كتاب اللغة العربية
للصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الثاني
 .1إجابات أسئلة الوحدات (.)14-8

 .2شرح قصيدتي (رسالة من باب العامود) و(العربية في
ماضيها وحاضرها).

المدرسية
إدارة المناهج والكتب
ّ
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة الثامنة:

المتجدد
الفكر العربي
ّ
ّ

الفصل :الثاني

األسئلة و إجاباتها
االستماع:
 -1ما المقصود باإلرهاب في اصطالح الباحثين؟
مادي
اإلرهاب هو التّهديد باستخدام وسائل من شأنها إخافة الناس وإفزاعهم ،وإحداث ضرر
ّ
في نفس أو مال ،بقصد الوصول إلى غايات وأهداف غير مشروعة وغير مرتبطة
ويصح أن يكون الدافع سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا.
فردية،
ّ
بمصالح ّ
 -2ما المحور األساس لإلرهاب؟
العنف.
اإلسالمية من العنف بأشكاله كافة.
الشريعة
ّ -3بين موقف ّ
ّ
منهجا في التّعامل مع اآلخرين ،وتجعل
اإلسالمية ترفض العنف بأشكاله كافة
الشريعة
إن ّ
ّ
ّ
ً
الدين اإلسالمي الحنيف
من حوار المنطق بالتي هي أحسن طريًقا لتبادل الفكر والحوار ،و ّ
ّ
ن
التوسط والتيسير.
قام على التّواز واالعتدال و ّ
 -4يسعى جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين -حفظه هللا -إلى نشر مضمون رسالة
عمان في أرجاء العالم كافة ،عّلل ذلك.
ظلم ،والتّكافل
أن جوهر اإلسالم وحقيقته يدور حول إقامة العدل ومنع ال ّ
ليعلم العالم كّله ّ

بالزكاة ،والحفاظ على األموال والممتلكات والوفاء بالعهود.
ّ
فبابية والغمففو
 -5كيففف يعمففد جاللتففه فففي اطاباتففه الم تلف فة إلففى العففالم إلففى إلالففة الضف ّ
اإلرهاب؟

حففو مفهففو

وذلك من خالل بيان حقيقة هذا المصطلح في القانون
الدولي والفقه اإلسالمي ،وإبراز مظاهر
ّ
ّ ّ
أهم الحلول في
االلتقاء واالفتراق بين المفهومين الغربي و
اإلسالمي لهذا المصطلح ،وعرض ّ
ّ
ّ
موضوعات اإلرهاب لتجفيف منابعه والقضاء عليها.
 -6استنتج بعض مبادئ رسالة عمان.
الحج).
الصالة و ّ
الزكاة و ّ
(الصوم و ّ
عالقة العبد باهلل تعالى ّ
عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ( العدل والمساواة واألمن ووحدة الجنس البشري).
عالقة اإلنسان باآلخر (احترام المواثيق والعهود والتّسامح وتحريم االعتداء على المدنيين
المسالمين).
طرف من وجهة نظرك؟
الغلو وال ّت ّ
أهم أسباب ّ
 -7ما ّ
أيضا للطالب.
نفسية ،أو
اقتصادية ،أو ضعف البصيرة .ويترك ً
ّ
أسباب سياسية ،أو تربوية ،أو ّ
عليمية تجاه اإلرهاب في رأيك؟
 -8ما واجب المؤسسات ال ّت ّ
إجراء حوارات ولقاءات ومحاضرات لتوعية الناشئة.
مكافحة سلوك العنف بأشكاله.
موجهة.
استثمار الشباب الواعي في برامج ّ
إعطاء الفرصة للطالب للمناقشة والحوار واإلبداع.
أيضا للطالب.
ويترك ً
التحدث
ّ

يترك لتقدير المعلم

القراءة
الداللة
المعجم و ّ
ُ
كل مما يأتي:
 -2عد إلى أحد معاجم الّلغة
ّ
العربية ،واست رج معنى ّ
يرنــو إلى :يديم النظر إلى ،يتطلّع إلى.
العلو.
ْ
األوج ّ :
بالرأي من غير مشورة.
االستبداد :االنفراد ّ

السياق الذي وردت فيه:
 -3است رج معاني المفردات التي تحتها اط وفق ّ
الكونية التي قام على أساسها الوجود.
الس َنن
التنوع من مكامن القوة ،واالختالف أحد ُّ
ّ
أ -فكان ّ
السنن :مفردها ُسّنة ،وهي ما أودعه هللا في الكون من أسباب وقوانين.
ُّ
التواقين إلى الحرّية والتغيير سليمان البستاني.
األمة ّ
ب -وكان من أبناء ّ
التواق ،وهو النازع إلى التغيير.
مفردها ّ

اإلنسانية واالنتهاك ال ّسافر لحقوق اإلنسان.
ج-ال تنبئ ّإال بالمزيد من المعاناة
ّ
المكشوف الواضح.

دّ -إنني أُ ْزجي التهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلي وأبناء وطني.
ِّ
أقدم.
ّ
الفهم والتحليل
-1

اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العربية.

القومية والحرّية والوحدة واالستقالل والمساواة والتقدم.
ّ

-2

حدد أهداف النهضة وفق رؤية المغفور له الشريف الحسين بن علي.

-3

سنة رسوله.
تأييد
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحياء ّ
ّ
ما المنطلقان اللذان انبثفقففت منهما الثورة العربية الكبرى؟

-4

-5

السامية.
التمسك َ
بقيم اإلسالم النبيلة ّ
حفظ كرامة العروبة و ّ
وضح ذلك.
جاءت تطلعات سليمان البستاني منسجمة مع مبادئ النهضة العربيةّ ،
ذلك ألنه كان ينشد الحرّية ،ويتطّلع إلى مستقبل يتحقق فيه اإلصالح وتفكيك

االستبداد كما ّبين في كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده"،
.1908
بين الغر

من تعلم التاريخ.

ـردية فقـطّ ،إنمـا هـو ذكـرى وعبـرة تحّفـز الخيـال ،وتدفعـه إلـى التّفكيـر
التاريخ لـيس سـيرورة س ّ
في الممكن من دون قيود أو حدود؛ فهو ليس لتـذكر الماضـي فقـط ،وإنمـا لإلفـادة مـن منج ازتـه
وبطوالته.

-6

نموذجا للحضارات العظيمةّ ،بين ذلك.
اإلسالمية
سمو األمير الحسن الحضارة
ً
ّ
جعل ّ
شعارا ،وكانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدهارها
ألنها تتخ ّذ من "التسامح للجميع"
ً
وتضم أفرًادا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة ،وتقبل اآلخر
تتّسع لديانات وثقافات متباينة،
ّ

من غير تعصب لطائفة أو عقيدة.
-7

-8

وضح ذلك.
التنوع ال ّثقافي من أهم مصادر قوة الشعوبّ ،
ّ
ألنه يقود إلى العيش المشترك انطالًقا من الخصوصية
القوةّ ،
التنوع من مكامن ّ
ّ
التنوع بأشكاله والتعددية الثقافية ،فتقود إلى العقل المنفتح
واالستقالل الثقافي التي تحترم ّ

التعصب والتقسيم.
على اآلخر بخبراته المختلفة بعيدا عن
ّ
ما المقصود بالعبارة اآلتية" :من المفارقات التي يعاني منها واقعنا العربي واإلسالمي
ّ
ّ
الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن"؟
ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ،فاهلل تعالى استخلف اإلنسان في األرض

وكرمه ودعاه إلى اإلعمار والخير ،فهناك مفارقة بين دور اإلنسان في اإلعمار والبناء،
ّ
وما هو كائن اليوم من أخطار الحروب ودعوات التقسيم والخطاب الطائفي وشرور

السافر لحقوق اإلنسان.
الفرقة والتّشرذم واالنتهاك ّ

-9

التمسك بالقيم اإلنسانية المشتركة للبشر على ااتالف
أشار سمو األمير الحسن إلى
ّ
أهمية ذلك.
أجناسهم وطوائفهم وأصولهمّ ،بين ّ
يؤدي إلى تحقيق األمن للجميع ويسهم في
بالقيم
اإلنسانية المشتركة ّ
ّ
ّ
إن التمسك َ
اإلقليمية ،وتفعيل دور
العالمية و
للتطرف ،بالتركيز على المشتركات
كشف الوجه الحقيقي
ّ
ّ
ّ

وتحدد معالمها بصورة مستقّلة.
المؤسسات
أولوياتنا ّ
اإلقليمية والعر ّبية التي تحمل ّ
ّ
ّ

وضحها.
لسموه نظرة
-11
مستقبلية في تحسين واقع العالم العربيّ ،
ّ
ّ
تجدد في مختلف الميادين ،وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز ،ودعم
ال ّ
التّعاون والتّكامل بين دول اإلقليم وشعوبه.
للزكاة وال ّتكافل االجتماعي؟
 -11ما أهمية تأسيس صندوق عالمي ّ
ّ
اإلسالمية األقل
التنموية للبلدان
الزكاة في سبيل تحقيق األهداف
االستفادة من نظام ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ،وتعزيز َقيم الغيرّية
نموا ،وضمان الحياة الكريمة لألفراد في المجتمعات
ّ
ً
اإلنسانية.
األخالقية والكرامة
السلطة
ّ
ّ
وّ

حقيقية عن سماحة اإلسال :
يقد صورة
 -12نظا الزكاة ّ
ّ
أ -اشرح هذا.

الرحمة واإلحسان إلى
نظام الزكاة دليل على قيم إنسانية سامية في اإلسالم ك ّ
المحتاج وابن السبيل وتعزيز التكافل االجتماعي ،وهو بهذا يسهم في إشاعة رسالة
ّ
مسميات اإلرهاب
اإلسالم الحّقة المبنية على العدل والسالم ،وينأى بها عن
ّ

الرهاب.
و ُّ
بِّ -
الحقيقية ،من وجهة
أن تسهم في إبراز صورة اإلسالم
هات ً
سبال أخرى يمكن ْ
ّ
نظرك.
نهى اإلسالم عن قتل األطفال والنساء والشيو والعجزة.

أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود.

كان صّلى هللا عليه وسّلم يوصي بأهل الذمة والمستأمنين وسائر المعاهدين ويدعو
إلى مراعاة حقوقهم وإنصافهم واإلحسان إليهم وينهى عن إيذائهم.

أيضا للطالب.
ويترك ً

 -13عّلل ما يأتي:

سمو األمير الحسن النهضة بالمباركة.
أ -وصف ّ
كل عربي صادق في انتمائه لوطنه ،يسعى إلى
ألنها زرعت بذور الخير في نفس ّ
ّ
االستقالل ،وحققت انتصارات كبيرة في سبيله.
ب-اإلسالم والتقدم ِّ
ص ْنوان ال يفترقان.
الس ْمحة التي تدعو
ألن اإلسالم يدعو إلى ّ
ّ
التقدم في تنوير األذهان البشرّية برسالة اإلسالم ّ
المحيقة.
إلى النهضة والرقي
اإلنساني ومواجهة األخطار ُ
ّ
ّ
الحرة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمة.
ج -إن اإلرادة العر ّبية ّ
التمسك
يؤدي
ألنها تركن إلى العقل وتعتمد عليه ،وتنسجم مع القيم اإلنسانية المشتركة التي ّ
ّ
التطرف.
وتقبل اآلخر ونبذ
بها إلى تحقيق األمن واالستقرار ّ
ّ
كيف يوّفق اإلنسان العربي بين االستقال الثقافي واالنفتاح على اآلار في ضوء
-14
النص؟
فهمك ّ

ثقافية مستقلة
هوية
ّ
االستقالل الثقافي ال يعني منع االنفتاح على ثقافات اآلخرين ،بل يعني ّ
الثقافية وتحتكم إلى
التعددية
التنوع و ّ
ّ
بذاتها ،وفي الوقت نفسه ّ
تتقبل اآلخر وتنفح على ثقافاته ،وتحترم ّ
أيضا للطالب.
العقل .ويترك ً
ذوق الجمالي
ال ّت ّ
وضح جما ال ّتصوير في العبارات اآلتية:
ّ -1
أ -الذي كان يتطّلع إلى مستقبل يتحّقق فيه اإلصالح المنشود ويتم فيه تفكيك االستبداد.

يتم تفكيكه.
صور االستبداد ً
ّ
شيئا معقدا متشابكا ّ
بُ -رفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الصارخة لكرامة اإلنسان عن المقتلعين والمهجرين.
المهجرين
وصور
إنسانا يصر ،
وصور االنتهاكات
ثقال يرفع عن صاحبه،
صور أشكال المعاناة ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
مقتلعا عن األرض.
من بالدهم ًا
شجر ً
التجدد.
يؤكد الحاجة إلى
الصعيد الحضاري ّ
ّ
ج-فما نعانيه اليوم من أعراض الوهن على ّ
مرضا له أعراض تظهر على صاحبه.
صور الضعف الذي يصيب أبناء األمة اليوم ً
ّ

ط في العبارات اآلتية:
وضح داللة ما تحته ا ّ
ّ -2
وتحدياته ،ندرك ما لدينا من ميراث حضار ّي وتراث سياسي
أ-في محاولة استيعاب روح العصر
ّ
ّ

ونهضة عر ّبية.

يميز عصرنا الحالي عن غيره.
أي ما ّ
اإلنسانية المشتركة يسهم في كشف الوجه الحقيقي للتّطرف.
إن البحث في القيم
بّ -
ّ
ّ
طرف الذي يتستر وراء رداء آخر ال يمّثله.
إظهار حقيقة التّ ّ

طيب هللا ثراه -وهو يرنو مع
أمة حملها ّ
جدي الشريف الحسين بن علي– ّ
ج -فكانت هذه مطالب ّ
أبنائها إلى مستقبل مشرق ألمتنا العربية.
وحدة الرؤية عند الشريف الحسين بن علي وأبناء األمة العر ّبية بمستقبل زاهر.
التمسك باستقاللنا الثقافي يعيد تجديد العقل العربي المنفتح على اآلخر.
إن
دّ -
ّ
ّ
ّ
المتعددة.
وتقبل اآلخر ،واالنفتاح على الثقافات
البعد عن
ّ
التعصبّ ،
ّ
وضح ما تحمله من
 -3العبارة اآلتية " :ال ّتسامح للجميع" ،موجزة في كلماتها عميقة في داللتهاّ ،

معان.
ٍ

وتقبلهم ،على اختالف أديانهم أو أجناسهم أو
التساهل والتيسير في التعامل مع اآلخرينّ ،
أصولهم.

لغوية
قضايا ّ

العدد
-1

حو األرقا التي بين قوسي ِن إلى كلمات:
ّ
أسست الجامعة األردنية سنة ( )1962م.
أّ -
سن َة ألف وتسعمئة و ِّ
وستين.
اثنتين
َ
ب-مكث هارون الرشيد في الخالفة ( 23سنة ) و( 2شهر ) و(  18يوم ).
ِّ
يوما.
ثالثًا وعشر َ
ين سن ًة وشهرين وثماني َة َع َش َر ً
جُ-ولد سليمان البستاني عام ( )1856م.
ّ
وخمسين.
عام ألف وثمانمئة وستّة
َ
َ
الدرس في ( )11صفحة من الحجم المتوسط.
د-يقع ّ
عش َرَة صفح ًة.
إحدى ْ

عاما.
هُ -عمر ّ
جدي (ً )87
سبع ٌة وثمانو َن.

ه -في مكتبة بيتنا ( )200كتاب.
مئتا كتاب.

 -2أعرب ما تحته اط في ما يأتي:

ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
ـت أَح َـد َع َشـر َكوَكًبـا و م
الش ْـم َس َواْلَق َم َـر َأرَْيـتُ ُه ْم
وس ُ
ف ألَبيه َيـا أَبـت إّنـي َأرَْي ُ َ
أ -قال تعالى  :إ ْذ َق َ
َ ْ َ
ال ُي ُ
لِّي س ِّ ِّ
ين [ يوسف. ]4 :
اجد َ
َ
عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به.

ِّ
ب-قــال تعــالى  :تَعــرج اْلم َالِّئ َكـ ُة والـ ُّـروح ِّإَليـ ِّـه ِّفــي يــوم َكـ ِّ
ـف َسـ َـنة 
ـان مْقـ َـد ُارهُ َخ ْمسـ َ
َ
ـين أَْلـ َ
َ ُ ْ
َْ
ُُْ َ
المعارج :آية ]4

[ســورة

ـين :خبــر كــان منصــوب وعالمــة نصــبه اليــاء؛ ألنــه ملحــق بجمــع المــذكر الســالم ،وهــو
خمسـ َ
مضاف.
ِّ ِّ
ِّ
ين ِّمَِّ ْاأل َْم ُـر ِّم ْـن َقْب ُـل َو ِّم ْـن َب ْع ُـد َوَي ْو َمِّئـذ َيْف َـرُح اْل ُم ْؤ ِّمُنـو َن  [ سـورة
جـ -قال تعـالى  :فـي ِّب ْ
ض ِّـع سـن َ
الروم :آية . ]4
ّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ِّ
بضع :اسم مجرور وعالمة ّ
د -قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ":صالة في مسجدي هذا أفضـل مـن أل ِّ
ـف صـالة فيمـا سـواه ّإال
المسجد الحرام "( .رواه مسلم).

ِّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ألف :اسم مجرور وعالمة ّ
كل من العدد والمعدود في ما يأتي:
-3اضبط أواار ّ
ـزم وقـ ّـوة،
أ -قــال األصــمعي :أريــت فــي الباديــة أعر ًّ
ابي ـا لــه مــن العمــر مئــة وعشــرون ســنة ،وفيــه عـ ٌ
ّ
الحس َد ،فبقي الجسد.
فسألته عن سبب نشاطه ،فقالْ :
ترك ُت َ
مئ ٌة وعشرو َن سن ًة.

قبض التّاجر ألف دينار ثمن بضاعته.
بَ -
ألف دينار.
َ
زرْع َنا في حديقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة.
جَ -
عشرَة شجرًة.
بع ْ
أر َ
الصيفي سبعة أيام.
النادي
أمضي ُت في ّ
دْ -
ّ ّ
سبع َة أيام.
ِ
نص القراءة ،واست رج منها العدد والمعدود ،وأعربهما.
ُ -4عد إلى الفقرة قبل األايرة من ّ
ِّ
ونيف.
قبل ثالثة عقود ّ
أطلقت هذه الدعوة َ
جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ثالثة  :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
جره تنوين الكسر الظاهر على آخره.
عقود  :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ

محل له من اإلعراب.
الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح ،ال ّ
جره تنوين الكسر الظاهر على آخره.
ّنيف :اسم معطوف على ثالثة مجرور وعالمة ّ

الصريح
المصدر ّ
ِ
لكل فعل من األفعا اآلتية:
 -1هات المصدر الصريح ّ
ِّ
انهزم.
ض ّر،
طالع ،علّ َم ،أخرَج،
ط َن،
استو َ
أشرف ،ا ْخ َ
َ
َ
َفه َمْ ،
َ
اخ ِّ
ضرار ،انهزام.
َف ْهم ،استيطان ،مطالعة ،تعليم ،إخراج ،إشرافْ ،
المؤولة إلى مصادر صريحة في ما يأتي:
حو المصادر
ّ
ّ -2
أن تستثمر طاقاتك في أعمال مفيدة.
أ -يعجبني ْ
استثمار.

العلمية.
الكتب
أطالع
أن
بُّ -
أحب ْ
ّ
َ
َ

مطالعة.

ص اآلتي:
الصريحة من غير ال
ّ -3
ثالثي في الّن ّ
عين المصادر ّ
ّ
الشــجاعةُّ ،
وتجنــب الكــذب،
"قيــل ألع اربـ
الرجــل فــيكمك قــال :بالـ ّـدين والكــرم ،و ّ
ـي :بـ َـم يســود ّ
ّ
النـاس ،بــاحترام الكبــار واالســتماع
الســوء ،والتّقـ ُّـرب إلــى ّ
واالشــمئزاز منــه ،واالبتعــاد عــن جلســاء ّ

الصــغير ،واالعتنــاء بــذي
إلــى آرائهــم والتّشــاور معهــم واالســتفادة مــن تجــاربهم ،والعطــف علــى ّ
الحاجة الملهوف".
التقرب ،احترام ،االستماع ،التّشاور ،االستفادة ،االعتناء.
ّ
تجنب ،االشمئزاز ،االبتعادّ ،
المتجددة) ،واست رج منها:
العربية
نص (النهضة
ّ
ّ
ُ -4عد إلى الفقرة قبل األايرة من ّ
يحا لفعل ثالثي.
ًا
أ-
مصدر صر ً
ّ
نموا.
الدعوةًّ ،
عبادةّ ،
يحا لفعل رباعي.
ًا
ب-
مصدر صر ً
ّ
تربية ،توجيه ،توثيق ،تأسيس ،التذكير ،تحقيق.
يحا لفعل خماسي.
ًا
ج-
مصدر صر ً
ّ
التكافل.

يحا لفعل سداسي.
ًا
د-
مصدر صر ً
ّ
االستفادة.

الكتابة

 -1ما الفكرة العامة في المقالة؟
التقدم.
الدور الذي تستكمل فيه الحياة البشرية جميع معداتها ومقوماتها،
ّ
بالتجدد و ّ
ّ
الشباب هو ّ
 -2هل وافق عنوان المقالة مضمونها؟ ّبين رأيك.
ِّ
أيضا للطالب.
مفس ًار له .ويترك ً
نعم ،فقد جاء متن المقالة موافًقا لعنوانهاّ ،
مناسبا للمقالة.
 -3ضع عنواًنا آار
ً
أيضا
قدرة الشباب ،كلمة إلى الشباب،
ّ
التجدد مرتهن بالشباب ،عزيمة الشباب .ويترك ً
للطالب.

المدرسية
إدارة المناهج والكتب
ّ
الصف :الثاني الثانوي
الوحدة التاسعة:

إجابات األسئلة

الكتاب :اللغة العربية
األسئلة و إجاباتها

مفاتيح القلوب

االستماع:

الفصل :الثاني

التحدث؟
الصوت عند الكال و ّ
 -1لم يجب افض ّ
الصوت مزعج للسامع ،ومثير ألعصابه.
ّ
ألن رْف َع ّ

شدق وتكّلف الفصاحة ،عّلل.
 -2يجب أن يبتعد المتكّلِم عن ال ّثرثرة وال ّت ّ
صنع.
ألن ذلك كّله مدعاة للتّ ّ

 -3مففن آداب ال ّتحف ّفدث ّأال تعيففب اسف ًفما مففن أسففماء الرجففا أو النسففاء ،مففا أثففر ذلففك فففي
جلسائك؟
ألنه قد يكـون اس ًـما لـبعض أسـماء قـوم جلسـائك وأهلهـم ،فيجـرح الـنفس ،وجـرح الّلسـان
ّ
ُّ
أشد من جرح اليد.

