَطنً لَو ُشِؽلُت ِبالُخلِد َعنهُ 

 

ٌَِؽب َعن ُجفونً ٌَخُل ِحّسً                َشِهَد َّللَاُ لَم   َشخُصُه ساَعًة َولَم 

 

ٌُمسًـــــ               صبُِح الِفكُر َوالَمَسلَُّة ناديٌُ  ِة  ٌَّ  ِه َوِبالَسرَحِة الَزِك

 

 (7)أحمد شوقً ودٌوانه

 

 

                                                           
 .مدة فً العٌش (1)

 نعاس.  (2)

       .الٌم )البحر( (3)

 .مفردها الدوحة وهً الشجرة  العظٌمة (4)

 .ؽلً به النايتشبٌه بلٌػ ٌقصد به المرجل الذي ٌ (5)

 .استقّري (6)

شاعر مصري ،لقب أمٌر الشعراء،له دٌوان الشوقٌات،وله مسرحٌات أدبٌة )مجنون لٌلى،مصرع  3م4334-4333احمد شوقً) (7)

 كٌلو بترا(،له آثرا ادبٌة  فً الشعر تناولت المدٌح والرثاء  والؽزل والوصؾ.
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 الوحدة السادسة

 قراءة ذاتٌة
 

 

 بهاء الدٌن الغزو
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 السابعةالوحدة 

 

 العروض  
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 العروض

لتً تقوم على حسب قواعد اْلمَلء المعروفة، حٌث تقوم الكتابة تختلؾ الكتابة العروضٌة عن الكتابة اْلمَلبٌة ا

 : العروضٌة على مبدأ اللفظ َّلمبدأ الخط، أي أن الكتابة العروضٌة تقوم على مبدأٌن أساسٌٌن هما

 .()هذا(، تكتب عروضٌا )هاذا :به ٌكتب ولو لم ٌكن مكتوبا، مثل كل ماٌنطق .4

 و(.: )فهموا( تكتب عروضٌا )فهم إمَلبٌا، مثل كل ما َّل ٌنطق به َّلٌكتب ولو كان مكتوًبا .4

 :وٌترتب على هذه القاعدة زٌادة بعض الحروؾ أوحذفها عند الكتابة العروضٌة كما ٌلً

 ألحرف التً تزاد عند الكتابة العروضٌةا

ن، : ِعلُمن، ِعلمَ لٍم(، تكتب عروضٌا هكذا: )ِعلٌم، علًما، عجمٌع صوره ٌكتب نوًنا ساكنة، مثل: بالتنوٌن .4

 .ِعلِمن

َم(، ٌكتب عروضٌا هكذا: َمْرر، َفْهَهَم، الحرؾ المشدد: ٌكتب بحرفٌن: ساكن فمتحرك، مثل .4 ، َفهَّ : )مرَّ

وإذا وقع الحرؾ المشدد آخر الروي المقٌد )الساكن( ُعدَّ حرفا واحدا ساكنا عند علماء العروض 

 .: استمر)ؼموض فً الّشرح؟ٌا هكذاالشطر الثانً، تكتب عروض والقافٌة، مثل )استمّر( إذا وقع نهاٌة

 (.: الحرؾ المشدد فً آخر الشطر اْلول ٌفك وٌشبع، بخَلؾ ضمٌر جمع المإنث الؽابب )هنَّ  مالحظة

 .: َدأُوود، َطؤُووس)طاوس، َداود(، تكتب عروضٌا هكذا: ة حرؾ الواو فً بعض اْلسماء، مثلزٌاد .4

 : زٌادة اْللؾ فً المواضع اآلتٌة .4

ذلكما، ذلكم(، تكتب عروضٌا  : )هذا، هذه، هذان، هذٌن، ذلك،شارة، مثلفً بعض أسماء اْل .4

 ....هاذا، هاذه، هاذان، هاذٌن، ذالك، ذالكما، ذالكم :هكذا

 .: الَله، اَررحمان، إَّلهالرحمن، إله(، تكتب عروضٌا هكذا فً لفظ الجَللة )َّللا، .4

(، تكتب عروضٌا هكذا .3  .ن، َّلكننَ : لك فً )لكن( المخففة، والمشددة )لكنَّ

 .: طاها فً لفظ )طه(، تكتب عروضٌا هكذا .3

 .كء: أَّلأولبك، تكتب عروضٌا هكذا .3

إشباع حركة حرؾ الروي بحٌث ٌنشؤ عن اْلشباع حرُؾ مدٍّ مجانٌس لحركة حرؾ الروي، مثل أن  .3

 .ي: الحكمو، كتابا، الَقَمرِ هكذا ٌكون آخر الشطر )الحكُم، كتابا، القمِر(، تكتب عروضٌا

ة هاء الضمٌر الؽابب للمفرد المذكر، ومٌم الجمع إن لم ٌترتب على ذلك كسر البٌت تشبع حرك .3

 .: لُهو، بِهً، لكُمو، بُكُمولكُم، بكُم، تكتب عروضٌا هكذا، : لُه، بهِ ، مثلالتقاء ساكنٌن الشعري، أو

كاؾ المخاطب أو المخاطبة، ونون الرفع فً الفعل المضارع، ونون جمع المذكر السالم، وتاء ضمٌر  .3

:  التكلم أو المخاطب للمذكر أو المإنث تشبع حركتها إذا وقعت إحداها نهاٌة أحد الشطرٌن، مثل

، قمُت، قمِت، تكتب عروضٌا ، ٌسمعوَن، تسمعٌَن، مسلموَن، مسلمٌَن، قُمتَ كَلمَك، كَلُمِك، ٌسمعانِ 

 .: كَلمَكا، كَلمِكً، ٌسمعاِنً، ٌسمعوَنا، تسمعٌَنا، مسلموَنا، مسلمٌَنا، ، قُمَتا، قمُتو، قمِتًهكذا