يد سكوت الم ِ
تحدث المتكّلِم بكال ٍ يعرفه؟
ستمع إذا ّ
 -4عال ُ ّ
ُ
يدل على التواضع.
ّ
ثمة مقارنة بين جيلي ِن في الحديث عن آداب الكال :
ّ -5
النصك
أ -أين ورد ذلك في ّ

الســلف يســمعون الحــديث مــن شــخص وقــد ســمعه مــن شــيخ قبلــه
" فقــد كــان بعــض ّ
السنين".
بعشرات ّ

ب -ما رأيك في ذلكك

ِّ
أيضا للطالب.
داللة على ّ
التأدب وتقدير المتكّلم .ويترك ً
النص.
آدابا أارى للكال وال ّت ّ
حدث غير تلك التي وردت في ّ
 -6اذكر ً

النظر في دواعي الكـالم ومقصـوده قبـل الـتلّفظ بـه ،انتقـاء األلفـاظ الصـالحة ،اإلنصـات
إلى العلماء.

 -7جاء في األثر " :الحقائق ُمّرة ،فاستعيروا لهفا ِا ّففة البيفان" ،اذكفر موق ًففا التزمفت فيفه
الحد.
هذا ّ
طالب.
يترك لل ّ

 -8في ضوء ما ِ
الشاعر:
سمعتّ ،بين رأيك في قو ّ
ع ِّود لسانك قّلة َّ
واحفظ كالمك َّأيما ِحف ِظ
اللف ِظ

ـدال ال الكثيــر الــذي ال فائــدة منــه،
أوافــق الشــاعر فــي ّ
أن تــدريب اللســان علــى الكــالم القليــل الـ ّ
أيضـا
وحفظ اللسان ،وحسن الخطاب من األمور التي يجب أن يعتادها المرء في حياته .ويترك ً

طالب.
لل ّ

للنص.
 -9اقترح عنواًنا آار
مناسبا ّ
ً
أيضا للطالب.
من آداب الكالم واللسان .ويترك ً
التحدث
ّ

يترك لتقدير المعّلم

القراءة
الداللة
المعجم و ّ
ُ
العربية ،واست رج معاني المفردات اآلتية:
 -2عد إلى أحد معاجم الّلغة
ّ
ِّ
الند ،وهو ِّ
الم ْثل والنظير.
األنداد :مفردها ّ
االنتهار :م
الز ْجر.
ِّ
الش ِّ
م
يء.
ديء من ّ
الزْيف :الباطل ّ
الر ُ
لكل من:
 -3ما
ُ
الجذر الّلغو ُّي ّ
ُّ
أن.
طم َ
الطمأنينةْ :

ص.
صَ :ر م
ُتر ُّ
رص َ
صَ /
ِّ
ف.
األلفة :أَل َ

اإليحاءَ :و َحي.
َ
ط في ما يأتي:
فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما ا ّ
ّ -4

(الصدى :رجع الصوت ،والمقصود :أثرها)
ستحب".
الم
ّ
 "الكلمة ُّ
الحْلوة لها صداها ُ
الشاعر:
قال ّ
و َجرى في األ َْر ِّ
ض َي ْنُبوعُ ُهًدى
َ
الصدى :العطش الشديد
(عطشها الشديد) ّ

صداها.
َب ْع َد أ ْ
َن َح ّرَقها َح ُّر َ

(يشد).
بالشكل عين الفعلين( :يقبض ،يعجز) ،وفاء الفعل:
 -5عد إلى المعجم واضبط ّ
ّ

ِّ
(يشّد).
يعجز) ،وفاء الفعلُ :
(يقبضَ ،
العربية،
للداللة على المرأة ،عد إلى أحد معاجم الّلغة
 -6است د الكاتب كلمة (لوج) ّ
ّ

وتحقق من استعمالها بهذه الصورة.
وزو ُج الرجل :امرأته ،فيقال
زوج يستوي فيها
ّ
المذكر والمؤنثَ ،زْو ُج المرأة :بعلهاَ .
لالثنين :هما زوجان.
الفهم وال ّتحليل

 -1عاملت فتاة البيت ال ادمة معاملة قاسية:

أِّ -
صور من هذه المعاملة.
ًا
هات
الحلوة.
التأنيب واالنتهار واللوم وغياب الكلمة ُ
ب -ما سبب هذه المعاملةك
تقصير الخادمة في أداء واجب.

تظن أنها تستحق هذه المعاملةك ّبين رأيك.
جـ -هل ّ
الطيب.
ال ّ
أظنها تستحق هذه المعاملة بدل تقصيرها؛ إذ يمكن ألهل البيت توجيهها باللفظ ّ
أيضا للطالب.
ويترك ً
د -ما الذي كانت تتوّقعه العاملة من أهل البيت مقابل عملهاك

كلمة ُحْلوة.

 -2جعل الكاتب ال ّتعزيز وال ّثناء سبيالً لإلاالص في العمل ،والقسوة طريقا لإلحباط:
أ -اذكر بعض صور الثّناء والتّعزيز كما ورد في النص.

"حين يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول :سلمت يداك ،ومتى يقبض العامل أجره

ض هللا عليك ،أو ِّ
يوجز االثنان فيتبادالن كلمة أشكرك".
عو َ
وهو يقول لصاحب العملّ :
ـر لــك ،مــن
مقامــا أو كــان أجي ًا
" فأنـت حــين تقــول لمـن لــك عنــده حاجـة ،ولــو كــان دونـك ً

بمحبـة ،ثـم
ـيؤديه
ـيؤدي العمـل علـى خيـر وجـه؛ ألنـه س ّ
فضلك أو اعمل معروًفا ،كن واثًقـا ّأنـه س ّ
ّ
وحرصا على إرضائك".
الدعاء ،زدتَه تعلًقا بك،
متى كافأتَ ُه بكلمة ّ
الشكر أو الثّناء أو ّ
ً
" أشــكرك ،مــن فضــلك ،اســمح لــي ،أســألك العفــو أو المعــذرة ،ســلمت يــداك ،عـ ّـوض هللا
عليك ،بارك هللا فيك".
مخالفا.
ب -بين رأيك في ما ذهب إليه الكاتب موافًقا أو
ً

تشجع العامل على عمله ،وتدفعه إلى اإلخالص في
أوافق الكاتب في ّ
أن كلمات التعزيز ّ
أيضا للطالب.
العمل
ومحبته .ويترك ً
ّ

ًّ
العما .
 -3استنتج من النص حقا من حقوق ّ
الراحة ،تحديد ساعات العمل ومناسبتها لألجر.
العمال،
الحق في ّ
ّ
حماية كرامة ّ

 -4ما أثر المعاملة اللطيفة في نفوس اآلارين؟

وتمسح عرق المتعبِّّ ،
الهمة والمروءة.
القلب الحزين،
وتحر ُ
ُ
السحر ،فتفرُح َ
ك ّ
تفعل فعل ّ
بالعما  ،وتحفيزهم على العمل.
 -5كيف يحرص صاحب العمل على توطيد عالقته
ّ

الشكر.
الطيب و ّ
بالحفاظ على كرامتهم ّ
وتجنب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم ّ
الحلوة عطاء:
 -6أشار الكاتب إلى ّ
أن دفع صاحب العمل األجر للعامل واجب ،والكلمة ُ
تؤيد الكاتب في ذلكك ولماذاك
أ -هل ّ
أن دفع األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل.
أوافق الكاتب في ّ

أيضا واجبة على
وأخالف الكاتب في ّ
اجبا؛ فأرى ّأنها ً
أن الكلمة الحلوة عطاء وليست و ً
أيضا للطالب.
صاحب العمل كدفع األجر .ويترك ً
ب -ما الذي يضفيه هذا العطاء على العالقة بينهماك

ِّ
جيبيهما ،بطابع إنساني
قلبيهما ّ
أن العالقة بينهما لم تعد عالقة مادية صرفة ،و ّ
ّ
حال محل ْ
أن ْ
ّ
روحاني.
جّ -بين أثره في المجتمع اإلنساني.
عبارات التعاطف تشد رباط األلفة ،وترص بنيان الصداقات ،وتنشر ُّ
الطمأنينة والهناء في
ّ
ّ
ّ
المجتمع اإلنساني.
ّ
وضح ذلك.
فرق الكاتب بين إنسان
مادي ،وإنسان للعاطفة قيمة كبيرة في حياتهّ ،
ّ -7
ّ

المادي يتعامل مع اآلخرين في أموره على أساس عمل ُينجز وأجر ُيدفع ال نصيب
اإلنسان
ّ
للقلب وال للسان فيه.

الطيب ،فالكلمة الحلوة طبع فيه ،وهو ينظر الى
اإلنسان الذي ّ
يقدر قيمة العاطفة والكالم ّ
اإلنسانية.
الحياة بمنظار
ّ

محددة دون غيرها في المجتمعّ ،بين
 -8ال يقتصر التعامل بالكال ال ّ
طّيب على جماعة ّ
رأيك.
كل
بمعنى ّ
أن التّعامل بالكلمة الطيبة واستخدامها ،أو تلّقيها ليس حك ار على أحد ،إذ يشمل ّ
فئات المجتمع ،بين أفراد العائلة أو أفراد العمل أو الخادم والمسؤول أو صاحب العمل وغيرهم.

أيضا للطالب.
ويترك ً

وضح إجابتك.
 -9معاملة اآلارين بلباقة سلوك اجتماعي إيجابي ،أهو
مكتسب أ فطرّي؟ ّ
ٌ
ّ
سجية وطبع فيهم ،فال يبذلون في هذه المعاملة
معاملة اآلخرين بلباقة عند بعض ّ
الناس ّ

عود لسانه ونفسه على المعاملة الطيبة -كما قال الكاتب:
عناء ومشقة .ولكن اإلنسان متى ما ّ
أيضا
" بمزاولة الحدادة تصبح حدادا" -ستصبح عندئذ طبعا مكتسبا فيه ،ويعتادها .ويترك ً

للطالب.

 -11ما المقصود بقو الكاتب:
الجيبي ِّن".
محل
أن القلبين ّ
أ " -و ّ
ْ
حال ّ
المادية.
العالقة اإلنسانية تطغى على العالقة
ّ
ب "-بمزاولة ِّ
حد ًادا".
الحدادة تصبح ّ

فإنه يعتاده.
عود المرء نفسه ممارسة فعل ما ّ
إذا ّ
الحْلوة تصدر عن النفس ،وتصقلها في الوقت ذاته".
جـّ " -
إن الكلمات ُ

أيضا.
فإنه ال ّ
الطيب ّ
السرور في متلقيه فقط وإنما في نفسه ً
عندما يصدر المرء الكالم ّ
يبث ّ
أي مدى استطاع الكاتب التأثير في متلقي النص ،من وجهة نظرك.
ّ -11
وضح إلى ّ

حد كبير بسوقه أمثلة من الواقع المعيش ،وسرده
استطاع الكاتب التأثير في متلقي النص إلى ّ
قصة وقعت على مسامعه بنى عليها النص ،وافتتح بها مقالته تشويًقا للقارئ
وتأثير فيه.
ًا
 -12يشيع على ألسنة بعض الناس أن فال ًنا يست د الكلمات الرقيقة تمّلًقا أو رياء
لتحقيق مآرب ومنافع ااصةّ ،بين رأيك في هذا الكال في ضوء فهمك النص.
يترك لتقدير المعلم والطالب.

ِ -13
طِّيب من واقع حياتنا.
أعط أمثلة للكال ال ّ
قك هللاُ.
اك هللا ًا
سعد ُت
أيام َكْ ،
خير ،وّف َ
برؤيتك ،جز َ
َ
بارك هللاُ َ
أيامكَ ،
َ
َ
أسع َد هللاُ
فيك ،طابت ُ
اإلنسانية.
المادية على القيم
مجتمع تطغى فيه العالقات
 -14توّقع مصير
ٍ
ّ
ّ

المعنوية
اإلنسانية ،وستضعف فيه االهتمامات
الروابط
ستطغى فيه المصالح
ّ
ّ
ّ
المادية على ّ
مجتمعا جاًفا في عالقاته ،ويشعر أفراده بالغربة والضياع ،والصراع بين قيمهم
واألخالقية ليغدو
ً

المادية.
األخالقية ومصالحهم
ّ

وضح ذلك.
دور في كسب قلوبهم أو كسرهاّ ،
 -15ألسلوب اإلنسان في تعامله مع اآلارين ٌ
الطيبة هي مفتاح لقلوب اآلخرين ،وهي عنوان المتكّلم ودليله ،فعلى المرء أن ينتقي
الكلمة ّ
ويتجنب كسر خواطرهم ،فال يستهين أحد بالكلمة مهما كانت،
ألفاظه في خطابه مع اآلخرين،
ّ

فرب كلمة أضاءت الدنيا أو أظلمتها.
ّ
ذوق الجمالي
ال ّت ّ
ّ
الفنية في ما يأتي:
ّ -1
الصور ّ
وضح ّ
أن ربة البيت كانت قد أمطرْتها بمثل هذا الو ِّ
ابل في الصباح الباكر.
أ -ويظهر ّ ّ
َ
شديدا.
صبته رّبة البيت على العاملة ًا
مطر ً
صور كالم التأنيب واالنتهار الذي ّ
ّ
ص ُبنيان الصداقات.
ب -عبارات التعاطف ُتر ّ
تقويه عبارات التعاطف.
بناء ّ
ّ
صور ّ
الصداقات ً

طف أو دعاءّ ،إنها مفاتيح القلوب.
جـ -ما أحوج أسماعنا إلى كلمة شكر أو ثناء! كلمة تل ّ

الطيب مفاتيح لهذه األبواب.
صور القلوب أبو ًابا،
وصور الكالم ّ
ّ
ّ
د -لكن النفوس الصماء صمم ِّ
اآللة هي التي تفضل التعامل مع اآللة.
َ
ّ ّ َ ّ َ

صماء ال تشعر.
صور ّ
النفوس الجاّفة التي ّ
ّ
تفضل التعامل مع اآللة آل ًة ّ
كل عبارة من العبارات اآلتية:
ّ -2
وضح داللة ّ
أ -تقول وصوتُها يختنق بالبكاء.
الضيق والحزن.
ّ
شدة ّ

األمية بلغة فيلسوف.
ب -تكّلمت الخادمة ّ
أميتها ،داللة على قهرها وضعف احتمالها.
تجربتها جعلت تتكلّم كالحكماء رغم ّ

هار وبعض الّل ِّ
الن ِّ
يل.
ج-
نعمل سحاب َة ّ
َ
ُ
العمل طوال اليوم

ِّ
اإلنسانية.
بركان
البركان،
فتفج َر
ُ
ُ
دّ -
أن الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة ،فثارت واضطربت.
داللة على ّ
فتنقر على وتر من ِّ
أوتار قلوبِّنا.
هُ -
األثر اإليجابي للكلمة الطيبة في النفوس.

مثل":عو
 -3ما المعنى الذي تفيده جمل من
ّ
الدعاء.
ّ

هللا فيك"؟
هللا عليك" و"بارك ُ

النص في رأيك؟
 -4ما داللة تكرار عبارة" :حياة ال تطاق" في ّ

الحد.
أن هذه المعاملة لم تعد تُ ْحتَمل ،وقد تجاوزت ّ
تأكيد ّ
لغوية
قضايا ّ

التعجب
أسلوب
ّ

عجب في اآليتين الكريمتين اآلتيتين:
الصيغة التي جاء عليها أسلوب ال ّت ّ
ّ -1بين ّ
ِّ
َبصر ِّب ِّه وأ ِّ
َرض أ ِّ
ِّ م
ِّ ِّ
ات واأل ِّ
َسمع ما
يب م
أ -قال تعالىُ  :قل الل ُـه أَعَل ُم بما َلبثوا َل ُه َغ ُ
َ
السماو َ
ِّ ِّ
َلهم ِّمن ِّ
دون ِّه ِّمن ولِّي وال ُي ِّ
َحًدا[ الكهف.]26 :
شر ُ
ك في ُحكمه أ َ
ُ
َ ّ َ
ِّ
تعجب قياسي.
أفعل ب ــّ /
ب -قال تعالىُ  :قِّتل ِّْ
ان َما أَ ْكَف َرهُ[ عبس.]17 :
اإل ْن َس ُ
َ
تعجب قياسي.
أفعلّ /
ما َ

قياسيا من األفعا اآلتية ،ووظّفها في جمل من إنشائك.
تعجب
ًّ
 -2صغ أسلوب ّ
ظ َمَ ،ح ُس َنَ ،ج ُملَ ،ك ُرَم.
َع ُ
الشباب نضارًة!
الحرّي َة! /
ما
أع ِّظ ْم ِّ
بأيام ّ
ْ
أعظم ُ
َ
ِّ
ِّ
صفاء الماء!
أحس َن
بالمجتهد تلمي ًذا!/
أحس ْن
ما َ
َ

ِّ
ِّ
ماء وخضرًة!
الحق!/
انتصار
أجمل
ما
ْ
ِّّ
َ
َ
أجم ْل بالطبيعة ً
ِّ
عليا!
ضيفا!/
أكرْم
بأخيك ً
َ
أكرم ّ
ما َ
الزرعِ!
 -3أعرب ما يأتي :ما أنضر اضرة ّ

التعجبية ،اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
ما:
ّ
ّ
وجوبا تقديره
التعجب ،والفاعل ضمير مستتر
أنض َر :فعل ماض جامد مبني على الفتح إلنشاء
َ
ً
ّ
ّ
هو يعود على (ما).
خضرة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف،
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
ّ
الزرِّع :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ.
والجملة
ّ

قياسيا ،وأعربه.
تعجب
ًّ
ُ -4عد إلى الفقرة الثانية ،واست رج منها أسلوب ّ
قلوب َنا/
ما أحو َج
َ
أسماع َنا إليها /ما أحوج َ

التعجبية ،اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
ما:
ّ
ّ

وجوبا تقديره
التعجب ،والفاعل ضمير مستتر
أحو َج :فعل ماض جامد مبني على الفتح إلنشاء
ً
ّ
ّ
هو يعود على (ما).
أسماعنا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف،
َ
والناء :ضمير متّصل مبني في محل جر باإلضافة.
الفعلية (أحوج أسماعنا) في محل رفع خبر المبتدأ.
والجملة
ّ

المصدر الميمي
ّ
ميز المصدر الميمي من اسم المفعو من اسمي الزمان المكان في اآليات
ّ -1
الكريمة اآلتية:

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين" [سورة
اي َو َم َماتي مَ َر ِّّب اْل َعاَلم َ
أ -قال تعالى " :قل إن صالتي َوُن ُسكي َو َم ْح َي َ
األنعام ،آية  .] 162محياي /مماتي (مصدر ميمي).
ب -قال تعالى :ومن تَاب و َع ِّمل ِّ ِّ
َّللاِّ َمتَ ًابا
وب ِّإَلى م
صال ًحا َفإمن ُه َيتُ ُ
َ َ َ َ
ََ
[سورة الفرقان ،آية (.[71مصدر ميمي).

إن للمتقين مفا از" ( /مصدر ميمي).
ج -قال تعالى ّ " :
ض ًحى".
ال َم ْو ُ
عدك ْم َي ْوم ّ
الز َينة َوأ ْ
َن ُي ْح َشر المناس ُ
د -قال تعالىَ " :ق َ
(اسم زمان).
جنات عدن ُمفتم َح ًة
ه -قال تعالى  " :هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبّ ،
لهم األبواب".

مآب( /مصدر ميمي).

مفتحة( /اسم مفعول).

و -قال تعالى " :إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والم م
ؤلفة قلوبهم
ُ
وفي الرقاب والغارمين"( .اسم مفعول).
قام َرِّّب ِّه َوَنهى النمْف َس َع ِّن اْل َهوى َفِّإ من اْل َجمن َة ِّهي
ز_قال تعالىَ " :وأَ مما َم ْن َ
خاف َم َ
َ
اْل َمأْوى"( .اسم مكان).

ط في الجمل اآلتية:
ًا
 -2ضع
ميميا مكان المصدر الصريح في ما تحته ا ّ
مصدر ً
أ -وّفقك هللا في نجاح سعيك.

مسعاك

ب -اق أر القرآن ليكون لك منه عظة.

موعظة

منجاة

الصدق نجاة.
جـ -في ّ
الناس بالعمل .مسألة
دْ -
أغ ِّن نفسك عن سؤال ّ

ميمية.
نص القراءة ،واست رج منه ثالثة مصادر ّ
ُ -3عد إلى ّ
محبة ،مقام.
مطالبها (مطلب) ،منفعة ،معذرةّ ،
الكتابة
المقالة االجتماعية
السابقة؟
 -1ما نوع المقالة ّ
اجتماعية.

 -2ما الفكرة العامة التي تناولتها المقالة؟
الرفق وأثره في المجتمع اإلنساني.
فضل ّ
االجتماعية.
 -3است رج اصائصها وفق ما تعّلمته في المقالة
ّ
اقعيــة،
تناولــت قضــية تهـ ّـم المجتمــع وتــوثّر فــي عالقاتــه ،مــوجزة ،ســهلة ،قريبــة مــن الحيــاة الو ّ
معانيها واضحة ومترابطة.

المدرسية
إدارة المناهج والكتب
ّ
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة العاشرة:

الفصل :الثاني

األسئلة و إجاباتها

القدس في قلوب

الهاشميين

االستماع:
طيب هللا ثراه -في إعمار القدس.
ّ -1بين دور ّ
الشريف الحسين بن علي – ّ

تبرع بمبلغ
كان اإلعمار
الهاشمي األول في عهد الشريف الحسين بن علي حين ّ
ّ
شكل أساس المال اإلسالمي إلعمار المسجد األقصى ومساجد أخرى في فلسطين.
ّ
طيب هللا ثراه-
 -2لماذا طالب أهالي القدس واألعيان بدفن الشريف الحسين بن علي – ّ
في الحر الشريف؟

اإلسالمية في القدس.
المؤسسات
وتقدير لجهوده في إنقاذ
ًا
تأكيدا لمكانته،
ً
ّ
ّ
 -3إال دعا جاللة الملك عبدهللا األو -رحمه هللا -بعد حرب عا  1948؟
تعرضت إلى
دعا إلى ترميم محراب زكريا ،وإعادة ترميم المباني المحيطة التي ّ

هيكلية.
أضرار
ّ

 -4عال اشتمل اإلعمار الهاشمي ال ّثاني في عهد المغفور له جاللة الملك الحسين بن
طيب هللا ثراه؟
طال ّ

قبة
اشتمل اإلعمار الهاشمي الثاني على إعمار المسجد األقصى المبارك ،وإعمار ّ

المشرفة.
الصخرة
ّ
ّ

طيب هللا
 -5اذكر التوجيهات التي أصدرها جاللة المغفور له الملك الحسين بن طال ّ -
ثراه -إثر حريق المسجد األقصى على أيدي الصهاينة.

طيب هللا ثراه -أوامره العاجلة بضرورة
أصدر جاللة المغفور له الملك الحسين ّ -

المشرفة.
وقبة الصخرة
إعادة تعمير المسجد األقصى ّ
ّ

 -6وضح بعض إنجالات اإلعمار الهاشمي في عهد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن
هللا ورعاه.
الحسين حفظه ُ

المشرفة ،ومنبر صالح
وقبة الصخرة
تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك ّ
ّ

الدين ،والحائط الجنوبي والحائط الشرقي للمسجد األقصى ،وجدران المصلى المرواني،
المشرفة،
وقبة الصخرة
ونظام اإلنذار وإطفاء الحريق في المسجد األقصى المباركّ ،
ّ
ومهد عيسى عليه السالم ،وغيرها.

الرعاية واالهتما  ،من وجهة نظرك.
 -7صف حا األماكن المقدسة من غير إيالئها ّ

أيضا لتقدير
ستكون عرضة لعوامل مختلفة بيئية وبشرّية لتغييب معالمها .ويترك ً

المعلم والطالب.

 -8ما واجبنا تجاه مقدساتنا لتبقى صامدة أما عثرات الزمن؟
األمة في توعية األجيال
الدور يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني ،وعلماء ّ
المختصة بهدف
بمكانة القدس الدينية ،واستمرار العناية بها وترميمها من قبل الجهات
ّ
المقدسة.
تأكيد مكانتها
ويتها ّ
الدينية ُ
وه ّ
ّ

التحدث
ّ

يترك لتقدير المعلم
القراءة

الداللة
المعجم و ّ
ُ
ُ -2عد إلى المعجم ،واست رج معاني الكلمات اآلتية:
م
الكف.
الزْند :موصل طرف ال ّذراع في ّ
الساطع.
السناّ :
الضوء ّ
ّ

اإلهابِّ :
الجْلد.

كل من:
 -3ما مفرد ّ
ِّ
القباب :الُقّبة.
اله ْدب.
األهدابُ :
الجباه :الجبهة.

الرابية.
الروابيّ :
ّ
فرق في المعنى في ما تحته اط في كل مجموعة مما يأتي:
ّ -4
أ -رسم َك الغالي على ِّ
وكتاب
ف
أهداب ِّه ْم
سي ٌ
اس ُم َك ْ
ُ
راي ٌة و ْ
َْ ُ
(صورتك)

الد ِّ
يار بكائي
طال في َرْس ِّم ّ
 لقد َالديار)
( األثر الباقي من ّ
ِّ ِّ
لك ِّ ِّ
ضاب
عين ْي َك وفي
ب -إمنها ُق مرةُ َ
الو ْش ُم ول َ ّ
ف الخ ُ
زنــْد َك َ
(الراحة مع األصابع)
ّ

طال ْتردادي بها وعنائي
وقد َ

ف
الرسول صّلى هللا عليه وسّلمَ :
صرَ ،وَك ّ
"غ ّ
 من حقوق الطريق كما ّبينها ّض اْل َب َ
الس َالم ،و ْاألَمر ِّباْلمعر ِّ
وفَ ،والمن ْهي َع ْن اْل ُم ْن َكر".
ْاألَ َذىَ ،وَرّد م
َ ُْ
َ ْ
صرف )
( ْ
منعْ ،
العهِّد الذي قطعوهُ".
ج "-و ّ
اء على ْ
األحب ُ
(الوعد)
األموية.
الدولة
 ُشِّّي ْالصخرة في عهد ّ
ّ
دت ّ
قب ُة ّ
(زمن)

أفعاال من األسماء الجامدة ،نحو :ألجم من الّلجا  ،وأسرج من
 -5اشتقت
العرب ً
ُ
شفويا:
السرج ،أكمل
َّ
ً

تخش َب من
ذه َب من ال ّذهبّ .
تح َج َر من الحجرّ .
ّ
اس ْ
خي َم من الخيمةَ .
أبح َر من البحرْ .
الخشب .وأصحر من الصحراء .وبْلور من ِّ
البّل ْور.
ََ
َ
ّ
الفهم وال ّتحليل

ِ
طيفب هللا
 -1نادت القباب والمحاريفب ففي مطلفع القصفيدة الملفك الحسفين بفن طفال ّ
ثراه ،ما داللة ِ
القباب والمحاريب كما وردت في القصيدة؟

المقدسات من رمز ديني أوالها الهاشميون الرعاية.
دينية ،ما تمّثله ّ
داللة ّ
طيفب هللا
عبر ّ
الرفيعفة عنفد الملفك الحسفين بفن طفال ّ
ّ -2
الشاعر عفن مكانفة القفدس ّ
ثراه ،ومكانة الحسين عند أهلهاّ ،بين ذلك.
حظيـ ــت القـ ــدس بمكانـ ــة رفيعـ ــة عنـ ــد الحسـ ــين بـ ــن طـ ــالل؛ إذ تعهـ ــدها بالرعايـ ــة

الروحيــة بمدينــة
واالهتمــام منــذ توّليــه ســلطاته الدســتورية ،وهــذا شــاهد علــى عالقتــه ّ
القدس ،فهي قرة عينيه ،وهي كالوشم في َزْنده ،وك ِّ
الخضاب الذي يل ِّّـون يـده ،وأهلهـا
ْ
ّ
الحب ّأنهم باقون على العهد معه في الدفاع عنها.
يبادلونه هذا ّ

الشاعر:
 -3في قو ّ
اء على العه ِد الذي
"و ّ
األحب ُ
األحباءك
أ -من هم
ّ

شباب":
بعد-
عوه والهوى – ُ
قط ُ
ُ

يحبون جاللته وينتمون لمدينتهم.
أهل القدس الذين ّ
ب -ما العهد الذي قطعوهك

الوفـاء واالنتمــاء لبنـي هاشــم يمـثلهم الملــك الحســين بـن طــالل -طيـب هللا ثـراه -فــي

الدفاع عن القدس ،ورفض الخنوع للعدو الغاصب.
ّ
الشاعر:
 -4في قو ّ

أس ِر ِج المهر ُي ِ
طاوعك ِّ
و ُه ُم األه ُل فيا ِ
كاب
فارس ُهم
الر ُ
ُ
الشاعرك
يتحدث عنه ّ
أ -من الفارس الذي ّ
الملك الحسين بن طالل رحمه هللا.

ب -من األهلك

أهل القدس.

ِّ
المهر"ك
ج -ما داللة" :أسرِّج ُ

الفروسية والقيادة.
ّ

يطاوعك ِّّ
كاب"ك
د -ما داللة" :
َ
الر ُ
داللة على تأييد أهل القدس لجاللته وسيرهم معه للدفاع عنها.

أن القدس هي أر
 -5أشار ّ
الشاعر إلى ّ
عن ذلك.

عبفر الشفاعر
الشهادةّ ،
البطولة و ّ
وضح كيف ّ

الش ــهداء ف ــي س ــبيل فلس ــطين،
(األبي ــات  )9،8،7تح ـ ّـدث الش ــاعر ع ــن تض ــحيات ّ
فه ـؤالء الشــهداء هــم األبطــال ،والقــدس بلــدهم ،واألقصــى رمــزهم الــديني ،وتفتخــر بهــم
القدس بجبالها وشعابها.

الشاعر عن تضحيات الجيش العربي من أجل القدس:
تحدث ّ
ّ -6
ّ
حدد موطن ذلك في القصيدة.
أّ -
(البيتان )11،10

ِّ
ِّ
إهاب
الس ْم ُر أع ار ُس ِّفًدى
والجباهُ ُّ
وعليها م ْن َسنا المجد ُ
ِّ
إن يكن باب البطو ِّ
باب
الت َد ًما
فالجباهُ ُّ
ْ َ ْ ُ ُ
الس ْم ُر للجمنة ُ
صور من هذه التّضحيات لم ترد في القصيدة.
ًا
ب -اذكر
قـ ّـدم الجــيش العربــي تضــحياته فــي معــارك القــدس ،كمعركــة اللطــرون ،وبــاب ال ـواد.
ّ
.1948
ج-مــا االنطبــاع الــذي تخــرج بــه عــن الجــيش العربــي عنــدما تقــف علــى تضــحياته فــداء

للقدس.

الــدور العظــيم الــذي يضــطلع بــه الجــيش العربــي ،مــا يتمتــع بــه الجــيش العربــي مــن

الشجاعة .ويترك أيضا للطالب.
قدرة وكفاءة عالية ،التّفانيّ ،
الشاعر في ذلك ،في رأيك؟
الشاعر
ً
متفائال بالمستقبل ،عال يعتمد ّ
-7بدا ّ

بدا الشاعر متفائال في نهاية القصيدة ،يقول:
ِّ
وغدا شمل ِّ
مآب
مجتمع
الحمى
ً
ً
ٌ
وغدا للمسجد األقصى ُ
ُ
همــة الهاشــميين ،وعلــى وحــدة العــرب لنصـرة القــدس وجمــع شــملهم تحــت
ويعتمــد علــى ّ

راية واحدة .ويترك أيضا للطالب.
ِ -8
هات من النص ما يتوافق ومعنى قو أحمد شوقي:
ِّ
ِّ
ض مر َجة ُي َد ُّق
باب
ُ
بك ِّّل يد ُم َ
الحمراء ٌ
وللحرّية َ
ُ
ِّ
ِّ
م
ِّ
هاب
العلى َك ْم م ْن يد
وكم ش مع ش ُ
وعلى باب ُ
ُح مرة َدق ْت ْ
 -9أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العربية ،ما الطريق إلى تحقيقها في رأيك؟

في قوله:

الماليين التي ِّم ْل ُء المدى
ُ

ِّ
ساب
ما لها في َن َ
ظ ِّر الغازي ح ُ

فال بد من التجسيد العملي لمشروع الوحدة العربية وتحقيقه ،وتوحيد كلمة العرب الـذين
جميعـا .ويتـرك
يقدر عددهم بالماليين ،وجمع شملهم ،بوحدة العناصر المشـتركة بيـنهم
ً
أيضا للطالب.

الشففاعر كلمففات وعبففارات مففن مثففل ( :منقففذ ،ناديففت ،أسففمعت) فففي
-11
اسففت د ّ
طيب هللا ثراه ،ماذا تستنتج من ذلك؟
اطاب الملك الحسين ّ
مكانة القدس عند الملك الحسين بن طـالل -طيـب هللا ثـراه -وسـعيه الـدائم إلـى الـدفاع
عنها ،وحرصه على توحيد العرب من أجلها.

الشاعر الحياة في المكفان ،فظهفرت القفدس ففي القصفيدة صفامدة تسفتغيث
ّ -11
بث ّ
بمحبيها:
ّ

أ-ما داللة بعث الشاعر الحياة في القدسك
تأكيدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
ً
قوة صمودها في رأيكك
ب-أين تكمن ّ

قوة صمودها في أهلها ،وإيمانهم بقضيتهم.
تكمن ّ
المقدسات في بيت المقدس؟
تتعر لها
-11
ّ
أهم األاطار التي ّ
ما ّ

ـالمية
االعت ــداء عل ــى المس ــجد األقص ــى والمصـ ـّلين في ــه ،واالعت ــداء عل ــى اآلث ــار اإلس ـ ّ
بالحفريات وإنشاء اإلنفاق.

-13ما واجب األمة العربية تجاه القدس؟
ال ـ ّـدفاع عنه ــا بك ــل م ــا أمك ــن م ــن وس ــائل ،وااللتـ ـزام نحوه ــا بتوحي ــد الص ــفوف العر ّبي ــة
ـق الشــرعي للعــرب فــي فلســطين أمــام العــالم.
وتكاتفهــا ،وإب ـراز القضــية الفلســطينية والحـ ّ
ويترك أيضا للطالب.

 -14ما المعاني التي تثيرها في نفسك لفظة "القدس"؟
أيضــا
األرض
المْقــدس عاصــمة دولــة فلســطين .ويتــرك ً
ّ
المطه ـرة /األرض المباركــة /بيــت َ

للطالب.
ذوق الجمالي
ال ّت ّ
ّ
ط في األبيات اآلتية:
الفنية في ما تحته ا ّ
ّ -1
الصورة ّ
وضح ّ
دس ْ ِّ
حبيب الُق ِّ
الغياب
طال
باب
أ -يا
ُ
والمحار ُ
نادت َك الق ُ
َ
يبَ ،فَق ْد َ

الشاعر القدس محبوبة تنادي جاللة الملك ،وتستغيث به.
صور ّ
ّ
شباب
بعُد-
الع ْهِّد الذي
َق َ
ب -و ّ
طعوهُ والهوىْ -
ُ
اء على َ
األحب ُ
القوي في ُع ْنفوانه واندفاعه.
حب أهل القدس بالشباب
صور ّ
ّ
ّ

ج -رسم َك الغالي على ِّ
وكتاب
ف
أهداب ِّه ْم
سي ٌ
اس ُم َك ْ
ُ
راي ٌة و ْ
َْ ُ
صور صورة الملك راية على أهداب أهل القدس.
ِّ
م
ِّ
هاب
العلى َك ْم ِّم ْن يد
وكم ش مع ش ُ
د -وعلى باب ُ
ُح مرة َدق ْت ْ
تدق عليه في سبيل حرّية القدس.
بابا وأيادي ّ
الشهداء ّ
صور العلى ً
ّ

ط في األبيات اآلتية؟
 -2ما داللة ما تحته ا ّ
ِّ ِّ
وللك ِّ ِّ
ضاب
عين ْي َك وفي
أ -إمنها ُق مرةُ َ
الو ْش ُم َ ّ
ف الخ ُ
زنــْد َك َ
عينيك :مبعث سرورك ورضاك
قرة ْ
ّ

ِّ
ضاب :ثبات العالقة بين جاللته والقدس.
ّ
للكف الخ ُ
ب -رسم َك الغالي على ِّ
وكتاب
ف
أهداب ِّه ْم
سي ٌ
اس ُم َك ْ
ُ
راي ٌة و ْ
َْ ُ
القوة والحنكة.

الس ِّ
احات ِّمن ِّ
أنفاس ِّه ْم
كم على م
ْ
جْ -
الشهيد.
ّ
دِّ -
هائج
ويس ْر َخْلَف َك َب ْحٌر ٌ
َ
جمع كبير ثائر.

اس ِّفًدى
ه -والجباهُ ُّ
الس ْم ُر أعر ُ
الجيش العربي.
ّ

حاب
وردةٌ
ْ
وكم َ
جاد َس ُ
فاحت ْ
يفتدي األقصى وأمو ِّ
ضاب
ٌ
اج غ ُ
ِّ
ِّ
إهاب
وعليها م ْن َسنا المجد ُ

السمر)؟
 -3ما داللة التكرار في قو ّ
الشاعر (:يا حبيب القدس) ،و (الجباه ّ
المحبة التي تربط جاللته بالقدس.
يا حبيب القدس :داللة على تأكيد عالقة
ّ

الجباه ال ّسمر :تأكيد دور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين.
الشاعر ،مّثل لهذه
الوطنية واضحة في وجدان ّ
 -4برلت العواطف الدينية والقومية و ّ

العواطف من الّنص.

الدينية ،مثل:

دس ْ ِّ
حبيب الُق ِّ
باب
 يانادت َك الق ُ
َ
الرحاب
 سوف تلقاها ونلقاها ِّّ
مآب
ً
وغدا للمسجد األقصى ُ
الوطنية ،مثل:
َه ُل َفيا ِّ
فارَس ُه ْم
َو ُه ُم األ ْ
س ما للُق ْد ِّ
حبيب الُق ْد ِّ
س ِّم ْن
يا
َ
وهم األبطال واألقصى لهم

القومية ،مثل:
ّ
مل ُء المدى
ُ
الماليين التي ْ
اس ِّفًدى
والجباهُ ُّ
الس ْم ُر أعر ُ
إن يكن باب البطوالت دما
ِّ
جتمع
ً
وغدا َش ْم ُل الحمى ُم ٌ
غير أن القدس في محنتها

الغياب
طال
ُ
والمحار ُ
يب َفَق ْد َ

أَس ِّرِّج الم ْه َر ُي ِّ
طاو ْع َك ِّّ
كاب
الر ُ
ْ
ُ
ِّ
باب
فالس ُ
اح َي ُ
ُم ْنقذ ّإال َك ّ
عاب
وبهم تزهو الروابي و ِّّ
الش ُ

ما لها في نظر الغازي
حساب
ُ
ِّ
ِّ
إهاب
وعليها م ْن َسنا المجد ُ
باب
السمر ّ
للجنة ُ
فالجباه ّ
وحدها صابرة واألهل غابوا

لغوية
قضايا ّ

برية
كم
االستفهامية وكم ال ّ
ّ
االستفهامية في
اضعا عالمة سؤا بعد جملة كم
ّ
ّ -1
ميز كم االستفهامية من كم ال برية ،و ً
ما يأتي:

أ -قال تعالى :كم ِّمن ِّفئة َقلِّيَلة غَلبت ِّفئ ًة كِّثيرة ِّبِّإ ْذ ِّن م ِّ
الصابرين.
َْ ْ َ
َ َ ْ َ َ ًَ
َّللا وهللاُ َ
مع ّ
خبرية.
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ِّ
ؤبه له،
ب -قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم " :كم ِّم ْن أ ْ
َش َع َث أ ْ
َغ َبر ذي ط ْم َرين ،ال ُي َ

َبره"( .رواه التّرمذي).
لو أَقسم على َ
َّللا َأل ّ
خبرية.

انك
ًا
جـ -كم
كيلومتر ُ
عم َ
تبعد العقبة َعن ّ

استفهامية.
ّ
د -قال البحتري:
ِّ
يضاء عندي
َوَك ْم َل َك م ْن َيد َب َ

ضلِّ َك واأليادي.
ض ٌل َكَف ْ
لها َف ْ

خبرية.
تطل على البحر األبيض المتوسطك
هـ -كم دول ًة عر ّبي ًة
ُّ
استفهامية.
ّ
 -2أعرب ما تحته اط في ما يأتي:
أ-كم مدرس ًة في محافظة إربدك
تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.

الشاعر:
ب -قال ّ

جل عن ِّ
قدر صاحب
وكم صاحب قد م
ْ
جره تنوين الكسر.
مضاف إليه مجرور وعالمة ّ

األسباب فارتقيا معا.
له
فألقى ُ
َ

ط في قو العباس بن يعيش:
 -3اضبط آار ما تحته ا ّ
آباؤهم َوَلدوكا
أبوه ُم
لك لم ْ
كم ِّإخوة َ
وكأنما ُ
يلد َك ُ
ْ
إخوة

وبين نوعها.
ُ -4عد إلى القصيدة ،واست رج منها (كم)ّ ،
كم على الس ِّ
احات ِّمن ِّ
حاب
أنفاس ِّه ْم
وردةٌ
ْ
كم َ
ْ
جاد َس ُ
ّ
فاحت و ْ
ْ
خبرية.
ِّ
العلى َك ْم ِّم ْن يد
وعلى باب ُ
خبرية.
صًدى
نادي َت ْ
ول َك ْم ْ
لكن ال َ
خبرية.

ِّ
م
هاب
كم ش مع ش ُ
ُح مرة َدق ْت و ْ

اب
ول َك ْم
أسمع َت ْ
ْ
لكن ال جو ُ

كتابة األلف المقصورة
ط في ما
بالصورة التي رسمت عليها في ما تحته ا ّ
ّ -1بين سبب كتابة األلف المقصورة ّ
يأتي:
ِّ
استََوى[ .سورة طه :آية .]5
أ -قال تعالى :م
الر ْح َم ُن َعَلى اْل َع ْرش ْ
فعل زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء.
الصالحة.
الرجل هللا تعالى ْ
أن َ
ب -دعا ّ
يهبه ال ّذرية ّ
فعل ثالثي ،األلف فيه منقلبة عن واو.
السفلى"( .متفق عليه)
ج-قال صّلى هللا عليه وسّلم" :اليد العليا ٌ
خير من اليد ّ
عليا :اسم زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه مسبوقة بياء.
سفلى :اسم زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء.
المكرمة ّأم القرى.
د -مكة
ّ
األلف فيها أصلها ياء

مفردها :قرية.

الشاعر صديقه.
هـ -رثى ّ
فعل ثالثي ،األلف فيه منقلبة عن ياء.
الشاعر:
و -قال ّ

ِّ
ِّ
سبيل
لرد قضاء هللا فيه
يكن
ّ
وس مميتُ ُه يحيى ل َي ْحيا فلم ْ
ُ
يحيا :فعل زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه مسبوقة بياء.

يحيى :اسم لتمييزه من الفعل .

 -2امأل الفراغ بألف مقصورة (ا ،ى) معّل ًال:
هدايـاُ ،يمنـى ،امتطـىَ ،حمـى.

اعيا كتابة األلف المقصورة فيها كتابة صحيحة عند الجمع:
 -3اجمع الكلمات اآلتية مر ً
قضية ،شكوىِّ ،ب ْنية.
ّ

قضايا ،شكاوىِّ ،بًنى.

ُ -4عد إلى القصيدة ،واست رج منها ثالث كلمات منتهية بألف مقصورة ،معّل ًال كتابتها
بالصورة التي جاءت عليها.
منها:

ِّفدى ،صدىِّ ،
الحمى ،المدى :أسماء ثالثية ،األلف فيها منقلبة عن ياء.

أيضا
و ً

ِّفدى جمع مفردهِّ :ف ْدية ِّ
(فدىِّ :فدية)

ص َديان.
ومثنى صدىَ :

َسنا :اسم ثالثي ،األلف فيه منقلبة عن واو (سنا /يسنو).
األقصى :زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء.
الكتابة

تترك لتقدير المعّلم

شرح قصيدة (رسالة من باب العامود)

الشــاعر جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســين بــن طــالل ،ويقــول لــه :يــا حبيــب
البيففت األو  :يخاطــب ّ
القدس ،فقد نادتك القدس بمحاريبها ِّ
وقبابها ،مستغيثة بك.