 .رأَانالهمزة الممدودة تكتب همزة مفتوحة بعدها ألؾ، مثل، آمن، قرآن، تكتب عروضٌا هكذا: أَاَمَن، ق .3

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%86
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 األحرف التً تحذف

: فاستمَع، ً هً فٌها سماعٌة أم قٌاسٌة، مثلهمزة الوصل إذا وقعت فً درج الكَلم، سواٌء أكانت الكلمة الت .4

: َفسَتَمَع، َوفَهم، َوستِماُعن، َوبُنن، َوثناِن، َوسُمن. واثنان، واسٌم، تكتب عروضٌا هكذاوافهم، واستماٌع، وابٌن، 

 :، اثنان، اسم، تكتب عروضٌا هكذا: استمَع، افهم، استماٌع، ابنٌ لكَلم ثبتت لفظا وخطا، مثلأول ا فإن وقعت فً

 .ِاستمَع، ِافهم، ِاستماُعن، ِابُنن، ِاثناِن، ِاسُمن

همزة فقط وبقٌت الَلم ألؾ الوصل مع )أَل( المعرفة إذا وقعت فً درج الكَلم، فإن كانت )أل( قمرٌة حذفت ال .4

 .َولكتاب، َفلِعلم :تكتب عروضٌا هكذا ،، فالعلموالكتاب :ساكنة، مثل

: دق، والشَّمس، تكتب عروضٌا هكذاوإن كانت شمسٌة حذفت اْللؾ وشدد الحرؾ الذي بعدها، والصِّ 

 .وصِصدق، َوشَشمس

، دقُ : لَلِعلُم، لِلِعلِم، لَلصِّ داء أوبعد َّلم الجر، مثلتحذؾ ألؾ الوصل من َّلم التعرٌؾ إذا وقعت بعد َّلم اَّلبت .4

دِق تكتب عروضٌا هكذا  .: لَلِعلُم، لِلِعلِم، لَصِصدُق، لِصِصدقِ لِلصِّ

: حضر بت إلى َعمٍرو، تكتب عروضٌا هكذا: حضر َعمٌرو، ذهواو )عمرو( فً الرفع والجر، مثل تحذؾ .4

 .َعمُرن، ذهبث إلى َعمِرن

: أتى المظلوم ولٌها ساكن، مثلعال والحروؾ إذا تحذؾ اْللؾ والواو والٌاء الساكنتٌن من أواخر اْلسماء واْلف .3

 ل نض قا وه ؾ ص أن ضً ؾ قال لَ  مظلوم إل تَ  : أً العدل، تكتب عروضٌا هكذاإلى القاضً فؤنصفه قاض

ه، تكتب عروضٌا : أتى مظلوم إلى قاضً عدل فؤنصفٌها متحرك لم ٌحذؾ شًء منها، مثلل. فإن ول د ع

 .: أتى مظلوُمن إلى قاضً عدلِن فؤنصفههكذا

والمضارع المنصوب  اْللؾ الفارقة من أواخر اْلفعال بعد واو الجماعة فً الفعل الماضً، واْلمر،تحذؾ  .3

: رجعو، ارجعو، لن ٌرجعو، لم ٌرجعوا، تكتب عروضٌا هكذا ،والمجزوم، مثل: رجعوا، ارجعوا، لن ٌرجعوا

 .لم ٌرجعو

 .: مابة، أنا، أولو، أوَّلت، أولبكتحذؾ اْللؾ، والواو الزابدتٌن من .3

: إذا، لماذا، هذا، كذا، إَّل، ما، واْلسماء اآلتٌة إذا ولٌها ساكن تحذؾ اْللؾ اْلخٌرة من اْلدوات والحروؾ .3

 .إذما، حاشا، خَل، عدا، كَل، لما
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 بحر الوافر

 اقرأ اْلبٌات التالٌة وتفّهم معانٌها:

 َظِمْبُت وفً َفمً اْلَدُب الُمَصّفى
ْهِر عندي كلُّ بنْ   تٍ أِبنَت الدَّ

ُل المطالِِب بالّتمّنً ٌْ  وما َن
                                                                       

 فً ٌدي الْكْنُز الّثمٌنُ وَوِضْعُت  
حامِ  َؾ وَصْلِت أنِت من الزَّ ٌْ  فك
نٌا ِؼَلبا  ولــكْن ُتْإَخُذ الدُّ

 
 :التقطٌع العروضً لألبٌات

 فً ٌدي الْكْنُز الّثمٌنُ وَوِضْعُت                          َدُب الُمَصّفى َظِمْبُت وفً َفمً اْل

 نو ًم ث /كن ُزث لي د /َو ِضْع ُت و فً       /ُم َصؾ فى/َؾ مل أ َد ُبل /َظ ِمْبـ ُت و فً

  - - ٮ/ - - - ٮ/ - ٮ ٮ ـ ٮ                       - - ٮ/ - ٮ ٮ - ٮ/ - ٮ ٮ ـ ٮ

ْهرِ   حامِ             عندي كلُّ بْنٍت                        أِبنَت الدَّ َؾ وَصْلِت أنِت من الزَّ ٌْ  فك

ًْ َؾ و َصْل      ل بْن تن  /ِر عن دي كل/أ بِن َتد َده     زحا مً /ِت  أن ِت م نز///      ؾ ك

         - - ٮ/ - ٮ ٮ - ٮ/ - ٮ ٮ ـ ٮ                    - - ٮ/  - - - ٮ /- - - ٮ

نٌا ِؼَلبا  ُل المطالِِب بالّتمّنً                               ولــكْن ُتْإَخُذ الدُّ ٌْ  وما َن

ًْ   ما و  با َّل غِ  /ٌا ند د/ خ ذـكْن ُتإا لـ ً       ون منت/ ت ِب ب لِ  طا ملل / َن