السـرور واالطمئنـان فـي قلبـك ،فقـد ارتسـم
البيت الثاني :ويتـابع
ً
مخاطبـا جاللتـه :القـدس مبعـث مبعـث ّ
لونها ،داللة على ثبات العالقة بين جاللته والقدس.
وشمها،
وتخضب في كّفك ُ
ّ
في َز َ
ندك ُ
يحبـون جاللتـه بـاقون علـى عهـدهم معـه فـي ال ّـدفاع عنهـا ،وهـواهم مـا
البيت الثالث :أهل القدس الذين ّ
الشباب واندفاعه.
زال فتيًّا ،فيهم ُعنفوان ّ

البيت الرابع :وصورتك الغالية راية مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلتك عند أهل القدس وأحبائها،
قوة سيف يدافعون بهم ،وحكمتك وحنكتك كتاب يتعّلمون منه.
واسمك ّ
بكل ما فيه من ّ
خيَلــه للــدفاع عــن القــدس ،ســيطاوعه أهــل
البيففت ال ففامس :صـ ّـور ّ
فارســا متــى يســرج ْ
الشــاعر جاللتــه ً
مؤيدين له.
القدس
ومحبوها ويسيرون معه ّ
ّ
هائج ــا يس ــير خل ــف جاللت ــه لف ــداء
ومحبيه ــا م ــن الع ــرب بح ـ ًا
السفففادس :ص ـ ّـور أه ــل الق ــدس
ّ
البيفففت ّ
ـر ً
اجا شديدة تتالطم غاضبة من عدوها.
صورهم أمو ً
األقصى ،كما ّ
ورودا فـاح
الشهداء في سبيل فلسطين،
يتحدث الشاعر عن تضحيات ّ
السابعّ :
وصور الشـهداء ً
البيت ّ
ّ
غيوما ماطرة تسقي األرض.
وصور دماءهم التي ُبذلت
َأرُجها،
ّ
ً
البيت الثامن :كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس ،فكانوا كالنجوم المضيئة الالمعة فـي سـماء
العال.
البيت التاسع :القدس في جبالها وشعابها تفتخر وتزهو بأبطالها الذين يدافعون عنها.
الشعب :وهو انفراج بين جبلين.
الشعاب :مفردهاِّّ ،
ِّّ

البطولي ــة الت ــي ق ـ ّـدمها الج ــيش العرب ــي عل ــى أرض الق ــدس،
الش ــاعر ب ــالمواقف
البيفففت العاشفففر :يش ــيد ّ
ّ
هداء الذين ُزّينت جباههم بنور المجد
طرها على ثراها،
والتضحيات التي س ّ
اسا أبطاُلها ّ
ّ
وصورها أعر ً
الش ُ
الشرف.
و ّ

البيففت الحففادي عشففر :إذا كانــت الطريــق إلــى البطولــة ال تتحّقــق ّإال بــذرف دمــاء األبطــال مــن الجــيش
الجنة.
العر
الرفعة و ّ
الشرف والشهادة هي طريقهم إلى ّ
بي ،فجباههم السمراء التي أضاءت بنور ّ
ّ
الشاعر بجاللتـه إلنقـاذ القـدس ،فمـا لهـا مـن منقـذ سـواه ،وسـاحاتها تنتظـر
البيت الثاني عشر :يستنجد ّ
من يحميها ويدافع عنها.
األمة العربية علـى الـرغم مـن عـددها الكبيـر الـذي ال يخيـف
البيت الثالث عشر :يأسف الشاعر لحال ّ
العدو.
ّ
الرابع عشفر :القـدس سـتبقى صـابرة أمـام أعـدائها ،وص ّـور القـدس فتـاة صـابرة علـى محنتهـا وقـد
البيت ّ
غاب عنها أهلها.
ـرد كيــد
أن تـ ّ
البيفففت ال فففامس عشفففر :يخاطــب الشــاعر جاللتــه :وكــم حرصــت بمواقفــك الثابتــة علــى ْ
األعداء ،وتستنهض ِّه َمم العرب.
ـب القــدس ودافــع عنهــا فكــان كــالعلم بمواقفــه الثابتــة،
السففادس عشففر :يخاطــب جاللتــه الــذي أحـ م
البيففت ّ
ع القدس الحبيبة ،وتحّقق النصر بمالقاة ساحات األقصى.
ً
آمال رجو َ

السففابع عشففر :الشــاعر متفائــل بالمســتقبل ،ويتطّلــع إلــى غــد تعــود فيــه ديــار القــدس إلــى أهلهــا،
البيففت ّ
حر بإذن هللا.
ويعود فيه األقصى ًّا

المدرسية
إدارة المناهج والكتب
ّ
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة الحادية

الفصل :الثاني

األسئلة و إجاباتها

عشرة:

رسم القلب
االستماع:

ص.
أهمية نباتات ّ
 – 1وضح ّ
الزينة كما ورد في الّن ّ
وجماال.
تزيين المنزل وإعطاؤه رونًقا
ً

الشتاء؟
 -2لماذا ُي
ستحب شراء تلك النباتات بعد فصل ّ
ّ
فضل شراء نباتات الزينة نهاية فصل الشتاء ،ما يعطيها الفرصة الكافية للتكيُّف مع الظروف
ُي ّ
البيئية الجديدة.

 -3كيف يمكن العناية بها عند نقلها إلى المنال ؟
الشمس مباشرة أو التيا ارت الهوائية الباردة أو
تتعرض إلى ّ
يراعى عند نقلها إلى المنزل ّأال ّ
ِّ
يؤدي ذلك إلى جفافها ،وال ّبد من وضعها في مكان يناسبها ثم تُروى بالماء.
الساخنة كي ال ّ
ّ

الزينة إلى عناصر ضرورية ،اذكر ثالثة منها.
– 4يحتاج نمو نباتات ّ
الرطوبة المناسبتين ،األكسجين ،األسمدة.
درجة الح اررة و ّ

الزينة:
وضح داللة األع ار
ّ -5
المرضية اآلتية على نباتات ّ
ّ
أ -اصفرار األوراق وشحوبها.
نقص السماد الكافي لتغذيتها.

تحول أطراف األوراق إلى اللون البني.
بّ -
ّ
كثرة لمسها باأليدي
ج -جفاف الورق
وتجعده.
ّ
نقص الماء.

الزينة وردت في النص.
ِّ -6
سم أربعة من نباتات ّ
الصدري ،واألوركيدا ،والشمعة.
الجاردينا ،والقفص ّ
 -7لزراعة هذه النباتات في المنال سلبيات:

أ -اذكر بعضها.
مضر بصحة اإلنسان؛ ألن النبات يطرح ثاني أكسيد
االحتفاظ بالنباتات في أماكن النوم
ّ
ليال ويمتص األكسجين.
الكربون ً

نتجنب هذه السلبياتك
ب -كيف يمكن أن ّ
وتجنب وضع النبات في أماكن النوم.
بتجديد الهواء
المستمر داخل المنزلّ ،
ّ

الطبيعية في رأيك؟ وضح ذلك.
الصناعية أو
ُّ -8أيما أفضل نباتات الزينة
ّ
ّ
يترك للطالب.

التحدث
ّ

يترك لتقدير المعلم
القراءة

الداللة
المعجم و ّ
ُ
العربية ،واست رج معاني الكلمات اآلتية:
ُ -2عد إلى أحد معاجم الّلغة
ّ
يدهم :يفاجئ.
ُ
أعاوض.
أبادل أو
أقايض:
ُ
ُ
ُ
بشدة.
تُ َحملق :تنظر ّ

كل كلمة من الكلمات
-3عد إلى الفقرة الرابعة ،واست رج منها ما يقارب في المعنى َّ

اآلتية:

مالمح :تقاطيع.

الحفر :األخاديد.
ُ
مسمرة.
ثابتةّ :

لكل من:
 -4ما الجذر اللغوي ّ
السأّمَ :سِّئ َم.
ّ
االنسحابَ :س َح َب.
اسودتَ :س ِّوَد.
ّ

 -5ورد في الّنص عبارة (اضراء يانعة) ،واليانع :صفة للون األاضرُ .عد إلى أحد
ألي األلوان تستعمل الصفات اآلتية:
معاجم الّلغة
العربيةّ ،
ّ
وتبين ِّ
الصافي :األزرق .الحالك :األسود.
الفاقع :األصفر .الناصع :األبيض .القاني :األحمرّ .
الفهم وال ّتحليل

القاص عنوان قصته؟
مم استوحى
ّ
ّ .1
من شكل النبتة التي أهداها إليه صديقه ،ألنها تشبه رسم القلب.
القاص بصديقه (حسني) ،دّلل على ذلك.
ود متين يربِط
 .2ثمة رباط ّ
ّ
تعاطف حسني مع القاص خاصة وقت مرضه ،وزيارته .وإحضار حسني هدية

الشبر لصديقه.
(نبتة تشبه رسم القلب) ملفوفة بالورق و ّ

يغير مكان النبتة.
اهتمام القاص بكالم صديقه حسني الذي أوصاه بأال ّ
األولية إلى النبتة؟
القاص
 .3بم ا ّتسمت نظرة
ّ
ّ
طاولة ،و ِّ
الم ْدفأة،
مجرد واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكرسي ،وال ّ
رأى فيها ّ
حب
والخزانة ،أو حتّى إطارات الصور على الجدار ،ولم يشعر بضرورة وجود عالقة ّ

أو بغض بينه وبينها.

 .4عدد ثالثة أمور أثارت استياء القاص من النبتة.
يومية كي تنمو ،فترغمه كل صباح على إزاحة الستائر ،وريها،
تحتاج إلى عناية ّ
وتنظيف أوراقها ،وتسميدها ،كما أنها تحتاج إلى من يبتسم لها.
القاص أن يت ّلص من النبتة غير مرة ،ما السبب الذي دفعه إلى التراجع في
 .5حاو
ّ
مرة؟
كل ّ
ّ

-1حاول وضعها خارج الغرفة ،عند درج العمارة.
ألن تغيير
أن صديقه حسني أوصاه ّ
بأال ينقلها من مكانها؛ ّ
ما دفعه إلى التراجعّ :
للتكيف مع المكان الجديد ،وقد ال يناسبها ،فتذبل
سيؤدي إلى اضطرارها
موقعها
ّ
ّ
وتموت.

فكر أن يقصف ساقها ليرتاح منها.
-2خالل شهر آذار ّ
ما دفعه إلى التراجع :أيقن أنه مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل
النفس ،وشعر بأن النبتة تراقبه بحذر.
ّ
تطور أحداث القصة:
تحو
 .6بدا على
إيجابي واضح نحو النبتة مع ّ
القاص ّ
ّ
ّ
أّ -بين مالمحه.
 ُف ِّوجئ بشفتيه تف ّتران عن ابتسامة غير مفهومة تجاه النبتة.
كف
تتبسط مثل ّ
السريع ّ
كل يوم؛ كيف تتفتّح أوراقها الجديدة ،وكيف ّ
أخذ يرقب نموها ّوكثير ما كان يسمع صوتها،
ًا
آدمية ،وفي الصباح ،كان يتفّقد األوراق والبراعم الجديدة،
صباحات الباكرة.
صوت الطقطقة الخافتة لألوراق في أثناء تفتّحها في ال ّ
فرحا طفوليًّا ،وضبط نفسه ذات مرة وهو يبتسم لها.
الصوت في أعماقه ً
 أيقظ ذلك ّ-لوى عنقها برفق ناحية الباب.

أيكك
ب -ما سببه في ر َ

أيضا للطالب.
ّ
أن القاص أخذ يعتاد على وجودها ،ويرغب في بقائها .ويترك ً
ج-ما أثره في النبتةك

يعا بعد أن توافرت لها أسباب العناية اليومية.
أخذت تنمو سر ً
القاص أن تسير النبتة في طريق ،وأرادت النبتة أن تسير في طريق آار:
 -7أراد
ّ
كل منهما على رأيهك
أ -لماذا ّ
أصر ّ

ألن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة
تتوجه نحو الباب؛ ّ
القاص :أراد لها أن ّ
وكأنه ال يريدها داخل بيته ،ويريدها
بالصورّ .
ال تستوعب ّ
نموها وامتدادها ،فهي مألى ّ
أن تنمو خارجه ،أو أن ترحل عنه.

التوجه نحو النافذة :حيث الضوء والهواء ،وكأنها تريد البقاء والحياة.
النبتة :أرادت
ّ

كل منهماك
ب – ما نتيجة هذا ّ
التعنت على ّ
القاص :قست أصابعه عليها وهو يحاول لي ُعُنقها نحو الباب ،فانكسرت ،مما أثار في
نفسه خوفا ،ورأى في أوراق النبتة عيونا تتهمه.

ِّ
اصفرت ،ثم جّفت
النبتة :انكسر ُعُنقها أوال ،ولم
تمض سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها و ّ
وسقطت.

وضحها.
 -8أشار
القاص إلى جملة من الحقائق العلمية المتعّلقة بالنباتّ ،
ّ
الضوء ،والر ّي ،والتسميد ،وتنظيف األوراق.
 حاجتها إلى ّتجنب نقلها من مكان إلى آخر.
ّ
 -9اقترح نهاية أارى للقصة تتفق مع رؤيتك لمنطق األحداث.
أيضا
نمو النبتة وانتعاشها ورؤية حسني وصديقة لها وهي تكبر وتزهو  .ويترك ً

للطالب.

يد ّ ذلك في رأيك؟
 -11اشتاق
القصة إلى رؤية صديقه حسني ،عال ُ
ّ
القاص في نهاية ّ
عدة دالالت:
له ّ
وكأنه يريد نبتة أخرى من صديقه حسني بدل تلك
 أسفه وندمه على موت النبتةّ ،التي ذبلت.
-

حل بالنبتة ،وخجله من صديقه الذي أوصاه بالعناية بها.
شعوره بالذنب لما ّ

 ربما يكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة ،فاشتاق لرؤية صديقة ليعودهحامال بيده نبتة تشبه تلك التي سقطت.
ويطمئن عليه
ً

أيضا للطالب.
ويترك ً
القصة.
-11
"الحرية ّ
ّ
حق طبيعي لإلنسان" ،ناقش هذه العبارة في ضوء فهمك ّ
أن نترك اآلخرين يمارسون حريتهم كما يشاءون ،وال نضغط عليهم ،أو نقتحم

حياتهم ما لم تُ ِّ
أيضا للطالب.
ؤذنا حريتهم .ويترك ً
القاص هذه المقولة في
تقبل اآلار شيء ضروري في حياتناّ ،بين مدى الت از
ّ -12
ّ
رأيك.
القاص
لم يكن
كل مرةّ
اما مطلًقا في ّ
ّ
القصة ،ففي ّ
تقبله النبتة وفق أحداث ّ
ملتزما التز ً
ً
السأم في نفسه ،وقد اخترقت وحدته وحياته،
كان يحاول التخّلص منها؛ ألنها تزعجه وتثير ّ
التوجه إلى الجهة التي أرادها نحو الباب.
ورفضت
ّ

مرة يبتسم لها ابتسامة غير مفهومة،
وعندما شعر بتأنيب ضميره كان يتراجع ،وأخذ أول ّ
سر بسماع صوتها وهي تتفتح ،فوجد نفسه يبتسم لها.
وي ّ
ثمّ أخذ يتفّقد أوراقهاُ ،
التكيف مع العالم المحيط أ إنسان بطيء
ُّ -13أيما أنجح في رأيك :إنسان سريع ّ
وضح إجابتك.
التكيفّ ،
ّ
يترك للطالب.
تقد فكرة لغيرك في قالب قصصي:
 -14هبك أردت أن ّ
أ -ما الفكرة التي تشغلك وتريد التعبير عنها.
معلال.
ب -ما الرمز الذي تختاره وسيلة إليصال فكرتكً ،
يترك للطالب.
ذوق الجمالي
ال ّت ّ
ّ

ِ
الفنية،
 -1أبدى
الصور ّ
ّ
القاص في القصة براعة في التصوير ،هات ً
أربعا من ّ
ووضحها.
ّ
أشخاصا يستقبلون االبتسامة.
صور النباتات
 كائنات ّحية تتلّقف االبتسامةّ :
ً
بشدة إلى سقف الغرفة
صور النبتة إنسانة تنظر ّ
 نبتة تحملق في سقف الغرفة القاتمّ :القاتم.
صور النبتة إنسانة على
حين بلغت منتصف الجدار ّدب الخالف بيننا من جديدّ :

القاص.
خالف مع
ّ
صور النبتة إنسانة تنظر إلى الوراء.
فبدت ّكأنه تنظر إلى الوراءّ :
صور النبتة إنسانة تقتحم خصوصية
تلك النبتة التي ّتحدت وحدتي واقتحمت حياتيّ :
وتتحدى وحدته.
وتتدخل في شؤونه،
القاص
ّ
ّ
ّ
وصور النور
صور النبتة إنسانة تنظر بعينيها إلى النور،
ّ
كي ترى النور أو ي ارهاّ :
شخصا ينظر إلى النبتة.
ً
صور النبتة إنسانة تجبره على سقايتها.
تجبرني على رّيها ّ :

كل من:
 -2ما داللة ّ
المتقشرة.
صفرة
أ-
ِّّ
الم ّ
ُ
تحملق في سقف الغرفة القاتم ،أو في الجدران ُ
للقاص.
المادية
سوء األوضاع
ّ
ّ
خدي.
ب-األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي ّ
السن.
ّ
التقدم في ّ
ج -أنا ال أكاد أرخي شفتي أمام أكثر األمور طرافة.
ّ
التجهم.
العبوس و ّ
بالصور.
د-المساحة المتبقية من الجدار مألى ّ
ذكريات القاص الكثيرة.
هـ -حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيار.
موت النبتة.
-3

القصة؟
بم يوحي است دا القاص لفظة (عنكبوت) في نهاية ّ

يتشبث بالجدار ،ثم
التشبث بالحياة ،فقد كانت النبتة مقاومة ،متشبثة بالحياة كعنكبوت ّ

هوى وسقط.
القصة.
ظف
 -4و ّ
ّ
القاص عناصر الحركة ،والصوت ،واللون في ّ
أ-

لكل منها.
هات ً
مثاال ّ

توج َه ْت إلى
الحركة :انتعشت تلك النبتة ،ونمت.
جلست على المقعدُ .
ُ
لويت عنقهاّ .
تحسست
غير ما أريد .سقط الرأس من يدي .تسقط .تشرئب .اقتربت يدي من ساقها.
ُ
تلك الساق.

الصوت" :كان الصوت الذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرّية".
ّ
سمعت صوتها ،صوت الطقطقة الخافتة لألوراق".
"وكثير ما
ًا
ُ
مصفرا .أو في الجدران
اسودت ،يعود الجدار
اللون":
اصفرت أوراقها .أغصانها التي ّ
ّ
ّ
المصفرة"
ّ
ب-

الفنية لها في النص.
ّبين القيمة ّ

القاص بصورة أوضح
تقريب المعنى من نفس المتلّقي والتأثير فيه ،ونقل أفكار
ّ
وأصدق.
التردد ،الدهشة واالستغراب،
 -5أشر إلى المواضع التي ظهرت فيها المشاعر اآلتيةّ :
الند  ،الفرح.
وجلست على المقعد".
وتنهدت،
اجعت،
ّ
ُ
ُ
"قلبت الفكرة في رأسي ،تر ُ
الترددّ :
"تراجعت قدماي نحو الوراء".
النحاسية أو
الدهشة واالستغراب" :ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة ُم َس مم َرة مثل التّماثيل
ّ
ّ
المتقشرة ،أو ربما
صفرة
تيكية،
ِّّ
البالس ّ
الم ّ
ُ
تحملق في سقف الغرفة القاتم ،أو في الجدران ُ
سيما تلك األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خديك".
في تقاطيع وجهي ،وال ّ

"فكيف يمكنني االبتسام لمجرد نبتة بليدةك".

الند " :حاولت إنقاذها .كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي".
الســائل الـذي نـ ّـز مـن مكــان
جرمـا فــي غفلـة مــن ّ
النـاس ،و ّ
" ودهمنـي شــعور مـن ارتكــب ً

طخ يدي".
الكسر ل ّ

ط ُت نفســي ذات مـرة وأنــا
فرحــا
ًّ
طفوليــا ،وضــب ْ
الصــوت فــي أعمــاقي ً
الفففرح " :ولقــد أيقــظ ذلــك ّ
أبتسم لها".

تفتران عن ابتسامة غير مفهومة ،على األقل بالنسبة لي.
" فوجئت بشفتي ّ
القصة.
السالمة" .اذكر ما ُ
يد ُّ على ذلك من ّ
 -6قيل" :في العجلة الندامة وفي ال ّتأّني ّ
مرة وفي
العجلة واضحة في موقف القاص من النبتة ،فقد أراد التخّلص منها غير ّ
المرة األخيرة قست أصابعه على عنقها فانكسرت ،والندم ظهر واضحا عندما دهمه

شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس بعد أن كسرها ،ثم حاول إنقاذها بتنظيف

مساماتها بقطعة من القماش المبلول ،ورّيها ،وتعريضها للضوء.

بد له من لمان ،ومكان،
-7
أي قصة ال يحدث في فراغ ،فال ّ
ّ
الصراع في ّ
وضح هذه العناصر في القصة.
وش وص ،وحدث ،وغيرها من عناصر أارىّ ،
الزمان :من شهر آذار إلى شهر أيار.
القاص.
المكان :منزل
ّ
القاص.
القاص ،حسني صديق
الشخوص :النبتة،
ّ
ّ
وتحوالت كثيرة؛ إذ تبدأ العالقة
الحدث :العالقة بين
القاص والنبتة التي ّ
ّ
مرت بمراحل ّ
متوازنة بين القاص والنبتة ،فعالقته بها تماثل عالقته باألشياء من حوله ،مثل الكرسي

تتحول العالقة إلى حالة من عدم التوازن إلى حالة عدائية،
أو الطاولة أو الخزانة ،ثم ّ
إذ تفرض النبتة عليه تغيي ار في السلوك اليومي ،ألنها تحتاج إلى ر ّي وتسميد وتنظيف،

فكر في هذه المرحلة أن ينقلها من مكانها ويضعها خارج الغرفة ،ألنه يريد التخّلص
ّ
تدخلت في حياته واخترقت وحدته ،لكنه يتراجع عن ذلك وتبدأ العالقة في
منها فقد ّ

التحول إلى حالة من التوازن خاصة عندما انتعشت النبتة قليال في شهر آذار ،ثم
ّ
لكنه
مرة أخرىّ ،
تعود العالقة إلى حالة عدم التوازن مرة أخرى فحاول التخّلص منها ّ

نموها ويتفّقد
تراجع ،ورأى أنها تراقبه ،فعادت العالقة متوازنة بعدها؛ إذ أخذ يراقب ّ
التأزم عندما أجبر النبتة على
أوراقها ويسمع صوت تفتحها ،لتعود العالقة إلى حالة ّ

أحس باقترافه جريمة،
التوجه نحو الباب ،فكسر ُعُنقها ،وهنا بدأت مأساة
القاص ،إذ ّ
ّ
ّ

وحاول أن ينقذ النبتة.
التوجه نحو الباب.
التأل  :انكسار عنق النبتة عندما رفضت
ذروة ّ
ّ
القاص إلى رؤية صديقه حسني.
الحل :موت النبتة ،واشتياق
ّ
ّ
 -8صّنف ش صيات القصة إلى ش صيات نامية وثابتة.
النامية :القاص ،والنبتة.
الشخصيات
ّ
القاص.
الشخصيات الثابتة :حسني صديق
ّ
التأل في القصة.
-9ضع يدك على مواضع ّ
وتوجهت
التوجه برأسها نحو البابّ ،
لكنها رفضتّ ،
عندما فرض القاص على النبتة ّ
نحو النافذة ،وعندما حاول إجبارها على ما يريد انكسرت ،وهنا بدأت مأساة بطل

أحس باقترافه جريمة ،وحاول أن ينقذ النبتة.
القصة ،إذ ّ
قد الكاتب أفكاره في قالب قصصي:
ّ -11

أ -هل نجح القاص في عرض أفكاره بهذا األسلوب من وجهة نظركك
إن اإلنسان
ّ
قدم القاص أفكاره في قالب قصصي جميل أراد من خالله أن يقولّ :
مسؤول عن تحقيق السعادة ال لنفسه حسب بل لمن حوله أيضا ،تلك السعادة التي
تتمثل في ترك اآلخرين يمارسون حريتهم كما يشاءون ما دامت ال تؤذي اآلخرين،

توضح الواقع المؤلم لإلنسان بسبب سلوكه .وأرى ّأنه نجح في
فانكسار النبتة وسقوطها ّ
(القصة).
عرض أفكاره في هذا الشكل الفني
ّ
أسلوبا
بالصبر على حاله وعلى اآلخرين ،استخدم
بْ -
ً
هبك أردت أن تنصح صديقك ّ
فنيا لنصحه غير القصة.
ً
يتضمن الحكمة أو بخاطرة أو غير ذلك.
بضرب األمثال أو الحكم أو الشعر الذي
ّ
قضايا لغوية

ال ّتمييز

ميز تمييز الذات من تمييز النسبة في ما يأتي:
ّ -1
أ .قال تعالىِّ  :إ من ِّعمد َة ُّ
الش ُه ِّ
َّللاِّ ا ْث َنا َع َش َر َش ْه ًار [ التوبة.]36:
ور ِّع َند م
شهرا :تمييز ذات.
ً
ِّ
ش ِّفي ْاأل َْر ِّ
ب -قال تعالى :وَال تَم ِّ
ال
ض َم َرًحا ِّإمن َك َل ْن تَ ْخر َ
ِّق ْاأل َْر َ
ض َوَل ْن تَْبلُ َغ اْلج َب َ
َ ْ
طوًال [ اإلسراء.]37:
ُ
طوال :تمييز نسبة.
ضع وسبعو َن شعب ًة"( .متفق عليه).
ج-قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ُ
"اإليمان ِّب ٌ
شعبة :تمييز ذات.
بناء!
د -ما ّ
أدق البيت ً
تمييز نسبة.

ط ًال زيتًا.
هـ -اشترى والدي ِّر ْ
زيتًا :تمييز ذات.
ِّ
اثنتان وعشرو َن طالب ًة.
تشترك في جماعة صديقات المكتبة
و-
ُ
طالبة :تمييز ذات.
م
بالمهذب صديًقا!
أكرم
ز-
ْ
صديًقا :تمييز نسبة.
شجرا.
ح -غرست األرض ً

شجرا :تمييز نسبة.
ً
تاما:
 -2أعرب ما تحته ا ّ
ط إعرًابا ًّ
عالما:
أ -هلل ّ
دره ً

عالما :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ً
سانا.
أكثرهم إح ً
ب -أغنى الناس ُ
أكثرهم :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف،
ُ
وهم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة.

إحسانا :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ً
فض ًة:
خاتما ّ
ج -لبست ً

خاتما :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ً
فض ًة :تمييز ذات منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
 -3امأل الفراغ بتمييز مناسب في ما يلي:
اء.
أّ -
الريف أنقى من المدينة هو ً
شعرا.
تمام ً
ب -البحتر ّي أسهل من أبي ّ

ماء.
ج -شر ُ
بت ً
كوبا ً
أرضا.
يت ّ
د -اشتر ُ
فد ًانا ً

مي ًاز في جملة مفيدة من إنشائك:
 -4اجعل كل اسم مما يلي ُم َّ
لبنا.
كأسا ً
كأس :شر ُ
بت ً
اعا حر ًيرا.
ذراع :باعني التاجر ذر ً
ط ًال زيتًا.
ِّرطل :اشترى والدي ِّر ْ
طحينا.
صاعا
يت
ً
صاع :اشتر ُ
ً
ثوب :ألبس في ّ ِّ
ثوبا صوًفا.
الشتاء ً
َُ
طالبا.
سبعة وعشرون :في
ّ
الصف سبع ٌة وعشرو َن ً

حاولت لي عنقها" إلى الفقرة التي تنتهي بفف "إذ بها تنكسر"،
ُ -5عد إلى الفقرة التي تبدأ بفف "
ُ ّ
تاما.
واست رج منهما التمييز ،وأعربه إعرًابا ًّ
بدت أكثر صالب ًة :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.

ار :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ازدد ُت إصرًا
ْ

الكتابة

المعّلم
تترك لتقدير ّ

المدرسية
إدارة المناهج والكتب
ّ
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية
األسئلة و إجاباتها

الوحدة الثانية عشرة
لغة البيان
االستماع:

ِ
العربية األردني؟
أسس مجمع الّلغة
ّ
-1متى ّ
ّ

الفصل :الثاني

ِّ
أسس عام 1976م.
ّ
ِ
ملكية سامية ،عال يُد ُّ ذلك؟
أسس مجمع الّلغة
العربية بإرادة ّ
ّ
ّ -2
ويتنا
ُّ
به ّ
يدل على اهتمام جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل – ّ
طيب هللا ثراهُ -
العربية وترسيخ الّلغة العر ّبية في األجيال.
 -3اذكر هدفين من أهداف مجمع الّلغة العربية األردني.
ّ
يهدف المجمع إلى الحفاظ على سالمة الّلغة العر ّبية ،والنهوض بها لمواكبة

متطّلبات مجتمع المعرفة ،ووضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة،

اللغوية
العلمية و ّ
بوية و ّ
السعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التر ّ
و ّ
داخل المملكة وخارجها ،وإحياء التّراث العربي واإلسالمي.
ّ
ّ
عدد ثالثة منها.
أهدافه،
 -4قا المجمع بعدد من اإلنجالات لتحقيق
ّ
الدراسات والبحوث المتعّلقة بالّلغة العر ّبية ،وتشجيع التّرجمة والتّـأليف والمنشـر
إجراء ّ
اللغوي ــة والن ــدوات ،ونش ــر
ف ــي موض ــوعات الّلغ ــة العر ّبي ــة وقض ــاياها ،وعق ــد الم ــؤتمرات
ّ
المصــطلحات الجديــدة التــي تُو محـ ُـد ثـ ّـم تُع ممـ ُـم علــى أجهـزة الدولــة ،والتعــاون مــع الجامعــات

العلميـة
بوية داخل المملكة وخارجها ،وتوثيـق الصـلة بالمجـامع
والمؤسسات
ّ
العلمية والتر ّ
ّ
األجنبية.
اإلسالمية و
اللغوية في البالد العر ّبية و
ّ
ّ
و ّ
العربية.
 -5اذكر منشورين يصدرهما مجمع الّلغة
ّ
مجلة "مجمع اللغة العر ّبية األردني" ،وكتاب الموسم الثقافي ،وسلسة المصطلحات
ّ
العلمية.
ّ
العربية الذي اقترحه المجمع؟
 -6ما الغر من قانون حماية الّلغة
ّ
حماية الّلغة العر ّبية ،وحفظ مكانتها التي تليق بها.

نص عليه هذا القانون.
 -7اذكر ًا
أمر و ً
مما ّ
احدا ّ
الحكوميـة والمؤسسـات العامـة والخاصـة وغيرهـا اسـتخدام اللغـة
يلزم القـانون الـدوائر
ّ
أي معلـم فـي التّعلـيم العـام أو أكـاديمي فـي
العربية في نشاطاتها المختلفـة ،ومنـع تعيـين ّ
ّ
امتحانــا فــي
إعالميــة ّإال إذا اجتــاز
مؤسســة
ً
ّ
التّعلــيم العــالي أو مــذيع أو محـ ِّّـرر فــي ِّّ
أي ّ
الّلغة العر ّبية.

ويتنا" ماذا تعني لك هذه العبارة؟
 " -8لغتنا ُه ّ
طالب.
أيضا لل ّ
ّأنها لغة قرآننا وديننا وتراثنا وحضارتنا ،وبها ُنعرف ،ويترك ً

العربية األردني.
وجه بعبارة واحدة رسالة إلى مجمع الّلغة
ّ -9
ّ
ّ
طالب.
يترك لل ّ
التحدث
ّ

يترك لتقدير المعلم
القراءة

الداللة
المعجم و ّ
ُ
العربية ،واست رج معاني الكلمات اآلتية:
 -2عد إلى أحد معاجم الّلغة
ّ
سكت حزًنا.
َو َج َمَ :
صب :المرض أو التعب.
َ
الو َ
الص َخب :اختالط األصوات.
م

تصفر الشمس لمغربها.
األصائل :مفردها :أصيل ،الوقت حين
ّ
ِّشيخة :مفردها :شيخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة.

لكل من:
 -3ما الجذر الّلغوي ّ
توّلىَ :ولِّي.
َ
ُمهرقَ :ه َر َق.
يؤوب :أ َِّو َب.

مما يأتي:
 -4فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما ا ّ
ط في ّ
كل مجموعة ّ
الغ َر ِّب
أ -أ َْزَرى ِّبِّب ْن ِّت ُق َرْيش ثُ ّم َحارَبها
ِّق َب ْي َن المن ْب ِّع َو َ
َم ْن ال ُيَف ّر ُ
المن ْبع :شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال.
قال جبران خليل:

حيث ال
ماء المن ْبع من ُ
أنهل َ
النبع :عين الماء.

أنت والمن ْس ُر
ينهل ّإال َ
ُ

ِّ
ِّ
ُه َنا ُي َؤ مس ُس َما تَ ْبُنو َن لِّْل َع ِّق ِّب
الضاد َوال ّذ ْكرى ُم َخّل َدةٌ
بَ -يا ش َ
يخ َة ّ
الع ِّقب :األجيال الالحقة العاقبة التي تأتي بعدكم.
َ
الع ِّقب.
الساق َف ْوق َ
ُ
صبة في ُم َؤ مخر ّ
الع ْرُقوب َع َ

الع ِّقب :عظم مؤ مخر القدم.
َ
الفهم والتحليل
-1

يعمد بعض الشعراء في مطالع قصائدهم إلى التجريد؛ باستحضار اآلار

وم اطبته ،أو بانتزاع الشاعر ش ًصا آار من نفسه يناجيه:
وعالم يحثّه الشاعرك
األولك
أ-
َم ِّن المخا َ
طب في البيت ّ
َ
ومدحها.
التغني بالّلغة العر ّبيةْ ،
يخاطب الشاعر نفسه ،ويحثّه على ّ

بصناجة األدبك
ب-
نفس ُه ّ
لماذا وصف الشاعر َ
الشاعر لحسن رنين شعره ،ووصف
(صناجة العرب) لقب لألعشى ميمون بن قيس ّ
ّ
ليدل على مكانة شعره وحسنه ،ومنزلة اللغة العر ّبية
الشاعر نفسه
ّ
(بصناجة األدب) ّ
في وجدانه.

العربية ومزاياها ،اذكر ثالثا منها.
 -2تغّنى الشاعر بسمات
ّ
محمية في ظل اإلسالم ،دعا بها رسول هللا عليه السالم،
لغة القرآن الكريم
ّ

َس َعة معجمها ،صالحة لجميع األغراض ،صوت حروفها أحلى من العسل،
قوة ألفاظها وبيانها.
تفوقت على اللغات في فصاحتها وبالغتهاّ ،
ّ

تضمنت
حدد األبيات التي
عتبا على أبناء العربية الذين اذلوهاّ ،
 -3سجل الشاعر ً
ّ
ذلك.

نطير مللْف ِّظ نستج ِّ
ديه ِّم ْن َبَلد
َْ َْ
َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
حين َبدا
لص ْحراء َ
َك ُم ْهرق الماء في ا ّ
ِّ ِّ ِّ
حارَبها
أ َْزرى بب ْنت ُق َرْيش ثُ ّم َ
الس ْم َح َم ْن ِّطُق ُه
ِّي م
الع َرب م
َأن ْت ُر ُ
ك َ

ظة ُج ِّه َد ْت ِّم ّما ُن َك ِّّرُرَها
َك ْم َلْف َ
ظة س ِّجنت ِّفي جو ِّ
ظلِّ َمة
ف ُم ْ
َوَلْف َ ُ َ ْ
َْ
الق ِّار ِّ
ظان ِّبها
َكأمنما َق ْد تََوّلى َ

ناء َوأ َْمثاُل ُه ِّمّنا َعلى َكثَ ِّب
ِّ
ِّق ِّم ْن ِّ
عارض َك ِّذ ِّب
لِّ َع ْيِّنه بار ٌ
الغ َر ِّب
ِّق َب ْي َن النم ْب ِّع َو َ
َم ْن ال ُيَف ّر ُ
إَلى دخيل ِّمن األَْل ِّ
فاظ ُم ْغتَ ِّر ِّب
َ
َ
َحتّى َلَق ْد َل َهثَ ْت ِّم ْن ِّش ّد ِّة التم َع ِّب

الش ْم ُس ِّم ْن َها َع ْي َن ُمرتَِّق ِّب
َل ْم تَْن ُ
ظر ّ
َفَل ْم َي ُؤوبا ِّإلى ُّ
الد ْنيا َوَل ْم تَ ُؤ ِّب

وضح ذلك.
 -4ذكر الشاعر بعض مظاهر تراجع الّلغة
العربية في نفوس أبنائهاّ ،
ّ

الدخيلة
يهملون العربية الفصيحة ،ويبتعدون عن معاجمها ،ويفضلون األلفاظ ّ

يميزون بين ألفاظ العر ّبية.
من الثقافات األخرى ،ال ّ
 -5است دا المفردة األجنبية أحد الصعوبات التي تواجهها اللغة العربية ،كيف
نستطيع بعث اللغة العربية من جديد وفق رأي الشاعر؟

بالرجوع إلى معاجم اللغة العر ّبية ،وتوظيف ألفاظها الفصيحة ،حبيسة المعاجم،
ّ
كتابة ونطًقا.

وضح ذلك.
إنما في أبنائهاّ ،
 -6العيب ليس في الّلغة ،و ّ
اللغة العربية لغة البالغة والبيان ،نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبالغته ،فهي

مقصرون في حّقها ،بابتعادهم عنها،
أتم اللغات وأكملها ،أ ّما أبناء العر ّبية فهم
ّ
ّ
ظا من لغات أخرى وتكّلموا بها.
واستعارتهم ألفا ً
 -7في ضوء قراءتك البيتين األايرين من القصيدة:
الدور الذي يضطلع به علماء العر ّبية لحفظها في رأيكك
أ-
ما ّ
السعي إلى توحيد
وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة ،و ّ
المصطلحات،

أيضا
والترجمة والتأليف والنشر في موضوعات اللغة العربية وقضاياها .ويترك ً

للطالب.

البيتين.
ب-
ّبين داللة تفاؤل ّ
الشاعر في هذين ْ
لوجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها بما يبذلون من جهود في
مجامع اللغة العربية.
 -8تقو فكرة القصيدة في مجملها على المقارنة بين حالين عاشتهما العربيةّ ،بين

ذلك.

الشاعر صفات العر ّبية ،فهي األحسن
في النصف األول من القصيدة ( )11-1ذكر ّ
ونثرا،
صوتًا واألكثر عطاء ،وأشار إلى فصاحتها وأصالتها ،ومناسبتها ّ
نظما ً
لكل حال ً
وتغني الشعراء بها.
ّ

ظا
وفي النصف الثاني ( )21-12وصف حال العرب اليوم وقد استعاروا لكالمهم ألفا ً

يفرقون بين الفصيح والعامي ،أو بين
غريبة دخيلة ،وأهملوا لغتهم األصيلة ،فما عادوا ّ
ألفاظها عامة.

النص تمّثل العودة إلى الشعر العربي القديم في
 -9ثمة مظاهر كثيرة في هذا ّ
وضح ذلك بثالثة أمثلة.
معانيه وألفاظهّ ،

صناجة
الن ْبعَ ،
الغ َرب ،قريش  ،أخبيةّ ،
استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل :القارظانّ ،
األدب.

العربية لغة القرآن الكريم:
 -11الّلغة
ّ
ّبين أثر القرآن الكريم في عالمية الّلغة العر ّبية.
أ-
آن الكريم اللغة العربية ،وبالقرآن ذاعت وانتشرت ،فجعل لها الصدارة
حف َ
ظ القر ُ
كثير من غير العرب دخلوا اإلسالم وتعلموا العربية.
العالمية؛ ألن ًا
و
ّ
وضح هذا.
ب -الّلغة العر ّبية خالدة بخلود القرآن الكريمّ ،

القدسية
ألنها لغة القرآن الكريم ،فهي محفوظة بحفظه وحمايته ،وباقية ببقائه ،فاكتسب
ّ

والخلود.

البيان ِ
ِ
لسحًرا" (رواه الب ارّي)،
إن ِمن
الرسو صّلى هللا عليه وسّلمّ " :
 -11قا ّ
النص بمضمون الحديث الشريف.
ّبين عالقة ّ
جمال اللغة العر ّبية وتأثيرها نابع من بالغتها وبيانها ،وجمال أسلوبها ،كقول الشاعر:

ِّ
كل نازعة
أح َي ْت م
روٌح من هللا ْ
آن مْف ِّ
م
ص َح ًة
تكل َم ْت ُس َوُر القر ِّ ُ
ِّبم ْنطق ِّ
الو ْش ِّي لو ُن ِّس َج ْت
هاش
مي َ
َ
ِّّ

كل م م
ِّ
طَل ِّب
من
البيان ْ
َ
وآتت م ُ

ض ِّب
ص َخ َب األ َْر ِّ
ماح و ُ
الق ُ
فأ ْ
َس َكتَ ْت َ
ِّ
ِّ
ص ْل َوَل ْم تَ ِّغ ِّب
م ْن ُه األصائ ُل ْلم تَْن ُ

العربية تعيد إليها ألقها ومكانتها التي تليق بها.
سبال للنهو بالّلغة
 -12اقترح ً
ّ
استخراج كل ما هو بديع وجميل من معاني اللغة وألفاظه (الرجوع الى المعاجموكتب التراث العربي)

سيما في المدرسة والجامعات
بدال من اللهجة
استعمال اللغة الفصيحة ًالعامية وال ّ
ّ
ووسائل اإلعالم.
 الوقوف على األخطاء الشائعة في استعمال اللغة وتصحيحها.أيضا للطالب.
ويترك ً

مما يأتي:
 -13ما رأيك في ّ
كل ّ
أجنبية في وسائل التواصل المختلفة.
كتابة الكلمات العربية بحروف
أ.
ّ
اإلعالنية.
أجنبية في كثير من اليافطات التجارّية
مسميات
ّ
ّ
ب .استخدام ّ

التحدث باإلنجليزّية في مواقف ينبغي فيها استخدام العر ّبية ،أو استخدام اللغة
ج.
ّ
المزدوجة بين العر ّبية واإلنجليزّية.
يترك لتقدير المعّلم والطالب.

العربية ال يعني إهما تعّلم لغات أارى ،ناقش هذا القو .
 -14االعتزال بالّلغة
ّ
تعّلم لغات أخرى يفيدنا في االطالع على حضارات الثقافات األخرى ،المساعدة في
ألن
السفر ومخاطبة اآلخرين بلغتهم ،ومواكبة أحدث التطورات في العالم وفهمهاّ ،
ّ
العلم ال يقتصر على أصحاب لغة بعينها.

التقعر في الّلفظ والتصّنع في ال طابّ ،بين
التحدث بالّلغة
–15
ّ
ّ
العربية ال يعني ّ
رأيك.
صنع
أن أتكّلم باللغة الفصيحة ال يعني هذا أن أبحث عن الغريب في اللغة أو أن أت ّ

التحدث ،فيمكن إيصال األفكار بلغة سهلة سليمة وفصيحة في
ظا ال تليق بمقام
ألفا ً
ّ
أيضا للطالب.
الوقت نفسه .ويترك َ

متأثر ببائية أبي تما التي مطلعها:
الشاعر في قصيدته ًا
 -16بدا ّ
ِّ
بين ِّ
ِّ
الجِّّد
الكتُ ِّب
م
اء ِّم َن ُ
الحُّد َ
الس ْي ُ
في حده َ
فأْ
َص َد ُق إ ْن َب ً
وم
الل ِّ
عب
أيك.
ّبين أوجه هذا التأثر ،في ر َ
الروي
تأثّر الجارم
موسيقيا بقصيدة أبي تمام فكالهما من بحر البسيط ،وبنفس حرف ّ
ً
(بائية) الجارم.
ً
أيضا ،فتلك (بائية) أبي تمام ،وهذه ّ
-18

(العربية).
اذكر جوانب من تقصيرك تجاه لغتك
ّ

يترك لتقدير المعّلم والطالب.