         - - ٮ/  - - - ٮ /- - - ٮ                   - - ٮ/ - ٮ ٮ - ٮ/ - - - ٮ

**************************************************************************** 

 ووزنه: وهذا بحر الوافر، ولعلك َّلحظَت أن اْلبٌات الّسابقة جاءت تامة مكونة من ست تفعٌَلت،

       ُمفاَعلَُتْن َفعولُنْ    ُمفاَعلَُتنْ             ُمفاَعلَُتْن َفعولُنْ    ُمفاَعلَُتنْ 

 هو: فتاح بحر الوافر،وم

 ُمفاَعلَُتْن َفعولُ    ُمفاَعلَُتنْ بحوُر الشعِر وافرها جمٌُل          

 * تؤتً تفعلٌَلت بحر الوافر على النحو اآلتً:

 (- - - ٮ: ُمفاَعْلتن:) (- ٮ ٮ - ٮُمفاَعلَُتْن:   )

 (ٮ - ٮ( :فعول : ) - - ٮ) فعولن:

 :مجزوء الوافر

 من البحر وبذلك ٌكون وزن البحر على النحو التالً: * المجزوء هو حذؾ  تفعٌلة

 ُمفاَعلَُتنْ    ُمفاَعلَُتنْ                         ُمفاَعلَُتنْ    ُمفاَعلَُتنْ 

 اقرأ اْلبٌات التالٌة ثم قطعها .

ًَ ِعْنَدهُ أَدُب       صداَقُة ِمْثلِِه َنَسبُ   أٌخ لِ

 ِرها القْلبُ أَِرْقُت لِذْكِر موِقِعها    َفَحنَّ لِذكْ 
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 التقطٌع العروضً:

ًَ ِعْنَدهُ أَدُب         صداَقُة ِمْثلِِه َنَسبُ               أٌخ لِ

 أ خن ِل َي ِعن/ د هُو أ َد بو       ص دا َق ـُة ِمْث/ ِل هً   ن َس بو

 - ٮ ٮ - ٮ/ - ٮ ٮ - ٮ          - ٮ ٮ - ٮ/ - ٮ ٮ - ٮ

 َفَحنَّ لِذْكِرها القْلبُ                أَِرْقُت لِذْكِر موِقِعها    

 أَ ِرْق ُت ل ِذْك / ِر مو ِق ِع ها    َؾ َحنَّ ن  ل ِذْك / ِر هل قْل بو

 - - - ٮ/ - ٮ ٮ - ٮ          - ٮ ٮ - ٮ/ -  ٮ ٮ - ٮ

 التدرٌبات

 ممًٌزا الوافر التام من مجزوبه: واذكر تفعٌَلتها، قطع اْلبٌات التالٌة من بحر الوافر،

 بخ ال ٌؤتًوهذا الصُّ 
ا  إذا ما نِْلَت مْن ُدْنٌاَك حّظً
ًئا َفَدْعهُ  ٌْ  إذا لْم تْسَتِطْع ش
باتِ  ًَ األْخالُق َتْنُبُت َكالنَّ  ه
 أٌا َمْن جاءنً ِمْنهُ 
 ولَْم أَر فً ُعٌوِب الّناِس شًٌئا
                                          

ْقَربْ   ٌَ ْدنو وال  ٌَ  وال 
 ًَّ  وللفقٌرِ َفؤَْحِسن للغن

 وجاِوْزهُ إلى ما تستطٌعُ 
ْت بِماِء الَمْكُرماتِ  ٌَ  إذا ُسقِ
 كتاٌب  ٌشتكً الَوَصبا
مامِ   كنْقِص القادرٌَن  على التَّ

 
 

 الحل

بخ ال ٌؤتً          ْقَربْ     وهذا الصُّ ٌَ ْدنو وال  ٌَ  وال 

 و ها ذص صب/ح َّل ٌا تً  // و َّل ٌد نو/ و َّل ٌق رب

 - -  - ٮ/ - - - ٮ          - -  - ٮ/ - - - ٮ

 ُمفاَعْلتن /ُمفاَعْلتن                   ُمفاَعْلتن /ُمفاَعْلتن

 مجزوء الوافر

ا        ًَّ وللفقٌرِ         إذا ما نِْلَت مْن ُدْنٌاَك حّظً  َفؤَْحِسن للغن

 إ ذا ما نل/ ت من دن ٌا/ ك حظ ظا /  ؾ أح سن لل/ غ نً ي و لل/ ؾ قً ري

     - - ٮ/ - ٮ ٮ - ٮ/  - - - ٮ                   - - ٮ/  - - - ٮ /- - - ٮ

 فعولن /ُمفاَعلَُتنْ  /ُمفاَعْلتن                      فعولن  /ُمفاَعْلتن /ُمفاَعْلتن

 الوافر التام

ًئا َفَدْعُه       ٌْ  وجاِوْزهُ إلى ما تستطٌعُ            إذا لْم تْسَتِطْع ش

 ف دع هو / و جا وز زه/ إ لى ما تس/ ت طً عو إ ذا لم تس/ ت طع شً ئا/

   - - ٮ/  - - - ٮ /- - - ٮ       - - ٮ/  - - - ٮ /- - - ٮ
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          فعولن /ُمفاَعْلتن /ُمفاَعْلتن         فعولن /ُمفاَعْلتن /ُمفاَعْلتن

 الوافر التام 

باِت       ًَ األْخالُق َتْنُبُت َكالنَّ ٌَتْ              ه  بِماِء الَمْكُرماتِ  إذا ُسقِ

    هـ ٌل أْخ ال/ ق تن ب ت كن/ ن با تً /  إ ذا س ق ٌت/ ب ما ئل مك /ر ما تً

  - - ٮ /- - - ٮ /- ٮ ٮ - ٮ - - ٮ / - ٮ ٮ - ٮ/ - - - ٮ

   فعولن  /ُمفاَعْلتن  /ُمفاَعلَُتنْ                فعولن /ُمفاَعلَُتنْ  /ُمفاَعْلتن