ونثر
شعر ًا
العربية تألي ًفا وتصني ًفا ًا
 -19عال يدّلك إبداع كثير من األعاجم بالّلغة
ّ
ودارسة.
التفكر والتّدبر في أمور الكون والحياة،
ألنها لغة القرآن الكريم الذي دعا الناس إلى ّ
المصنفات والبحوث والكتب بهذه اللغة ،خاصة عند
فوضع العرب وغير العرب
ّ

إسالمية في
أسست لها حضارة عر ّبية
ّ
اتصال األعاجم بالثقافة العر ّبية ،هذه الثقافة ّ
األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إلى تعّلمها.
ذوق الجمالي
ال ّت ّ
ّ
الفنية في ما يأتي:
الصورة ّ
-1وضح ّ
ِّ
ظها
الصحرِّاء يوق ُ
أ -وسنى بأخبية ّ

الش ِّ
مس أو هم ٌس من ُّ
الش ِّ
هب
من ّ
وح ٌي َ
ْ
ْ

النجم.
الصحراء يوقظها ضوء ّ
الشمس أو ّ
ّ
صور اللغة العربية فتاة نائمة في خيمتها في ّ
بِّ-بم ْنطق ِّ
الو ْش ِّي لو ُن ِّس َج ْت
هاش ِّ
مي َ
َ
ّ

ِّ
ِّ
ص ْل َوَل ْم تَ ِّغ ِّب
م ْن ُه األصائ ُل ْلم تَْن ُ

ِّ
بنقش ثوب منسوج من
الرسول الهاشمي الكريم
صور منطق اللغة العربية الذي تكّلم به ّ
ّ
ّ
قوية ال تفسد وال يتغير لونها عبر الزمن.
خيوط ّ
تتغير لونها عبر الزمن.
وصور األصائل خيو ً
نع منها ٌ
نقش لثوب ،وال ّ
ص ُ
طا ُي ْ
ّ
ِّ
ِّ
م
ص َب ِّب
جَ -حتّى َرَم ْتها الليالي في َفرائدها
َو َخ مر ُسْل ُ
طانها َي ْن ُ
هار م ْن َ
ولكن ملكها قد سقط بطول الليالي
صور الشاعر اللغة العربية ملكة تجلس على عرشهاّ ،
من التعب والمرض.
د -نطير مللْف ِّظ نستج ِّ
ديه ِّم ْن َبَلد
َْ َْ
َ ُ
ِّق ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين َبدا
الص ْحراء ح َ
َك ُم ْهر الماء في ّ

ناء َوأ َْمثاُل ُه ِّمّنا َعلى َكثَ ِّب

ِّ
ِّق ِّم ْن ِّ
عارض َكِّذ ِّب
لِّ َع ْيِّنه بار ٌ

أن لدينا مثله ،وهو قريب في متناول
صور ّ
الشاعر اللفظ شيئا نستعيره من بلد بعيد ،رغم ّ
ّ
األيدي.
وصور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كالمه من لغات أخرى ،ويبتعد عن العر ّبية
ّ
الصحراء واستغنى عنه ،حين ظهر له سحاب ذو برق مط ّل في
بحال من ّ
صب الماء في ّ

األفق ال مطر فيه.

 -2ما داللة ما تحت ُه اط في األبيات اآلتية:
وجرس ِّ
ألفاظها أحلى من م
الض َر ِّب
َْ ُ

ِّ
ام َم ْوِّق ُعها
الب ّس ِّ
أزهى َ
من األمل َ
النفوس.
مكانة اللغة العر ّبية وأثرها الجميل في ّ
نصِّدع
َف َازتْ ُبرْكن َشديد َغ ْي ِّر ُم ّ

ِّ
ط ِّر ِّب
ضَ
الب َيانِّ َو َحْبل َغ ْي ِّر ُم ْ
من َ

وقوتها.
بالغة اللغة العر ّبية ّ
ْأزَرى ِّبِّب ْن ِّت ُق َرْيش ثُ ّم َحارَب َها

الغ َر ِّب
الن ْب ِّع َو َ
ِّق َب ْي َن ّ
َم ْن ال ُيَف ّر ُ

العيب ليس في اللغة العربية وإنما العيب في الذين ال يتقنها من العرب وال يميز بين
ألفاظها.
ظة س ِّجنت ِّفي جو ِّ
ظلِّ َمة
ف ُم ْ
َوَلْف َ ُ َ ْ
َْ

الش ْم ُس ِّم ْنها َع ْي َن ُمرتَِّق ِّب
َل ْم تَ ْن ُ
ظر ّ

ترك األلفاظ الفصيحة وإهمالها.

العربية.
الشاعر عن الّلغة
-3است رج من القصيدة ثالث كنايات كّنى بها ّ
ّ
الضاد.
بنت قريش ،اليعر ّبية ،ابنة العربّ ،
 -4ما الغر

البالغي الذي ارج إليه االستفها في البيتين اآلتيين:

ماذا َ ِّ
اج َة األ ََد ِّب
صّن َ
طحا ب َك يا َ

ه ّال شدوت ِّبأَم ِّ ِّ
الع َر ِّب
داح ْاب َنة َ
َ َ َْ َ ْ

(التعجب)
ّ
الس ْم َح َم ْن ِّطُق ُه
الع َربِّ مي م
َأن ْت ُر ُ
ك َ

إلى دخيل ِّمن األَْل ِّ
فاظ ُم ْغتَ ِّر ِّب
َ
َ

(النفي)
مما يلي:
-5است رج من القصيدة ما يقارب معنى ّ
كل ّ
الشاعر:
أ -قول ّ
الخ ْي َر َوانتَ ِّظري ِّإيابي
َف َرّجي َ

ِّإذا ما ِّ
الع َن ِّز ُّي آبا
القار ُ
ظ َ

َفَل ْم َي ُؤوبا ِّإلى ُّ
الد ْنيا َوَل ْم تَ ُؤ ِّب

َكأمنما َق ْد تَوّلى الَق ِّار ِّ
ظان ِّبها
َ
فالن ال ِّّ
السمين.
يفر ُق بين َ
بٌ -
الغ ّث و ّ

ِّ ِّ ِّ
الغ َر ِّب
حارَبها
ِّق َب ْي َن النم ْب ِّع َو َ
َم ْن ال ُيَف ّر ُ
أ َْزرى بب ْنت ُق َرْيش ثُ ّم َ
طبيعة بعناصرها الم تلفة واضحة في القصيدة ،دّلل على ذلك بأبيات.
 -6برلت ال ّ
ِّ
الصحرِّاء ُي ِّ
ظها
َو ْسنى
بأخبية م
وق ُ
ِّ
ِّق ِّ
حين َبدا
الص ْحراء َ
َك ُم ْهر الماء في ّ
ِّبم ْنطق ِّ
الو ْش ِّي لو ُن ِّس َج ْت
هاش ِّ
مي َ
َ
ّ
ِّ
ظِّل َمة
ظة ُس ِّج َن ْت ِّفي َج ْوف ُم ْ
َوَلْف َ

من ُّ
و ْحي َ م ِّ
الش ُه ِّب
هم ٌس َ
من الشمس أو ْ
َ ٌ
ِّ
ِّق ِّم ْن ِّ
عارض َكِّذ ِّب
لِّ َع ْيِّنه بار ٌ
ِّ
ِّ
ص ْل َوَل ْم تَ ِّغ ِّب
م ْن ُه األصائ ُل ْلم تَْن ُ
الش ْم ُس ِّم ْن َها َع ْي َن ُمرتَِّق ِّب
َل ْم تَ ْن ُ
ظر ّ

مرة في األبيات ،اذكر مثالين له.
 -7ورد ال ّ
طباق غير ّ
(ناء ،م ِّ
(ش ْج ًواَ ،ش ْد ًوا)
قترب) َ
ُ

(و ْسنى ،يوقظها).
َ

(الشمس):
النص ألفاظ ،مثل َّ
(الصحراء)ّ ،
تكررت في ّ
ّ -8
أ-

ما داللة هذا التّكرارك

الضاد القديم.
الصحراء وردت مرتين :داللة على أصالة اللغة العر ّبية وموطن ّ
ّ
الشمس مرتينُ :تد ُّل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاهر التعبير عنه في
ّ
إيقاظ العر ّبية من جديد ،في قولهُ :يوقظها وحي من الشمس ،وقوله :ولفظة ...لم تنظر
ِّ
الشمس رم ًاز إلحياء اللغة العر ّبية من
الشاعر و ّ
ف ّ
أن ّ
عين مرتَق ِّب ،بمعنى ّ
الشمس منها َ
ظَ
ُ
جديد.
الشاعر فيهك
ب -هل وّفق ّ
يتحدث عن اللغة
ألنه جاء
منسجما مع تجربته الشعرّيةّ ،
نعم وّفق ّ
الشاعر فيه؛ ّ
فالشاعر ّ
ً
رمز لهذا
(الشمس) ًا
(الصحراء) ،وإحيائها من جديد متّخ ًذا ّ
العر ّبية الضاربة في القدم وموطنها ّ

اإلحياء.

قضايا لغوية

المنقوص والمقصور والممدود

 -1أعرب ما تحته اط في ما يلي:

عيتــه"( .متّفــق
أ -قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وسـّلم" :كّلكــم راع وكّلكــم مســؤول عــن ر ّ
عليه).
راع :خبــر المبتــدأ مرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة المقـ ّـدرة علــى اليــاء المحذوفــة ،ألنــه اســم
منقوص.
ِّ
الح ّر والبرد.
ستر
َ
الجسد ووقى من َ
خير الكساء ما َ
بُ -
ِّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
الكساء :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ُّ
الصالح.
ج -الشورى أساس الحكم ّ

ُّ
ـدرة عل ــى األل ــف ،من ــع م ــن ظهوره ــا
الش ــورى :مبت ــدأ مرف ــوع وعالم ــة رفع ــه الض ــمة المق ـ ّ
التعذر.
ِّ
اء.
أدباء
دّ -
وعلماء وشعر ُ
ُ
تخرَج في الجامعة ُ
أدباء :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة عوضا عن التنوين ألنه ممنوع من الصرف.
ُ
ِّ
تقدير العلماء واحترامهم ظاهرة حضارّية سامية.
هُ -
ِّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
العلماء :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ِّ
ِّ
كفاعله.
الخير
الداعي إلى
وّ -
الداعي :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء ،منع من ظهورها الثقل.
ّ

عّلل :حذف ياء االسم المنقوص (راضي) في قو أبي الفتح البستي:
-2
ّ
وذو الَقن ِّ
وصاحب ِّ
الح ْر ِّ
ـان
عيشِّت ِّـه
ـاعة راض مـن َم َ
ضب ُ
َ
ص إن أثـرى َف َغ ْ
ُ
معرف (نكرة) وغير مضاف وهو في حالة رفع ،خبر مرفوع لـ ( ذو).
ّ
ألنه غير ّ
-3

ط في ما يأتي:
اضبط ما تحته ا ّ

ط َرفة بن العبد:
أ-
قال َ
أرَي ِّ
ِّ
ونني
اء الَ ُي ْنك ُر َ
ُْ
ـت َبنـي غبر َ

والَ أَهـل هذاك ِّّ ِّ
الم َم ـمدِّد
َ ُْ َ َ
الطراف ُ

ط ْيئة:
الح َ
قال ُ

ب-

ويكو َن َب ْيِّني
جارُك ْم ُ
أَل ْم أ ُ
َك َ

وب ْي َن ُكم َ م
اإلخاء
المودةُ و ُ
َ ُ

ِ
ممدودا من األفعا اآلتية:
اسما
اسما
اسما
ً
ً
ً
منقوصا ،و ً
مقصورا ،و ً
 -4هات ً
اصطفاء
ُمصطف /المصطفي
طفى
اصطفىُ :مص َ
افتدىُ :مفتدى

مفتَد /المفتدي
مرتَض /المرتضي

افتداء

ارتضاء

ارتضىُ :مرتَضى
فورا ،واسف ًفما
ُعففد إل فى القصففيدة واسففت رج منهففا اسف ًفما
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منقوصففا ،واسف ًفما مقصف ً
ً
ممدودا.
ً
الدنيا.
المقصور :أندى ،أزهى ،وسنى ،حمى ،مدى ،الذكرىّ ،
الممدود :الصحراء.

المنقوص :ناء ،الليالي.

ألن قبل آخره ألف أصلية وليست زائدة.
اسما
ً
ممدودا ّ
مالحظة :الماء :ليس ً
الكتابة

ال اطرة

وضح رأيك.
 -1هل تؤيد الكاتبة في ما ذهبت إليه؟ ّ
ولغوية
ونحوية
أؤيدها ،وأوافقها الرأي في وجود أخطاء كثيرة؛ إمالئية
ّ
ّ
نعم ّ
أيضا للطالب.
ألحظها في اإلعالنات و اليافطات وغيرها .ويترك ً

سبال أارى لمقولة" :نحو لغة االية من األاطاء" غير ما ورد في النص.
 -2اقترح ً
التعاقد مع متخصصين في محالت الدعاية واإلعالن وكتابة اليافطات لمراجعة

أيضا للطالب.
اإلعالنات وتنقيحها بلغة سليمة .ويترك ً

(العربية في ماضيها وحاضرها)
شرح قصيدة
ّ

متسائال عـن تقصـيره مـع العربيـة بانصـرافه عنهـا وهـو خيـر
نفسه
ً
البيت األو  :يخاطب الشاعر َ
الشـاعر فـي هـذا البيـت إلـى
تغنى بهـا ،فيح ّ
التغنـي بجمالهـا ،ومـدحها .وعمـد ّ
ـث نفسـه علـى ّ
من ّ
شخص ــا آخ ــر م ــن نفس ــه يناجي ــه ،مش ـ ّـب ًها نفس ــه باألعش ــى ميم ــون ب ــن ق ــيس
التّجري ــد؛ بانت ازع ــه
ً
بصناجة العرب لحسن رنين شعره.
ّ
الشاعر ،الذي لّقب ّ
ابنة العرب :الّلغة العر ّبية

الشــاعر هــو مــا آلــت إليــه حــال العر ّبيــة اليــوم حتــى كأنــه راح يتقلــب بــين
البيففت الثففاني :مـا يقلــق ّ
الحزن والمرض.
وج َم :سكت حزًنا.
َ

نفسا طويال.
تنفخ :ترسل ً

الهم :الحزن.
ّ

صب :المرض.
َ
الو َ

تتميـز بـه مـن قـدرة علـى التـأثير؛ بثـراء معجمهـا
البيت الثالث :يفتخر ّ
الشاعر بالّلغة العربية ومـا ّ
اللغــوي ،فهــي أحســن صــوتًا بألفاظهــا وأكثــر مالءمــة للتعبيــر عــن الفــرح والحــزن فــي معانيهــا
وأصواتها.

اليعر ّبي ــة :الّلغ ــة العر ّبي ــة ،نس ــبة إل ــى يع ــرب ب ــن قحط ــان ،أن ــدى :أحس ــن ص ــوتًا وأكث ــر عط ــاء،
الشجو :الحزن.
ّ

الرابع :الّلغة العر ّبية لغة البيان والفصاحة ،ولغة القرآن الكريم ،ومن عظمة اللغة العربيـة
البيت ّ
ـنص
أنهــا أطلقــت كـ ّـل ميــل إلــى البيــان عنــد النــاطق بهــا وأحيتــه ،فأصــبحت العر ّبيــة بالنســبة للـ ّ
كالروح للجسد لبالغتها وفصاحتها.

نازعة من البيان :ميل إليه.

ط ْت.
أع َ
آتتْ :

مم
طَلب
طَلب :مطلوب ،أصلهُ :م ْت َ
ُ

ـأثير علــى ســامعها ،وألفاظهــا ذات إيقــاع موســيقي حلــو
البيففت ال ففامس :لكلمــات اللغــة العربيــة تـ ٌ
رّنان أحلى من العسل.
َجرس :صوت.

م
العسل.
الض َربَ :

الشــاعر إلــى مــوطن اللغــة العربيــة األصــيل فــي الصــحراء ،ويقــول ّإنهــا اليــوم
السففادس :يشــير ّ
البيففت ّ
الشـهب ،هـذا الـوحي
تحتاج إلى من يوقظها من قلب الصحراء ،ويحييهـا بـوحي وإلهـام مـن الشـمس أو ّ
ويطلق قرائحهم للقول بها.
الذي يلهم األدباء والشعراء ّ
للتغني بجمال العر ّبيةُ ،

الصــباح أو
ـوء ّ
صـ ّـور الشــاعر العر ّبيــة فتـ ً
الشـ ْـمس فــي ّ
ـاة نائمــة فــي خيمتهــا فــي الصــحراء يوقظهــا ضـ ُ
الساطع.
الشهاب ّ
ِّ
الســنة ،وهــي النــوم.
وســنى :نائمــة ،مــن ّ
وهو النجم المضيء الالمع.

أخبيــة :خيــام ،مفردهــا ِّخبــاء.
ْ

ُّ
الشـ ُـهب ، :جمــع شــهاب،

السابع :استطاعت الّلغة العر ّبية التـي نـزل بهـا القـرآن الكـريم بفصـاحتها وبيانهـا أن تحّقـق
البيت ّ
الديــن الحنيـف فـي ك ّـل األرجـاء ،ونبــذ
الرمـاح عـن تحقيقـه ،فنشـرت تعـاليم ّ
السـيوف و ّ
مـا عجـزت ّ
الجاهلية وخالفاتها وقتالها.
عصبية
القرآن الكريم
ّ
ّ

ِّ ِّ
ط َعن به.
نان ُي ْ
األرماح :جمع ُرْمح ،وهو قناةٌ في رأسها س ٌ

السيوف.
ُ
الق ُ
ضبّ :

الص َخب :اختالط األصوات.
م
البيت الثامن :لقد كانت العر ّبيـة معجـزة القـرآن الكـريم وسـيلة عظيمـة اسـتطاع بهـا رسـولنا الكـريم
وهمة عالية.
يؤدي بها رسالته ّ
عليه الصالة والسالم أن ّ
بالدعوة إلى اإلسالم بعزيمة ّ

َدأْبَ :ج ّد.

الرسول صّلى هللا عليه وسّلم.
خير قريشّ :

تميـزت
حجة في دعوته ،فعر ّبيته ّ
البيت التاسع :كان حديث الرسول الكريم باللغة العر ّبية خير ّ
وقوتها في مخاطبة العقل واإلقناع ،فهي كالثّوب المنسوج من خيوط ال تفسد وال
بحبكة منطقها ّ
لونها عبر الزمن.
يتغير ُ
ّ

ِّ
بنقش ثـوب منسـوج مـن خيـوط
الرسول الهاشمي الكريم
صور منطق اللغة العربية الذي تكّلم به ّ
ّ
ّ
يتغير لونها عبر الزمن.
قوية ال تفسد وال ّ
يتغير لونه عبر الزمن.
وصور األصائل خيو ً
نع منها ٌ
نقش لثوب ال ّ
ص ُ
ّ
طا ُي ْ

الو ْشــي:
ـفر ّ
صـلّ :
األصـائل :جمـع أصــيل ،الوقـت حــين تص ّ
يتغيــر لونهـاَ ،
الشـمس لمغربهــا .تَْن ُ
نقش الثّوب.
ـوي ال يمكــن أن
وتفوقـت هـذه الّلغــة علـى غيرهـا بالبيــان والبالغـة ،فهـي جــدار ق ّ
البيفت العاشففرّ :
أبدا.
تتخلله التشققات عبر السنين ،وهي حبل مستقيم مكين ال يحيد عن طريقه ً
ألنها اللغة التي نزل بها القرآن
ظل اإلسالم؛ ّ
البيت الحادي عشر :اللغة العربية محمية في ّ
وتعزه.
الكريم ،كإنسان نزل بديار خصبة تحميه وترعاه ّ
البيت الثاني عشر :بعد أن ّبين الشاعر مكانة اللغة قدي ًما راح يقارنها بالحال المؤسف الذي
آلت إليه اليوم ،فانهار عرشها وسقطت فرائدها بعد أمجاد عريقة ،من إهمال أهلها لها.
خر :سقط،
ّ

ص َبب :ما انحدر من األرض.
َ

فرائد :جمع فريدة ،وهي الجوهرة الثمينة.

ـأن (العر ّبيــة) لــم يمــأل جمالهــا وبــديع أســلوبها
البيففت الثالففث عشففر :فبــدت اللغــة العربيــة مجهولــة ،وكـ ّ
أقصى األرض وأدناها.
عدنان :جد العرب ،كناية عن اللغة العر ّبية.

البيتان الرابع عشر وال امس عشفر :يتـأّلم الشـاعر لمـا آل إليـه حـال العر ّبيـة اليـوم ،فصـار أهلهـا
ظـا أخـرى غيرهـا ،مــن ال ّـدخيل والمتـرجم فـي اللغـات األخـرى ،وهــم ال
يسـتعيرون فـي كالمهـم ألفا ً
ـب الم ــاء ف ــي
يعلم ــون ّ
أن العر ّبي ــة ّ
غني ــة ف ــي اش ــتقاقها وتصـ ـريفها .وح ــالهم ه ــذا كح ــال م ــن ص ـ ّ
الصــحراء ،حــين ظهــر لــه ســحاب ذو بــرق مطـ ّـل فــي األفــق ال مطــر فيــه .قصــد أن أهــل اللغــة
ّ

تؤديـه
العربيـة تخّلـوا عنهـا عنـدما وجـدوا ب ً
ـؤدي المعنـى كمـا ّ
ـديال فـي كالمهـم حتـى وإن كـان ال ي ّ
اللغة العر ّبية.
ناء :قاص أو بعيد.

بارق :سحاب ذو برق.

يصب الماء،
َك ُم ْهرِّق الماء :كمن
َكثَبُ :ق ْرب.
ّ
عارض :سحاب ُم ِّط ّل.

الضـعيف بعر ّبيتـه الـذي ال
السادس عشر :من يحارب اللغة العر ّبية اليوم ويعيبها الجاهـل ّ
البيت ّ
يفرق بين ألفاظها.
ّ
أزرى :أهان وعاب .بنت قريش :اللغة العر ّبيـة .المن ْبـع :شـجر صـلب ينمـو علـى رؤوس الجبـال.
َ ِّ
الســهام ،ويطلــق فــي بــالد الشــام علــى شــجر الحــور ،ينمــو حــول
الغـ َـرب :ضــرب مــن شــجر تُسـ ّـوى منــه ّ

األنهار والمياه ،واحدتهَ :غ َربة.

الشــاعر :هــل نتــرك اللفــظ العربــي اليــوم ونجــري وراء
البيتففان السففابع عشففر والثففامن عشففر :يتســاءل ّ
ّ
الدخيل والغريـب مـن لغـات أخـرى لنـتكّلم بـه ،وفـي المعـاجم العر ّبيـة كنـز ثمـين مـن المفـردات باشـتقاقها
يميز بين ألفاظ اللغة.
وتصريفها وأصالتها ،لمن ّ

السـخب :مفردهـا ِّسـخاب ،وهـو ِّ
العْقـد مـن
الس ْهل .ال ُّـد ّر :واحدتـه ُد ّرة ،وهـي اللؤلـؤة الكبيـرة.
الس ْمح :م
م
ُّ ُ
الخ َرز ونحوه ،ليس فيه من اللؤلؤ والجوهر شيء.
َ
بمعنى أن الذي يميز بين اللؤلؤ وغيره من ِّ
يميـز
ّ
الحل ّي التي تخلو من اللؤلؤ أو الجـواهر يسـتطيع أن ّ
ّ
ُ
بين مفردات اللغة العربية وألفاظهـا فـي المعـاجم ،ولمثلـه و ِّ
ضـعت المعـاجم ،وهـذه الصـورة تقابـل صـورة
ّ
ُ
يميز بين شجر النبع وشجر الغرب فحارب العر ّبية لضعف قدرته على التمييز بين ألفاظها.
من ال ّ

البيتففان التاسفففع عشففر والعشفففرون :كثيــر ممــن يســتخدمون اللغــة العربيــة يركــزون علــى األلفــاظ

الشائعة ،ويتركون الروائع من األلفاظ الكامنة في معاجم العربية حتـى باتـت هـذه األلفـاظ تشـكو
من كثرة استعمالها.

وفي المقابل هناك كثير من األلفاظ العربية األصيلة ظّلت حبيسة المعاجم لم ينظـر إليهـا أحـد،
إذ حكم عليها بالبقاء مسجونة في حفرة ُمظلِّمة ال يقربها ضوء الشمس.
تعبا.
لهث :أخرج لسانه ً

ظلِّ َمة :حفرة عميقة مظلمة.
ُم ْ

صور األلفاظ العر ّبية األصيلة وقد أهملها أصـحابها مسـجون ًة فـي حفـرة عميقـة ُمظلمـة ال يقربهـا ضـوء
ّ
الشمس.

ـذي ِّن أص ــبحت
البيفففت الحفففادي والعشفففرون :ت ــأثّر ّ
ـارظي ِّن الل ـ ْ
الش ــاعر ب ــالتّراث الق ــديم ،إذ ذك ــر الق ـ ْ
حكايتهما مضرب المثل عند العرب ،وهما رجالن من بنـي َع َنـزة خرجـا يبحثـان عـن ورق شـجر

توصــل إلــى اللفــظ
يســتخدم للدباغــة وهــو َ
القـ َـرظ ،ولــم يعــودا بطائــل ،وهــذا حــال مــن يـ ّـدعي أنــه ّ
الصحيح في لغتنـا العربيـة ولـم يصـل إليـه ،وفـي الحقيقـة حالـه كحـال هـذين القـارظين اللـذين لـم
يعودا بشيء بعد عناء بحثهما.

الق َرظ واحدتهَ :ق َرظة ،وهو ورق من شجر ُي ْد َبغ به.
َ

يؤوب :يعود.

الشاعر شيو اللغة العربية وعلماءها
البيتان الثاني والعشرون والثالث والعشرون :يخاطب ّ

مشير
ًا
في مجمع اللغة العربية ،ويعقد األمل عليهم بتجديد مكانة العربية في نفوس األجيال،
إلى أثرهم في حفظ أمجاد اللغة العربية في معاجمها ومواكبة تطور اللغة عبر العصور.

ِّشيخة :مفردها :شيخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسةِّ ،
الضاد :علماء
وشيخة ّ
الّلغة العر ّبية.

الع ِّقب :من يأتي بعدكم من األجيال الالحقة.
َ
الضاد :الّلغة العر ّبية.
ّ
ِّ
السنة ،والمقصود :العصور.
الحَقب :مفردهاِّ :حْقبة ،وهي ّ
المدة ال وقت لها أو ّ

المرجع:

علي الجارم ،الديوان ،دار الشروق ،القاهرة1986 ،م.

المدرسية
إدارة المناهج والكتب
ّ
إجابات األسئلة

الصف :الثاني الثانوي

الكتاب :اللغة العربية
األسئلة و إجاباتها

الوحدة الثالثة عشرة
من صفحات الحياة
االستماع:
طنطورة؟
 -1أين تقع قرية ال ّ

الساحل الفلسطيني ،إلى الجنوب من َح ْيفا.
تقع ال ّ
طنطورة على ّ
ّ
-2ماذا كان يحدث عندما يهيج البحر شتاء؟

كان موجه يصطدم بجدران المنازل الواقعة بمحاذاة البحر.

الصيف؟
-3لم كان الميناء يزدحم ُّ
بالسفن في فصل ّ

الفصل :الثاني

طنطورة تشتهر ببطيخها الممتاز.
لشراء البطيخ ،فال ّ
 -4عّلل ما يأتي:

طنطورة بسمكها.
أ-اشتهرت قرية ال ّ

تلوث فيه.
ّ
ألن البحر فيها نظيف ،وال أثر ألي ّ
السباحة من غير معّلم.
ب-تعّلم الكاتب ّ
السباحة فيه وحده من غير معّلِّم.
كان البحر مراحه ،ومكان لهوه ،فاعتاده واعتاد ّ

 -5كان ال ّتكافل االجتماعي يسود القريةّ ،بين ذلك.
ّ
ألن من
بتبادل العطاء بين أهل القرية؛ فلم يكن ّ
الناس في القرية يدفعون ثمن ما يأخذونهّ ،
غدا.
يأخذ اليوم سيعطي ً

 -6بم وصف الكاتب حياة الّناس في القرية؟
الناس في القرية سعداء ،قانعين بالقليل ،خالين من الهموم ،يكفيهم
وصفها بالبسيطة ،فقد كان ّ

قليل اليوم ،وكانوا ال يشغلون أنفسهم باآلتي.

تؤيد أن يكتفي المرء بالقليل من قوت يومه وال يسعى إلى المزيد؟ ّبين رأيك.
 -7هل ِّ
فالسعي في هذه الحياة أمر أساسي لتحسين مستوى معيشة الفرد .ويترك
ال أوافق هذا ّ
الرأي؛ ّ
ّ
طالب.
أيضا لل ّ
ً
التحدث
ّ

يترك لتقدير المعلم

القراءة
الداللة
المعجم و ّ
ُ
كل من:
ُ -2عد إلى أحد معاجم الّلغة
ّ
العربية ،واست رج معاني ّ

ُف ِّطر على :اتّصف بصفة أو موهبة معيمنة منذ الوالدة.
ازور عن :مال وانحرف.
ّ
أتعزى بـ :أتصبمر.
ّ

النص ،واست رج الكلمات التي تنتمي إلى الحقل الداللي لكلمة
ُ -3عد إلى الفقرة الثالثة من ّ
ّ

(الِّنكات).
طرفة ،نوادر).
الدعابات ،ال ّ
(الفكاهاتّ ،
لكل من:
 -4ما الجذر الّلغو ّي ٍّ
ِّق.
اغرورقَ :غر َ
اعوجاجَ :ع ِّو َج.
اإلعياءَ :عِّيي.
َ

 -5مفرد (ُنحاة) نحو ّيُ ،عد إلى المعجم واضبط حرف الحاء في (نحو ّي).

(ن ْحو).
وي) نسبة الى َ
السكون َ
(ن ْح ّ
السياق الذي وردت فيه:
ّ -6بين معاني الكلمات التي تحتها اط وفق ّ

ِّ
الروح ودماثة األخالق.
الس
كاكيني على خّفة ّ
أُ -فطر ّ
ّ
دماثة :لين وسهولة.
كل القلوب.
ّ
ب-يخيم الحبور على ّ
السرور.
الحبورّ :

اقعية.
الحياتية فلسفة نظرّية ،بل كانت فلسفة
ج-لم تكن فلسفة السكاكيني
حياتية و ّ
ّ
ّ
ّ
فلسفة :مبدأ ونهج في الحياة.

الفهم والتحليل
بكل أبعادها:
الذاتية إلى
الفردية
السكاكيني حدود
 -1ت ّ
ّ
ّ
ّ
طى ّ
اإلنسانية ّ
ّ
النص على هذا.
أ-هات ً
موقفا من ّ
الصف منديله ممزق ،في إحدى المدارس التي
اغرورقت عيناه ّ
بالدموع عندما وجد ً
طالبا في ّ
كان يتفّقدها.
السكاكيني هذه السبيلك
ب -لماذا نهج ّ

القومية.
المحبة بين الناس
ألنه كان يسعى إلى إشاعة
جميعا ً
بعيدا عن العرق والجنس و ّ
ّ
ً
 -2ال تقتصر ليارة المشرف التربو ّي إلى المدرسة على الجانب الفني بل تشمل الجانب
ّ
أيضاّ ،بين ذلك.
اإلنساني ً
ّ
وذلك بتعزيز الطالب ومعلميهم ،ألن جو ُّ
طالب والمعلم
الطمأنينة الذي يعيش فيه كل من ال ّ
ّ
ثم على مخرجات التعليم ،فاالهتمام
ونفسيا ينعكس على األداء
اجتماعيا
ً
ً
الوظيفي ،ومن ّ
ّ
يعزز الجانب التربوي
وينميه.
بالجانب اإلنساني ّ
الفني ّ
ّ
للسكاكيني في أسلوبه في ال ّتعليم:
-3أ ّثرت ّ
الروح المرحة ّ
ّ
أِّ -
مثاال على ذلك.
أعط ً
الن ْحو وهو يدخل البهجة إلى قلوبهم.
النحاة ليعلم طالبه ّ
جمع نوادر ّ
تؤيد استخدام أسلوب الفكاهة في التّعليمك ّبين رأيك.
ب -هل ّ
أيضا للطالب.
نعم؛ ّ
الدرس .ويترك ً
يشوق الطالب ويجذبه ،ويكسر رتابة ّ
ألن مثل هذا األسلوب ّ
الظن باآلارين ،عّلل ذلك.
الس
كاكيني أن يحسن ّ
 -4اعتاد ّ
ّ
كل نفس َج ْذوة من الخير كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشيء من
ّ
ألنه يرى في أعماق ّ
كل إنسان.
فالسكاكيني كان يرتقب الخير في ّ
العطف والح ّب وجدناهاّ ،
 -5ما األساس الذي اعتمده السكاكيني في عالقاته بأصدقائه؟
ّ
أما أصدقاؤه
تعصًبا على أحد من ّ
حقدا وال ً
كان ظاهره كباطنه ال يضمر ً
الناس ،و ّ
حسدا وال ّ
أدبا وأكرمهم ُخُلًقا.
فأقربهم إليه أعالهم ً
يتصرف في مجلس قيل فيه قو م الف لل ّذوق؟
 -6كيف كان ال ّسكاكيني
ّ
ّ
ازور عنه ونأى وساق الحديث إلى حيث
كان يترّفع عن سماع نابي الكالم ،فإن سمعه ّ
السماحة والنّبل.
ُيرضي ّ
 -7عال تد ّ قّلة صبره على االعوجاج في المجتمع؟
التحرر دفعه إلى رفض الجمود
الروح والعقل ،وهذا
ألنه نشأ
متحرًار من األوهام التي ّ
ّ
تقيد ّ
ّ
إنسانية البشر.
التقدم أو التفاهم أو يبطل
وكل ما يعيق ّ
ّ
والتقاليد الباليةّ ،

 -8بنى السكاكيني رؤيته في الحياة على أن يطابق قوله فعله:
ّ
أ -ما المقصود بهذاك
بمعنى أنه عندما كان يتكّلم فإنه كان مسؤوًال عن كالمه ،فال يقول كلمته ويمشي ،بل يقف

كالما حسب .وقد نادى بما اعتنق من مبادئ ودافع عن ما
ويقصد ما يقول،
ّ
ويطبقه و ً
اقعا ال ً
آمن به.
بِّ -
يؤكد هذه الرؤية.
موقفا ّ
هات ً

خالف قول صديقه أمين الريحاني " :قل كلمتك و ِّ
امش" ،وجعل شعاره " :قل كلمتك وقف"،
ّ
ويخيم
تعم البهجة كل ّ
كل قبيح ،وأراد ْ
النفوسّ ،
وأعلن نقمته على ّ
أن يغمر الوجود بالجمال حتّى ّ
كل القلوب.
الحبور على ّ
النص إلى أحد المشارب الثقافية للسكاكيني ،اذكره.
 -9أشار ّ
ّ
وداوية
الس ّ
القوة عن المتنبي ،ونيتشه (فيلسوف ألماني)؛ هذه ّ
أخذ مبدأ ّ
القوة ّبدلت الفلسفة ّ
التي سيطرت على تفكيره أول حياته.
صية السكاكيني.
النفسية و
ّ -11بين العوامل
كونت ش ّ
الجسدية و ّ
ّ
ّ
العقلية التي ّ
ّ
الضعف أو الوهن.
الجسدية :فهو ال يعترف ّ
بالشيخوخة أو ّ
ّ
العقلية :ال تجوز عليه األوهام ،وال تستعصي عليه المشكالت وال تروج عنده الخرافات
ّ
والتُّمرهات.
أيضـا ،وتقويــة الـ ّـنفس ّإنمــا
النفسفّفية :وال تكتمــل القـ ّـوة التــي آمــن بهــا بالجســم والعقــل بــل بـ ّ
ـالنفس ً
شجاعا ذا حفاظ ومبادئ عالية ومطالب شريفة.
تكون بالتّهذيب ،وبأن يكون اإلنسان
ً
ًّ
النص:
ّ -11
مما يأتي من ّ
وضح كال ّ
اإلنسانية.
القوة ونزعته
الس
ّ
كاكيني بمبدأ ّ
أ -ال تعارض بين إيمان ّ
ّ

قوة تحمي من االعتداء ،وتصون
ظلم وال ّ
قوة لل ّ
طغيان ،و ّإنما هي ّ
القوة التي آمن بها لم تكن ّ
الكرامة من غير االعتداء على حرّيات اآلخرين أو ظلمهم أو إيذائهم.

السلبية القديمة.
السكاكيني إلى ترك العادات
ّ
ب-دعوة ّ
ّ
مكب ًال بأغالل ألنها
التقدم ،وتعيق التّفاهم ،وتبطل
تشل ّ
مقيًدا ّ
إنسانية اإلنسان ،وتجعله ّ
ّ
ألنها ّ

الوهم والعادة.
وضح ذلك.
الس
يعد من دعاة حقوق اإلنسان؟ ّ
كاكيني يمكن أن ّ
 -12هل ترى أن ّ
ّ

القومية ،ودعا إلى
المحبة
مجتمعا تسود فيه
نعم؛ ألنه كان يريد
متخطية العرق والجنس و ّ
ّ
ّ
ً
أيضا للطالب.
النزعة اإلنسانية القائمة على
المحبة في حياته وعمله .ويترك ً
ّ
السكاكيني في قوله " :وأراد أن يغمر الوجود
كل من ّ
 -13والن بين قيمة الجما عند ّ
كل القلوب" وإيليا أبو ماضي في
كل الّنفوس ،وي ّيم الحبور على ّ
تعم البهجة ّ
بالجما حتى ّ
قوله:
ِ
داء
ُّأيهذا ّ
الشاكي وما بك ُ

جميال تر الوجود جميال
ُكن
ً

التحمل في حياته ،وقابل الصعوبات والت ّذ بمقابلتها
عند السكاكيني :إذا ّ
تعزى اإلنسان بالصبر و ّ
كل
باسما
ً
جميال ،و ّ
عمت البهجه ّ
عم الجمال الكون ّ
إن ّ
والتغلب عليها ،جعل الكون من حوله ً

الشكوى من غير سبب،
النفوس .وهذا يوافق رأي إيليا أبو ماضي في
ّ
الحث على التفاؤل ودفع ّ
جميال.
كل ما يحيط به
ً
والتحّلي بالصبر وجمال النفس ،فإن رضي اإلنسان رأى ّ

ِ -14
النص.
أعط ثالث قيم
ّ
إيجابية استفدتها من هذا ّ
التحمل.
ّ
بالصبر و ّ
التعزي ّ
المحبة والتعاطف.
الرأفة و ّ
ُّ
كل شيء.
ترقب الخير دائما في ّ
الترّفع عن سماع نابي الكالم.
بكل شيء جميل نفعله.
االلتذاذ ّ
تهذيب النفس وتقويتها.
النبل واإلباء واألنفة.
التعاون.

السكاكيني ،في رأيك؟
-15ما الذي دفع الكاتب إلى كتابة سيرة حياة ّ
ّ
ومناضال
كاتبا،
ً
ألن السكاكيني كان و ً
ّ
احدا من أبرز رجاالت عصره في العالم العربي ،كان ً

مركز للحياة الثقافية في مدينة القدس،
وطنيا ،وصاحب أخالق عظيمة وعقل راجح ،وكان ًا
ً
عددا من المدارس في فلسطين.
مؤمنا ًا
وكان ً
كثير بقيمة التعليم والمعرفة ،وقد أسس ً
النص.
-16اقترح سؤ ًاال يدور في ذهنك حو هذا ّ
طالب
يترك لل ّ

التذوق الجمالي
ّ
مما يأتي:
ّ -1
الصورة ّ
وضح ّ
الفنية في ّ
كل ّ
كل نفس َج ْذوة من الخير.
أ-في أعماق ّ
كل إنسان جمرة ملتهبة من الخير.
صور ما في داخل ّ
ّ
مكب ًال بأغالل الوهم والعادة.
مقيًدا ّ
ب-تجعله ّ
تقيد اإلنسان.
صور الوهم والعادة ً
قيودا ِّّ
ّ
التقدم.
ج-هذا
تشل ّ
ّ
وكل العوائق التي ّ
التحرر دفعه إلى رفض الجمود والتقاليد الباليةّ ،
يشل هذا العضو.
عضوا في جسم اإلنسان،
التقدم
صور ّ
وصور العوائق ً
مرضا ّ
ّ
ّ
ً
ط:
وضح داللة ال ّتراكيب التي تحتها ا ّ
ّ -2
ساعيا.
أ-ال تتعثّر خطاه حين يمشي إلى الوفاء
ً
الثبات على رأيه وموقفه.
الصريح في مواقفه.
ب -مع ّ
كل ُع ْنفوان اإلباء الذي مّثله ...كان اإلنسان المتواضع ّ
حدة رفضه.
ّ
ج -ال تستعصي عليه المشكالت وال تروج عنده الخرافات والتُّّرهات.
وعيه وعمق تفكيره.
السماحة والنبل.
ج -ساق الحديث إلى حيث ُيرضي ّ

نباهته في توجيه الحديث.
أن أخّفف شقاء البشر!
د -ما أسعدني لو أستطيع ْ
اإلنسانية والتعاطف.
ّ
السكاكيني؟
 -3ما داللة تكرار " تل ّذذ ُت" ،و" ألت ّذ" في قو ّ
ظنه،
كل أمر يفعله ،داللة على إيجابيته وحسن ّ
السعادة والسرور الذي يخلقه السكاكيني في ّ
ّ
كل شيء بنفس راضية ،وسعة تفكيره.
ّ
وتقبله ّ
النص بصورة الفتة للنظر:
 -4برل ال ّ
طباق في ّ
النص.
أ -أعط أمثلة على ذلك من ّ
ظاهره/باطنهِّ ،
امش/قف ،الخاصة /العامة،
الليل /النهار،

أقرأ /أكتب،

قبيح/الجمال،

لقي /لم يلق،

نظرية/واقعية

صبر/لم يصبر.

السأم في نفس المتلّقيك ّبين رأيك.
ب -هل نجح الكاتب في توظيفه أم بعث الملل و ّ
ظفها الكاتب كشفت الجانب المشرق من حياة صاحب السيرة ،فقد كان
المتضادات التي و ّ

حقدا ألحد ،وكان يقول كلمته وال يمشي بل يقف عندها ويكون مسؤوال
ظاهره كباطنه ال يضمر ً
كل قبيح ،وكانت الفلسفة التي نادى بها فلسفة واقعية
عنها ،وكان يحب الجمال ويبتعد عن ّ
حياتية ال فلسفة نظرية ،وهكذا.

تعبر عن الجانب اإلنساني من حياة
ّ -5
أي مدى استطاعت لغة الكاتب أن ّ
وضح إلى ِّ
ّ
السيرة.
صاحب ّ
أن الكاتب نجح بشكل كبير في تسليط الضوء على الجانب اإلنساني من حياة
أرى ّ
العقلية
بكل أبعادها
السكاكيني بأسلوب
اإلنسانية و ّ
ّ
السكاكيني ّ
أدبي جميل نقل فيه فلسفة ّ
ّ
ّ
الروحية ،وبلغة جاذبة في نقل وقائع من حياة السكاكيني تدّلل على إنسانيته وسعة تفكيره.
و
ّ
قضايا لغوية
عين كاد وأاواتها واسمها وابرها في ما يأتي:
ّ -1

ِّ ِّ
ِّ
السـ ِّـب ِّ
يل[ 
اء م
ـال َع َســى َرّبِّــي أ ْ
ـاء َمـ ْـد َي َن َقـ َ
َن َي ْهــد َيني َسـ َـو َ
أ -قــال تعــالىَ  :وَل ممــا تَ َو مجـ َـه تْلَقـ َ
سورة القصص :آية.]22
ـالراعي يرعــى حــول
ب-قــال ص ـّلى هللا عليــه وس ـّلم" :ومــن وقــع فــي ّ
الح ـرام ،كـ ّ
الشــبهات وقــع فــي َ
الحمى يوشك أن يرتع فيه" (متفق عليه).
ج-قال معن بن أوس:
الش ِّ
إ َذا ْانصرَف ْت َنْفسي َع ِّن م
يء َل ْم تَ َك ْد
ََ

إَلي ِّه ِّبوجه ِّ
آخ َر المد ْه ِّر تُْقِّب ُل
ْ َْ

كاد وأخواتها

اسمها

أ-

عسى

ربي

ب-

يوشك

ضمير مسـتتر المص ــدر الم ــؤول م ــن (أن والفع ــل

ج-

تكد

تقديره هو

خبرها
المص ــدر الم ــؤول م ــن (أن والفع ــل
يهديني)

يرتع)

ضمير مسـتتر الجملة الفعلية( تُ ِّقب ُل)
تقديره هي

ط في ما يأتي:
الشروع من غيره في ما تحته ا ّ
ميز فعل ّ
ّ -2
ِّ ِّ
ين" [ سورة المؤمنون :آية.]14
آخ َر َفتََب َار َك م
أ-قال تعالى " :ثم أ َْن َش ْأ َناهُ َخْلًقا َ
َح َس ُن اْل َخالق َ
َّللاُ أ ْ
ليس من أفعال الشروع.
الرسول صّلى هللا عليه وسّلم:
ب-قال أحمد شوقي في مدح ّ
طيتَ ُه
هد أَو أَع َ
َوِّإذا أ َ
الع َ
َخ َ
ذت َ

ِّ ِّ
فاء
َف َج ُ
ميع َعهد َك ذ مم ٌة َوَو ُ

ليس من أفعال الشروع.
يتدربون بنشاط.
جعل الالعبو َن ّ
جَ -
من أفعال الشروع.
ثم
د -بدأ أبو ّ
الريحان البيروني ينظر في ما خّلفه اليونان من رياضة وهندسة حتى مهر فيهّ ،
رحل إلى الهند ،وأنشأ يطالع ثقافتَها.