 الوافر التام

 كتاٌب  ٌشتكً الَوَصبا      ءنً ِمْنُه       أٌا َمْن جا

  أ ٌا من جا/ ء نً من هو /   ك تا بن ٌش/ ت كل و ص با

 - ٮ ٮ - ٮ/ - - - ٮ       - - - ٮ /- - - ٮ

 ُمفاَعلَُتنْ  /ُمفاَعْلتن         ُمفاَعْلتن /ُمفاَعْلتن

 مجزوء الوافر

مامِ كنقْ         ولَْم أَر فً ُعٌوِب الّناِس شًٌئا      ِص القادرٌَن  على التَّ

 و لم أ ر فً/ ع ٌو بن نا /س شً ئا / ك نق صا قا/ د ري ن ع لت/ ت ما مً

 - - ٮ / - ٮ ٮ - ٮ/ - - - ٮ        - - ٮ /- - - ٮ /- ٮ ٮ - ٮ

       فعولن / ُمفاَعلَُتنْ /  ُمفاَعْلتن             فعولن /  ُمفاَعْلتن/ ُمفاَعلَُتنْ 

 الوافر التام

**************************************************************************************** 

 شطري كّل بٌت من اْلبٌات اآلتٌة:افصل بٌن  -4

 لقد حسنت بك اْلوقات حتى كؤنك فً فم الدهر ابتسام

 لقد حسنت بك اْلوقات حتى            كؤنك فً فم الدهر ابتسام    :الجواب 

 ا للمدارس من رٌاض لنا قد أنبتت منكم زهورافسقٌ

 فسقٌا للمدارس من رٌاض                لنا قد أنبتت منكم زهورا  :الجواب 

 فما بلػ المقاصد ؼٌر ساٍع  ٌردد فً ؼد نظًرا سدٌدا

 فما بلػ المقاصد ؼٌر ساٍع                    ٌردد فً ؼد نظًرا سدٌدا   :الجواب

 ة:لٌستقٌم الوزن العروضً فً اْلبٌات التالٌ لكلمة المناسبة،امأل الفراغ با -3

ٌُْسؤُل فً ............ذو صواٍب      َفهْل َتَرَك الجماُل لُه صوابا -أ  و

 الّرأي -3            الحوادث -3الموضوع             -4المشكلة            -4
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ًَ بالقرٌِض وبالَقوافً               وباْل -ب  ْشعاِر أْمَهُر فً ............لساِن

 القول-3      الحكمة         -3      الّتؤثٌر           -4            الَؽواِص -4

ٌَكوُن ...... فرٌج َقرٌبُ  -جـ  ُت فٌِه          ٌْ  َعَسى الكْرُب الّذي أْمَس

 منتهاه-3            فٌه        -3                وراءه -4     بعده          -4

 

 بحر المتقارب

 وتفهم معانٌها: ،اقرأ اْلبٌات التالٌة

نَّ ِتْرَب الِهَللِ   لَِبْن ُكْنَت فً السَّ
 ُصحوٌن ُتساِفُر فٌها الُعٌونُ 
ُة ُمْلٍك كؤنَّ  النُّجو  وقبَّ
                                        

 لََقْد فُْقَت فً الُحْسِن َبْدَر الَكمالِ  
 ْن ُبْعِد أَْقطاِرهاوَتْحَسُر مِ 

 َم ُتْفضً إلٌها بؤْسراِرها
 

 التقطٌع العروضً لألبٌات:

نَّ تِْرَب الِهالِل        لََقْد فُْقَت فً الُحْسِن َبْدَر الَكمالِ             لَئِْن ُكْنَت فً السَّ

 ل أن كن /ت فس سن/ ن تر بل/ هـ َّل لً/   ل قد فق/ ت فل حس/ ن بد رل/ ك ما لً

 - - ٮ /- - ٮ /- - ٮ /- - ٮ      - - ٮ /- - ٮ /- - ٮ /- - ٮ

 وَتْحَسُر ِمْن ُبْعِد أَْقطاِرها       ُصحوٌن ُتساِفُر فٌها الُعٌوُن                

 ص  حو نن/ ت سا ؾ/ ر فً هل/ ع ٌو نو /  و تح س/ ر من بع/ د أق طا/ ر ها

  - ٮ /- - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ      ٮ - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ /- - ٮ

ُة ُمْلٍك كؤنَّ  النُّجو                   َم ُتْفضً إلٌها بؤْسراِرها          وقبَّ

 م تؾ ضً/ إ لً ها/ب أس را/رها        وقب ب/ـة مل كن/ك أن نن/ن جو/   

 - ٮ /- - ٮ /- - ٮ /  - - ٮ             - ٮ /- - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ

**************************************************************************************** 

ا فً كّل أربعً  ثمانً مرات؛( - - ٮ ولعلك َّلحظت أن التفعٌلة التً تكررت فً البٌت اْلول فً )فعولن:

 ووزنه: ،شطر،وهذا بحر المتقارب

 ّفعْولُ  ّفعْولن ّفعْولن ّفعْولن ّفعْولن    فّعْولن ّفعْولن ّفعْولن

 وعروض البٌت الثانً هما: َّلحظت أٌضا أّن التفعٌلتٌن اللتٌن تكررتا فً حشو البٌتٌن الثانً والثالث، ولعلك

والضرب فً  ،تفعٌلتً؛ العروض فً البٌت الثالث( وأن ٮ - ٮ ( وصورتها الفرعٌة)فعول:- - ٮ )فعولن:

 (.- ٮ البٌتٌن جاءتا على )فعو:

 مفتاح المتقارب:

 َفعولُْن َفعولُْن َفعولُْن َفعولُ خلٌُل         عِن المتقاَرِب َقاَل ال
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 مجزوء المتقارب

 *للتذكٌر

 المجزوء هو حذف آخر تفعٌلة من البحر العروضً.

 ّفعْولن ّفعْولن ّفعْولن    ّفعْولن ّفعْولن ّفعْولُ 

َزْل     لَنا صَ  ٌَ  ٌَُعلّلُنا باْلَملْ          اِحٌب لْم 

 ل/ ل نا بل /أ ملل نا صا /ح بن لم /ي زل  /  ي عل 

 - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ        - ٮ /- - ٮ /- - ٮ

 فعولن /فعولن/فعو             فعول/ فعولن/ فعو

 التدرٌبات

 مًٌزا المتقارب التام من مجزوءه:واذكر تفعٌَلتها، م ،قطع اْلبٌات اآلتٌة -4

 الجواب:   ِب هذا الهمودْ َوَصْعٌب على الَقلْ             كبٌٌر على الّنْفِس هذا الَعفاُء     

 ك بً رن/ ع لن نؾ /س ها ذل/ ع فا ء / و صع بن /ع لل قل/ ب ها ذل/ هـ مو دْ 

 3- ٮ /- - ٮ /- - ٮ / - - ٮ      ٮ - ٮ /- - ٮ / - - ٮ /- - ٮ

 فّعْولُ  ّفعْولن ّفعْولن ّفعْولن ّفعْولن                   ّفعْولن ّفعْولن ّفعْولن

 المتقارب التام 

نً َخبا نوُرها         ٌْ  الجواب:   فكْم قْبلَها نوُر عٌٍن َخبا         فإْن تُك َع

 ؾ إن ت/ ك عً نً/ خ با نو/ ر ها / ؾ كم قب/ ل ها نو /ر عً نن/ خ با

 - ٮ /- - ٮ /- - ٮ /  - - ٮ       - ٮ /- - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ

 لن / فعولن / فعوفعول / فعولن / فعولن / فعو        /    فعولن / فعو

 المتقارب التام

ْمُطلُنا فً الهوى               َفنْصِبُر َرْؼَم الَملَلْ  ٌَ  الجواب:        َو

 و ٌم ط/ ل نا فل/ ه  وى /       ؾ نص ب/ ر رغ مل /م لل

 - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ/        - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ

      فعول / فعولن / فعو    /    فعول / فعولن / فعو   

 مجزوء المتقارب

دى         َسؤَْحِمُل روحً على راَحتً      الجواب:    وأُْلقً ِبها فً َمهاوي الرَّ

 س أح م/ ل رو حً/ ع لى را /ح تً/ و أل قً /ب ها فً /م ها ور/ ر دى

 - ٮ /- - ٮ /- - ٮ /  - - ٮ       - ٮ /- - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ

 /    فعولن / فعولن / فعولن / فعو   فعول / فعولن / فعولن / فعو     
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 المتقارب التام

 الجواب:       َفَصْبًرا على ما َقضى   ى َّللّاُ بالُحبَّ لً         َقض

 ق ضل َّل ه بل حب ب لً   /ؾ صب رن ع لى ما ق ضى

 - ٮ /- - ٮ /  - - ٮ/        - ٮ /- - ٮ /  - - ٮ

 مجزوء المتقارب

ٌُِحبَّ صعوَد الج َن الُحَفرْ                باِل     وَمْن َّل  ٌْ ْهِر ب ِعْش  أبَد الدَّ  الجواب:      ٌَ

 و من َّل/ ي حب ب/ ص عو دل/ ج با ل /   ي عش أ /ب دد ده/ ر بً نل /ح فر

 - ٮ /- - ٮ /- - ٮ /  ٮ - ٮ/      ٮ - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ /  - - ٮ

 عولن / فعولن / فعو   فعولن/  فعول /  فعولن / فعول     /        فعول / ف

 المتقارب التام   

**************************************************************************************** 

 شطري كل بٌت من اْلبٌات اآلتٌة: افصل بٌن -4

ا َمَدْحُت َمْولى الَموالً وَربَّ اْلَُممْ  ًٌّ  إذا َمدحوا آدم

ا َمَدْحـ             ُت َمْولى الَموالً وَربَّ اْلَُممْ إذا َمدحوا آد :الجواب    ًٌّ  م

 

 إذا ُكْنَت فً حاجٍة ُمْرسًَل فؤَْرِسْل َحكًٌما وَّل ُتوِصهِ 

 إذا ُكْنَت فً حاجٍة ُمْرسًَل              فؤَْرِسْل َحكًٌما وَّل ُتوِصهِ   :الجواب   

 ّصاِبهاَوشاِهُدنا الَوْرُد والٌاَسمٌُن  والُمْسِمعاُت ِبقُ 

 َوشاِهُدنا الَوْرُد والٌاَسمٌـ              ُن والُمْسِمعاُت ِبُقّصاِبها  :الجواب  

**************************************************************************************** 

 لوزن العروضً فً اْلبٌات اآلتٌة:لٌستقٌم ا ؛امأل الفراغ بالكلمة المناسبة-3

ٌّاَمِه أْحِببِ  -4 ٌِْب  بؤ  أَّل حّبذا ُصْحبُة...........       وأْح

 المدّرسِ  -الّشرٌؾ            د -جـ         المكتب -بالكتاب             -أ

 إذا َبلَػ .............. آمالَُه         فلٌَس لُه بعَدها ُمقَتَرحْ -4

 المجتهدُ  -د  جل           الرّ  -جـاْلنسان          -ب             المرءُ  -أ

ٌُإَمُن ِمْن َؼْدِرهِ  -3  وعلُمَك .......... إذا ما وِثْقَت         ِبمْن لٌَس 

 جْهلٌ  -د    معرفٌة          -جـ  قلٌٌل             -ب ضابٌع            -أ

**************************************************************************************** 
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 بحر الرجز

 وتفهم معانٌها: ،اقرأ اْلبٌات التالٌة

ْبِر الَجمٌِل إّنه  َعّوْل على الصَّ
ُح الَقْلَب ِببْعِض الَهْزلِ   أَُروَّ
 أْمَزُح فٌِه َمْزَح أَْهِل الَفْضلِ 

 