بدأ /أنشا

الشروع.
من أفعال ّ

حدد ابر كاد وأاواتها في ما يأتي:
ّ -3
طف أَبصارهم كملما أَضاء َلهم مشوا ِّف ِّ
ظَل َم َعَل ْي ِّه ْم
يه َوإِّ َذا أَ ْ
أ -قال تعالىَ  :ي َك ُاد اْل َب ْر ُق َي ْخ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ
اموا [ سورة البقرة ،آية .[20
َق ُ
الجملة الفعلية (يخطف).
ط ِّفَقا ي ْخ ِّ
ب -قال تعالىَ  :فأ َ ِّ
صَف ِّ
ان َعَل ْي ِّه َما ِّم ْن َوَر ِّق اْل َجمن ِّة
َك َال م ْن َها َف َب َد ْت َل ُه َما َس ْوآتُ ُه َما َو َ َ
مه َف َغ َوى [ سورة طه ،آية .]121
صى َآد ُم َرب ُ
َو َع َ
الجملة الفعلية (يخصفان).
رجال:
ج -قال محمد بن مناذر وهو يرثي ً
ِّ
وبرود
طة
حش َو َرْي َ
إ ْذ ثوى ْ

تفيض عليه
كادت ّ
فس ْ
أن َ
الن ُ
المصدر المؤول (أن تفيض).
الرّمة:
 -4أعرب ما تحته اط في قو ذي ّ
ِّ
وجا َع ْو َج ًة ثُم َسّلِّ َما
َخليَل مي ُع َ

الربع بالجر ِّ
عاء أن م
يتكلما
ْ
عسى م ْ ُ

الضمة الظاهرة على آخره.
بع :اسم (عسى) مرفوع وعالمة رفعه
ّ
الر ُ
ّ
مثاال على كاد وأاواتها ،ثم أعرب ابره.
النص واست رج منها ً
ُ -5عد إلى الفقرة ال ّثانية من ّ
فقال والخجل يكاد يعقد لسانه.
يكاد :الفعل الناقص.
يعقد :الجملة الفعلية (خبر يكاد).
الكتابة
تترك لتقدير المعّلم

إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الصف :الثاين الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الفصل :الثاين

األسئلة و إجاابهتا
الوحدة الرابعة عشرة
العروض

بحر ال فيف:
ممي ًاز ال فيف ال ّتا ّ من مجزوئه:
 -1ق ّ
طع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتهاّ ،
باح الو ِّ
رِّّددي م
ليد
الل ْح َن رِّائ ًعا َع ْبـ ـَقريًّا
َيتَهادى َم َع م
َ
الص ِّ َ
ب ب /- -ب -ب-/-ب- -
ب/- -ب -ب -/-ب- -َف ِّعالتن/متفعلن /فاعالتن
فاعالتن /متفعلن /فاعالتن
الخفيف التام.

نازَع ْتني إَل ْي ِّه في اْل ُخْلِّد َنْفسي
َ
 -ب  /- -ب -ب -/-ب - -

طني َل ْو ُش ِّغْل ُت ِّباْل ُخْلِّد َع ْن ُه
َو َ
ب ب /- -ب -ب -/-ب - -
َف ِّعالتن /متفعلن /فاعالتن

فاعالتن /متفعلن /فاعالتن

كان ِّت ُّ
بار
فوس ِّك ًا
وإذا َ
الن ُ
ب ب /- -ب -ب/ -ب ب - -
َف ِّعالتن /متفعلنَ /ف ِّعالتن

ِّ
ِّ
ـام
تَع َب ْت في ُمرادهـا األ ْ
َجسـ ُ
ب ب /- -ب -ب- - -/ -
َف ِّعالتن /متفعلن /فاالتن

الخفيف التام

الخفيف التام

َل ْم َي ُمـ ـ ْـت َم ْن َل ـ ُـه أثَـ ْـر
 ب  /- -ب -ب-فاعالتن /متفعلن

مجزوء الخفيف

ِّ
ِّ
الس ـ َـي ْر
وحيـ ــاةٌ مـ َـن ّ
ب ب /- -ب -ب-
َف ِّعالتن /متفعلن

أي َشيء في ال ِّ
ـعيد أُهدي إَل ْي ِّك
م ْ

وك ُّل َشيء َل َد ْي ِّك
يا َمالكي ُ
ْ

 -ب  - - /- -ب  -/-ب - -

 -ب  /- -ب -ب -/ -ب - -

فاعالتن /مستفعلن /فاعالتن

فاعالتن /متفعلن /فاعالتن

الخفيف التام

ِّ
ونظام األ ِّ
ُمور َعْق ٌل و َع ْد ٌل
ُ
ب ب  /- -ب -ب -/ -ب - -
َف ِّعالتن /متفعلن /فاعالتن

الخفيف التام

ِّ
ظام
فإذا وّليـا تَوّلى ّ
الن ُ
ب ب  /- -ب -ب -/ -ب - -
َف ِّعالتن /متفعلن /فاعالتن

ِ
بيت من األبيات اآلتية:
كففل ٍ
 -2افصل بين شطري ّ

م
الش ْعـ َـر َحّيــا
ـشود تُــوحي َفتَ ْبـ َـع ُث ِّّ
الم ْن ُ
الهوى والش ُ
َ
األم ُل َ
باب و َ
ِّ
م
الش ْعـ َـر َحّيــا
ـشود تُــوحي َفتَْبـ َـع ُث ّ
ُ
المنـْ
اْل َهوى والش ُ
األم ُل َ
باب و َ
الزمان بعد ج ِّ
فاء
َق ْد تَ ِّر ُّ
الحياةُ َب ْع َد ُذبول َو ُ
يلين م ُ َ ْ َ َ
ف َ
الزمان بعد ج ِّ
فاء
الحياةُ َب ْع َد ُذبول
َق ْد تَ ِّر ُّ
َو ُ
يلين م ُ َ ْ َ َ
ف َ
ِّ
احتَ َس ْب
ـان عـَـلى ُّ
َرح ـ َم هللاُ َم ْن أَعـ َ
الصْل ِّح َو ْ
احتَ َس ْب
َرحـَِّم هللاُ َم ْن أَعــا
َن عـَـلى ُّ
الصْل ِّح َو ْ

 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الولن العروضي في األبيات اآلتية:
ّ
(أ)
ما أَنا .....وال أ َْن َت َف ْرَق ْد
 يا أَخي ال تَ ِّم ْل ِّب َو ْج ِّه َك َعّني
أَ -ف ْح َم ٌة

يب
بَ -
الغر ُ

الع ْي ِّ
باب
ش
......و َش ٌ
 آَل ُة َ
َ
عادةٌ
أَ -س َ

بِّ -
ص مح ٌة

ف أ َْنجو ِّم َن الهوى
َ ك ْي َ
أ -األَح ِّ
شاء
ْ

بَ -خيالي

ِّ
ف
جُ -م ْخَتل ٌ

ظيم
دَ -ع ٌ

ِّ
المـ ْـرِّء وّلى
َفإذا َوّليـا َعن َ

(ب)

جِّ -
ضح ٌك
..داخل
وه َو في ......
ْ
ُ
ج -الَقْل ِّب

مال
دٌ -
(ج)
الن ِّ
دُّ -
فوس

بحر البسيط

طع األبيات اآلتية من بحر البسيط ،واذكر تفعيالتها ،ممي از ال ّتا من المجزوء:
 -1ق ِّ
ِّ
ع ُهرْيرَة م
الرج ـ ُـل
الرْك َب ُم ْرتَ ِّح ُل
وداعا أيُّها م
إن م
ود ْ
ّ
طيق ً
َ
وه ْل تُ ُ
ب -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-
 -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-متفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن
مستفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن
البسيط التام

ِّ
ـان
ول
ور َكما
ْ
ساء ْت ُه ْأزَمـ ُ
شاهدتَها ُد ٌ
ُم ُ
ه َي األ ُ
َمن َس مرهُ َزَم ٌن َ
ب -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب -- -ب /-ب ب --/-ب- - /-
مستفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ْعلن
متفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن
البسيط التام
ِّ
ِّ
طني
الح ْس ُن يا َو َ
َنس ْي ُج َو ْحد َك أ َ
َنت ُ
ب -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-
متفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن
البسيط التام

ِّ
تاجاك
الس ْح ُر
َ
هذا َ
الج ُ
مال َوهذا ّ
 -ب /-ب ب --/-ب- - /-مستفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ْعلن

إن ِّ
كان ي ْأَلُفهم ِّفي الم ِّ
م
الخ ِّش ِّـن
الك َر َام إ َذا ما ْأي َسروا َذ َكروا
نزل َ
َم ْن َ َ ُ ْ
َ
 -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب- -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-مستفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن
مستفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن
البسيط التام

قالت أال ّإننا ِّس ّي ِّ
ان
ْ
 --ب - /-ب- - -/-

مستفعلن /فاعلن /مستفعل
مجزوء البسيط

ِّ
سن يا ُش ْعَل َة األَ ْك ـ ـو ِّ
الح ِّ
ان
في ُ
 --ب - /-ب- - -/-

مستفعلن /فاعلن /مستفعل

البسيط التام

ط ِّ
إن تُ ْه ِّمْل ُه َش مب َعلى
والمنْف ُس َكال ِّّ
فل ْ
 -ب - /-ب --/-ب /-ب ب-مستفعلن /فاعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن
البسيط التام

إن تَْف ِّط ْم ُه َي ْنَف ِّط ِّم
ض ِّ
ُح ِّّب م
اع و ْ
الر َ
 -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-مستفعلنَ /ف ِّعلن /مستفعلنَ /ف ِّعلن

ِ
بيت من األبيات اآلتية:
كففل ٍ
 -2افصل بين شطري ّ
ِّ
ِّ
ِّ
سل
الص ُيد َوالثُّو ُار و ُّ
ضرِّاء ْقد َ
م ْن هذهِّ المد ْو َحة َ
الخ ْ
الر ُ
ط َ
لع األَحرُار و ّ
ِّ
ِّ
ِّ
سل
لع الـ
الص ُيد َوالثُّو ُار و ُّ
ضرِّاء ْقد َ
م ْن هذهِّ المد ْو َحة َ
الخ ْ
الر ُ
ط َ
أَحرُار و ّ
ِّ ِّ
فاز ِّ
ِّ
وٌ م
ِّ
الع ِّ
نه ُّ
ين إشراقا
ضاحي َمنابته ْ َ
رد تأل َق في َ
داد م ُ
الض َحى في َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ِّ
الع ِّ
نه ُّ
ين إشراقا
ضاحي َمنابته
ْ
َو ٌ
فاز َ
رد تأل َق في َ
داد م ُ
الض َحى في َ
ِّ ِّ
الو َس ُن
َج َ
وجفا أ ْ
َه ْل تَ ْذكرو َن غر ًيبا َع َادهُ َش َج ُن م ْن ذ ْك ِّرُك ْم َ
فان ُه َ
ِّ ِّ
الو َس ُن
َه ْل تَ ْذكرو َن غر ًيبا َع َادهُ َش َج ُن
وجفا أ َ
م ْن ذ ْك ِّرُك ْم َ
َجفان ُه َ
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الولن العروضي في األبيات اآلتية:
ِّ
ِّ
أشياء
عنك
لسفةً
من .....في ِّ
حف ْ
فقل ل ْ
وغاب ْت َ
ظ َت َش ْيًئا َ
ْ
العلم َف َ
ُ
بَ-ي ُّ
أَ -يرى
(ج)
دُ-ي ْت ِّق ُن
ج-يمدعي
ظن
شب ِّ
وض ْأب ِّكي فْق َد م ِّ
َعي ُن م
الر ِّ
الزَه ِّر
هه
قفت ِّفي م
حتمى َب ْ
َو ُ
كت.....أ ُ
ُ
دِّ -
ِّ
بُ -بد ِّ
(ب)
جاجا
آي
موعي
أَ -ه ًّما
ْ
احت ً
ج-ل َم ْر َ
وم ْن َغدا ِّ
َ ..........عَل ْي ِّه م
فإن هللاَ ْين َزُع ُه
عيم بال
الن ِّ
الب ًسا ثَ ْو َب ّ
َ
(د)
د-شكر
ج-احتراس
تفضل
أ -نقوش
بّ -

بحر الطويل
طع األبيات اآلتية من بحر الطويل ،واذكر تفعيالتها:
-1ق ِّ

بالدي َهواها في لِّساني َو في َدمي
ب /--ب  /---ب /--ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

ِّقفا َن ْب ِّك ِّمن ِّذ ْكرى َحِّبيب َو َم ْن ِّزِّل

ب /--ب  /---ب /--ب -ب-

فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

وللنْف ِّ
الفتى
الق تَُد ُّل َعلى َ
س أْ
ّ
َخ ٌ

ب /--ب  /---ب  -ب/ب -ب-

فعول /مفاعلن
فعولن /مفاعيلن/
ُ

ِّ
المعالي ُنفو ُسنا
تَ ُهو ُن َعَل ْينا في َ

ب -ب /ب  /---ب  / - -ب -ب-
فعول /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
ُ

ِّ
ذكر ِّ
اك ِّه مزٌة
عروني لِّ ْ
َوإِّّني َلتَ ُ

ب /- -ب  /---ب  / - -ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
ط ٌ ِّ
همِّد
لِّ َخولةَ أ ْ
الل بُبرَقةِّ ثَ َ

ُي َم ِّّج ُدها قلبي َو َيدعو َلها َفمي

ب -ب /ب  /---ب /--ب -ب-
فعول /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
ُ

ِّب ِّسْق ِّط الّلِّوى بي َن ال مد ِّ
خول َف َح ْو َم ِّل
َْ

ب /--ب  /---ب -ب/ب -ب-

فعول /مفاعلن
فعولن /مفاعيلن/
ُ

أَكان سخاء ما أَتى أم تَ ِّ
ساخيا
ْ
َ َ ً

ب -ب  /ب  /---ب /--ب -ب-

فعول /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
ُ

ِّ
الم ْه ُر
َو َمن َخ َ
ط َب َ
ناء ْلم ُي ْغله َ
الح ْس َ

ب -ب  /ب  / ---ب /--ب- - -
فعول /مفاعيلن /فعولن /مفاعيلن
ُ

ط ُر
الق ْ
صفور مبلَل ُه َ
َك َما ْانتََف َ
الع ُ
ض ُ

ب -ب  /ب  / ---ب  -ب/ب- - -
فعول /مفاعيلن
فعول /مفاعيلن/
ُ
ُ

اه ِّر ِّ
ظ ِّ
ِّ
اليد
الو ْش ِّم في َ
َتلو ُح َكباقي َ

ب -ب /ب  /---ب  -ب  /ب -ب-
فعول /مفاعلن
فعول /مفاعيلن/
ُ
ُ

ب -ب  /ب  / ---ب / --ب -ب-
فعول /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
ُ

ِ
بيت من األبيات اآلتية:
كففل ٍ
 -2افصل بين شطري ّ

َيدي ِّإلى ّ ِّ
وإن م مد ِّت األ ِّ
ُكن ِّبأ ِّ
َع َج ُل
الق ِّ
أج َش ُع َ
وم أ ْ
الزاد ْلم أ ُ ْ ْ
َع َجل ِّهم إ ْذ ْ
َ ْ ُ
وإن م مد ِّت األ ِّ
ِّبأ ِّ
َع َج ُل
ُك ْن
الق ِّ
أج َش ُع َ
الزِّاد ْلم أ ُ
َيدي ِّإلى ّ
وم أ ْ
ْ
َع َجل ِّهم إ ْذ ْ
َ ْ ُ
ِّأفق َقد أَفاق ِّ
العاشقو َن وفارقوا الهوى واستَم مر ْت ب ِّ ِّ
ائر
َ
ّ
ْ
المر ُ
َ
َ
الرجال َ
ْ َ
ِّأفق َقد أَفاق ِّ
هوى واستَم مر ْت ِّ ِّ
ائر
العاشقو َن وَف َارُقوا الـ
َ
َ
ّ
ْ
المر ُ
بالرجال َ
ْ َ
ِّ
ِّ
ماك َع ْس َجدا
تََرْك ُت ُّ
أنعْل ُت أ ْفراسي ُبن ْع َ
الس َرى َخْلفي ل َم ْن َق ّل َماُل ُه َو َ
ِّ
ماك َع ْس َجدا
الس َرى َخْلفي لِّ َم ْن َق ّل َماُل ُه
تََرْك ُت ُّ
أنعْل ُت أ ْفراسي ُبن ْع َ
َو َ
 -3امفأل الفراغ بالكففلمة المناسبة؛ ليستقيم الولن العروضي في األبيات اآلتية:
ّ
ِّ
الف ِّ
زوْد ِّم َن ......فإمن َك ال تَدري
جر
تَ م
يش إلى َ
ليل َهل تَع ُ
إ َذا َج من ٌ
ب -م
أِّ -
األخ ِّ
ج-التّقوى
(ج)
بار
عام
المال
الط ِّ
دْ -
َك م
ليس َي ْشفي َغ ْليَل ُه
أن َ ......
ب– ُفؤادي
لب
أ -الَق َ
ِّإذا ِّ
الخ ُّل َل ْم ّ .....إال َمالل ًة
ب -ي ِّ
عط َك
أُ -يفارْق َك
ُ

ين تَ ْمتَ ِّز ِّ
وح ِّ
جان
أن َيرى ُّ
سوى ْ
الر َ
دَ -سَقمي
االنتظار
ج-
َ
الفر ِّ
فليس َله ّإال ِّ
تاب
َ
َ ُ
اق ع ُ
ج -ي ِّ
جر َك
جاف َك
دَ -ي ْه ْ
ُ

تدريب عا ّ
كل منها:
قّ
طع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،وبحر ّ
ِّ
هار واللّ ِّ
اختالف المن ِّ
أيام أ ُْنسي
يل ُي ْنسي
ُ
ا ْذ ُك ار لي ّ
الصبا و َ

 ب  /- -ب -ب -/ -ب - -فاعالتن /متفعلن /فاعالتن

( ب)
(د)

 ب  /- -ب -ب -/ -ب - -فاعالتن /متفعلن /فاعالتن

بحر الخفيف
مج م
الش ْو َق ِّم ْن أطالل
ما َهي َ

ِّ
فار كوحي الو ِّ
احي
أضح ْت ق ًا َ ْ
َ

 --ب - /-ب- - -/-

 --ب - /-ب- - -/-

مستفعلن /فاعلن /مستفعل

مستفعلن /فاعلن /مستفعل
مجزوء البسيط
المال َغاد َوَرِّائ ٌح
َم ِّاو مي ِّإ من
َ
أَ

ب /- -ب  /---ب  / - -ب -ب-

ويبَقى ِّم َن ِّ
األحادي ُث َوالِّّذ ْك ُر
المال
ْ
َ َْ

ب / - -ب  / ---ب / --ب-- -
فعولُن /مفاعيلن /فعولن /مفاعيلن

فعوُلن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

بحر الطويل

جميع
العيش حين أهلي
حبذا
ُ
ّ
ٌ

 ب  /- -ب -ب -/ -ب - -فاعالتن /متفعلن /فاعالتن

بحر الخفيف

ورَة َفاستَ ِّع ْن
ِّإ َذا َبَل َغ ّْا
الم ُش َ
الر ُي َ
ب -ب /ب  /---ب  -ب /ب -ب-
فعول /مفاعلن
فعول /مفاعيلن/
ُ
ُ
بحر الطويل
شدةُ المد ْه ِّر تنقضي
ّ
 ب  /- -ب -ب-فاعالتن /متفعلن

مجزوء الخفيف

العيش لوال أمن ُه
أطي َب
َ
ما َ

اء
ْلم تُف ّـر ْ
ِّق َ
قلوبها األهو ُ

 ب  /- -ب -ب- - -/ -فاعالتن /متفعلن /فاالتن

صيح ِّة ِّ
ِّب َأر ِّ
حازِّم
ْي َنصيح أ َْو َن َ
ب -ب  /ب  / ---ب -ب /ب -ب -
فعول /مفاعلن
فعول /مفاعيلن/
ُ
ُ

ثم يأتي َر ُ
خاؤهُ
ّ
 ب  /- -ب -ب-فاعالتن /متفعلن

عن ِّ
متروك
عاجل ُكُّل ُه
ُ

  -ب - /-ب - -/-ب-مستفعلن /فاعلن /مستفعلن

مجزوء البسيط

  -ب - /-ب- - -/-مستفعلن /فاعلن /مستفعل

ص ْن ُت َنْف ِّسي َع ّما ُي َدِّّن ُس َنْفسي
ُ
 ب  - -/- -ب/ -ب ب - -فاعالتن /مستفعلنَ /ف ِّعالتن

ِّ
كل ِّج ْب ِّ
س
َوتََرّف ْع ُت َع ْن َجدا ّ
ب ب  /- -ب -ب - /-ب - -
َف ِّعالتن /متفعلن  /فاعالتن

بول
بان ْت ُس ُ
َ
عاد َفَقْلبي َ
الي ْوَم َم ْت ُ
 -ب – /ب ب  - - /-ب - - /-مستفعلنَ /ف ِّعلن  /مستفعلنَ /ف ْعلن
بحر البسيط

بول
ُمتَي ٌمم إ ْث َرها لم ُيْف َد َم ْك ُ
ب -ب – - /ب  - - /-ب - - /-

بحر الخفيف

ِّ ُّ ِّ
ض ُه
الم ْرُء َل ْم ُي ْد َن ْس م َن الل ْؤ ِّم ع ْر ُ
إذا َ
ب /- -ب  /---ب  /- -ب -ب-
فعوُلن /مفاعيلن /فعوُلنِّ /
مفاعُلن
بحر الطويل

الب َد ْن
لكم ّ
الرو ُح و َ
ُ
ب ب  /- -ب – ب -
َف ِّعالتن /متفعلن

مجزوء الخفيف

متفعلن  /فاعلن /مستفعلنَ /ف ْعلن

ِّ
ميل
َف ُك ُّل ِّرداء َي ْرتَديه َج ُ
ب -ب  /ب  / ---ب / --ب- -
ول/
فع ُ

مفاعيلن /فعوُلن /مفاعي

ِّ
العَل ْن
الس ُّر و َ
لكم ّ
ُ
ب ب  /- -ب – ب –
َف ِّعالتن /متفعلن