 أْمَنُع ما َّلَذ بِه أُولو الِحجى 
ِر َجْهل ٌْ  َتجاُهًَل ِمّنً ِبَؽ

 ُء الَعْقلِ والَمْزُح أْحٌاًنا جَل
 

         

 التقطٌع العروضً لألبٌات:

ْبِر الَجمٌِل إّنه         أْمَنُع ما َّلَذ بِه أُولو الِحجى  َعّوْل على الصَّ

 عو ول ع لص صب رل ج مً ل إن ن هو /أم ن ع ما َّل ذ ب هً أ لل ح جى

 - ٮ  -ٮ /   -ٮ ٮ -   /   -ٮ ٮ -/        -ٮ -ٮ /- ٮ - - / - ٮ  - -

ُح الَقْلَب ِببْعِض الَهْزِل          أُرَ  ِر َجْهلِ       وَّ ٌْ َتجاُهًَل ِمّنً ِبَؽ  

 أ رو و حل/ قل ب ب بع/ ضل هز لً /ت  جا هـ َّل/ من نً ب ؼً / ر جهـ لً

 - -ٮ/ - ٮ  - -/    -ٮ -ٮ           - - -/   -ٮ ٮ -/     -ٮ -ٮ

 

والَمْزُح أْحٌاًنا جَلُء الَعْقلِ           أْمَزُح فٌِه َمْزَح أَْهِل الَفْضِل         

أم ز ح فً/ ـه مز ح أهـ/ لل فض لً/  ول مز ح أح/ٌا نن ج َّل/ ءل عق لً    

            - - -/  - ٮ - - / - ٮ  - -           - - -  /  -ٮ -ٮ /  -ٮ ٮ -

*************************************************************************************************  

( - - - )ُمْسَتْفعلْ:وصورها(  - ٮ  - - )مْستْفِعلُْن: لعلك َّلحظت أن التفعٌلة الربٌسة التً تكررت فً اْلبٌات هً  

ومفتاح البحر:،( -ٮ ٮ -)مْسَتِعلْن: ،(- -ٮ )ُمتْفِعلْ:و  

        مْستْفِعلُ مْستْفِعلْن   مْستْفِعلْن   فً أبحر اْلرجاز بحٌر ٌْسهُُل          

************************************************************************************************* 

 مجزوء الّرجز

 *للتذكٌر

 المجزوء هو حذف آخر تفعٌلة من البحر العروضً.

َقْد  َرَقَص الَقْلُب لها       ِقْطَعُة شْعٍر  حْلَوًة          

/ رن حل و تن / قد ر ق صل/ قل ب ل هاقط ع ـة شع  

   -ٮ ٮ -/  -ٮ ٮ -/         - ٮ  - -/  -ٮ ٮ -

َحشاشتً  َمْنِزلَها  أُرٌد أْن أْجَعَل ِمْن          

 أ ري د أن/ أج ع ل من/  ح شا ش تً/ من ز ل ها
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   -ٮ ٮ -/  -ٮ -ٮ  /     -ٮ ٮ -/   -ٮ -ٮ 

اللّبٌُب أْكلَهاراَم    لَْو قُّدَمْت فً َطَبٍق         

 لو قد د مت /فً ط ب قن/ را مل ل بً/ ب أك ل ها

-ٮ - ٮ / - ٮ  - -/      -ٮ ٮ -/ - ٮ  - -  

 

 مشطور الّرجز)األرجوزة(

ٌقسم البٌت الشعري إلى شطرٌن ٌسمٌان البٌت البٌت الشعري والشطر هو نصؾ البٌت وٌكون بًٌتا كامًَل 

 ر العربً وتؤتً على تفعٌلة مستفعلن ومشتقاتها .واْلرجوزة تؤتً على هذا النمط من الشع

 أنعم النظر فً اْلبٌات التالٌة:

 ِحْفُظ اللّساِن راَحُة اْلْنسانِ 

 حؾ ظل ل سا/ ن را ح تل/إن سا نً

                         - - -/-ٮ - ٮ / - ٮ  - -          

ْكِر لإلْحسانِ   َفاْحَفْظُه ِحْفَظ الشُّ

ر لل/ إح سا نًفح فظ ه حؾ/ ظش شك   

                           - - - /- ٮ  - -/ - ٮ  - -

 فآفُة اْلنساِن فً اللّسانِ 

 ؾ آ ؾ تل/ إن سا ن فل/ ل سا نً

- -ٮ / - ٮ  - -/-ٮ -ٮ   

**************************************************************************** 

لى شطر واحد مكونة من ثَلث تفعٌَلت تفعٌلتها الربٌسة مستفعلن لعلك َّلحظت أن اْلرجوزة جاءْت ع  

 ومشتقاتها.
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 التدرٌبات

-واذكر تفعٌَلتها،ممًٌزا الرجز التاّم، من مجزوبه: قّطع اْلبٌات اآلتٌة، -4  

ٌُداوي القلَب ِمْن داِء الَهوى           إْذ َّل دواَء للَهوى َمْوجودُ   :الجواب       َمْن ذا 

 ي دا/ ول قل ب من/ دا ءل ه وى/  إذ َّل د وا/ ء لل ه وى/ مو جو دو من ذا

       - - - /- ٮ  - ٮ / - ٮ  - -/          - ٮ  - -/- ٮ - - / - ٮ  - -

 مستفعلن/مستفعلن/ مستفعلن            /مستفعلن/ متفعلن /  مستفعل

 الرجز التام

   :الجواب         َمْفَسَدةٌ للَمْرِء أيُّ َمْفَسَدةْ          إنَّ الشَّباَب والَفراَغ والِجَده             

 ي مؾ س ده /لل مر ء اي /إن نش ش با/ ب ول ؾ را /غ ول ج ده/     مؾ س د تن

 - ٮ  - ٮ / - ٮ  - -/     -ٮ ٮ -/         - ٮ  - ٮ /- ٮ  - ٮ / - ٮ  - -

 فعلن/ متفعلنمستفعلن/ متفعلن/ متفعلن  /              مستعلن/ مست

 الرجز التام

  :الجواب       أّيَّ َعــــــــــظــــٌــــــٍم أَتَّقً ٍن أَْرَتـــــقً         أُيَّ َمــكـــــــــا

 أي ي م كا/ نن أر ت قً/          أي ي ع ظً /من أت ت قً

 - ٮ  - -/     -ٮ ٮ - /      - ٮ  - -/     -ٮ ٮ -

 مستعلن/ مستفعلن   مستعلن/ مستفعلن          

 مجزوء الرجز

ِه كتوما                 لُْم فً  كْشفِه  ندٌمــا   َمْن لْم ٌكْن لسرَّ ٌَ  :الجواب          فَل 

 من لم ي كن/ ل سر ر هـً/ ك تو ما / ؾ َّل ي لم /فً كش ؾ هً/ ن دي ما

 - -ٮ /- ٮ  - -/- ٮ  - ٮ/   - -ٮ /- ٮ  - ٮ / - ٮ  - -

 ن/ متفعل/         متفعلن/ مستفعلن/ متفعلمستفعلن/متفعل

 الرجز التام

 :الجواب        أْسلـــمــــَنً إلى الّردى      وشادٍن  لـــــــّما َبدا                   

 و شا د نن/ لم ما ب دا/                     اس ل م نً / إ لر ر دى

 - ٮ  - ٮ /-ٮ ٮ -                  - ٮ  - -/- ٮ  - ٮ

 متفعلن/ مستفعلن                     مستعلن/ متفعلن

 مجزوء الرجز
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ٌْؾ َنجا َؾ هوى       َبْل َفاْعَجَبْن ِمْن سالٍم َك ٌْ   :الجواب        َّل َتْعَجَبْن ِمْن هالٍِك َك

 َّل تع ج بن / من ها ل كن /كً ؾ ه وى/ بل فع ج بن /من سا ل من /كً ؾ ن جا

  -ٮ ٮ -/ - ٮ  - -/ - ٮ  - -/    -ٮ ٮ -/ - ٮ  - -/ - ٮ  - -

  مستفعلن/ مستفعلن/ مستعلن       مستفعلن/ مستفعلن/ مستعلن

 الرجز التام

 طري كلَّ بٌت من اْلبٌات اآلتٌة:افصل بٌن ش-4

 والفُْلُك فوَق لُّجٍة كؤنها عقارٌب تدبُّ فوَق ِمْبَردِ 

 عقارٌب تدبُّ فوَق ِمْبَردِ                                     والفُْلُك فوَق لُّجٍة كؤنها     :الجواب   

ُؽرَّ عٌَنَك الّسرابُ  ٌَ  إٌاَك أْن ٌْفتَنَك الّشباُب أْن 

ُؽرَّ عٌَنَك الّسرابُ   :الجواب    ٌَ  إٌاَك أْن ٌْفتَنَك الّشباُب                                        أْن 

 َّل ُبدَّ ٌْوًما آِفلُ  فإنما الّشباُب ِظل  زابُل وبْدُرهُ 

 فإنما الّشباُب ِظل  زابُل                                        وبْدُرهُ  َّل ُبدَّ ٌْوًما آِفلُ    الجواب:  

 عصفورتاِن فً الِحجاِز حلّتا على َفَننْ 

 َفَننْ حلّتا على زِ            عصفورتاِن فً الِحجا                                 الجواب:  

 لوزن العروضً فً اْلبٌات اآلتٌة:لٌستقٌم ا امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ -3

 الّصْمُت للَمْرِء ............الّسْلِم            وشاهٌد لَُه ِبفْضِل الُحْكمِ  -4

 صاِحبُ  -د          أمُل        -جـ        مساِنُد      -ب             ؾٌ لٌْ حَ  -أ

 ْقِل الَهوى َفَمْن َعَل              على ......... َعْقلُُه َفقْد َنجاوآفُة العَ  -4

 عاطَفِتهِ  -د       َجناِنِه          -جـ             َهواهُ   -ب           نْفِسِه    -أ

ْنَفْعُه ما          راَح ِبِه الواِعُظ ٌْوًما أْو ؼدا -3  ٌَ ِعْظُه ...........لَْم  ٌَ  َمْن لْم 

 أْصحاُبهُ  -د               الّدْهرُ  -جـ     والداه              -الّزمن           ب -أ

ا، واذكر تفعٌَلتها: تفّهم معانً اْلرجوزة اآلتٌة، -3 ًٌ  ثم قّطعها عروض

 أْسَرَعْت فً نْقضً      إن اللٌّالً 

 إن نل ل ٌا/ لً اس ر عت/ فً نق ضً

        - - - /- ٮ  - -/ - ٮ  - -

                    مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعل

 بْعضً وَتَرْكَن َبْعضً   أخْذَن 

 أ خذ ن بع/ ضً و ت رك/ ن بع ضً

 - -ٮ /  -ٮ ٮ - /-ٮ -ٮ 
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َن  ٌْ َن َعْرضً     َحَن ٌْ  طولً وَطَو

 ح نً ن طو/ لً و ط وي/ ن عر ضً

  - -ٮ /-ٮ ٮ - /-ٮ -ٮ 

**************************************************************************************** 

 تدرٌب عام

 فعٌَلتها واسم البحر فً كل منها:قطع اْلبٌات التالٌة واذكر ت

ْبِح اختلَطْ   :الجواب       والَبْدُر َقد صاَر ِهَلًَّل ناحًَل            فً آخِر الّشهِر وبالصُّ

    - ٮ  - -/  -ٮ ٮ - /  - ٮ  - -     - ٮ  - -/  -ٮ ٮ - /  - ٮ  - -

 مستفعلن/ مستعلن/مستفعلن                مستفعلن/ مستعلن/مستفعلن

 الرجز التام

ْل فإّن ِنظاَم الحٌاِة                :الجواب             اٌم دقٌٌق بدٌٌع  فرٌدْ ـنظ       تؤمَّ

 3- ٮ /- - ٮ /- - ٮ /  - - ٮ        ٮ - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ /  - - ٮ

 فعول/ فعولن/ فعول                     فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعول فعولن/

 المتقارب التام

  :الجواب             ْم َنَسبً إذا أُنَسبْ ـَوهُ       َوُهْم أَصلً َوُهْم َفْرعً             

 - - - ٮ /- ٮ ٮ - ٮ              - - - ٮ/  - - - ٮ

 مفاَعلَتْن/ُمفاعْلتنْ                   ُمفاعْلتْن/ مفاعْلتنْ  

 مجزوء الوافر

 :الجواب          وَدْعنً فإنَّ ٌقٌنً ٌقٌنً     فَل َتْبتبْس لصروِؾ الّزماِن        

 - - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ /  - - ٮ        ٮ - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ /  - - ٮ

 عول/ فعولن/فعولنفعولن/فعول/فعولن/  فعول                    فعولن/ ف

 المتقارب التام

ْمَع َفِهمْ      َمْن َحِفَظ الَعْهَد َوفى                    :الجواب          َمْن أْحَسَن السَّ

 /  -ٮ ٮ - /  - ٮ  - -                      -ٮ ٮ -/-ٮ ٮ -

 مستعلن/ مستعلن                              مستفعلن/ مستعلن

 مجزوء الرجز

 :الجواب          َفما أْنَت بالعــــــادلِ         دِع اللّــْوَم ٌا  عاذلً                

  - ٮ /- - ٮ /- - ٮ                  - ٮ /- - ٮ /- - ٮ

 فعولن/ فعولن/ فعو                فعولن /فعولن / فعو
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 مجزوء المتقارب

:الجواب      أفضُل مْن قرابِة القرٌبِ        ود  َصحٌٌح مْن أٍخ لبٌِب              

        - - ٮ/-ٮ  -ٮ/ -ٮ ٮ -        - - ٮ   /- ٮ  - -/ - ٮ  - -

مستفعلن/ مستفعلن/متفعل          مستعلن/ متفعلن/ متفعل                                            
                الرجز التام

ًَ الّشمُس َمْسكُنها  فً الّسم  :الجواب         الفوابَد عزاًء َجمٌَل اِء          َفَعزَّ ه

 - - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ /  - - ٮ        ٮ - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ /  - - ٮ

 فعولن/فعول/فعولن/  فعول                    فعولن/ فعول/ فعولن/فعولن

 المتقارب التام

 :الجواب         أِم القمــــُر الُمْشــــــــِرقُ  أشــَْمـــٌس تجــلّـــَْت لنا                  

  - ٮ /- - ٮ / ٮ - ٮ                  - ٮ /- - ٮ /- - ٮ

 /فعولن / فعو فعولن/ فعو                     فعول فعولن/

 مجزوء المتقارب

 :الجواب        إذا  ؼاَمْرَت فً َشَرٍؾ َمروٍم              َفَل َتقَنْع ِبما دوَن النُّجومِ 

                      - - ٮ / - - - ٮ/  - - - ٮ        - - ٮ /- ٮ ٮ - ٮ/   - - - ٮ  

 ُمفاعْلتْن/فعولن ُمفاعْلتْن/ُمفاِعلتْن/ فعولن                        ُمفاعْلتْن/

 الوافر التام 

 :الجواب      َم أّنــُه ٌْنــَفـــعْ َوكـــــْم ضـَرَّ امــــرأً أْمــــٌر                   تـــوهَّ 

 - - - ٮ /- ٮ ٮ - ٮ                            - - - ٮ/  - - - ٮ

 ُمفاعْلتنْ  ُمفاعْلتْن                             ُمفاِعلتْن/ /ُمفاعْلتنْ 

 مجزوء الوافر
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 التعبٌر

 موضوع تعبٌر ٌجب مراعاة ما ٌلً: عند كتابة

 ن اْلخطاء اْلمَلبٌة والنحوٌة وخاصة الهمزات.اَّلبتعاد ع -4

 استخدام عَلمات الترقٌم.  -4

 (.عرض،خاتمة تقسٌم الموضوع الى )مقدمة ، -3

 حسن الخط والترتٌب والمحافظة على نظافة الورقة ما أمكن. -3

 ترك مسافة كلمة فً بداٌة كل فقرة. -3

 ترابط النص  وعدم الخروج من الموضوع. -3

 واَّلبعاد عن المقدمات الشكلٌة. ،المقدمات الدٌنٌة استعمال -3

 عدم تكرار الكَلم. -3

 استعمال شواهد من القرآن والحدٌث النبوي والنص الشعري. -3

 التنوٌع بٌن الجمل الخبرٌة واْلنشابٌة. -44

**************************************************************************************** 

 عالمات الترقٌم

 وأقسامه. بعد التعدد بعد الجمل،الفاصلة:  -4

 ، نهاٌة الفقرة.نهاٌة الكَلم النقطة: -4

 عند الجمل التفسٌرٌة. الفاصلة المنقوطة:-3

 بعد تقسٌم اْلشٌاء مباشرًة، بعد قال وأخواتها. تان:النقطتان الرأسٌ -3

 ل/{بعد اسلوب التعجب } افعل بـ/ما أفع عَلمة التعجب:-3

 بعد الكلمات اَّلجنبٌة المعربة. اْلقواس:-3

 .-صلى َّللا علٌه وسلم–بٌن الجمل المعترضة، بعد محمد الشرطتان:  -3

 بعد طرح السإال. عَلمة اَّلستفهام)السإال(: -3

 المنقول.نقطتٌن اْلقتباس: بعد الكَلم  -3

 مت حبمد اهلل وفضله
 األستاذ:   بهاء الدين الغزو

9110090700 
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